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  پيشگفتار

ۀ تحصيل  در متن س از خاتم جلد  دّوم کتاب در بارۀ  بازگشت مصدّق به ايران پ
ی  دامات فرهنگ ی و اق ای علم ش ه ه  و کوش اب ازجمل ار کت أليف و انتش ت

ران« يون و اي ويت او در...»کاپيتوالس يون ، و عض دال و در کميس زب اعت ح
ه و ت وزارت مالي دّی معاون اه  تص ارده م ين چه ات، و همچن ق حوالج  تطبي

  .عضويت درجمعيّت دمکرات ضدّ تشکيلی آورده ام

وآم  انی ت ا آغاز جنگ خانمانسوز و ويرانگراّول جه ران ب بازگشت مصدّق به اي
ه   «شروع جنگ اّول جهانی. بود يا را گرفت درسرتاسر اروپا قسمت عظيمی از آس

دّمات آن  ل مق الها قب ه از س ث  ک اق مثلّ ان دول اتّف ود مي ده ب راهم  ش ه (ف و فرانس
ريش( اروپا مرکزی  با دول ) انگلستان و روسيه ان و ات د) آلم دريج . آغازگردي بت

تان،  ای صربس ان،  دولته ا، يون دۀ امريک االت متّح ن، اي انی، ژاپ ک، روم بلژي
انی و  ايتاليا، پرتقال و چند  کشور ديگربه دول اتّفاق مثلّث پيوستند و دولتهای عثم

دا  صف دول مرکزی ملحق بلغارستان نيزبه  انی پي ۀ جه امالً جنب گ ک دند و جن ش
ک  قتل . کرد ت ي ه دس ريش ب د ات وان[وليعه ود ] ج گ ب روع  جن ۀ ش رب بهان ص

ی  رفتهای  ول ه از پيش ود ک ا ب تعماری دول اروپ افع اس ادّ من لی آن تض ت اص علّ
دازی  سياسی  و نظامی آلمان و اتريش و نقشه هايی که دول مزبور جهت دست ان

ه  ان داش ب گ را مستعمراتش روع  جن ۀ ش وده  زمين ر نم اس خط تند احس
راهم  د ف اخته بودن بالً » .س ران ق ی اي الم بيطرف م اع ی رغ ترک « عل يطرۀ مش س

ر  ١٩٠٧انگليس بعد از عقد معاهدۀ  روس و  ر سراس ود ب وذ خ و تعيين مناطق نف
ود روا ب ران حکم يه . اي غال روس ور در اش مالی کش ش ش ای  بخ ود و نيروه ب

ه  به صورت پراکنده استقرار يافته بودند ولی  بريتانيا، اگر چه در مقامی بودند  ک
ند لط  باش وبی مس م پاشيدگی در  »   .بر نواحی  جن اختالف و چنددستگی و از ه

ی   رج، راهزن رج و م ی و ه ی نظم ين ب ران و همچن ی اي اختار سياس درون س
ران و  ادی  اي ولی و اقتص الی ، پ دۀ  م ای فزاين ران ه اعی و بح اتوانی ن« اجتم
ت  ۀ دول دن خزان ر ش الی ت ات و خ ع آوری مالي ا در جم ت ه ی »حکوم و ويران

ای  يس و حکومته ّرر روس و انگل داخالت مک ران در اثرم ف اي هرهای مختل ش
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يش از  ملوک الطوايفی يا خانخانی باعث آن گرديده بود که  حکومت ها هيچ اه ب گ
انی در فرمان احمد شاه در همان بدو شروع جنگ اّول  جه. چند ماه دوام نياورند

ه مستوفی الممالک رئيس ران خطاب ب ت اي ت  راجع به بيطرفی دول وزرای وق ال
ت ده اس ران آم لك بی« :اي ع مس ن موق ا در اي ت م ط  دول اذ و رواب ی را اتّخ طرف

ظ و صيانت می ان حف ا دول متخاصمه كماك د دوستانۀ خود را ب وای . »نماي ا ق اّم
ا ن ين ب غالگر متّفق اوزگر و اش ود در تج غال خ ه اش ران را ب ی، اي ی طرف ض ب ق

د ر انداختن ه خط سر . آوردند و حيات و بقاء استقالل و تماميّت ارضی ايران را ب
ال  ران  ١٩١۶پرسی سايکس، ژنرال بريتانيايی که در س وب اي يس جن دۀ پل فرمان

ادی از دوران  وب شدو بخش زي ردم جن ت م ارزان و مقاوم رکوب مب ومأمور س
ا  ١٩١۶(چهار سالۀ جنگ  ده، ) ١٩١٨ت ران گذران ی از آن «را در اي در گزارش

ود رده ب ه ک دن تهيّ ايی در لن ، »دوران که برای مؤّسسۀ سلطنتی مطالعات جغرافي
د می ال « : نويس يش از س ا پ ر می ١٩١۴ت ه نظ د ب يار بعي وری  بس ه کش يد ک رس

ود دل ش گ ب ه صحنۀ جن ان اگ. چون ايران، با آن فاصله از اروپا، ب ر در آن زم
ی می تان  کس تان وآن اس ن اس ا در اي ا و باره ايی باره ای بريتاني ه نيروه ت ک گف

ش را از دست داده ايران رژه خواهند رفت، همه می د عقل د »  .گفتن ه نظر محّم ب
ه  انی از جمل گ اّول جه دهای جن د پيام ی مج زرگ «  قل ی ب ا  ١٩١٧ ازقحط ت

امی بزرگترين فاجعۀ تاريخ ايران و  ١٩١٩ ر از تم يش از آن است فرات ايع پ . وق
نيكف »   ت ميروش گ  «) Miroshnikov, Lev Ivanovich (و برواي جن

ه  ی شماری ب قّات ب ا و مش داقبالی ه راه آورد  جهانی اّول برای مردم ايران ب . هم
ی  دچار قحطی شدند  مناطق وسيعی در اثر جنگ تخريب شده، ده ها هزار ايران

عمليات نظامی از دست  ی خود را در اثر يا پس از بيماری مردند، بسياری زندگ
در ادامۀ جنگ اول جهانی در باره ی اين فاجعۀ قرن »  .دادند و يا خسارت ديدند 

اب  ّوم کت د س د در جل ل گردي ران تحمي ه اي ه ب تم ک ی و «بيس ت ملّ دّق، نهض مص
  .خواهم آورد» رويدادهای تاريخ معاصرايران 

  جمال صفری 

١٣٩۴بهمن ماه   
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   اول فصل

 تحصيل خاتمه از پس ايران به مصدق زگشتبا

بازگشت خود را اينگونه شرح می   پس از خاتمۀ تحصيالتش دکتر مصدق 
تصميم گرفته بودم بعد از ختام تحصيل، باز مدتی از عمر خود را صرف : کند

ای از ابواب حقوقی را كه در دانشكده مقدماتشان ديده شده  مطالعه كنم و پاره
يل نمايم كه بعد از ورود به طهران شادروان دكتر ولی هللا بود، در ايران تكم

ديدنم آمد و مرا برای تدريس در آن مدرسه  به - سياسی  ۀمدير مدرس –نصر  خان
اين دعوت كه موضوع مطالعاتم را معلوم نمود، خوشوقتيم را نيز . دعوت نمود

كنم فراهم كرد، چه وقتی آرزو داشتم مثل يك شاگرد در آن مدرسه تحصيل 
جای يك  داد و آن روز مدير مدرسه به خانه من آمد و مرا به وضعيتم اجازه نمی

 .استاد دعوت نمود

ايران فرستاده بودم، شماره  برای انجام اين كار، كتبی را كه در ايام تحصيل به
نمودم و كتابخانه كوچكی كه از لوازم كار بود، ترتيب دادم و چون تا بيستم 

نبود، خانواده را در شميران  روع كنم، بيش ازپنجاه روزبايست ش شهريوركه می
گذاشتم و خود درهوای گرم شهر ولی فارغ از هرگونه مزاحمت، شب  نزد مادر

كار  و روز، غيراز چندساعت كه برای استراحت تخصيص داده شده بود، به
 .سال الزم بود، حاضر كنم  پرداختم تا آنچه برای تدريس يك

محتويات آن چيست : مدرسه كه مدير كيف مرا ديد، پرسيد اولين روز ورودم به
از : ام سال تهيه نموده كه آنقدر ضخيم شده؟ گفتم كاری است كه برای تدريس يك

اين كه توانسته بودم در آن مدت قليل كتب خارجی را مطالعه نموده و قانون 
 موقت اصول محاكمات حقوقی را توضيح و تشريح كنم و آن صفحات را كه از

تحرير درآورم، تعجب نمود و اين همان كتابی   كرد، به رشته يك هزار تجاوز می
 .طبع و منتشر گرديد» دستور در محاكم حقوقی«نام  است كه بعد به
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سياسی بيش از دو ساعت در هفته درس نداشتم، در  ۀكه در مدرس اين نظر به
عی را انتخاب كنم كه خبر الغای اين فكر بودم كه باز برای مطالعه موضو

گوش  در تركيه منتشر گرديد و اين واژه خارجی كه تازه به» كاپيتوالسيون«
رسيد سبب شده بود هر كس سؤال كند موضوع چيست و چرا تركيه آن  مردم می

 .را الغاء كرده است

 ها استوار شده بود، بين دولت ايران با چنانچه اين رژيم در تركيه روی عهدنامه
گرديد كه باز  نامه نبود و كاپيتوالسيون در ايران عمالً اجراء می هيچ دولتی عهد
المللی كه بين دولت تركيه و دول اروپا  مطالعه قراردادهای بين چندی اوقاتم به

ای تحت  اين نظر كه ايران هم آن را الغاء كند، رساله منعقد شده بود گذشت و از
 .تشر كردممن» كاپيتوالسيون و ايران«عنوان 

از انتشار آن چيزی نگذشت كه اردشير جی نماينده زردشتيان هند در ايران، با 
های  تجاربه ديدنم آمد و اظهار نمود كه درايران كتابی راجع به شركت چند نفراز

ای منتشر كنم كه باز مدتی  خوب است دراين باب هم رساله. تجارتی منتشر نشده
ای  عه قوانين مختلفه كشورهای اروپايی رسالهاوقاتم صرف اين كار شد وبا مطال

 .منتشر نمودم» شركت سهامی در اروپا«نام  به

گذشت و از كارم بسيار راضی بودم تا  مطالعه می خالصه اينكه اوقاتم تمام به
دنبال  آبادی به ديدنم آمد و به يكی از روزها كه شادروان حاج ميرزا يحيی دولت

يس صحبت كرده بود، مذاكراتی كرد و به اين مطالبی كه با من، وقتی درسوئ
جمعيتی . اند نتيجه رسيد اگر يك عده از كسانی كه در خارج تحصيالتی كرده

توانند كارهای مفيدی به نفع مملكت بكنند كه روی اين نظر  دهند، می  تشكيل
آبادی، فيروز نصرت الدوله، غفاری ذكاء الدوله،  دولت: هيئتی از اين اشخاص

، موسی شيبانی )اكنون سناتور نظام السلطنه(نظام مافی ساالر معظم دمحمعلی 
 ۀمجل«نام  ای به ذكاء السلطنه و اين جانب تشكيل گرديد و تصميم گرفتيم نشريه
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منتشر كنيم و در شماره اول آن برحسب ذوق و معلومات خود، مطالبی » علمی
 .درج نمائيم

وئيس كه بعد از آلمان بهتر از نظر من اين بود كه سازمان ثبت امالك را در س
. همه جا تأسيس شده و روی آن مطالعاتی كرده بودم، موضوع مقاله قرار دهم

وقت بلكه تنظيم دفاتری هم كه  ولی از اين جهت كه تأسيس چنين سازمانی نه آن
بعد در ايران تأسيس گرديد آنوقت عملی نبود از آن صرفنظر كردم و چون هر 

ند اصيل يا مجهول نسبت به ملكی كه يك قرن در توانست با يك س كس می
تصرف ديگری بود، دعوی مالكيت كند و يا برعليه اشخاص ادعای طلب نمايد 

مرور زمان را كه در همه جا غير از  ۀو محكمه هم دعوای او را بپذيرد، قاعد
هيچ مقدماتی نداشت، مگر اينكه مجلس شورای   ايران معمول بود و احتياج به

نی وضع كند، موضوع مقاله قرار دادم كه بعد از انتشار باب مراوده ملی قانو
بين بعضی از علماء و من باز گرديد و هر كدام نسبت به آن ايرادی گرفتند كه 
كار از ايراد هم گذشت و آن را برخالف شرع تشخيص دادند كه موجب يأس و 

مجله نيز از بين نااميدی من شد و طول هم نكشيد كه اجتماع ما متزلزل گرديد و 
توانست علت  كه علت موجده اجتماع كه تحصيل اشخاص بود، نمی چون. رفت

 .مبقيه هم بشود

ام  اگر از زحماتی كه در راه تحصيل كشيده: گفتم در اين فكر بودم و به خود می
راجع به يكی از اصول حقوقی نتوانم اظهار عقيده كنم و دچار انتقادات بيجا و 

توانم از معلومات  م، در راه خدمت به مملكت چه طور میناروای اشخاص بشو
خود استفاده نمايم كه اعتبارنامه يكی از نمايندگان به عنوان تطميع در انتخابات 
در يكی از شعبات مجلس مورد اعتراض قرار گرفت و مطلعی هم كه برای 

ن را گواهی دعوت شده بود، اظهار نمود ليست دوازده نفر كانديد نمايندگی طهرا
كه آن نماينده به من داد، نام دكتر مصدق در آن نوشته شده بود، در صورتی كه 

آن ليست را هم نديده بودم و مغرضی خواسته  دهنده . چند سال بود ايران نبودم
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بود مرا با كسی كه انتخابش به عنوان تطميع مورد اعتراض قرار گرفته بود، 
تأثر شده بودم كه به من حال تب دست آمد آنقدر م از اين پيش. همكار قرار دهد

های  داد و مادرم كه از من عيادت نمود، علت را سؤال كرد و بعد از اينكه گفته
ای كاش به جای حقوق در اروپا طب تحصيل كرده بودی؛  :مرا شنيد اظهار نمود

دانی كه هر كس تحصيل حقوق نمود و در سياست وارد شد، بايد  مگر تو نمی
آيد تحمل   گونه افترا و ناسزا حاضر كند و هرناگواری كه پيش خود را برای هر
دانم كه تو غير از خير مردم نظری نداری، بايد بدانی كه وزن  نمايد؟ چون می

 .كنند اشخاص در جامعه، به قدر شدائدی است كه در راه مردم تحمل می

ير اين بيانات آن هم از زيان مادری كه مرا بسيار دوست داشت و غير از خ
جامعه نظری نداشت، آنقدر در من تأثير نمود كه آن را برنامه زندگی قرار دادم 
و از آن به بعد هرفحش و ناسزا كه شنيدم، خود را برای خدمت به مملكت بيشتر 

    )  ١(  .آماده و مجهز ديدم

 

   فرهنگی اقدامات و  علمی های کوشش

تر دمحم مصدق در پهنۀ  دک« ناصر تکميل همايون در سلسله مقاالت خود بنام 
کوشش های علمی و اقدامات «در بارۀ  » بخارا «در نشريه » آموزش و دانش 

 : پس از بازگشت مصدق اينگونه آورده است» فرهنگی

، جنگ جهانی اول سراسر اروپا و )م١٩١۴( خورشيدی ١٢٩٣ در سال«
رفی کرد بخش عظيمی از آسيا را دچار ناامنی ساخت و ايران با آنکه اعالم بيط

 . اما جنگ طلبان با نقض آن، توانستند آسی بهای فراوانی بر آن وارد سازند

دکتر دمحم مصدق در چنين شرايط آشفتگی و آشوب وارد ميهن خود شد و همانند 
بسياری از فارغ التحصيالن و دانش آموختگان آرمانخواه در صدد بود آموخته 
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ه به ارمغان آورده به هم ميهنان های خود را به کمال رساند و نيز آنچه را ک
 .جوان خود عرضه دارد

، فعاليت های علمی )م ١٨٩٩( قمری  ١٣١٧مدرسه علوم سياسی که از سال 
و آموزشی خود را آغاز کرده بود، پس از چند سال کوشش و تال شهای 

، )ذکاءالملک(مشيرالدوله و کارايی آموزشی و اداری ميرزا دمحمعلی فروغی 
سسه برعهده مرحوم ولی خان نصرقرار گرفت، دکتر مصدق مديريت آن مؤ

به . عالقه مند خدمات علمی و فرهنگی، گويی باب رحمت به رويش گشاده شد
بعد از ورود به طهران شادروان دکتر وليخان نصر، «: طوری که نوشته است

مدير مدرسه سياسی، به ديدنم آمد و مرا برای تدريس در آن مدرسه دعوت نمود 
اين «: شحالی دکتر مصدق از اين دعوت به انداز های بود که آورده استخو. »

چه . دعوت که موضوع مطالعاتم را معلوم نمود، خوشوقتيم را نيز فراهم آورد
تحصيل کنم ] علوم سياسی[وقتی آرزو داشتم مثل يک شاگرد در آن مدرسه 

را به جای وضعيتم اجازه نمی داد و آن روز مدير مدرسه به خانه می آمد و م
    )١.(»يک استاد دعوت نمود 

درباره چگونگی اين مدرسه در آن زمان، روانشاد استاد علی اکبر سياسی که 
فرهنگ و آموزش عالی در ايران بود، در جايی که » اسوه حسنه «در حقيقت 

در آن زمان تنها مدارس جديدی که کال سهای متوسطه «: خاطراتش آورده است
داشتند، منحصربودند به مدرسه دارالفنون و مدرسه  کامل و فو ق متوسطه

سه سال او دوره دوم . دوره اش پنج سال است] تحصيل در آن[» سياسی سابق 
بعدها بر اين دوره يک . متوسطه محسوب می شد و دو سال آخر دوره عالی

  ) ٢(»سال اضافه کردند و دانشنامه آن معادل ليسانس شناخته شد 

يعنی در زمان جنگ جهانگير اول که پس از تحصيالت  همو پس از پنج سال، 
همزمان با بازگشت دکترمصدق از سوئيس (ليسانس از فرانسه به تهران آمده بود
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هنوز تنها مدارس مهم تهران، منحصر بودند به «:نوشته است) با درجه دکتری
 ) ٣.(»دارالفنون و مدرسه سياسی وابسته به وزارت امور خارجه 

زار، سپس در اول خيابان  وم سياسی مدتی در اول خيابان اللهمکان مدرسه عل
) اميرکبير(بود، در سالهای جنگ در خيابان چراغ گاز ) فردوسی(عالءالدوله 

استقرار يافته بود و استادان فاضل و برجست های در آن مدرسه تدريس می 
 مرحوم فروغی و برادرش مرحوم ميرزا ابوالحسن خان، سرتيپ ميرزا. کردند

، سه تن )علی منصور(عبدالرزاق خان مهندس، انتظام الملک، منصورالملک 
مترجم الممالک، شمس العلما، موسيو عباسقلی (از خاندان دانش پروِر قريب 

و ) دهقان(، فاضل خلخالی، اديب السلطنه سميعی، ميرزا هادی آشتيانی )خان
که عالوه بر فرزند سيد احمد نصراالطباء کاشانی (سيد ولی هللا خان نصر

دکتر . از مشهورترين آنان بودند) تدريس رياست مدرسه را هم برعهده داشت
مدرسه . دمحم مصدق استاد و مدّرس جديدی بود که همکاری اين جمع را پذيرفت

مزبور به تال شهای خود، خاصه دردوره رياست مرحوم عالمه علی اکبر 
دی مدرسه علوم خورشي ١٣٠۵درسال . دهخدای قزوينی، استمرار بخشيد

سياسی از وزارت امورخارجه جدا شد و با مدرسه حقوق که با کمک حقوقدانان 
فرانسوی تازه تأسيس شده بود، وحدت يافت و در زمره سازما نهای وزارت 

 .معارف درآمد

خورشيدی نضج گرفته بود  ١٣٠٧که از سال » اونيورسيته «انديشه تأسيس 
را پديد آورد و مدرس ههای ياد » ان دانشگاه تهر«خورشيدی  ١٣١٣در سال 

شده در دوره مدير کلی مرحوم سيد ولی هللا خان نصر در وزارت معارف و 
صنايع مستظرفه ادغام شدند و پس از مدتی در چارچوب دانشکده حقوق و علوم 

 .جای يافتند) و اقتصادی(سياسی 

وی با کمال . مدای استاد اين نهاد جديد به شمار آ در نتيجه دکتر مصدق به گونه
ميل مجموع های ازکتابهای خانوادگی و باارزش خود به اضافه کتا بهای حقوقی 
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و قضايی و مالی به زبانهای اروپايی که دردوره اقامت در پاريس و نوشاتل 
دانشکده حقوق و علوم سياسی (تهيه کرده بود، به کتابخانه مدرسه علوم سياسی 

ا کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کشيده شد اهداء کرد و داستانش ت) و اقتصادی
چگونگی آن را بيان کرده ) شماره(و استاد ايرج افشاردر مجله شريفه بخارا 

يادآور شده که  ١٣٨٩آبا نماه  ١٨است و اخيراً نيز در يادداشتی به تاريخ شنبه 
در دورهای که ايشان رئيس کتابخانه مرکزی دانشگاه بودند، مجموعه کتابهای 

مصدق و دمحمعلی فروغی و دکتر رضازاده شفق و شايد چند تن ديگر را  دکتر
که از حيث ايران شناسی و نفايس بااهميت بودند به قول کتابداران امريکايی 

تمدن [= را بيرون کشيدند و در آن زمان » علفهای هرز «کردند و » وجين «
اين هم يکی )  ۴. ( هر چه ايشان هم دوندگی کردند، کار به جايی نرسيد] بزرگ

» زبا ن بستِه پرمعنا «از بالهای عظيمه ای است که در وطن ما بر کتابهای 
  )٢(. وارد می شود

    
  مصدق دکتر فرهنگی و علمی فعاليتهای :صفری جمال

  
از بازگشت به ايران در  برخی از فعايتهای علمی و فرهنگی دکتر مصدق پس

  :از اينقرارند  ١٣٠۵خاتمه تحصيالتش تا سال 
كه خود » مجله علمى«اى بنام  ن مقاله مصدق در مجلهينخست -شمسى ١٢٩٣ -
 .كى از اعضاى مؤسس آن بود، چاپ شدي
ت در يچاپ رساله خود، تحت عنوان وص -الدى يم١٩١۴/ شمسى  ١٢٩٣ - 

  :”) شيعه(  اسالمی  درحقوق  وصيت“:حقوق اسالم
                                                                                                              

  رساله  از اين  هايی قسمت).  م ١٩١۴(  فرانسه  زبان  به  قمصد  دکترای  ی رساله
 ١٣٠٢  ودر سال  ترجمه  انتظام  و نصرهللا  معتمدی  ، علی دفتری توسط احمد متين
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دمحم  نيز علی ١٣٧٧  درسال. رسيد  چاپ  به  صفحه ١٠۶در  درتهران  ش.هـ
  ـ کل  ست قديمی  دانيانو زن  و از مبارزان  حقوق  خود دکتر  ـ که  قمی  طباطبايی

  و در صندوق  کرده  را ترجمه  آن  پيش  سال ۴۵“  خودش  ی گفته  به  راکه  نامه پايان
در   هم  بود و چندماه  مانده  و نشر آن  چاپ  برای  مناسب  زمان  يافتن  انتظار جهت

  دليل بی  ، گرد و خاک پاسخ  ، بدون مجوز چاپ  تحصيل  ارشاد برای  وزارت
  .منتشر کرد  صفحه ٢١۶، در  زرياب  انتشارات  از طريق” خورد می

س  در يران و تدريبازگشت به ا - الدى يم١٩١۴/ شمسى ١٢٩٣اواخر   -
 .اسىيمدرسه علوم س

  به  کتاب  اين” : و ايران  کاپيتوالسيون“ف ونشرجزوه يتأل -شمسى ١٢٩٣مهر ٣-
و   عثمانی  ی در ترکيه ١٩١٤اکتبر   اولدر   کاپيتوالسيون  انتشار خبر الغای  دنبال

  تشويق  و نيزبرای  قانونی  وجود چنين  منفی  از نتايج  ايران  مردم  آگاهی  در جهت
  با مطالعه  که  مصدق  کتاب  اين.  يافت  نگارش  کاپيتوالسيون  الغای  به  ايران  دولت

شد،   و اروپا نوشته  ترکيه  لتدو  بين  منعقده  المللی بين  مفاد قراردادهای  و بررسی
  ، خود، برای مصدق  که رسيد در حالی  چاپ  به  هزار نسخه در پنج١٢٩٣  در آبان

  قرارداد، حسنعلی  واعتراض نقد و مورد  را طرح  کاپيتوالسيون  ی بارمسئله اولين
  ،مصدق١٣٤٣  سال  آبان ١٩، در٤٠  ی دهه  اوايل در  وزيرايران منصور نخست

  ، متهم آمريکا در ايران  دولت  نظاميان  سياسی  قرارداد مصونيت  امضای  هرا ب
  ای به نامه  با نوشتن  آبان ٢٢در   شد وايشان  مواجه  مصدق  با واکنش  کرد که

  کسی  اواولين  کرد که  او، اعالم  بيانات  به  نسبت اظهار تعجب   منصور، ضمن
و در   کرده  اعتراض”  بيگانه  دول“  اتباع  ياسیس  مصونيت  به  در ايران  که  بوده
  رژيم  اين  الغای و خواهان  را نوشته”  و ايران  کاپيتوالسيون“  ی مورد رساله  اين

  ) ١(  .است  شده  مملکت  و استقالل  آزادی  مخالف
  بعد از اظهارات  کتاب  اين: ف و نشرکتاب شركت سهامى دراروپايآبان، تأل ٢١*

  در ايران  تاکنون  که براين  ، مبنی هند در ايران  زرتشتيان  ی ، نماينده جیاردشير 
وجود   کمبودی  خصوص  و دراين  منتشر نشده  تجاری  های شرکت  ی درباره  کتابی
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 ١٠٣در  ١٢٩٣  ، در آبان اروپايی  کشورهای  مختلف  قوانين  ی دارد، با مطالعه
  .انتشار يافت  صفحه

  مطالعات  ی  نتيجه  کتاب  اين" : دستوردرمحاكم حقوقى"نشر ف ويلآبان، تأ ٢١* 
  ازيک  خود در بيش  تدريس  کيفيت  افزايش  برای  بود که  مصدق  حقوقی  ی گسترده

  سياسی  ی مدير مدرسه  تعجب موجب   که  کاری. بود  کرده  تأليف  هزار صفحه
  ی بعداز خاتمه  مصدق  که ناي  توضيح. نصرگرديد  خان  هللا ،دکترولی تهران

  و آموخته  استمرار بخشيده خود را  مطالعات  ، قصد داشت درغرب  تحصيالت
  در ايران  نمايد ولی  تکميل  ، در ايران حقوقی  خود را در مورد ابواب  پيشين های 

داد و دو   مثبت  پاسخ  سياسی  ی درمدرسه  تدريس  با پيشنهاد دکترنصربرای
  به  حقوقی  دستور در محاکم  کتاب. کرد می تدريس   مدرسه  در آن  تهدرهف  ساعت

در  ١٢٩٤درمرداد   مدرسه  آن  اوو دانشجويان  به  دکتر نصرو احترام  درخواست
از کشور   خارج  قراربود به  کتاب  اين  و منتشرشد، و چون  چاپ  صفحه ٤٩٧

، ”معتقد نبود  و خط اجنبی  لسان  لاستعما  به“  که اين  رغم  به  گردد، مصدق  ارسال
  بود، اسم  متداول  اول  جهانی  جنگ  در زمان  درامرسانسورکه  سهولت  برای
  .جلد نوشت  بر پشت  فرانسوی خط و زبان  را به  کتاب

  نمايندگان  محترم  آقايان  و اروپا برای  در ايران  پارلمانی  از حقوق  مختصری“: و
  ) ٢( .انتشار يافت ١٣٠٢  در سال  صفحه ٧٢مذکوردر  کتاب: ” هتقنيني  پنجم  دوره

و   از مشروطيت  قبل  و ايران  خارجه  در ممالک  ماليه  قواعد و قوانين  اصول“*: 
نيز  ١٣٧٧  منتشرشد و در سال١٣٠٤  ابتدا در سال  کتاب اين:  مشروطه  ی دوره

  ی وسيله  نژاد به اکبر شبيری ز علیا  ای و مقدمه  سحابی  هللا از عزت  گفتاری با پيش
،  کتاب  اين  خود را از نوشتن  ی ، انگيزه مصدق. شد  تجديد چاپ”  فرزان“نشر 
. کند می  معرفی  مردم عموم  به  خود درامورمالی  وتجربيات  اطالعات  ی ارايه

ها آن  عنوان  ی نمود و بر صفحه  چاپ  اخير را مجانی  گانه پنج  های کتاب  مصدق
 . آزاد است  و ترجمه  طبع  و حق  مجانی“:  نوشت

  مرور   ی يا قاعده  اسقاط دعاوی“: الف
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 ١٢٩٣  در سال  علمی  ی مجله  ی شماره  را دراولين  مقاله  اين  مصدق:  زمان
  روی  ـ که  سوئيس  امالک  ثبت  سازمان  ی درباره  او ابتدا قصد داشت.  نوشت

  در ايران  سازمانی  چنين  تأسيس  چون  بنويسد، ولی  لبیـ مط  داشت  مطالعاتی آن
شرايط   به  کرد و با توجه  خودداری  موضوع  اين  نبود، از نوشتن  عملی  زمان  آن

او و   ايجاد ارتباط بين  باعث  که  را نوشت”  مرورزمان  ی قاعده“  ی مقاله  ايران
وارد گرديد و حتا   آنها بر مقاله  طرفاز   که  شد، اما ايراداتی  دينی  علمای  برخی

. نمود  را فراهم مصدق  و نوميدی  يأس  کردند، موجبات  معرفی  شرع  را خالف  آن
 )٣(  
شرح تفصيلی و جامع  ۀخود را که در بردارند...مصدق، اصول و قواعد ماليه« 

حقوق ماليه عمومی، تعريف و تحليل نخستين قانون محاسبات، بيان اهميت 
ريت ديوان محاسبات، و مباحث تطبيقی مربوط به آن است، در چهار باب  مأمو

و بيست و سه فصل تنظيم نمود و در آن تمام مراحل مقدماتی از، تهيه و تنظيم، 
درعين حال، اين . بر بودجه را جای داد) تفتيش( تصويب، اجرا، و نظارت 

و جهت گيری  مجموعه بازتاب انديشه ها و آراء وی نسبت به مسائل موجود 
  ) ٤( »  .برای حل و فصل آنها نيزهست

  شرح  به  ، مصدق مقاله  در اين:  "مختلف  های در پارلمان  بودجه  تصويب: "ج
و   ، فرانسه نظير آمريکا، انگليس  درکشورهايی  بودجه  و روند تصويب  تاريخچه

.  است  پرداخته  ايران  مشروطيت  اساسی  قانون مالی  اصول  و نيز بررسی  آلمان
و با   نام  بدون ١٣٠٤  ، در سال اول  ی دوره”  آينده“  ی مزبور در مجله  ی مقاله

  مقاالت  برخی مصدق   که”  آينده“ی  مجله. رسيد  چاپ  ذکر امضاء محفوظ، به
، توسط دکتر محمود افشار،  نوشت می  خود را بعضا با امضاء محفوظ در آن

، نام  سال  شد و افشار در پايان می  ر وفادار او ادارهو يا  تحصيل  دوران  دوست
 . نوشت می   را ذيل مقاالت مذکور  مصدق



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١                                                                                 دق ، 

  

  

  

در   انتخابات  قوانين  شرح  به  مقاله  دراين  مصدق:  "دراروپا و ايران  انتخابات: "د
و   پرداخته... ، ايتاليا، کانادا و ، آلمان ، انگليس فرانسه:  جمله از  مختلف  کشورهای

  .است  نموده  مطرح  ايران  ملی  شورای  مجلس  ی نامه را نيز در مورد نظام   بحثی
  مربوط به  قوانين  و بررسی  بحث  به  مقاله  در اين  مصدق:  "در ايران  تابعيت: "ه

و در   رسيده  شاه  تأييد ناصرالدين  به  آن  اصل  که  در ايران  خارجی  اتباع  تابعيت
   .است  ، پرداخته شده اجرا می  هم  اول  ویپهل  ی دوره

سير   ی درباره  مقاله  اين":  ايران  تجاری  و حقوق  مدنی  حقوق  ی مهمه  اصول: "و
و   ، امالک توارث  ، حقوق خانواده  ، عقود، حقوق مدنی  مانند حقوق  قوانينی
بعد از   ی دوره و نيز  تا آغاز  مشروطيت  وروداسالم  از هنگام  در ايران  تجارت

،  دوم  ی ، دوره” آينده“  ی در مجله ٥و  ٤، ٣  های رديف  مقاالت.  است  مشروطيت
  ) ٥.(رسيد  چاپ  به ١٣٠٥  سال

( در تاسيس  و نشر مجله علمی  در تهران، هيات مديره دمحم «  ١٢٩٣دی ١*  
) عظمساالر م( ، اميرسهام الدين غفاری، دمحم علی مافی )دمحم مصدق السلطنه

، صالح لقمان، موسی )نصرت الدوله( ، فيروز)اعتمادالدوله( يحيی قراگزلو
دفتری  ( » .منتشر شد ١٢٩۴شماره تا سال  ١۵شيبانی، اين مجله بطورماهانه در

  ) ۶). ( ٢٢ص 
يکی از روزهايی که شادروان حاج ميرزا « : مصدق خود در اين باره می گويد
نبال مطالبی که با من وقتی درسوئيس صحبت يحيی دولت آبادی به ديدنم آمد وبد

کرده بود، مذاکراتی کرد وباين نتيجه رسيد اگر يک عده از کسانی که درخارج 
تحصيالتی کرده اند جمعيتی تشکيل دهند می توانند کارهای مفيدی بنفع مملکت 

  :بکنند که روی اين نظر هيئتی از اين اشخاص
دمحم علی نظام مافی  –ری ذکاءالدوله غفا –فيروز نصرت الدوله  –دولت آبادی 
موسی شيبانی ذکاء السلطنه و اين  –) اکنون سناتور نظام السلطنه( ساالر معظم

منتشر کنيم و » مجله علمی « جانب تشکيل گرديد و تصميم گرفتيم مجله ای بنام 
  )٧. (در شماره ی اول آن برحسب ذوق و معلومات خود مطالبی درج نمائيم
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از  «  هجری انتشار يافت ١٢٩٣ر اولين شماره آن که در دی ماه د« اين مجله 
دانائی  توانائی فرع « مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت آبادی  مقاله ای تحت عنوان

  )  ٨(»  .درج گرديد»  اسقاط دعاوی « و دکتر مصدق بنام » است

وق بعدها به دانشکدهً حق. اهدا کتابخانه خودبه مدرسهً عالی علوم سياسی*  
    ) ٣( ٩.وعلوم سياسی موسوم شد

   
  :مآخذ و توضيحات ◀ 

  
  

تهران ، ( به کوشش  ايرج افشار »  خاطرات و تألمات« مصدّق دمحمدكتر - ١
   ٨٢ – ٨۴، صص )  ١٣۶۴انتشارات علمی 

» دکتر دمحم مصدق در پهنۀ  آموزش  و دانش « ناصر تکميل همايون   -٢  
 ١٣٩٠ارديبهشت  –،فروردين  ٨٠،شماره  سال چهاردهم» بخارا «نشريه ) ۴(
   ٣٧۴ – ٣٧۶صص  –

 »اليتهای علمی و فرهنگی دکتر مصدقفع«  : جمال صفری- ٣
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 افشار ايرج◀

 آذرنگ عبدالحسين قلم به افشار ايرج بزرگ شناس ايران   

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شناس برجسته،  شناس بزرگ، کتاب ، ايران)ش١٣٨٩-١٣٠۴(ايرج افشار 
فعاليتهای او طی مدتی . ضو شورای عالی علمی دائرةالمعارف بزرگ اسالمیع

گيرد که  ای قرار می های متنوع و گسترده سال مداوم، در زمينه ۶٠بيش از 
 حاصل آن آثار فراوان به صورت کتاب، مقاله، يادداشت و منابعی ديگر است

پدرش . زاده شدای يزدی و بافرهنگ  ايرج افشار در تهران و در خانواده    
. دوست زمان خود بود های فرهنگی و ايران محمود افشار يزدی از شخصيت

های زرتشتيان، شاهپور و فيروز بهرام در تجريش و تهران  ايرج در مدرسه
ش از دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران در رشتۀ قضايی ١٣٢٨تحصيل کرد و در 

مجلۀ آينده دستيار پدرش  سالگی در ادارۀ امور مختلف١٩از . التحصيل شد فارغ
ای فرهنگی را از اين راه و با  های اداره و انتشار نشريه بود و نخستين تجربه

در دورۀ دانشجويی با مجلۀ جهان نو به سردبيری حسين . کار عملی آموخت
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گرايانه داشت،  های پيشرو دورۀ خود که تمايالتی چپ حجازی، از نشريه
ضای فعال حزب تودۀ ايران و از فعاالن مرتضی کيوان، از اع. همکاری کرد

سان کانونی برای  ادبی چپگرا، با جهان نو همکاری داشت و اين نشريه به
). ١٢، »...استاد«قاسمی، (آمد  شمار می زنان متمايل به چپ به شماری از قلم

اين ). همانجا(مدتی هم با مجلۀ مهر به مسئوليت مجيد موقر همکاری داشت 
 .گامهای او در عرصۀ مطبوعات بودهمکاريها نخستين 

برای . افشار پس از پايان تحصيالت دانشگاهی مدتی کارآموزی وکالت کرد
شغل قضا به دادگستری رفت، اما چون محل مأموريت او را بيرون از تهران 
تعيين کردند، منصرف شد، وکالت و قضاوت را رها کرد و به معلمی روی 

ش ١٣٣٠تهران به تدريس پرداخت و در های  ش در دبيرستان١٣٢٩در . آورد
با مساعدت محسن صبا، از وزارت فرهنگ به دانشگاه تهران منتقل، و در 

ها، به  ای ايران در آن سال ترين کتابخانۀ دانشکده کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق، بزرگ
کتابداری مشغول شد و فنون کتابداری را زير نظر محسن صبا، از همکاری با 

قاسمی، (وه، و نيز خود از طريق عملی و تجربی آموخت پژ دمحمتقی دانش
 ).۶۵- ۶۴، »...سرگذشت«

ش، که ١٣٣٣او در . کرد ايرج افشار  با برخی نهادهای فرهنگی همکاری می
اين . همکار کتابخانۀ ملی ايران بود، نخستين دفتر کتابهای ايران را انتشار داد

د، اثری که بايد بازنمای شناسی ملی بو دفتر، سرآغاز تدوين و انتشار کتاب
های انتشار يافته در کشور باشد و تا آن زمان هيچ نهاد دولتی به  رسمی کتاب

شناختی کتابهای  های کتاب کتابهای ايران حاوی داده. نشر آن اقدام نکرده بود
افشار، انتشار اين . ش به زبان فارسی و داخل ايران بود١٣٣٣منتشر شده در 

سال ادامه داد  ١٢ش به مدت ١٣۴۵باً به همان صورت تا فهرست ساالنه را تقري
ها  شناسی او در عين حال، تا پايان عمر از تدوين و نظارت بر تنظيم انواع کتاب

شناسی  تأثير او در اين زمينه به حدی است که سرنوشت کتاب. دست بر نداشت
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پدر  «ا احسان يارشاطر، افشار ر. ناپذير است در ايران، از کوششهای او جدايی
 ).٧يارشاطر، (» شناسی در ايران لقب داده است واقعی کتاب

  فعاليتها وهمکاريهای مطبوعاتی افشار شايد به همان گستردگی کار کتاب
های نخستين در انتشار مطبوعات، فعاليت در  او پس از تجربه. شناسی او باشد

ری تنی زمينۀ مطبوعات فرهنگی ـ پژوهشی را پی گرفت و با همکاری و همفک
ای در  های فرهنگی برجسته چند از دوستان نزديکش، که جملگی به شخصيت

خويی؛  پژوه؛ عباس زرياب دمحمتقی دانش: های تخصصی خود تبديل شدند حوزه
ش ١٣٣١منوچهر ستوده؛ و مصطفى مقربی، مجلۀ فرهنگ ايران زمين را در 

های  از نشريه تأسيس کرد که انتشار آن تا زمان مرگ وی ادامه يافته است و
ش سردبير ١٣٣۵تا  ١٣٣٣از . رود شمار می معتبر در زمينۀ مطالعات ايرانی به

 ١٣٣٩ش مدير مجلۀ  کتابهای ماه، از ١٣۴٠تا  ١٣٣۴ماهنامۀ ادبی سخن، از 
های خطی، و  پژوه سردبير نشريۀ نسخه ش با همکاری دمحمتقی دانش١٣۶٢تا 

علوم انسانی دانشگاه تهران بود عضو هيأت تحريريۀ مجلۀ دانشکدۀ ادبيات و 
:  ؛ برای تفصيل فعاليتهای مطبوعاتی او، نک۶٧-۶۵، »...سرگذشت«قاسمی، (

 ...).نگار شناس مجله قاسمی، ايران

احسان . ش، زمينۀ ديگری از فعاليتهای ايرج افشار آغاز شد١٣٣۵در 
زير يارشاطر، مدير بنگاه ترجمه و نشر کتاب، که به سبب اشتغاالت علمی ناگ

مقامی اين بنگاه  بود بيشتر ايام سال را بيرون از کشور به سر برد، سمت قائم
سال ادارۀ آن بنگاه را  ٧انتشاراتی نوبنياد را به افشار سپرد و او هم نزديک به 

ش به فرانسه سفر کرد و در ١٣٣۵افشار در . در غياب مدير آن برعهده گرفت
، با فن کتابداری جديد و موازين نوين ای آموزشی، که يونسکو بانی آن بود دوره

گذراندن اين دوره و تحوالت نگرشی . شناسی آشنا شد و مبانی نظری علم کتاب
شناسی، به شاخۀ ديگری  حاصل از آشنايی با دستاوردهای تازۀ کتابداری و کتاب

ش، به چند کار ١٣۴٢سال، تا  ٧او حدود . های افشار شکل داد از فعاليت
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تدريس کتابداری جديد در دانشسرای عالی؛ تأسيس : ط دست زدمختلف، اما مرتب
باشگاه کتاب با همکاری يارشاطر، که با نام انجمن کتاب معروف است، و ارائه 
کردن خدماتی نو به دوستداران و خوانندگان کتاب؛ مديريت کتابخانۀ ملی برای 

زماندهی های جديدی در آن کتابخانه در زمينۀ سا مدتی و آغاز کردن فعاليت
شناسی دانشگاه تهران، و  های چاپی و خطی؛ مديريت مرکز تحقيقات کتاب نسخه

 .ها که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد چند کار ديگر مرتبط با اين فعاليت

مقاله  ۶٠٠٠شناختی  های کتاب جلد نخست فهرست مقاالت فارسی، حاوی داده
فرهنگی ايران و خارج، که افشار شناسی و  های ايران به زبان فارسی در نشريه

ها بود که انديشۀ انتشار  انديشۀ تدوين آن را از محسن صبا الهام گرفته بود و سال
اين منبع مقاله شناخت که . ش منتشر شد١٣٣٨آن را در سر داشت، سرانجام در 

سال، استمرار آن را در برنامۀ فعاليتهای خود داشته است،  ۵٠افشار بيش از 
مقاله به زبان فارسی دربارۀ  ٨٠‘٠٠٠شناختی  های کتاب ی دادهتاکنون حاو

تحقيقات ايرانی است و انتشار آن اگرچه به کندی، اما همچنان ادامه دارد، و جلد 
ارزشها و کاربردهای فهرست مقاالت . ش منتشر شده است١٣٨٩هفتم آن در 

ود، اما با فارسی در آغاز در ميان جامعۀ پژوهشی ايران چندان شناخته شده نب
 .پژوهی تثبيت شد گذشت زمان، جايگاه آن در مطالعات ايران

ش مديريت انتشارات دانشگاه تهران را به عهده گرفت و ١٣۴٣ايرج افشار در 
ويژه  او در اين نهاد، به سنتی که به. سال در اين سمت خدمت کرد ٧حدود 

غنا بخشيد و  پرويز ناتل خانلری، مؤسس انتشارات دانشگاه، بنا نهاده بود،
کوشيد استقالل انتشاراتی دانشگاه را در برابر مداخالتی حفظ کند که شماری از 

های دانشگاهی  دانشگاهيان متنفذ به سود منافع شخصی خود و برخالف رويه
سال بعد، در دورۀ رياست جهانشاه صالح بر دانشگاه تهران، . کردند اعمال می

بهمن  ٢٩افشار در . به او واگذار شد رياست کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران
هللا  به نقل از يادداشت همکارش قدرت(که از اين سمت استعفا داد  ١٣۵٧
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ً حدود ) روشنی زعفرانلو در همان کتابخانه سال، اهتمام اصلی و  ١۴جمعا
اش ايجاد، سازماندهی و تکميل نخستين و در عين حال  ترين وظيفه مهم

کوششهای او در اين . انشگاهی در کشور بودترين کتابخانۀ مرکزی د بزرگ
های مرکزی در ديگر دانشگاههای ايران قرار  سمت، الگوی ايجاد کتابخانه

سال پس از آغاز کار خود در کتابخانۀ مرکزی، مجلۀ کتابداری را  ٢او . گرفت
آن سال . ناشر اين مجله، کتابخانۀ مرکزی بود. کردش تأسيس و منتشر١٣۴۵در 

دانشگاه تهران و شروع رۀ کارشناسی ارشد علوم کتابداری دربا تأسيس دو
آموزش دانشگاهی مبحث کتابداری جديد در ايران حدوداً مقارن بود؛ در ضمن، 
استفاده از متخصصان خارجی در سازماندهی کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران 

آغاز  ترين دستاوردهای جهانی کتابداری، پشتوانۀ مؤثری برای و بر پايۀ تازه
 .رفت شمار می کتابداری دانشگاهی تازه تأسيس به

های محلی  ش برای تدريس مبحث اسناد تاريخی و تاريخ١٣۴٨ايرج افشار در 
 ١٠او حدود . ايران به گروه تاريخ در دانشکدۀ ادبيات دانشگاه تهران دعوت شد

و اش از دانشگاه تهران، نخست با مرتبۀ دانشياری  سال، تا زمان بازنشستگی
سپس استادی، به تدريس در آن گروه ادامه داد، ضمن اينکه استاد درس شناخت 

های خطی در رشتۀ علوم کتابداری همان دانشگاه هم بود و شماری از  نسخه
شناسان امروز کشور، که دورۀ تخصصی  شناسان و نسخه کتابداران، کتاب

فشار دربارۀ های درسی ايرج ا اند، با شرکت در دوره کتابداری را گذرانده
ای مغفول از ميراث تمدنی  بار با جنبه های خطی، برای نخستين شناخت نسخه

توجه  آشنا شدند که کتابداری اقتباسی و تقليدی تا سالها به اهميت و جايگاه آن کم
 .بود

سال بعد، ايرج افشار به چند کوشش فرهنگی و  ١٠ش تا حدوداً ١٣۴٨از 
کنگرۀ پياپی تحقيقات ايرانی در  ٩برگزاری تأثيرگذار ديگر دست زد، از جمله 

شناسان خارجی و  شهرهای مختلف دانشگاهی کشور با حضور شماری از ايران
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در عين حال ، فعاليتهای فردی خود در زمينۀ فهرست . ايرانیپژوهشگران 
شناسی، تصحيح و انتشار اسناد و متون تاريخی و  های خطی، کتاب نسخهنگاری 

ويژه  هايی از تاريخ ايران، به های شخصيش در بخش عالقه ادبی و دنبال کردن
. دورۀ جديد و تاريخ قاجار و از انقالب مشروطۀ ايران به بعد، ادامه داشت

برای جزئيات و صورت آثار، (حاصل کوششهای اين سالها، چندين اثر اوست 
او همچنين با عضويت در شماری از ). ٢۴-٢٠افشار، بابک؛ و ديگران، :   نک

شناسی و ويژۀ کتاب و نشر، يا مشارکت در تأسيس، يا  هادهای پژوهشی، ايرانن
شمار  های آنها، يکی از فعاالن فرهنگی و تأثيرگذار کشور به نظارت بر برنامه

شناسی؛ گروه  انجمن ايران: افشار در اين نهادها هم عضويت داشت. رفت می
کتاب؛ شورای کتابخانۀ شناسی ايران؛ انجمن ايرانی فلسفه؛ انجمن  ملی کتاب

وزارت امور خارجه؛ کميتۀ تشکيل بايگانی کشور؛ انجمن ايرانی تاريخ علوم 
وطب؛ مرکز ملی کتاب؛ کميتۀ جايزۀ کتاب سال؛ انجمن کتابداران ايران؛ هيأت 
اجرايی انجمن تاريخ؛ هيأت امنای کتابخانۀ مجتبی مينوی؛ هيأت امنای چاپ آثار 

عالی اسناد ملی ايران؛ انجمن آثار ملی؛ انجمن  زاده؛ شورای دمحمعلی جمال
شناسی اروپا؛ هيأت ناظران دانشنامۀ ايرانيکا، انجمن مطالعات ايرانی در  ايران

، »سرگذشت ايرج افشار«قاسمی، :  باره، نک برای تفصيل بيشتر در اين(آمريکا 
۶۵-۶٨. 

ای  تازه ش، و آغاز دورۀ بازنشستگی ايرج افشار، مرحلۀ١٣۵٧پس از انقالب 
های پژوهشی، فرهنگی و انتشاراتی او آغاز شد که تا چند  از زندگی و فعاليت

، ادامه يافت و ثمرۀ آن ١٣٨٩اسفند  ١٨ماه پيش از بيماری مرگ انجامش در 
آزاد شدن افشار از تعهدات . تر از پيش بود شايد از جهاتی پربارتر و متنوع

صلی همين تکثر و تنوع آثار شغلی و بيشتر شدن اوقات فراغت او، عامل ا
افشار انتشار مجلۀ آينده را، که پيشتر پدرش . منتشر شدۀ او از انقالب به بعد بود

دهندۀ مشی مجلۀ  اين مجله که کم و بيش ادامه. داد، از سرگرفت انتشار می
های  ش ادامه يافت، اما به سبب موانع انتشار نشريه١٣٧٢راهنمای کتاب بود، تا 
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افشار مسئوليت انتشارات بنياد موقوفات . ها متوقف شد هره از يارانهب فرهنگِی بی
ها و  عهده گرفت و به گردآوری و انتشار کتاب دکتر محمود افشار را خود به

شناسی  های پژوهشی در سلسله انتشارات اين بنياد در زمينۀ مطالعات ايران مقاله
 .ادامه داد

های داخلی در زمينۀ  در همايش ايرج افشار به تأليف کتاب و مقاله، شرکت
شناسی، نگارش مرتب و مداوم  شناسی و نسخه شناسی و کتاب مسائل ايران

ويژه در  اش و انتشار آنها به های مورد عالقه ها در همۀ زمينه ها و يادداشت نکته
مجلۀ بخارا، نظارت بر تدوين فهرست مقاالت فارسی و تکميل و تداوم انتشار 

بر انتشار آثار متعدد در گسترۀ مطالعات خود، همچنان مجلدات آن، نظارت 
 ٣٠٠نزديک به ) ١٣٩٠تابستان (بنا به برآوردها، تا اين زمان . داد ادامه می

نگاری،  شناسی، فهرست شناسی، کتاب پژوهی، نسخه های ايران کتاب در زمينه
رسانی فرهنگی، متون کهن فارسی، و حدود  شناسی، اطالع قاجارشناسی، رجال

ها و نيز دربارۀ رجال فرهنگی  مقاله و يادداشت از او در همين زمينه ٣٠٠٠
شناسان خارجی، معرفی و نقد کتاب، نکات و  ايران در دورۀ معاصر، ايران

شناسی، سفرنامه، گاه نکات ادبی و  اسناد تاريخی، جغرافيای تاريخی، باستان
شار يافته است و شماری های ادبی و زبان فارسی، انت عرفانی، با تأکيد بر ارزش
از تکثر و تنوع اين همه آثار، شايد در وهلۀ نخست . ديگر نيز آمادۀ انتشار است

. ای کار کرده است های پراکنده اين طور به نظر برسد که ايرج افشار در زمينه
دهد رشتۀ  تر آنچه به قلم و به اهتمام او انتشار يافته است، نشان می بررسی دقيق

رسانی  دهد، چيزی جز اطالع اين همه مهره را به هم پيوند می ای که پيوسته
تأکيد افشار بر تدوين و انتشار منابع . فرهنگی در زمينۀ مطالعات ايرانی نيست

ها و انواع  شناسی شناسِی کتاب رديف سوم و دوم اطالعاتی، مانند کتاب
شگران ها، گاه گشودن و گاه هموار کردن راه پژوه ها و فهرست شناسی کتاب

ای خاص  های افشار در اين زمينه، درخور مطالعه تالش. مطالعات ايرانی است
های خاص او در اين زمينه  رسانی فرهنگی و راه و روش در مبحث اطالع
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تخصص و اطالعات شخصی افشار در زمينۀ رويدادها و رجال ايران از . است
رسانی فرهنگی   های اطالع دورۀ مشروطيت به بعد، موجب شده است که جنبه

. در کار او دربارۀ رويدادها و رجال اين دوره از غنای بيشتری برخوردار باشد
زاده، از  مجموعۀ اطالعاتی که افشار از منابع مختلف دربارۀ سيدحسن تقی

رهبران جنبش مشروطه، گردآوردی کرده و انتشار داده است، جدا از 
های او  ز بارزترين فعاليتزاده، ا های خاص آن دربارۀ شناخت خود تقی ارزش

دربارۀ مطالعات افشار در (رسانی فرهنگی معاصر ايران است  در زمينۀ اطالع
ها،  ها، يادداشت مجموعۀ نوشته). ١٧- ١٢کاتوزيان، :  زاده، نيز نک خصوص تقی

های او دربارۀ دکتر دمحم مصدق، گرچه نه در حد آثار  ها و گردآورده اشاره
رسانی  نۀ ديگری از کوشش گستردۀ او در قلمرو اطالعزاده، نمو مربوط به تقی

 .فرهنگی معاصر است

شکاری با آن  جنبۀ ديگری از تکاپوهای فرهنگی افشار، که شايد افراد اندک
های فرهنگی ـ پژوهشی و پيشنهادهای او به شمار  آشنا باشند، ارائۀ مشورت

شناسان،  کثيری از نهادهای فرهنگی ـ پژوهشی داخلی و خارجی، ايران
شناسی و بسياری  شناسی و نسخه پژوهشگران، دانشجويان، نهادهای خاص کتاب

ها،  افشار در رهنمود دادن و هدايت بسياری از پژوهش. مؤسسات و افراد بود
های فرهنگی ـ پژوهشی و ايجاد  های دانشگاهی، همايش نامه وجوها، پايان جست

در عين حال، . تعيين کنند، داشت ها سهم مؤثر و گاه ادبيات مربوط به اين حوزه
شناسی داخل و خارج  سان حلقۀ رابطی ميان روندهای پژوهشی ايران او به

مندان  سهم پيدا و ناپيدای او در اين عرصه، تا خاطرات بهره. کرد کشورعمل می
از همکاری او منتشر نشود و به اطالع عموم نرسد، الجرم ناشناخته باقی 

از اعضای شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف  ايرج افشار. خواهد ماند
های پژوهشی اين مرکز،  بزرگ اسالمی بود و گذشته از مشارکت در برنامه

ای و  های کتابخانه ها و برنامه شناسی، بر فعاليت ويژه در زمينۀ مسائل ايران به
. او همچنين از مشاوران دانشنامۀ ايران بود. اسنادی اين مرکز نظارت داشت
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های غنی کتابخانۀ اين مرکز بسيار  ويژه در شکل گرفتن مجموعه م وی بهسه
 .عمده است

در ) ج ٢ش، ١٣٧٧به کوشش محسن باقرزاده، تهران، (نامۀ ايرج   ارج
داشت خدمات ايرج افشار و حاوی نکاتی چند در شناخت بهتر خود او و  گرامی

هايی به  انی، مقالهمجموعۀ ديگری با عنوان ايران و مطالعات اير. آثار اوست
، به )کتابدار دانشگاه پرينستن: به کوشش کامبيز اسالمی) (١(افتخار ايرج افشار

در ) تن خارجی ١٨تن ايرانی و  ۴(شناسان  ترين ايران تن از برجسته ٢٢قلم 
فهرستی از آثار ايرج افشار در اين مجموعه . بزرگداشت خدمات و آثار اوست

زندگی و کارنامه مطبوعاتی : نگار شناس مجله نهمچنين کتاب ايرا. آمده است
، کارنامۀ مطبوعاتی نزديک )ش١٣٨٩از سيدفريد قاسمی، تهران، (ايرج افشار 

زبان و عمدتاً فرهنگی  های فارسی سال همکاری قلمی او با انواع نشريه ۶٠به 
 .است

های  شماری بود که سراسر خاک ايران و بخش گردان اندک ايرج افشاراز ايران
زبان خارج از ايران را در قلمرو مرزهای ايران فرهنگی  مهم نواحی فارسی

های آنها، گاه همراه با افراد  سواره و پياده، با مطالعات قبلی و آگاهی از ارزش
برداری کرده و از آنها  مطلع و محلی و گاه به تنهايی، ديده، دربارۀ آنها يادداشت

های مختلف انتشار  ها را در نشريه ها و عکس عکس گرفته و بخشی از يادداشت
اوازبناهای تاريخی و باستانی، مساجد، تکايا، خانقاهها، کاروانسراها، . داده است

و انواع ديگر بناهايی که از نظر او ارزش تاريخی و فرهنگی داشته است، 
های  شناسی، بازديد کرده وحتی ازنوشته ديدگاه مطالعات ايران ويژه از به

مشاهدات و يادداشتهای او . های قديمی يادداشت برداشته استگورسنگها و در
شمار آيد  زمينه شايد از برخی جهات از منابع دست اول مطالعات به در اين

؛ ٢٠٠شفيعی کدکنی، :  دربارۀ ايرانگردی ايرج افشار و شيوۀ سفر او، نک(
ی ؛ دربارۀ شيوۀ ثبت و ضبط رويدادها، حتی رويدادهاي٢٠٣-٢٠٢آبادی،  دولت
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شود، اما تلقی افشار را از پژوهش تاريخی نشان  که معموالً عادی تلقی می
 ).٢٠٩-٢٠٨معصومی همدانی، :  دهد، نک می

های علمی و پژوهشی افشار در حوزۀ مطالعات خود، طی زمان و با  دقت
ها با او و انتقادها بر آثار و  افزايش دانش و تجربۀ او بارزتر شد و مخالفت

های  چه غيرشخصی، درنوشته های او، چه شخصی و يدگاهها و د يادداشت
اشخاص و نيز همان مخالفان و منتقدان، تأثير  اش دربارۀ آثار و  پژوهشی

 .گذاشت نمی

نظير، تخصصی و نيز متنوع،  ای کم او کتابخانۀ شخصيش را، که مجموعه
 شناسی است، به مرکز دائرةالمعارف شناسی و کتاب ويژه در زمينۀ ايران به

جلد کتاب، رساله  ١٩‘٧٢٣اين مجموعه شامل . بزرگ اسالمی اهدا کرده است
عنوان، و مجالت به  ۴۴٣مجالت فارسی  و عربی . و مجالت تجليد شده است

بر اساس آمار دفتر ثبت کتابخانۀ مرکز (عنوان  ١٣۴زبانهای اروپايی 
ً گفته می). دائرةالمعارف بزرگ اسالمی قره ف ۶‘٠٠٠شود که حدود  شفاها

ها و نشريات، که شمار بسياری از آنها  جزوه، جدا نشرهای برگرفته از مجموعه
نظير است، جزو مجموعۀ اهدايی اوست؛ حتی  حاوی اطالعات باارزش و گاه کم

کارتهای ويزيت اشخاص، کارت دعوت به جشنها و عروسيها، که برخی از آنها 
قطعه عکس  ١٠‘٠٠٠بيش از . منحصر به فرد است، نيز جزو مجموعه است

ها، بناها، آثار تاريخی، مناظر و جز آن، که ايرج افشار شخصأ  از شخصيت
شمار  برداشته و شماری از آنها در نوع خود تصويرهايی منحصر به فرد به

شناسان خارجی،  نامه از رجال معاصر، از ايران ١٠‘٠٠٠آيد، و بيش از  می
های  بخشی از آنها ارزش های فرهنگی ايرانی از صنوف مختلف، که شخصيت

ارزش . ويژۀ تاريخی و ادبی دارد، همراه منابع به همين کتابخانه اهدا شده است
در ضمن چند . کنند مادی اين مجموعۀ اهدايی را رقم بسيار هنگفتی برآورد می

مجموعه، که صاحبان اصلی آنها در اختيار ايرج افشار قرارداده و او را دربارۀ 
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زاده و اٰلهيار  ه بودند، مانند مجموعۀ متعلق به سيدحسن تقیمجموعه مخير شناخت
صالح، حاوی بسياری منابع و مطالب باارزش تاريخی و پژوهشی است که آنها 

ايرج افشاربه کتابخانۀ مرکزدائرةالمعارف بزرگ  نيزهمراه مجموعۀ خود
ير هللا مجيدی، مد اين اطالعات به نقل شفاهی ازعنايت(اسالمی منتقل شده است

 ).کتابخانۀ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی

. هايش را با نام مستعارامضا کرده است ها و نوشته ايرج افشار شماری از مقاله
الف؛ الف جويا؛ پناه؛ ساسان؛کريم دمحمی است : ازجمله نامهای مستعاراو

. ا« و»افشار. ا«امضای او گاه با اختصار ). ٢٢٣؛ مافی، ۶۵قاسمی، همان،(
 .  مده استآ» .ا

 ١٨زای سرطان خون، در  ايرج افشار پس از چند ماه نبرد با بيماری مرگ
پيکرش طی مراسمی با حضور شمار فراوانی . در تهران درگذشت ١٣٨٩اسفند 

های فرهنگی و علمی کشورتشييع و در  از دوستان، دوستداران و شخصيت
در مراکز مختلف مراسم متعددی در بزرگداشت او . مقبرۀ خانوادگی تدفين شد

های داخلی و خارجی  خبر درگذشتش به طرز وسيعی در رسانه. برگزار گرديد
هايی از ياران نزديک، همکاران و  نامه با نوشته چندين ويژه. بازتاب يافت

مندان به او و آثار و فعاليتهايش در داخل و خارج انتشار يافت، که از  عالقه
، تابستان ٢- ١ ، شم٢۶سال (نامه  ايران: توان از اينها نام برد جملۀ آنها می

؛ )، خرداد١۶٢ شم(؛ کتاب ماه کليات )، خرداد ـ تير٨١ شم(؛ بخارا )ش١٣٩٠
نيز برای ). (، ارديبهشت١١ شم(؛ مهرنامه )، ارديبهشت۴۴ شم( گزارش ميراث 

شفيعی کدکنی، :  برخی ويژگيهای شخصيت و کار و فعاليت ايرج افشار، نک
 ).»ک انسانظرفيت و ظرافت ي«

در (منابع ياد شده در متن؛ اطالعات شخصی و مستقيم مؤلف اين مقاله :   مآخذ
؛ افشار، بابک؛ و ديگران، )مواردی است که برای مطالب مأخذ ذکر نشده است

آنجلس،  ، لوس۴های ايرج افشار، چ  ها و نوشته فهرست موضوعی از چاپکرده
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، کتاب ماه کليات، تهران، »بزرگداشت استاد ايرج افشار«ش؛ ١٣٨٢/م٢٠٠٣
، مهرنامه، تهران، »يکی از سفرها«آبادی، هوشنگ،  ؛ دولت١۶٢ ش، شم١٣٩٠
، مهرنامه، »روی نقشۀ ايران«؛ شفيعی کدکنی، دمحمرضا، ١١ ش، شم١٣٩٠

، گزارش »ظرفيت و ظرافت يک انسان«؛  همو، ١١ ش، شم١٣٩٠تهران، 
استاد «؛ قاسمی، سيدفريد، ۴۴ ، شم١٣٩٠ميراث، تهران، فروردين ـ ارديبهشت 

شناس  ؛  همو، ايران٨۴ش ١٣٧۵، کلک، تهران، »ايرج افشار و مطبوعات
ش؛ همو، ١٣٨٩زندگی و کارنامۀ مطبوعاتی ايرج افشار، تهران، : نگار مجله

؛ ١۶٢ ش، شم١٣٩٠، کتاب ماه کليات، تهران، »سرگذشت ايرج افشار«
نامه، تورنتو،  ، ايران»اندتو م رفتی وآثار! ايرجا«کاتوزيان، همايون، 

؛ مافی، عباس، نامهای مستعار، تهران، ٢-١ ، شم٢۶ش، سال ١٣٩٠/م٢٠١١
، نشر دانش، تهران، پائيز  »ای در بزرگداشت ايرج افشار مجموعه«ش؛ ١٣٨١
، »درک تاريخ«؛ معصومی همدانی، حسين، ٣ ، شم١۶ش، سال ١٣٧٨

رثای بزرگمرد فرهنگ «؛ يارشاطر، احسان، ١١ ش، شم١٣٩٠مهرنامه، تهران،
 :؛ نيز٢-١ ، شم٢۶ش، سال ١٣٩٠/م٢٠١١نامه، تورنتو،  ، ايران»ايران

Eslami, Kambiz(ed.), Iran and Iranian Studies: Essays in Honour of Iraj 

Afshar , Princeton, 1988. 

المعارف بزرگ اسالمی است که  در دايره» ايرج افشار«متن فوق مدخل
  .کند ن بار، منتشر میبرای نخستي شرق 

-دو ماهنامه بخارا  -» شناس بزرگ ايرج افشار  ايران«عبدالحسين آذرنگ  
   ١٣٩٠ر ي، ت٨١سال چهاردهم، شماره  
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  -ماند خواهد مصدق دکتر نام با نامش :همايون تکميل ناصر

  

و  تاريخ  علم  های  روانشادايرج افشارکه استاد وراهنمای ما در بسياری از رشته
اجتماعی  جغرافيايی ، تاريخی،  های علوم  شناسی ايران بود،درهمه شاخه فرهنگ 

زمين،  ايران  ی  سياس  علمی و  های فرهنگی و  و شناساندن رجال و شخصيت
استاد . گذاشت خود باقی  بهايی از  گران های مثمرثمر انجام داد و يادگارهای  تالش

آن را بتوان  ای  به گونه ريخ که شايد تا درگذشته و عزيز ما، در اين بخش از 
ای  مثبت و دوستانه خصمانه يا  موضع منفی و  آنکه  نام داد، بی» علم نوين رجال«

طرفانه  بی انسانی است،  که در قدرت  نشان دهد، کوشش داشت تا آنجا 
را دشنام  مسير نه کسی  کند و در اين  های برجسته تاريخ را معرفی  شخصيت

شخص بوده  برساند، آنچنان که آن  » عليين اعلی «برعکس کسی را به گويد و نه 
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و هر نوع  ها را بنگارد  است، واقعيت داشته  و زيسته و او بر احوالش آشنايی 
علمی ، شيوه رجال  اين روش، کامال . بسپارد داوری را به خوانندگان آثارش 

نويسان راستين   رجالشيوه  علمی،  نويسان راستين تاريخ بوده که ايرج افشار
معنوی و اخالق فرهنگی خود  افشار در کاربرد آن فضيلت  ايرج  تاريخ بوده که 

بزرگ تاريخی ايران در پهنه  های  يکی از شخصيت. است رسانده را به اثبات 
دکتر دمحم مصدق است و ايرج  ملی و دموکراسی، روانشاد  سياست و استقالل 

چشمگير، توانسته است بيشترين و  اشتن تسهيالت گوناگون و د افشار به داليل 
ورد آن نماد ملی ايران فراهم آورد که    درم های دقيق تاريخی را  پژوهش بهترين 

  .شود ها اشاره می آن اين گفتار به چند فقره کوتاه از  در 
    
  وبا دکتر مصدق ) پدر ايرج افشار( مرحوم دکتر محمود افشاردوستی  –١ 

همکاری   نيز  ميالدی و١٩١٩شوم  ای مشترک درمخالفت با قرارداده  معاضدت
  .های نخستين صميمانه در انتشار مجله پربار آينده در دوره

    
ياران ميهن دوست و ملی دکتر محمود افشار، در فرزند دلبندش  اثربخشی–٢ 

ملی  های سياسی  مشی  ها و خط ها و شخصيت با انديشه آشنايی اوايرج و 
شدن  بارور  رهنگی از عنفوان جوانی در تحصيل در دانشکده حقوق تهران و ف و 

را در  دوستی  همان روزگار، ايران    ای که از تفکرات علمی و سياسی به گونه
پايان عمر  کند و تا  های فرهنگ و تمدن ديرپای آن انتخاب  پيوند با شناخت زمينه

  .همان مسير گام بردارد   در
    
قريه (  ملکی  ط مختصردکترمحمود افشار و دکتر دمحم مصدق در مسايل ارتبا –٣ 

 ٢٠(افشار  ايرج  و نوعی مباشرت ) آباد شهرری آباد بهشتی و قريه عظيم مبارک
با او و  وگو  گفت و ) ش ١٣٢۵در اسفند (و رفتن نزد دکتر مصدق ) ساله
ای که استاد  گونه ه ب نظر او قرار گرفتن،  خلقی و دقت تاثير مهربانی و خوش تحت
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ای مرقوم  ارزنده مطالب  پاريزی در چگونگی آن ديدار   گرانمايه دکتر باستانی
  .اند کرده

    
افشاردر دورۀ زمامداری دکتر مصدق از دوستدارن وی و نهضت  ايرج –۴ 

ملی ايران بود، اما  هيچ گاه در فعاليتهای سياسی و حزبی يا جبه های شرکت 
به کارهای کتابخانه ای و علمی خود می پرداخت ولی به دکتر نداشت و همواره 

طلبانه اواعتقاد داشت و چون  با فرزندان  مصدق وراه و روش سياسی واستقالل
دوستی داشت، به  ) مصدق مرحومان دکتر غالمحسين مصدق و مهندس احمد (و

 ٢٨کودتای شوم و ننگين  از  هايی ارتباط معنوی و فرهنگی خود را پس  شيوه
بود و مکاتباتی شايد محرمانه  کرده  ، همواره با دکتر مصدق حفظ ١٣٣٢مرداد 

  :توان اشاره کرد می باره  با او داشت، که به دو سند گويا در اين 
    

مهرماه  تاريخ  اهدای عکس و دستخط دکتر دمحم مصدق به ايرج افشار در  –الف 
 از تبعيدگاه احمدآباد ١٣۴١

با  رابطه  در (ی از دکتر مصدق در جواب نامه ايرج افشار های تاريخ نامه –ب
عنوان  به  کاری دربار و ساواک در قراردادن نام دکتر مصدق  تقلب و دسيسه

تاريخی برای  های  واقعيت که روشنگر يکی از ) در جامعه آدميت » فراماسون«
  .شود مبادرت می نقل آن  پژوه ايران معاصر است که به  همه محققان حقيقت

    
  ١٣۴۴آذرماه  ١٢احمدآباد، 

مرقومه محترمه که حاکی ازصحت و سالمت جنامبعالی است  -گردم قربانت
راجع  . عز وصول ارزانی بخشيد و موجب کمال مسرت وخوشحالی گرديد

انجمن  ها  شد و يکی از آن هايی که در بدو مشروطيت تشکيل می انجمن به 
خود  است مرحوم ميرزا عباسقلی در خانه  بود، اطالعی که دارم اين آدميت 

الزم  خواست عضو انجمن شود  انجمن را تشکيل داد و هر که هم که می اين 
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بپردازد  کسی از اعضا او را معرفی کند و مبالغی هم بابت حق عضويت  بود 
به  با خود  ها شخص محترمی به خانه من آمد، مرا دعوت نمود و  يکی از روز و 

انسانيت تحت  مجمع  ها در دو، سه جلسه بعد حاضر شدم و چون  بعد. انجمن برد
ها،  آقايان آشتيانی از  الممالک تشکيل شد ومرکب بود  رياست مرحوم مستوفی

سمت نيابت رييس انتخاب  به  های ساکن طهران و بنده را هم  ها و تفرشی گرکانی
است اطالعات بنده که اين . شوم حاضر  کردند و ديگر نتوانستم در انجمن آدميت 

  .نمايم تجديد می خود را  در خاتمه ارادت . به استحضار رسيد
   دکتر دمحم مصدق

  

رجوع کنيد به جلد در باره مصدق و فراماسونری : توضيح جمال صفری [    

- ١٩٣صص » مصدق، نهضت ملی و رويدادهای تاريخ معاصر ايران « اول 

١١۵[   

  :ر شناساندن دکتر مصدق انجام داده استاما آنچه ايرج افشار د – ۵ 

علوم  مدرسه  های اهدايی دکتر مصدق به  فهرست کردن ونگهداری کتاب –الف 

مرکزی  کتابخانه  و ) دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران(سياسی 

های  گرفتاری کار  اين (ای خاص با نام و نشان دکتر مصدق  دانشگاه در غرفه

  ).او پديد آورد زيادی را برای

 معرفی تاليفات دکتر مصدق به زبان فرانسه –ب    

مسووليت دولت برای اعمال خالف قانونی که از مستخدمان  –١ 

تسليم مقصرين  شود و قاعده عدم موقع انجام وظايفشان صادر می در  دولتی 

   ).١٩١٣پاريس (صفحه   ۴۶  سياسی 

پاريس (  صفحه   ٢٣٠، )اله دکترارس) (مذهب تشيع(وصيت درفقه اسالمی  – ٢ 

،ناگفته نماند که قسمت هايی از اين رساله توسط  دکتر  احمد متين ادوله )١٩١۴
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صفحه   ١٠۶در تهران در  ١٣٠٢، علی معتمدی و نصرهللا انتظام درسال دفتری

  .طبع شده است

            

 معرفی تاليفات دکتر مصدق به زبان فارسی –ج 

  )شمسی  ١٢٩٣  آبان  = تهران، عقرب (صفحه  ۶۶ –و ايران کاپيتوالسيون  –١ 

 ١٢٩٣آبان = تهران ، عقرب ( صفحه  ١٠٣ –سهامی در اروپا  شرکت –٢ 

  ) شمسی 

  )شمسی  ١٢٩۴  مرداد  = تهران، اسد (صفحه  ۴٩٧ -دستوردر محاکم حقوقی–٣ 

  م نمايندمختصری از حقوق پارلمانی در ايران و اروپا برای آقايان  محتر - ۴ 

  )شمسی  ١٣٠٢بهمنی = تهران دلو ( صفحه  ١٧٢- گان  دوره تقنينيه 

مشروطيت   زاصول وقواعد وقوانين ماليه درممالک خارجه و ايران قبل ا – ۵  

  ).اول در تهران انتشار يافته است  جلد (و دوره مشروطه 

  :مقاالت دکتر مصدق –۶    

  )خورشيدی ١٢٩٣(مجله علمی، ش يک  –اسقاط دعاوی  - 

 ١٣٠۴( مجله آينده  دوره يک » تصويب بودجه در پارلمان های مختلف« -

 ١٣٠۵مجله اينده دوره دو، » انتخابات در اروپا و ايران «  -  )خورشيدی 

  )خورشيدی  ١٣٠۵(   مجله آينده دوره دو،  »تابعيت از ايران «  - )خورشيدی

مجله آينده دوره دو » يراناصول مهم حقوق مدنی و حقوق تجارتی در ا«  - 

  ) خورشيدی  ١٣٠۵(

 ٢٣( روز نامه اطالعات » طرح پيشنهادی برای اصالح قانون انتخابات «  - 

  )١٣٢٢ارديبهشت 

  )١٣٣٣مهر (مجله آينده، دوره سوم » مساله انتخابات« - 

     )١٣٣١(سالنامه دنيا، جلد هشتم » از خاطرات دکتر دمحم مصدق« - 
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اين بند نوشته شد از کتاب ارزشمندی که به اهتمام شادروان  که در اطالعاتی

. است نقل شده  به چاپ رسيده بود، ) انتشارات زمينه(   ١٣۵٨در سال ايرج افشار

در زندان توسط  را که کتاب تقريرات مصدق  ١٣۵٩ايرج افشار در سال 

» سازمان کتاب« توسط ،مرحوم سرهنگ جليل بزرگمهر ياد داشت شده بود

در پايان اين نوشتار از زبان استاد باستانی پاريزی به مطلب    .تشار داده استان

ايرج افشارمردی بود که در امانتداری و انصاف «:شود می اشاره  ديگری 

را که از جان  بزرگترين رجال ايران خاطرات خود. انسان کامل بود يک  نمونه 

آن  ،خود نمی سپردندعزيزترمی دانسته اند واغلب به فرزندان وخانواده 

اين  ای که از  اند واو بدون اندک استفاده را به افشارسپرده خاطرات و يادداشت ها

کرده باشد، به موقع و در امکانات مخصوص به چاپ و تکثير  آثار 

ازآن جمله خاطرات و تالمات دکتر مصدق است که تنها . است پرداخته  آن 

اين کتاب نفيس ). ١٣٨٩اسفندماه ٢١ روزنامه اطالعات(بود  اختيار او  در 

نويسی دقيق و دور از خودمحوری و تظاهر است در  خاطرات ای از  نمونه که 

فرزند دکتر (ای از مرحوم دکتر غالمحسين مصدق  مقدمه با  ١٣۶۴  سال 

کوشش ايرج افشار توسط انتشارات علمی به زيور طبع آراسته  به ) مصدق دمحم 

برداری  سه نوبت به چاپ رسيده است و مورد بهرهبيش از  و تاکنون  شد 

سان نام ايرج افشار همواره  به اين» .مورخان کشور قرار گرفته است و  محققان 

  .دکتر دمحم مصدق زنده خواهد ماند نام  با 
   ١٣٩٠اسفند  ٢١کشنبه يروزنامه شرق ، : منبع    
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   انسان يک ظرافت و ظرفيت :کدکنی شفيعی دمحمرضا 

 گرخواندی در اول موسيقا/ پذيری را  نظميست هرنظام   

  

  
خوانان   بعد از سقوط سلطنت، در همين چند سال اخير، روشنفکران و کتاب

راست است و » .تاريخی نداريم ۀما حافظ«اند که  ايران تازه به اين فکر افتادنه
ّرخی يزدی در کجای جهان، در قرن بيستم، اگر ف. اين حقيقت قابل کتمان نيست

غرض شخص او نيست، بلکه منظور شاعری آزاده و ميهن دوست و شجاع از (
دانم شما  ماند؟ نمی خبر می شد، کسی از گورجای او بی کشته می) طراز اوست

داند جای به خاکسپاری فرخی  کس نمی ايد که هيچ تاکنون به اين نکته توجه کرده
انی نيست که مربوط به يازده يزدی کجا بوده است؟ اين ديگر قبر فرخی سيست
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فرخی يزدی . تاتار از ميان رفته است ۀقرن پيش از اين باشد و بگويند در حمل
در سال تولد من و همساالن من کشته شده است و شايد قاتالن او، که آن جنايت 

عمر طبيعی نسل قاتالن او . را در زندان قصر مرتکب شدند، هنوز زنده باشند
 .سال است ٩۵ـ  ٩٠چيزی حدود 

شايد در «: داند که قبر فرخی يزدی کجاست؟ خواهيد گفت کس نمی چرا هيچ
در آن صورت » .فالن گورستانی بوده است که اينک تبديل به پارک شده است

تربه ميان خواهد آمد که چرا ما اين چنين ناسپاس و فراموشکاريم  اين پرسش تلخ
ديل به پارک شود و يک که محلی که فرخی يزدی در آن مدفون شده است تب

سنگ يادبود  برای او در آن پارک نگذاريم؟ در کجای دنيا چنين چيزی 
پذير است؟ شاعری که مانند آرش کمانگير، تمام هستی خود را در تير  امکان

رحم زمانه به ستيزه برخاسته است و  شعر خود نهاده است و با ديکتاتوری بی
اند، چرا بايد محل قبر او را  و را کشتها» آمپول هوا«در زندان همان نظام با 

از ترس نظام ديکتاتوری آن روز، کسی جرأت «: کس نداند؟ خواهيد گفت هيچ
دانند که دو سال بعد از مرگ  همه می» .نکرده است که آن را ثبت و ضبط کند

چرا کسانی که بعد از . شده است» کن فيکون«فرخی يزدی آن نظام ديکتاتوری 
ها نثار بنياد گذارش کردند به فکر اين نيفتادند که  آن همه دشنام فروپاشی آن نظام

در جايی به ثبت و ضبط محل خاکسپاری فرخی يزدی بپردازند؟ هيچ عذری در 
در . گونه عذرها را نخواهد پذيرفت هيچ خردمندی اين. اين ماجرا پذيرفته نيست

بر ديوار بسياری  بينيد که رويد می طور که در خيابان راه می فرنگستان، همين
اند که فالن شاعر يا  اند و برآن نوشته ها، پالک يا سنگی نهاده از ساختمان

نويسنده يا دانشمند، در فالن تاريخ دو روز يا يک هفته درين ساختمان زندگی 
بعد از سقوط سلطنت، يعنی در  ۀدر همين دور. روم جای دوری نمی. کرده است

سال   به صرف گذشت سی(ضرت عبدالعظيم بيست سال اخير، اوليای محترم ح
ترين استاد در تاريخ   الزمان فروزانفر، بزرگ قبر بديع) و رفع مانع فقهی

دانشگاه تهران و يکی از نوادر فرهنگ ايران زمين را، به مبلغ يک ميليون 
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به يک حاجی بازاری ) در آن زمان قيمت يک اتومبيل پيکان دست سوم(تومان 
کردم تا  من خود نيز باور نمی. کند ين حرف را باور نمیکس ا هيچ. فروختند

: قصه ازين قرار بود که روزی خانمی به منزل ما زنگ زدند و گفتند. نديدم
استاد  ۀشما دربار ۀاطالعات مشغول خواندن مقال ۀروزنام من االن در«

ای  به ايشان عرض کردم که من در هيچ روزنامه» .الزمان فروزانفر هستم بديع
ايشان، آن . حتما از کتابی نقل شده است» اطالعات«نويسم از جمله  اله نمیمق

خانم دکتر گل گالب، استاد دانشگاه تهران، به : گاه خودشان را معرفی کردند
پس ازين معرفی دانستم که ايشان دختر مرحوم دکتر حسين . علوم ۀنظرم دانشکد

ايشان ـ خواهر مرحوم  ۀدانشگاه تهران هستند که عمّ  ۀگل گالب استاد برجست
آن گاه خانم دکتر گل گالب با لحن . دکتر گل گالب ـ همسر استاد فروزانفر بود

دانيد که قبر استاد فروزانفر  آيا شما می«: سوگوار ُمصّری خطاب به من گفتند
را، اوليای حضرت عبدالعظيم به يک نفر تاجر به مبلغ يک ميليون تومان 

ولی باور نکردم تا خودم . ه، به دست و پای بمردممن در آن لحظ» اند؟ فروخته
ای، آن هم در پايان قرن  در کجای دنيا چنين واقعه. رفتم و به چشم خويشتن ديدم

 تاريخی داشت؟ ۀپذير است؟ از چنين ملتی چگونه بايد توقع حافظ بيستم، امکان

يخی تار ۀفقر حافظ» تاريخی نداريم ۀما حافظ«گويند  حق دارند کسانی که می
است؛ نه در قياس با فرانسه و انگلستان که در » آرشيو ملی«نداشتن  ۀما نتيج

) قرن اخير ۀيعنی ترکي(آرشيو ما کجا و آرشيو عثمانی . قياس با همسايگانمان
مطالعات ادبی  ۀهای دکتری ادبيات که سخت شيفت گاهی دانشجويان دوره!! کجا؟

خواهيم روش  ما می«کنند که  می های جديد هستند، به من رجوع نظريه ۀدر حوز
را بر فالن رمان معاصر ايرانی، به ] ٢[»لوسين گلدمن«يا روش ] ١[»لوکاچ«

من در » .دکتری خود را در اين باره بنويسيم ۀو رسال» پياده کنيم«اصطالح 
گويم اگر شما  بينيم، به شوخی به آنها می ميان هزاران مانعی که در اين راه می

خيابان  ۀخان در فالن تاريخ، و در فالن قهوه«بپرسيد که از دولت فرانسه 
ليزه، آقای ويکتورهوگو يک فنجان قهوه خورده است؛ صورت حساب آن  شانزه
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، فوراً از آرشيو ملی فرانسه »روز ويکتورهوگو، درآن کافه مورد نياز من است
 !نيمدا دهند، اما ما جای قبر فرخی يزدی را نمی پرسند و به شما پاسخ می می

پاسخ  ای که برای اطالعاتی از نوع جای قبر فرخی يزدی، ما، بی در جامعه
ها يا جای  هايش يا همسايه توانيم ساختار، بوف کور يا چشم مطلقيم، چگونه می

خالی سلوج را بر نظام اقتصادی و سياسی عصر آفرينش اين آثار انطباق دهيم 
اند ساختارهای  ب زمين، توانستهشناسان ادبيات در مغر ای که جامعه با آن گونه

آثار ادبی را با ساختارهای طبقاتی واجتماعی عصرپديدآورندگان آن آثار انطباق 
داری است يا فالن نظام خرده  دهند؟ صرف اينکه فالن نظام، بورژاوزی يا زمين

گونه مالحظات علمی ساختارشناسانه کفايت  بورژوازی بوده است، برای آن
 رای اثبات اينکه عصرپهلوی اول،  مثالً  چه ساختار اقتصادی  وانگهی ب .کند نمی

های  پاسخ داريم؛همچنين درمورد دوره ما هنوزهزاران پرسش بیای داشته است،
 .»بعدتر«بعد و

تاريخی  ۀتاريخی است يا نداشتن حافظ ۀآن فقدان حافظ ۀآيافقرآرشيو ملی، نتيج
 جای کارمان نداشته باشيم؟ چسبب شده است که ما هرگز نيازی به آرشيو، درهي

ای  های بزرگ زندگی من اين است که افتخار حضور در جلسه يکی از سعادت
 ١٩٧۴سال (کرد  داشتم که رومن ياکوبسون، در دانشگاه اکسفورد، سخنرانی می

خاص  ۀ، يکی از شعرهای ويليام بتلرييتز را به شيو]٣[ياکوبسون). ١٩٧۵يا 
 ۀکرد، تا نظري مختلف آن شعر را مقايسه می کرد و تحريرهای خود تحليل می

يادم هست که يکی از حاضران . خود را، بر آن معيار، تثبيت کند ۀساختارگرايان
که در آن هنگام استاد جوانی بود و بعضی از آثارش ] ۴[ـ به نظرم جاناتان کالر

امروز به زبان فارسی ترجمه شده است و در آن ايام اولين کتابش به نام 
Structuralist poetics  تازه از چاپ خارج شده بود و در همان مجلس

ای از سخن  شدو من يک جلد خريدم ـ اعتراض کرد برگوشه رونمايی می
 .ياکوبسون
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، ناقد بزرگ قرن بيستم در قلمرو زبان ]۵[رئيس جلسه هم آيو ريچاردز
گری اين سخن شما را، استاد دي«: ياکوبسون به آن معترض گفت. انگليسی بود

و اين استنباط شما از شعر ييتز به : هم، در آمريکا به من يادآور شد و گفت که
 ۀخاطر طرز قرائتی است که شما خود از شعر ييتز داريد و اين به سبب لهج

ياکوبسون ” It is because of your Russian  accent“روسی شماست 
د آنجا که صدای تمام دست آن استاد را گرفتم و بردم به دانشگاه هاروار«: گفت

صدای ييتز  ۀصفح. بزرگان دانش و ادب و هنر ضبط و ثبت و آرشيو شده است
را که شعرهای خودش را خوانده بود و ازجمله همان شعر را، برای او گذاشتم 

برای » ام، خواند که من خوانده و ببين، شاعر، خود نيز به همان گونه می: و گفتم
ست  يادآور شوم که ييتز يکی ازدو سه شاعر بزرگی خوانندگان اين يادداشت بايد

در گذشته  ١٩٣٩که تاريخ ادبيات زبان انگليسی به خودش ديده است و در سال 
الزمان  اند و ما قبر بديع هايی به فکر چه چيزهايی بوده آنها در چه سال. است

 .فروشيم فروزانفر را به يک حاجی بازاری به قيمت يک پيکان دست سوم می

اگر از دنشگاه تهران بپرسند . زنم کار خودم، دانشگاه تهران، مثال می ۀحوز از
الزمان فروزانفر  الشعراء بهاريا بديع خواهيم نوع سؤاالت امتحانی ملک که ما می

سيّاح را بدانيم، آيا دانشگاه تهران يک نمونه ـ فقط يک نمونه ـ از  ۀيا خانم فاطم
مانند را، که فصول درخشانی از  گ و بیهای امتحانی اين استادان بزر پرسش

تواند در اختيار ما قرار  اند، می تاريخ ادبيات و فرهنگ عصر ما را شکل داده
 ۀدهد؟ نه تنها در اين زمينه پاسخ دانشگاه تهران منفی است، که حتی پروند

فرانسه  اگر در» بهارنوعی«. را هم ندارد الشعراء بهار استخدامی ملک
پاريس خورده بود، » ۀکاف«ای که در فالن  ورت حساب قهوهزيست، برای ص می

استخدامی او را نداريم؛ تا چه رسد به نوع  ۀآرشيو داشتند و ما حتی پروند
 .های امتحانی او صورت سؤال
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ها را برای آن مطرح کردم که بگويم ما انضباط الزم برای  اين حرف ۀهم
نداريم و تا در اين راه خود را ايم و  ای نداشته را در هيچ زمينه» آرشيوسازی«

 .به حداقل استانداردهای جهانی نرسانيم، کارمان زار خواهد بود

ايرج افشار، اما يکی از نوادری بود که در همين کشور ما و در همين روزگار 
 ۀمجموع. شخصی برای تمام مسائل فرهنگی و تاريخی آرشيو داشت ۀما، باهزين

اش  حيات فرهنگی هفتاد ساله ۀطول دور ، درهايی که او از افرد مختلف نامه
های بزرگانی چون  از نامه. بندی شده اند و طبقه دريافت کرده است، همه محفوظ

زاده،  زاده و للهيار صالح و سيددمحمعلی جمال  دکتر دمحم مصدق و سيدحسن تقی
يا ای که فالن آموزگار روستايی به او نوشته است و در باب کتابی چاپی   تا نامه
ها شايد  حجم اين نامه. ای خطی که داشته است، از او پرسش کرده است نسخه

ها نشر يابد،  کامل اين نامه ۀوقتی مجموع. متجاوزاز بيست هزار صفحه باشد
همچنين آرشيو . او آشکار خواهد شد» آرشيوسازی«انداز پهناور ای ازچشم گوشه
 .ن، خود گرفته استها و اماکن تاريخی ايرا هايی که او از شخصيت عکس

تای دآورد که بعد از کو کرد و با دريغ به ياد می افشار هميشه اظهار تأسف می
ها عليه دولت ملی دکتر دمحم مصدق، مجبور شده بود برای حفظ جان  انگليسی

های مرتضای کيوان ـ آن مرد مردستان و  شماری از نامه بی ۀدوستانش، مجموع
را که به افشارنوشته بود در چاه آب منزلشان  انسان شريف تاريخ معاصرايران ـ

ی ارتش بيفتد  »رکن دو«ترسيده بود که اگر به دست ايادی . بريزد و معدوم کند
از روابط کسانی با مرتضای کيوان آگاه شوند و جان آن افراد در معرض خطر 

 ۀشمار. ای نبود ـ در تمام عمر افشار خود اهل هيچ حزب و دسته. قرار گيرد
دانم که  قدر می دانم؛ اين شخصی ايرج افشاررا به درستی نمی ۀهای کتابخان کتاب

. شناسی در زير آسمان ايران است ايران ۀهای حوز ترين کتابخانه يکی از غنی
های فرنگی و شرقی،   های ايران شناسی به زبان دراين کتابخانه عالوه برکتاب

او در طول هفتاد سال گرد های مقاالت فارسی و فرنگی که »تيراژ آپار«تمام 
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هايی که غالباً امضای نويسنده را  »تيراژ آپار«بندی شده است؛  آورده بود، طبقه
نيز با خود دارد و احتماالً با اصطالحاتی ازسوی مؤلف، يادگاری است از 

 .ارادت آن خاورشناس يا پژوهشگر ايرانی به ايرج افشار

برگ کار هر کس  ق کوچک و کمها و اورا بندی اين جزوه  گردآوری و طبقه
تنها ايرج افشار بوده است که توانسته است با انضباط ذاتی . هرکس نبوده است

 .بندی کند گونه نظام بخشد و طبقه و اکتسابی خويش آنها را بدين

دفتر تاريخ، دفتر چهارم، (انتشارات موقوفات دکترمحمود افشار ۀاگردرمجموع
های درخشان  يکی از نمونه) ۶٢٢-۶٠٧صص  ١٣٨٩گردآوری ايرج افشار، 

ً نگاهی به اين کتاب بيفکنيد تا  او را نديده» آرشيوسازی«اين خصلت  ايد، حتما
گونه به  ای بوده است چه که جوان بيست ساله ١٣٢۴-١٣٢٣ببينيد که او در سال 

های رجال سياسی و فرهنگی عصر بوده است و »امضا«فکر حفظ و گردآوری 
انتشاريافت » ١٣٢۴تا اسفند  ١٣٢٣آينده ازمهر  ۀسوم مجل ۀدور«: گويد خود می

های ادبا ورجال معروف وقت را، از  و چون طومارآن بسته شد من امضا
عهد جوانی  ۀهای اشتراک و رسيد مجله، جدا ساختم و در دفتری به سليق ورقه

چون شناخت امضای رجال، . چسبانيدم و بعدها آن را به فرزندم آرش سپردم
ازشناسی اوراق و اسناد مملکتی مفيد است، تصوير آن دفترچه با افزودن برای ب

شما با نظر » .شود ها در دفتر تاريخ به چاپ رسانيده می فهرستی الفبايی از نام
  ، الول ساتن،ملک الشعرایدکترمنوچهراقبالآن اوراق امضای رجالی ازنوع در

کمت، حسينعلی راشد، وری، علی اصغر ح بهروز،پورداوود، پيشه  ،ذبيحبهار 
سميعی، دکترسيد علی شايگان، بزرگ علوی، هانری کربن، سيد  ۀالسلطن اديب

احمد کسروی، دکتر دمحم مصدق و حدود يکصد و پنجاه رجل سياسی و فرهنگی 
 .توانيد ببينيد ديگر را می

شخصی خود بسيار  ۀشناسی در کتابخان های ايران افشاردر تکميل منابع پژوهش
خواند که کتابی به يکی  شنيد يا در جايی می تا همين اواخر، هرگاه می .کوشا بود
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ايران و يا يکی از مسائل تاريخ و فرهنگ ايران،  ۀهای فرهنگی، دربار از زبان
ای از آن کتاب  خواست که نسخه انتشار يافته است، از فرزندانش در آمريکا می

در بسياری موارد . ه باشداش فراهم کنند؛ به هر قيمتی ک شخصی ۀبرای کتابخان
ها، به پول ايران به راستی کمرشکن بود اما او از اين بابت هيچ اخم به  قيمت

به علت شهرت و اعتباری . داشت آورد و دست ازطلب بر نمی ابروی خود نمی
 ۀهای ايرانی درجهان به دست آورده بود، بيشترين پژوهش ۀکه درعرص

  آثار خود را برای او می ای از سخهن خود ، ايرانشناسی ۀپژوهشگران عرص
 .کرد نيز آثار خويش و گاه آثار ديگران را برای ايشان روانه می او فرستادند و

ها قبل  ل ها و سا های اخير، سال مانند را در سال گرانبها و بی ۀافشار اين کتابخان
که بخشيد » المعارف بزرگ اسالمی بنياد دائره«اش، سخاوتمندانه به  از بيماری

شود و مراجعه  جا با عنوان کتابخانه و مرکزاسناد ايرج افشارنگهداری می در آن
 .ارباب تحقيق و استادان و دانشجويان آزاد است ۀبه آن برای هم

شخصی خود سامان  ۀرا نه تنها در کتابخان» آرشيو آفرينی«فشار، اين نظام 
که در اين راه  داده است که درهر کجا مسئوليتی پذيرفته است، کوشيده است

کار او  ۀجا، ديگران به ادام بنيادی نهاده شود؛ گرچه پس از او و رفتن او از آن
 .دلبستگی نشان نداده باشند

انضباط «های  مرکزی دانشگاه تهران وجود دارد و نشانه ۀآنچه درکتابخان
های تاريخی رجال و اماکن  آرشيوعکس. است همه وهمه يادگاراوست» آرشيوی

های بزرگان فرهنگ ايران  ها و مجسمه ها، اسناد و مکاتبات و فرمان و جمعيت
 .زمين درعصر ما

مرکزی دانشگاه تهران، مهمترين نشريات  ۀبه ياد دارم که او برای کتابخان
های اين گونه  شناسی جهان را مشترک شده بود و دوره  شناسی و اسالم ايران

بعد از . طور منظم موجود بودمرکزی دانشگاه تهران به  ۀنشريات در کتابخان
و » کار از پرگار افتاد«فروپاشی نظام پيشين و رفتن افشار، به تعبير بيهقی، 
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اشتراک  کنند؛ حق» جويی صرفه«المال  ها که به جای اوآمدند،خواستند در بيت آن
. کردند و نپرداختند» جويی صرفه«بسيارناچيز اين مجالت را به نفع مستضعفين 

حاال اگر . عظيم فرهنگی منقطع شد» آرشيو«مرار و تکامل آن در نتيجه، است
روزی بخواهند جبران اين خسارات را بکنند، چندين برابر آن وجوه را بايد 
بپردازند تا عکس يا زيراکس يا ميکروفيلم آن مجالت را به دست آورند ـ اگر 

آن مجالت  های اصل دانم که دريافت نسخه اين قدر می. پذير باشد اين کار امکان
خود کرده را تدبير «اند که  ازقديم نياکان ما گفته. امروز ديگر امری است محال

ای به شوخی و جدی منظوم کردم که نشر تمامی  در همان هنگام قطعه. »نيست
 :آن در اين مقال روا نيست ولی دو بيت پايانی آن اين چنين بود

 :»ُرم«بشنو اين سخن نه ز » پکن«ست ايـن گفتـــار               از  حکمت مشرقـی

 کنــد نعـــل اسب خــود را ُگــم جويی کـرد                  می هـر که در ميخ صرفه

 .آورم بيت اول را درست به ياد نمی ۀالبته قافي

سفرهای او ـ که  ۀويژ» دفتر تلفن« ۀای دربار جای ديگری،همين روزها، مقاله
ام؛ دراين جا به هيچ روی قصد  او ـ نوشتهنموداری است از انضباط آرشيوی 

 گويم که آن دفتر تلفن ـ که خود کتابی همين قدر می. تکرار آن مطلب را ندارم
بزرگ است ـ نموداری است از توزيع نام و نشان تمام فضالی معاصر ايران بر 

توانيد ارباب فرهنگ و  از روی آن کتابچه، شما می. جغرافيايی ايران ۀروی نقش
ف ايران را در تمام شهرها و حتی در کوچک ترين روستاهای کشور معار

کار و  ۀبشناسيد و آدرس و تلفن ايشان را به دست آوريد و درمواردی حوز
پهناور و دوستداران و شيفتگان  ۀآنجاست که حوز. تخصص ايشان را نيز بدانيد

نضباط ا«توان از نزديک آزمود و ديد و نيزيک نمونه از  ايرج افشار را می
  .او را» آرشيوی
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، فروردين ٤٤ ،دورۀ دوم، سال پنجم،شماره»گزارش ميراث« :منبع
  ١٣٩٠ارديبهشت  و 

  )۴(» دکتر دمحم مصدق در پهنۀ آموزش و دانش «تکميل همايون  :پی نوشتها
  

  با   افشار   ايرج   اهتمام   به   مصدق   دکتر   تامالت   و   خاطرات  . دمحم   دکتر    مصدق  - ١ 
  ٨٢ص  ،  ١٣۶۵تهران، انتشارات علمی  -مصدق     غالمحسين    دکتر    مقدمه   
  ١٧، ص ١٣۶۶،لندن » گزارش يک زندگی « دکترعلی اکبر سياسی،   - ٢ 
  ۵٣همان ص   - ٣ 
تهران،  مجله نقد و بررسی کتاب » سمينار نسخه های خطی«ايرج افشار -  ۴ 

  ۴ص )  ١٣٨٩دی ماه   ،  ٣١تهران، شماره (
  

  »فعاليتهای علمی و فرهنگی دکتر مصدق«  :جمال صفری : پی نوشتها
 در عرصه علم و قلم; مصدق .خليل موحد - ١
  همانجا - ٢
  همانجا“ - ٣
و   از مشروطيت  قبل  و ايران  خارجه  در ممالک  ماليه  قواعد و قوانين  اصول - ۴

اکبر  از علی  ای و مقدمه  سحابی  هللا از عزت  گفتاری پيش: ” مشروطه  ی دوره
  ٢١ص  –نشرفرزان –١٣٧٧–نژاد شبيری

 در عرصه علم و قلم; مصدق .خليل موحد - ۵
تشکيل دولت . پنجاهمين سال ملی شدن صنعت نفت ۀيادوار –ويژه مصدق(  - ۶

  )٢٢-ص  ١٣٨٠تابستان و پائيز   ٢٧و  ٢۶دوره دوم، شماره –آزادی –مصدق 
  با   افشار   ايرج   اهتمام   به   مصدق   دکتر   تامالت   و   اطراتخ  . دمحم   دکتر    مصدق  - ٧

  ) ٨٣ص  – ١٣۶۵تهران، انتشارات علمی  -مصدق     غالمحسين    دکتر    مقدمه   
انتشارات  –ايرج افشار : گردآوری –مصدق  و مسائل حقوق و سياست  -  ٨

  ٣١۶ص  - ١٣٨٢ –سخن 
   ٣٠ص  -همانجا   -  ٩
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   دوم فصل

  ايران و والسيونتکاپي

   اول قسمت

  در رفتار  دول اروپا 
  نسبت  به اتباع  يکديگر 

  

دکتر مصدق   والسيون و ايران اثرتدر بارۀ رسالۀ کاپي ايرج افشار: توضيح

[ قمری  ١٣٣٢طهران ، دی الحجه .  والسيون و ايرانتکاپي : توضيح ميدهدکه

  . ص ۶۶] شمسی   ١٢٩٣آبان =  عقرب 

اين « :له در پنج هزارنسخه طبع شده و بر پشت آن  نوشته  استاين رسا  

اين تعداد چاپ می شود  به »  .و ترجمۀ آن آزاد است طبع   حقو   یانجرساله م

نامه اشاره  آننخست زير که در  همراه نامه ای  از مصدق به حسنعلی منصور 

   .ای به رسالۀ مورد  نظر کرده است

نوشته  ١٣۴٣آبان ماه  ٢٢در  منصوررا که مصدق رونوشتی ازنامۀ خودبه

. بود که درج شود والبته درج نشده بود فرستاده بودهمان وقت به روزنامۀکيهان

عکس آن نامۀ . به چاپ رسانيده می شود ١٣۵٨ارديبهشت  ٢٩تا اينکه درتاريخ

  .تاريخی درانتهای رسالۀ کاپيتوالسيون طبع شد

در قرون وسطی : می نويسد» و ايرانکاپيتوالسيون « مصدق در رسالۀ  دکتر

درمملکت اروپا  طريقۀ  قانون شخصی و قانون سرزمينی معمول و متداول   ) ١(

طريقه قانون شخصی آن است که اگرساکنين يک نقطه به سرزمين ديگری . بوده

  .می رفتند در هر نقطه که بودند قانون  وطن آنها  در بارۀ  آنها اجرا  می شد
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سب طريقۀ قانون سرزمينی، هر شخص خارجه که وارد درصورتی که برح

و به هيچ وجه رعايت حقوق ] بود[ خاکی می شد قواعد  محلی در حق او مجری

  .اصلی او را  نمی نمودند

عيب طريقۀ اول بود که هرمملکتی بايد ازحقوق ممالک ديگرمستعحضر  

ول دارد، و مسبوق باشد تا اينکه بتواند آنها را در حق مهاجرين مجری و معم

بعالوه ممکن بود که حقوق اصلی به آنها حقی می داد که اتباع داخله برحسب 

  .قواعد محلی  خودشان از آن محروم  باشند

چگونه می شد برای مهاجرين خارجه حقی و امتيازی را رعايت نمود با اينکه 

  تبعۀ داخله که احق از آنها  هستند از آنها حقوق  بی نصيب باشند؟

دوم نقص اين بود که هرکس از خاک اصلی خود به محل ديگری می  درطريقۀ

وعادت به آنها نموده است ] شده[رفت بايد از قواعدی  که سالها درحق او اجرا 

  .صرفنظر و خود را مطيع قواعد محلی  نمايد

پس به سبب اين عيب و نقص ناچارشدند شکل ديگری به ميان آورند که ما  

ه يک مقدمه هستيم و آن دين است که در داخلۀ هر برای دانستن آن محتاج ب

حقوق عمومی و حقوق  :  قواعد حقوقيه به دو قسم تقسيم می شوند)  ٢(مملکتی

  .خصوصی

  عمومی حقوق – ١

حقوق عمومی حقوقی را گويند که حاکم و حافظ روابط بين دولت وساکنين يک 

  .ئيممملکتی باشد و اين حقوق را ما به دو قسم  تقسيم  می نما
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برای اينکه درست معلوم شود اين تقسيمات برای چيست، دو مثال ذکر می 

  .نمائيم  که مطلب  روشن واضح  گردد

هيچ ملکی را از تصرف « : قانون اساسی ايران دراصل پانزدهم می گويد 

صاحب ملک نمی توان  بيرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نيز پس از تعيين 

پس قانون اساسی اين حق را به دولت می دهد که »  .ه استو تأديۀ قيمت عادل

  .ملک را از تصرف مالک بيرون کند ولی با مجوز شرعی 

مجوز شرعی چيست؟ آيا برای اينکه دولت از اين حقی که مادۀ پانزدهم به آن 

داده هر وقت بخواهد استفاده نمايد و منافع عمومی اقتصا نمايد که ملکی را از 

رج نمايد بايد از محاکم  شرعی کسب فتوی نمايد؟ خير؟  بلکه تصرف مالکش خا

بايد قانونی وضع  شود که مخالف  باشرع  نباشد  و دولت  بتواند هر زمان  که 

نفع عموم  تقاضا می نمايد مالک ملک را مجبور به فروش نمايد  بدون اينکه  

ی نمايد و در  هر موردی از موارد محتاج باشد که از محاکم شرعيه طلب فتو

اين قانون که وضع شد و آنچه  از اين قبيل  قوانين که وضع شود مجموع آنها 

  .موضوع حقوق عمومی به معنای اخص را تشکيل  می نمايند

پس از آن که دولت بر حسب اين قانون محق شد که در موارد الزمه مالک 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

نه بايد ملکی را مجبور به فروش نمايد چگونه بايد او را مجبور نمود و چگو

مجموع  اين قواعد . ملک را تقويم کرد و چه نحو بايد قيمت آن را ادا نمود

  .موضوع  حقوق  اداری را فراهم می نمايد

حقوق جزائی ممالک متمدنه خيلی از مسائل در . اما در خصوص حقوق جزائی

بر دارد که در حقوق جزائی اسالم به تفصيل حکمی وارد نشده، زيرا که درآن 

اگر چه به طور کلی عقيدۀ ما اين است که هرحادثه روی . حتياجی نداشتندايام  ا

دهد تا زمان ظهورامام عصرعجل هللا تعالی فرجه بطورعموم و اطالق درهر 

  .موردی شرع مقدس بدون حکم  نيست

و امروزه اگر بخواهند کسی را مجازات نمايند بدون قانون نمی شود، نه فقط 

بلکه بر خالف قواعد اروپائی است که از دولت روم برخالف قانون اسالم  است 

قديم می گويند بدون قانون مجازاتی نيست، تا قانون يک فعلی را خالف تصور 

  .نکند و سياستی معين ننموده باشد احدی را نمی توان مجازات  نمود

منزل و خانۀ هرکس در حفظ  و امان « : اصل سيزدهم قانون اساسی می گويد

سکنی  قهراًنمی توان داخل شد مگر به حکم  و ترتيبی که قانون  در هيچ م. است

  ».مقرر نموده

پس از شخصی در منزل خود مشغول به ضرب سکه های قلب يا غير قلب که 

اين کاراز امتيازات  دولتی است، يا اينکه مشغول به ساختن خط و مهر مردم 

ن کند که از هرکس باشد برای اين چنين فعال بايد قانون جزائی،  سياستی معي

  .چنين فعل خالفی صادر شود مجازات او از فالن تا فالن مدت حبس  است

پس از اينکه قانون جزائی چنين حکم نمود الزم است که اگر شخصی که بايد 

حکم دستگير نمودن او را بدهد  کيست؟ و پس از دستگيرشدن چگونه بايد ثابت 
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مفاد قانون جزائی را در حق او  کرد که فعل خالفی از او صادرشده تا اينکه

  .معمول داشت؟  اين مسائل را اصول محاکمات جزائی تعيين می نمايد

  خصوصی حقوق – ٢

حقوق خصوصی حاکم است از برای روابط مردم با خودشان يا روابط مردم  

و تقسيمات ) ٣(ديگران است با دولت در موقعی که اعمال دولت مثل اعمال

  : ر ذيلندعمدۀ  اين حقوق از قرا

  

  

  

درحقوق مدنی داخل می شود قواعد راجع به حقوق خانواده و وارث وکليۀ 

  .غيرها قبيل بيع و شری وغيره وحقوق امالک منقوله وغير منقوله  و عقود از

حقوق تجارتی دربردارد قوانين راجعه به تأسيسات شرکت ها و بروايت 

  .تجارتی و تعاقب و ورشکستی وغيرها را

  .اصول محاکمات حقوقی راه تظلم و اجرای حق باالخره در

مثالً اگر شخصی ملک خود را به کسی فروخت و معيوب درآمد قواعد عيوب  

در حقوق مدنی است و تعيين حق را قاضی بايد از روی اين قواعد  بنمايد، ولی 

تا مطلب به قاضی رسيده و حکم نمايد راهی دارد که آن را اصول قوانين  

  .ارض  تعيين می نمايدحقوقی  برای ع
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***  

غرض از اين مقدمه اين بود که حق و تکليف اتباع خارجه در ممالک اروپا 

در حقوق سياسی بعضی از امتيازات . بطور کلی  معلوم گردد)  ۴( مدعی  تمدن

هست که آنها مختص به اتباع داخله اند از قبيل حق رأی  و عضويت در مجامع  

  .ملی و غيره

قوق ديگراست که در آنها اتباع داخله و خارجه مساوی و و پاره ای از ح

يکسان هستند، مثالً  امالک  و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع 

  )اصل هفدهم قانون اساسی( است مگر به حکم قانون 

اين اصل نه فقط در حق اتباع  داخله اجرا می شود بلکه در حق اتباع خارجه  

  .هم واجب االجرا است

دولت موظف است که درخاک خود حافظ . در حقوق جزائی تمام يکسان هستند 

. دولتی که نتواند نظم خود را حفظ نمايد آن را دولت نمی توان گفت. نظم باشد

پس چون دولت حافظ نظم است ساکنين هر دولتی مطبوع به قواعد و قوانين 

ر می نمايند در بارۀ  محلی هستند و بايد هر طوری که نسبت به اتباع داخله رفتا

  .اتباع خارجه هم دولت مقتدر باشد  که همان قواعد را مجری دارد

مثالً در .  پاره ای از اتباع  داخله بعضی از امتيازات  دارند که  ديگران ندارند

فرانسه وکال را می توانند توقيف نمايند، اگر بين جنايتی که از آنها صادر شده و 

باشد، که غيراز دستگيری آنها محتاج به اجازۀ  زمان توقيف فاصله  نشده

  .پارلمان است

نمايندگان سياسی دل خارجه هم اميتازاتی دارند که سايرهموطنان آنها را از 

  .اين  امتيازات محرومند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧                                                                                 دق ، 

  

  

  

اگر جانی تبعۀ  در . در غير اين موارد  قوانين جزائی قانون محلی است

دولت سوئيس می تواند او را از  مملکت  سوئيس  قتل کرده  و  فرار کرده باشد

  .دولتی که به آن  متحصن شده خواسته  و مطابق  قانون  محلی مجازات  نمايد

اما در خصوص حقوق خصوصی بر حسب نزاکت بين المللی بعضی از قواعد 

و نکاه و طالق ) ۵(ممالک خارحه در حق اتباع آنها اجرا می شود از قبيل لياقت

يکی از اتباع فرانسه  طفل غيز قانونی دارد در انگليس  مثالً اگر.  و نسل وغيره

در . ُمرده دولت انگليس برحسب قانون فرانسه طفل را وارث پدرمی داند

صورتی که اگر پدرطفل تبعۀ انگليس بود چون رابطۀ او با مادر طفل قانونی 

  .نبوده از اين  حق محروم  است

اتباع خارجه . د محلی هستندبر عکس در ساير قوانين اتباع خارجه مطيع قواع

می توانند هر ملکی  را که می خواهند خريده مالک شوند و اگر اختالفی بين 

اتباع خارجه و اتباع داخلی حاصل شد قواعد حقوق مدنی در بارۀ آنها اجرا می 

شود و چون دولت در حقوق عمومی همان تحميالتی را که در خصوص ماليات 

دارد به اتباع خارجه بنمايد دليل ندارد که اتباع  به اتباع داخله می نمايد حق

به اين مالحظه هيج . خارجه را از حقی که به اتباع  خود داده  محروم  نمايد

امتيازی در حقوق خصوصی به اتباع  داخله معموالً داده  نمی شود  که اتباع 

  .خارجه  ازآن محروم  و بی نصيب  باشند
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  حواشی  قسمت اول  

تافتح اسالمبول ) ميالدی  ٣٩۵(ن از زمان تقسيم امپراطوری روم مورخي)  ١

  .گويند» قرون وسطی «  ١۴۵٣را به دست دمحم   دوم  سلطان عثمانی  در

عبارت درداخلۀ هر مملکتی برای تعيين حقوق بين المللی است که حاکم )  ٢

  . روابط دولت با دول  ديگر

ی از امالک دولتی حاصل شود اگر اختالفی بين دولت و مستأجر يک ملک)  ٣

  .قواعد  اجاره  و استيجار در مناقشه دولت و مستأجر اجرا می گردد

نه اين است که برای خوش آيند هموطنان خود در اينجا ما دول اروپا را )   ۴

متهم به تمدن نموده باشيم، بلکه اين مسئله را ما درکتابی که برای خود آنها 

« مالحظه شود . ايم و آنها هم مالحظه نموده اندناچار بوديم بنويسيم نوشته 

  . ٢٢١به بعد خصوصاً صفحۀ  ٢١٩، صفحۀ »مدارک حقوق اسالمی و وصيت 

لياقت بر حسب قانون اسالم می توان گفت جمع شدن بلوغ و عقل و رشد )   ۵

مدارک حقوق اسالمی و « مالحظه نماين در اين خصوص .  در کسی است

  .که ما اين مسئله را به تفصيل نوشته ايم به بعد ١١٨صفحۀ »  وصيت
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  دوم قسمت
  

  ديگر ممالک در اروپا دول اتباع امتيازات

  عثمانی مملکت در کاپيتوالسيون نسخ و

  
البته خوانندگان مالحظه  نموده اند در اين اوقات عموم  جرائد از قبيل روزنامۀ  

« دوازده ايضاً، نسخ » عصرجديد « ، روزنامۀ ١٣٣٢در ششم  ذيقعدۀ » رعد« 
را که  دولت  عثمانی  به دول اروپا  اعالن  نموده بود اطالع  »  کاپيتوالسيون 

در اين  موضوع  شرحی  نوشته  بود که »  عصر جديد « داده اند و روزنامۀ 
  .مستحضر شده اند» کاپيتوالسيون« خوانندگان  تا يک درجه  از مفاد 

وشته اند به نظر ما کافی نبود که خوانندگان را و چون آنچه  را که  در جرائد  ن
 ١٩١۴از امتيازاتی که اتباع  خارجه در عثمانی داشته اند و از اول اکتبر 

مسيحی آن دولت همه از نسخ  نموده است کامالً  مستحضر دارد،  به اين 
در ] می کنيم[ مالحظه  دراين قسمت ما شرح امتيازات منسوخۀ  آنها را ذکر

  .بعد آنچه را که به ما از برای ايران الزم باشد خواهيم نگاشتقسمت های 

عهد نام هائی است که بين دول » کاپی توالسيون« ؟ » کاپی توالسيون« چيست 
 ١۵٣۵اروپا  با دولت عثمانی  و دولت فرانسه اول عهد نامه ای که منعقد شد در

شاه عثمانی و مسيحی  زمان سلطنت سليمان اول معروف  به سليمان قانونی پاد
بر حسب اين عهد نامه  اتباع  . فرانسوای اول پادشاه دولت فرانسه بوده است

فرانسه می توانستند در خاک عثمانی وارد شده تجارت نمايند، مذاهب خود را 
  .ستايش نمايند  و تابع احکام  قونسول  دولت متبوعۀ خود باشند

طين فرانسه و سالطين عثمانی از اين تاريخ به بعد عهد نامه های ديگر بين سال 
منعقد گرديد که اهم آنها عهد نامۀ هفتم است که بين دمحم اول و لوئی پانزدهم 
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منعقد گرديده و قواعد اين عهد  نامه بطور خالصه از قرار  ١٧۴٠ماه مه  ٢٨در
  :ذيل است

بطوری که در عهد نامه های سابق . آزادی  ورود و تجارت و ستايش مذهب  - ١
شده تجارت فرانسه ها در خاک عثمانی آزاد است ، حق ورود دارند، به هم ذکر 

زيارت بيت المقدس می توانند بروند و مذهب خود را ستايس نمايند، انجيل را 
 .قرائت و کليسا  خود را  مرمت نمايند و غيره

  .حکومت سفرا و قونسولهای فرانسه  در خاک عثمانی  – ٢ 

  حقوقيه مواد در

رفين متنازعين از اتباع  فرانسه باشند مطيع حکومت نمايندگان اگر ط  - الف  
دولت متبوعۀ خود می باشند و از احکام محاکم  قونسولی می توانند استيناف 

 –که يکی  از شهرهای فرانسه است  -) (Aix بدهند و محکمۀ استيناف دراکس 
  .وجود دارد

بعۀ دولت ديگری غير اگر يکی از طرفين متنازعين تبعۀ فرانسه و ديگری ت -ب
اين عهد نامه می توانند يا محکمۀ عثمانی  ۵٢از عثمانی باشد بر حسب مادۀ 

  .رابه رأی حکومت اختيار نمايند يا محکمۀ  قونسولی دول متبوعۀ  خود را

در ابتدا هميشه اگر نزاع بين تبعۀ  فرانسه با تبعۀ  ديگری بود هميشه محکمۀ  
بعد که ساير دول هم صاحب معاهدات . ت داشتفرانسه برای احقاق  حق مطاعيّ 

و ] دادند[ مخصوصی با دولت عثمانی شدند محاکم  قونسولی خود را تشکيل 
مطلب خالی از اشکال نبود که در چنين موقعی محکمۀ قونسولی  کدام يک از 

  .دول حق حکومت دارد
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کيل مسيحی فرانسه و اطريش  و روس  قرار دادند در چنين مواقع تش ١٨٢٠در 
کميسيون مختلط  بشود که اعضای آن مرکب از نمايندگان دولت متبوعۀ مدعی 

ولی حق  انعقاد کميسيون   با دولت متبوع  مدعی عليه  .  و مدعی عليه باشند
  .باشد

دول ديگر هم تأسی به قرارداد دولت فرانسه و روس و اطريش نموده ولی مع  
ميالدی قرار شد  ١٨۶۴مالحظه از  به اين. ذلک اين طريقه خالی از اشکال نبود

همان طوری که اگر اختالفی بين دو  نفرتبعۀ يک دولتی درخاک آن دولت واقع 
شود در ممالک اروپا هميشه محکمۀ محل اقامت مدعی عليه  مطاعيّت دارد، 
همان طورهم اگر در خاک عثمانی اختالفی بين تبعۀ فرانسه و تبعۀ دولت 

ۀ قونسولی دولت متبوعۀ مدعی عليه مطاعيّت ديگری واقع شود هميشه محکم
  .داشته باشد

به اين طريق که اگر امروزه يک نفرتبعۀ فرانسه مدعی يک نفر تبعۀ روس  
  )١(باشد بايد به محکمۀ قونسولی دولت روس تظلم واحقاق حق خود را بخواهد؟ 

د اگر بين يک نفر تبعۀ فرانسه و يک نفر تبعۀ عثمانی اختالفی حاصل شو  -ج 
چنانچه مسئله راجع به حقوق تجارتی باشد بايد احقاق حق خود را از محاکم  

  .مختلط  تجارتی دولت عثمانی بخواهند

ميالدی اين محاکم دراسالمبول و سايرشهرهای عمدۀ دولت عثمانی  ١٨۴۶از  
برقرارشد که اعضای آن محاکم مرکبند از دو قاضی دائمی و چهار قاضی 

نها تبعۀ عثمانی هستند و دو نفر ديگر تبعۀ خارجه که موقتی که دو نفر از آ
قونسول هر دولتی دو نفر را معين می کند که در موقعی که مرافعۀ  بين تبعۀ  
داخله و تبعۀ دولت متبوع خود درگير در اين محکمه حاضر شده و هيئت 

  .محکمه رفع مناقشه را بنمايد
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سه و تبعۀ داخله حاصل شود با مع ذالک اگر يک مرافعه بين يکی از اتباع فران 
اينکه دو نفر از اعضای محکمه از اتباع فرانسه هستند يک نفر نماينده هم از 

و در » دروکمان« اعضای سفارت يا قونسولگری حاضر می شود که او را 
»  ترجمان« حضور  ١٧۴٠زيرا که عهد نامۀ . گويند» ترجمان«مملکت عثمانی 

  .تبعۀ  فرانسه و عثمانی  باشد الزم می داندرا در محاکم  اگر مرافعه بين 

ميالدی  ١٨۶١تجارتی عثمانی که در» کود« اين محاکم تجارتی مختلط از روی 
ميالدی وضع شده اند حکم می نمايد و  ١٨۶٢و اصول محاکمات تجارتی که در 

قواعدی که برای حل مناقشه الزم است نقصان »  کود« اگر چنانچه در اين  دو
عثمانی که بعد از آنها وضع شده است » کود سيويل« از روی قواعد  داشته باشد

حکومت می نمايند، و چنانچه در يک محلی محاکمات تجارتی مختلطه که ذکر 
ولی هميشه حضور . شده وجود نداشته باشد به محاکم حقوقی تظلم می نمايند

 رانسهنمی توانند بدون سند به صرف ادعا متعرض تبعۀ ف ترجمان الزم است و
  .بشوند) ٢(

اگر بين يک نفر تبعۀ فرانسه و يک نفرتبعۀ عثمانی اختالفی حاصل شود  - د
چنانچه مسئله راجع به حقوق ارضی باشد مثالً اختالفی بين فروشندۀ ملکی و 

خريدار آن يا  رهن  دهنده  و گروگيرنده  حاصل  شود  در اين  صورت محکمۀ  
  .ضور ترجمان الزم باشدعثمانی مطاعيّت دارد بدون اينکه  ح

ميالدی که بين  ١٨۵۵در . در خاک عثمانی اتباع  خارجه حق مالکيت نداشتند
دولت عثمانی و روس  جنگ در گرفت و اين جنگ مشهوربه جنگ کريمه است 
دولت روس می خواست دولت عثمانی را مضمحل نمايد، دولت فرانسه و 

ته و نگذاردند و اين اولين انگليس و ساردين به حمايت دولت عثمانی بر خاس
جزء حوزۀ  خود پذيرفتند و ١٨۵۶دفعه است که دولت عثمانی را دول اروپا 

  .دولت عثمانی  هم از اين تاريخ  رفتار خود را تغيير داد
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اسالم . مالحظه  نمود که ُمسلم بودن مانع مجاورت با دول غير ُمسلم نمی شود 
غير مسلم مربوط و تبعۀ دول غير مسلم بايد از برای حفظ  استقالل  خود با دول 

.  هم در خاک عثمانی با مسلم االمکان در بعضی از مواد مساوی و يکسان باشند
اين بود که وعده داد اتباع خارجه هم در داخله  مملکت  آن از حقوق ارضيه  و 

  .ملکيت متمتع  باشند

د که بر مسيحی قانونی وضع ش ١٨۶٧/ هجری  ١٢٨٣باالخره  در هفتم  صفر  
حسب آن قانون اتباع  خارجه در تمام خاک عثمانی به استثنای خاک حجاز از 
حقوق ارضيه بهره مند باشند، به شرط  اين که  هر قواعدی که در مورد مناقشه 

  .بين اتباع داخله حکم می نمايند در بارۀ  اتباع خارجه هم واجب االمر  باشد 

قواعد دولت عثمانی در اين  خصوص و اتباع خارجه هم راضی هستند،زيرا که 
و هيچ  کسرمالک ملکی  نمی شود مگر اينکه از دفاتر دولتی ] است[مرتب 

ادارۀ  تابو ورقۀ مالکيت او صادر گردد و اسقاط  حقوق هم هست و به موجب 
آن قاعده  نمی توانند مثل ايران هر زمانی که بخواهند هر ادعائی را که بنمايند 

حتی اگر مدتی که قانون معين می کند ادعای خود را مطرح . بتوانند تصور کنند
و ادارۀ تابوی عثمانی هم ) ٣( ننمايد ديگر حق تعّرض به تصرف ملکی ندارد

مثل ادارۀ ثبت اسناد ايران نيست که هر مالکی بتواند چندين مرتبه ملک خود 
ی اعتراض  ادارۀ ثبت به چنين مالک متقلب بفروشد يا گرو بگذاردد بدون اينکه از

  )۴. (بشود

  جزائيه مواد در

به . قونسول، در ممالک اروپا  داری امتيازاتی که مأمورين سياسی هستند نيست 
هيچوجه امتيازاتی که سفير کبير دولتی يا وزير مختار وساير اعضای عالی يک 

وظيفۀ  قونسول دادن تذکره و تصديق  . سفارتخانه دارند قونسول آن دولت ندارد
نوشتن شهادت رد قراردادهای که اتباع دولت اومی نمايند و چيزهای  ل ونامۀ سا
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  .ديگرکه  اهميت ندارند می باشد

باقی » کاپی توالسيون« در صورتی که در ممالک عثمانی و ساير ممالکی که  
حقيقت بطوری مقتدراست که نمی توان شرح اقتدار  است قونسول در و برقرار

  . را بيان  نمود  او

است وقتی که به اتباع  دولت خود و اشخاصی که در تحت حمايت دولت مسلم  
او هستند حکمت داشت باشد، يعنی اين اشخاص مطيع  قوانين مملکت خود باشند 
نه مطيع قواعد محلی که درآنجا اقامت دارند،  البته قونسول که حاکم  باشد برای 

و گاهی  هم چند  اجرای حکم خود در بعضی از ممالک مأمور اجرا الزم دارد
يک عده  قشون الزم است که اطراف قونسول . نفر مأمور اجرا کفايت نمی کند
  .برای اجرای  احکام  الزم باشند

يا قوۀ محلی بايد عذرقوۀ  . پس در يک دولتی دو قوۀ متضاد جمع نمی گردد
  .اجنبی را بخواهد يا قوۀ  اجنبی ريشۀ استقالل قوای محلی را قطع  نمايد

انی قونسولها نه فقط از اتباع و حمايت شدگان دولت خود حمايت می درعثم 
نمايند، بلکه درسايۀ  حمايت آنها مسيحيان تبعۀ دولت عثمانی کاله  تبعۀ ُمسلم آن 

  .دولت را هم بر می دارند

فعالً قونسولگری بيشترازپانزده دولت درخاک عثمانی است که اين قسم  
که قونسول ندارند در تحت حمايت دولی هستند  فرمانفرمائی داشتند و ساير دولی

که قونسولگری آنها درخاک عثمانی وجود دارد، از آن جمله اتباع دولت سوئيس 
  .که در تحت حمايت قنسول فرانسه هستند

اگر در ممالک اروپا تبعۀ خارجه خالف و جنايتی  نمايد بر حسب قانون محلی  
يتی نموده  باشد مثالً قاتل باشد و و اگر تبعۀ خارجه جنا. به مجازات می رسد
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فرار نموده به ممالک ديگر غير از وطن خود متحصن گردد عهد نامه ها بين  
تمام دول است که  در چنين موقع  جانی را تسليم می نمايند که به محل  جنايت 
آمد بر حسب قانون محلی سياست شود و اگر جانی به وطن خود تحصن نمايد بر 

.  حقوق بست و تحصن دول تبعۀ خود را تسليم نمی کنند حسب عادت قديمۀ
  .غيراز دولت انگليس و دول متحده  امريکای شمالی که معموال تسليم  می نمايند

در داخل ترکی هم هميشه اتباع خارجه از حقوق از حقوق بست تحصن متنفع  
در آلمان مثالً يکی از اتباع  فرانسه . می گردند، با اينکه  ترکی وطن آنها نيست

مرتکب جنايتی شده و به خاک اطريش  فرار نموده باشد دولت آلمان تسليم  او 
بر عکس اگر به . را از دولت اطريش می خواهد و اطريش هم تسليم  می نمايد

در اينجا  مثل اين است که به خاک فرانسه . خاک عثمانی رفته باشد چه می شود
لت اطريش در خاک خود مسلط و رفته به دليل اينکه دولت عثمانی  مثل دو

  .مقتدر نيست

چون . اتباع خارجه در تحت حکومت قونسولهای دول متبوع خود می باشند 
دولت فرانسه  تبعۀ  جانی خود را که به فرانسه ورود نموده باشد تسليم نمی کند،  
مسلم است که قونسول فرانسه هم در ترکی نمی تواند راضی شود که تبعۀ  

  .ليم دولت آلمان  نمايندفرانسه را تس

نه اينکه دولت عثمانی فقط  نمی تواند تسليم کند،  اگر يکی از اتباع خارجه 
باعث بی نظمی مملکت شود او از نمی تواند از مملکت خود خارج نمايد ، مگر 

و چنانچه از اتباع  فرانسه  بين خودشان در عثمانی جنحه و . به اجازۀ  قونسول
حق  جريمه و )  تقصير کوچک(ند قنسول برای خالف جنايت يا خالفی نماي

ولی اگر جنحه و جنايت باشد قنسول مطاعيّت برای حکومت . سياست دارد
با اطالعاتی که دارد بفرستد که  (Aix)مقصر رابايد از عثمانی به اکس . ندارد

  .در آنجا رسيدگی  و حکم سياست او را  بنمايند
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ها نسبت به اتباع عثمانی روی داده باشد ولی اگر جنحه و جنايت از فرانسه  
حق می دهد که به اطالع قنسول در محاکم ترکی   ١٧۴٠عهد نامۀ   ۶۵مادۀ 

مجازات شود و محاکم جزائی مختلطه هم در  اسالمبول برقرار شده ، ولی دول  
بر خالف اين ماده  رفتار نموده و راضی نبودند که اتباع  آنها  را در خاک 

  )۵.(نمايند عثمانی سياست

دولت عثمانی نه فقط حق سياست و مجازات نداشته بلکه پليس نمی توانست  
.  وارد خانۀ يک مقصری  بشود، مگر با حضور قونسول يا نماينده از طرف او

حضورقونسول يا نمايندۀ او طوری مطلب را طويل می نمود که غالباً مقصرين 
بود که  به موقعی وارد خانۀ او   يا اگر الزم. را نمی توانستند دستگير نمايند

  .شوند  که او را  به حال ارتکاب  تقصير دستگير نمايند موقع از دست  می رفت

پس، از اين خالصه خوانندگان که مسبوق نبودند تا يک درجه فهميدند امتيازات 
چه بود، اتباع خارجه از » السيونتوکاپي« خارجه ها در ترکی قبل ازنسخ 

اگر دولت  .  مانی  بهره مند و براتباع  داخله اميتاز داشتندسکونت در خاک عث
از برای بودجۀ خود که عمدۀ مخارج بودجه برای نگاه داری نظم و امنيت 
داخلی است براتباع  خود تحميالت مالياتی می نمود، اتباع خارجه که ساکن آنجا 

ن اينکه در و از نظمی که به پول اتباع داخله مهيا می شد بهره می بردند بدو
زيرا که اتباع  داخله . تحميالت دولتی بدون تفاوت مثل اتباع  داخله شريک باشند

از عهدۀ هر گونه مالياتی بر می آمدند و اتباع خارجه از ادای ماليات سر 
غيراز ترکی در ساير ممالکی هم . شماری و ماليات اموال منقوله معاف بودند

يباً امتيازات ابتاع  ممالک اروپائی و غيره باقی است تقر» کاپی  توالسيون« که 
  .با شرحی که ذکرشد تفاوتی  ندارد

در ايران اگر چه روابط  نا با دول اروپا ازقديم است، ولی نامه ای که به تفصيل 
اين مسائل را بيان می نمايد همان عهد نامۀ  ترکمن چای  است که  بعد ازجنگ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧                                                                                 دق ، 

  

  

  

دگان دولت روسيه و ايران امضاء  نماين ١٢۴٣روس و ايران در پنجم شعبان 
  .نموده اند

بعد از اين دو عهد نامه چه در عثمانی و چه در ايران ساير دول هم برای اتباع 
خود اين حق را چه از اينکه صراحۀ گرفتند و چه  اينکه  در عهد نامه ها قيد 

قيد  کاملۀ  کاملۀ الوداد را نموده و دارا شده اند و ما برای اينکه خوانندگان بدانند 
الوداد چيست فصل نهم عهد نامۀ صلح بين ايران و انگليس را که بعد  از جنگ 

هجری منعقد شده است ذکر می  ١٢٧٣/ ميالدی  ١٨۵٧هرات در دوم  ماه مه 
  :نمائيم

طرفين معظمين معاندين تعهد می کنند که در نصب و استقرار قونسول جنرال « 
و وکالی قونسولگری هريک از آنها در ها و قونسول ها  و ويس قونسول ها 

خاک ديگری حالت دول کاملۀ الوداد داشته و چنانچه نسبت به اتباع و تجارت 
دول کاملۀ الووداد منظوراست، ازهرجهت همانطور با رعايا  و تجارت يکديگر 

  ».نيز رفتار نمايند

آن را  و بعد از عهد نامۀ ترکمن چای اگر فعالً رسميت ندارد زيرا که پارلمان
تصديق نکرده است، ولی مع ذلک مادۀ هشتم امتياز راه  جلفا به تبريز و به دريا 
چۀ اروميه را که در انحالل پارلمان هيئت دولت به دولت بهيۀ روسيه داده و 

و منضمات آن قرار داده )  ١٣١٩ذيحجه   ٢٢( اساس آن را امتياز راه شوسه 
  :است ذکر می نمائيم

تعلقه به صاحب امتياز يا اراضی که مشاراليه اجازه  هرگاه از اراضی م« 
نموده است مابين اتباع روس و اتباع ايران اختالف و گفتگوئی بروز نمايد 
اختالف مزبور در تحت محاکمه آمده موافق مدلول عهود مقرره بين دولتين 

روس و ايران تصفيه خواهد شد و همچنين است جنحه و جناياتی که در اراضی  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٨                                                                                 دق ، 

  

  

  

  ».ه  فيمابين اتباع  روس و ايران حادث می شودمزبور

اما هرگاه طرفين دعوی هر دو تبعۀ ايران باشند فقط به موجب قوانين مملکتی  
  )۶.(حکم آن خواهد شد

دولت عليۀ « : ماده دويم هم حدّ اين اراضی را معين می نمايد که می گويد 
که به فاصلۀ ده ايران به صاحب امتياز حق انحصاری و مانع للغير می دهد 

فرسخ يعنی شصت ورست از طرفين راه آهن فوق الذکر را برای خود استخراج  
  » .نمايد

اگر اختالفی حاصل شود تأويل عهد نامه های دولتی برای دولت ضعيف خارج 
چنانچه  فصل پنجم عهد نامۀ ترکمن چای که حقيقۀً مصّرع . از اشکال نيست

وبر حسب آن اتباع روسيه مالکيت خود را است در اين ايام مورد بحث گرديده 
  : از برای هر گونه امالکی صحيح می دانند و اين فصل چنين گويند

چون موافق رسوم جاريه در ايران برای اتباع خارجه مشکل است اجاره  « 
نمودن خانه ها و مغازه ها و مکان های مخصوص برای وضع مال التجارۀ 

نه فقط مأذون به اجاره هستتند بلکه می توانند خودشان لهذا اتباع روس در ايران 
به حيطۀ ملکيت در آورند خانه ها برای سکونت خودشان و مغازه ها و همچنين 

  ».امکنه برای وضع مال التجاره 

الزم نيست اين قبيل اختالفات هميشه بين يک دولت مقتدری مثل دولت روس و  
اختالفات هميشه درعهد نامه  اين قبيل. دولت ضعيفی مثل دولت ايران واقع شود

 (Hay – pauncefote ) » هه پون سفت«مثالً نامۀ . ها بين دول حادث شده است
بين دولت انگليس و آمريکا منعقد  شده است مادۀ  سيم آن می  ١٩٠٣که در 

در صورتی که دول متحدۀ . گويد دول در کانال پاناما حقوقشان مساوی است
را از راه  داری معاف می کنند و انگليس مدعی  آمريکا  کشتيهای تجارتی خود
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است که در جزو  دول ممالک متحدۀ آمريکا هم داخل است، در اين صورت حق 
  .ندارد امتيازی بين کشتی های تبعۀ خود واتباع  خارجه  بگذارد

مسلّم است دول کليۀ  بايد در موقع انعقاد عهد نامه دقتهای الزمه را بنمايند که 
الفات حاصل  نشود، خصوصاً اگر يکی از طرفين معاهدتين ضعيف اين قسم اخت

باشد ولو اينکه به منافع او تأويل شود باز اجرای آن خالی ازاشکال  نيست و 
درچنين مواقع   متأسفانه اين نکات دراين امتياز نامه رعايت نشده است و

  : اختالفات  را به چند  قسم  تأويل می نمايند

تاريخی، تأويل عقيده، تأويل معمولی، تأويل منطقی، تأويل تأويل رسمی، تأويل 
  :و ما دو تای از آنها را بيان می نمائيم  - طريقه، تأويل کسری  و اضافی

آن است که از نمايندگان طرف استفسارشود که غرض آنها از » تأويل رسمی « 
  . مواد مبهمه چه بوده

رت مذاکرات آنها که آن است که به نوشتجات طرف و صو» تأويل تاريخی« 
قبل از امضای قرارداد نوشته  شده رجوع  شود و مفاد مقصود آنها را به دست 

  .آورند

اگر امضا کنندگان عهد نامۀ ترکمن چای، عباس ميرزای نايب السلطنه و ژنرال  
و ـ تأويل » تأويل رسمی « پاسکينه ويچ حّی  وحاضر بودند بهترين تأويالت 

  .با هم بود»  تاريخی 

«  صحتی ندارد، فقط  بايد متوسل به » تأويل رسمی « ولی امروزه که نيستند 
شويم ، اگر نوشتجاتی  در اين خصوص  موجود باشد واال  به »  تأويل تاريخی 

  .تأويالت ديگر کشف مسائل مبهمه  را بنائيم

برقرار بوده و باقی " کاپی توالسيون"غير ازعهد نامه ها هم در ممالکی که   
دول خارجه برای اتباع خود بعضی امتيازات تحصل کرده اند که اگر  است
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دولت ضعيف اضعف بشود بر قواعد عادتی که سبب بر قراری اين امتيازات 
است می افزايند، و اگر دولت اقوی گردد قواعد عادتی که از ميان می رود عهد 

  .نامه  هم که قرار داد بين طرفين است ساقط  می گردد

ً وقواعد عادتی برقرار شده در يک دولت ضعيف ولی بايد   دانست که رأسا
می دانند که يکی از مدارک حقوق اسالمی سنت است که . باعث حق نمی شود

فرمايش .  در طريقۀ  مذهب ما  فرمايش و افعال و تقرير  چهارده معصوم است
می کنند و افعالی را که به طور آزادی از آنها صادر شده باشد در اينجا مطابقه  

  .با عهد نامه

ولی . که  سکوت در اعمال ديگران باشد مطابقه با قوانين عادتی دارد » تقرير« 
به شرط آن است  معصوم به علم عادی ، مستحضر از صدور فعلی باشند نه به 

به همين مالحظه است که  در طريقۀ سنی زمان خلفای اربعه عادات . علم امامت
زمان حضرت ختمی مرتبت  معمول  بود مدارک معمولۀ شهرمدينه را که در 

  .اجماع  می نمودند

شرط ديگراين است که معصوم قادر بر نهمی باشد اگر اگر ائمه در مجلس خمر 
خلفای بنی اميّه بودند سکوت آنها شرب شراب را اجازه نمی دهد وهمين طورهم 

صحيح  اگر يک مملکت ضعيفی به امتيازات عادتی سکوت نمايد اين امتيازات 
  .نمی گردند، برای اينکه  صحيح باشند ملت بايد  بداند  و قادر بر نهی هم باشد

را دول  ضعيف نمی توانند » غيرعادتی «و چه » عاداتی « اين امتيازات چه  
نسخ نمايند، مگر اينکه  لوازم نسخ آنها را فراهم نموده باشند و چنانچه  لوازم 

و بخواهند  فوری نسخ نمايند حکايت آنها عيناً  نسخ آنها را سالها فراهم  ننمايند
 -بيک الجزيره  –حکايت الجزيره خواهد بود که سه ضربت بادبزن حسين پاشا 

ميالدی باعث اين شد که سه سال بعد از  ١٨٢٧به مسيو دوال قونسول فرانسه در
اين تاريخ فرانسه به عنوان اينکه شرف ملی از ميان رفته است در صدد انتقام 
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آمده پايتخت آن از متصرف و به تدريج به سيار نقاط آن مملکت  را هم  بر
متصرف گرديد  که امروزه  فرانسوی های ساکن الجزيره   نه  فقط  فرمان 
روائی و تسلط به مسلمين آنجا داشته باشند بلکه بارمالياتی خود را هم به دوش 

اين خاک و نظم و امنيت آنها بگذارند که مسلمين ماليات بدهند و فرانسوی ها از 
  . منتفع گردند

فرانسوی های ساکن الجزيره حق تعيين وکلی به پارلمان فرانسه داشته باشند و  
  .مسلمين از اين حق  محروم  و در پارلمان  حامی نداشته  باشند

بلی فرانسه  به يک طريق اين حق رابه آنها می دهد و آن اين است که مسلمين  
نموده و کليۀ  حقوق فرانسه رابرای خود واجب االجرا   حقوق اسالم  را ترک

نمايند و مسلم است يا بايد  به اين مشقت راضی  باشند يا اين  که ترک  حقوق 
  .اسالم  و بالتبع ترک دين  اسالم  را بنمايند
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   دوم قسمت  حواشی

ضی نبودند که بر حسب اطالعاتی که به ما رسيده دولت عثمانی و دول را) ١
اگر نزاع  بين تبعۀ ايران که مدعی عليه باشد و اتباع  خارجۀ ساکنين مملکت 
عثمانی روی دهد محاکم قونسولی ايران حکومت  نمايند، زيرا که  اعتراض می 

  .کردند  که در ايران اصول محاکماتی نيست

زمان سفارت مرحوم حاج شيخ محسن خان مشيرالدوله دولت ايران  لذا در
اضی شد که اوصل محاکمات دولت عثمانی را در محاکم قونسولی ايران ر

واجب االجرا بدارد، تا اينکه اگرتبعۀ ايران مدعی  عليه  باشد محاکم  قونسولی 
  .ايران بتوانند رسيدگی و احقاق حق نمايند

درايران هم برحسب عهد نامۀ ترکمن چای نمی توانند به صرف ادعا )  ٢
 :بشوند، زيرا که فصل دوم اين عهد نامه چنين گويدمتعرض اتباع خارجه 

محلی که قونسول  نيست  قرار دادهائی که بين  اتباع روسيه و ايران می شود  «
نزد قاضی عرف بايد ثبت شود که در موقع مناقشه رفع اختالف بشود و اگر 
شخصی بدون اسناد بخواهد مدعی شود و بغيرازشهود و دليل ديگری اقامه نکند 

  » .موع  نخواهد  شد،  مگر اينکه مدعی عليه اقامه شهود او را قبول  کندمس

وصيت و مدارک حقوق اسالمی « درخصوص اسقاط  حقوق مالحظه شود)   ٣
   ٢٠٧تا   ١٩٧از  صفحه  » در مذهب شيعه 

  .فصل سوم» شرکت اسهامی در اروپا « مالحظه  شود تأليف ما )   ۴ 

ترکی اين حق را دارد و اجرا نشده برعکس  ١٧۴٠اگربرحسب عهد نامۀ )   ۵
اين فصل . ايران مطابق فصل هشتم عهد نامۀ ترکمن چای اين حق را هم  ندارد

می گويد اگر يکی از اتباع روس منسوب به مجرميت شده باشد محاکمات 
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مملکتی بدون حضورمأموری از طرف نمايندۀ دولت روس حق رسيدگی ندارند، 
ه تقصيرشخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد و پس از اينکه کماهو حق

مقصر بايد به نمايندۀ  دولت بهيۀ روس تسليم شود که به روسيه فرستاده  شده و 
و درصورتی که تبعۀ ايران باشد منسوب به . درآنجا موافق قوانين سياست  شود

جنايتی شود ولی جزو من تبع وزيرمختار و شارژدفر يا  قونسول دولت روسيه 
شد بر حسب فصل ششم  اين عهد  نامه  وزير ايران يا  حاکم  و در صورت  با

فقدان او کارگزاران  محلی که حق اين اقدام  را داشته باشند می توانند از نمايندۀ 
دولت روس که شخص مظنون در خدمت اوست تسليم او را بخواهند که به 

ت خود برسانند و اگر تقصيراو رسيدگی و مطابق قوانين جاريه او را به  مجازا
داليل مبرهنی از برای تقصيراو ذکر نمايند نمايندۀ دولت روس نبايد هيچ  

  .اشکالی از برای تسليم  بنمايد

ممکن بود که زمان دادن اين امتياز به دولت امپراطوری روی ملتجی و )  ۶
متوسل شده بگويند اگريک زمانی ما به حکم علمای خودمان با آن دولت  طرف 

و بعد باعث ندامت به صلح عهد نامۀ  ترکمن چای جنگ خاتمه پذيرفت  شده
ازآن به بعد که بين دولت ما و دولت امپراطوری غيراز الفت و خفظ  نزاکت 
بين المللی چيز ديگری نبوده  پس چه دليلی دارد که عهد نامۀ  شما را دول ديگر 

ولت استقالل طلبی ابقای آن و دارای امتيازاتی باشند که منافع هيچ د] کنند[ تقليد 
ها را اجازه نمی دهد واستقالل طلبی را نمی توان عيب تصور و باعث رد 

منها عاقل . هر دولت عاقل و غيرعاقلی استقالل خود را می خواهد. تقاضا نمود
. و رفته را به حال خود عودت می دهد] داشته[استقالل کنونی را محفوظ 

  .تفاده  نمی تواند بنمايدبرعکس  غيرعاقل از کنونی هم اس

پس اگر برای جاری نبودن قانون، حکومت اتباع خود را به ما  واگذار نمی  
کنند و به مالحظۀ رأفت  و نوع خواهی استعمال قوانين خود را در بارۀ اتباع 

اين مسئله هم به استقالل ما صدمه می زند و هم ملت . ايران دريغ  نمی نمايند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

برای اينکه هم  . ناسد و از مفاد آن آگاه  و مسبوق باشدبايد قانون خود را بش
استقالل ما ضايع نگردد و هم ملت قانون خود را بداند حاضريم که قوانين يکی 

. از دول کوچک بی طرف اروپا را ترجمه نمائيم که در موقع احتالف حکم باشد
هند چنانچه به اين مطلب هم راضی  نشوند همان قوانين روسی را که می خوا

حاکم نمايند قوۀ اجرائيه ترجمه وتا يک درجه مطابقه با احتياجات  مملکتی داده 
و پارلمان ايران رأی بدهد که درهر موردی که بين اتباع دولت بهينۀ روس و 
ايران  منازعه روی دهد اين قانون که حقيقۀ عين قانون دولت روس ولی مال 

  .ايران است اجرا گردد

دت را که با سخاوت يک چنين دولت امپراطوری و اگراين يک قدم مساع
. منافات نداشت با ما می نمودند مورد استعمال اين قانون وسعت پيدا می کرد

دول مقلد هم از قبيل آلمان و اطريش و ايطالی و غير وقتی که می ديدند مقلد که 
 ً   دولت امپراطوری روس است قانون ايران را قبول دارد آنها هم طبيعۀ و تدريجا

  .قبول می کردند و به استقالل  ايران خللی وارد نمی شد

افسوس که نه تنها قرآن ما دست اشخاصی مثل خلفا که در مدت  قليلی اسالم را  
از خاک چين تا  باب  جبل الطارق مسلط  نمايند نبود، بلکه قانون اساسی ما هم 

بب دست اشخاصی بود که اگر کاری در نفع ملت  ممکن بود بشود به س
خودخواهی متعذربودند که قانون اساسی به آنها حق چنين اقدامی نداده و حال  
آنکه اغلب بر خالف قانون اساسی و ضرر ملت اقدام می نمودند، و اگر مطلبی 
بود که در قائده  خودشان بود،  ولو اينکه  قانون اساسی اجازه  نمی داد باکی از 

  .ارتکاب آن نداشتند

اهالی مملکت ايران درمقابل قانون « :ون اساسی چنين گويداصل هشتم متمم قان 
  ».دولتی متساوی الحقوق خواهند بود
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اگرقانون اساسی امتيازی نداده چه دليل داشت که آنهائی که دويست تومان  
مواجب دارند و محل معاش آنها هم منحصر به همين مبلغ است که به عنوان 

ها بايد بدهد تا امروز نرسيده و اجرت و خدمتی که می نمايند دولت به آن
در صورتی که آنهائی که حقوق . بعد هم از قروض ادا نشدنی است. طلبکارند

  .گزافی داشتند مال خود را نقد  بگيرند

برای حفظ استقالل يک قومی نه فقط بايد آن قوم مضر نباشند  بلکه بايد گاهی  
  .ر شوندخودخواهی را موقوف  کرده برای قبول هرگونه ضرری حاض

آنهائی که می خواهند در ميدان پرغباری زندگی  کرده  و از اين غبار هيچ 
ضرری متوجه آنها نشود اشخاصی هستند که هيچ  وقت به مالحظۀ اين درجه 

  .خود خواهی برای وطن خود مفيد نخواهند بود
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  سوم قسمت

  استصحاب

، به عبارۀ )١(ان چيست استصحاب؟ استصحاب ابقای ماکان است علی ماک
  .اخری باقی داشتن يک قاعده  است به حال سابق 

در قسمت اول مالحظه نموديم که در ممالک اروپا با اتباع خارجه چگونه 
رفتارمی نمايند و در قسمت دوم هم ديده شد که در ممالک ديگر ابتاع دول اروپا 

و به اضافۀ تبعۀ  ]اند[ چه امتيازاتی دارند که اتباع داخله هم از آنها محروم 
خارجه که بايد مطيع قواعد محلی باشد نيست و ابقای آن سلب استقالل  دولت را 

  .نموده و باالخره آن را معدوم می نمايد

پس به اين ترتيب سزاوار است که آن را ابقا نمائيم  يا اينکه منافع ما اين طور  
ا به مطلب ثانی است و اقتضا می کند که تهيۀ  نسخ آن را فراهم سازيم و عقيدۀ م

خوانندگان را حکم قرار می دهيم  که مالحظه  نمايند اگر اين طريقه خوش آيند 
بود دولت عثمانی که يکی از اصول حقوق سنّی همان استصحاب   است آن نسخ  

  ) ٢.(نمی نموده

اگردولت عثمانی سالهاست در تهيۀ نسخ آن بوده وامروز مصادف با اين اوضاع 
  .سخ نموده، دول ديگر که می توانستند سالهاست آن را نسخ نموده اندشده آن را ن

ميالدی موقع تجديد عهد نامۀ تجارتی با آلمان آن را ١٨٩٢دولت ترکی در 
موقوف نمود که يکی از مواد اين عهد نامه مربوط به نسخ آتيۀ کاپی توالسيون 

  .است در خاک عثمانی نسبت به اتباع دولت آلمان

آوريل  ٢٩ثمانی است تاريخش از عر تجارتی که بين فرانسه و عهدنامۀ اخي
دولت ترکی  نخواست آن را با دولت فرانسه  ١٨٩٢در . ميالدی می باشد ١٨۶١
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برای اينکه دولت آلمان نسخ  آتيۀ کاپی توالسيون را قبول  کرده بود . تجديد نمايد
  .و ترکی  مالحظه داشت که  فرانسه آن را قبول  نکند

برحسب مادۀ ششم آنرا  ١٩١٢اکتبر ١٨) ٣(لت ايطاليا درعهد نامۀ لوزان با بدو 
زمانی که دولت نمود که دولت ايطالی متعهد شده است که هربه اين طريق حذف 

عثمانی عهد نامه های تجارتی خود را با سايردول اروپا تجديد می نمايد ايطالی 
اروپائی تجديد نمايد ، هم عهد نامۀ تجارتی خود را روی اساس حقوق عمومی  

مثل دول اروپائی در منافع ثروتی خود هر چه می خواهد . يعنی ترکی آزاد باشد
بدون اينکه مجبورباشد رعايت کاپی . بنمايد از قبيل مسائل تجارتی و گمرگی

را بنمايد و اين عهد نامه که به اين طريق بين توالسيون ها و ساير قراردادها 
می شود واجب االجرا نمی گردد  مگراينکه عهد نامه های  ترکی و ايطالی منعقد

  .ديگری که دولت عثمانی با دول ديگربه همين طريق نموده است مجری  باشند

درمادۀ هفتم ايطالی ملتزم می شود که هر وقت ساير دول اروپا اداره های پست 
ی خود خانۀ خود را که در ترکی دارند حذف نمودند دولت ايطالی هم پستخانه ها

  ) ۴( را  متروک  دارد 

ضدّ آن ميالدی بر ١٨٢١در دولت يونان که جزو دولت عثمانی بود و در 
و به حمايت  فرانسه و انگليس و مساعدت  دولت روس بر حسب ] کرد[ شورش

  .آزاد شد اين طريقه نسخ  گرديد ١٨٣٠عهد نامۀ لندن

پيدا کرده  اقتدار داخلی ١٨١۵و در ] بود[ صربی که نيز جزو عثمانی
آزاد شد اين طريقه در سنوات آتيه از قرارعهد نامه های ذيل موقوف  ١٨٧٨ودر

نوامبر   ٩، با انگليس وايطالی  ١٨٨٣ژوئيه  ١٨عهد نامه با فرانسه در :  گرديد
  . ١٨٨٣مه   ٣١، با روس  ١٨٨٨
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بابعالی به ١٨۶۶در حمايت دول اروپا واقع شد و در ١٨۵۶رومانی که در 
  :اعتراف نمود اين  طريقه را موقوف نمود از قرار ذيلآزادی آن 

فقط برای حمايت شدگان اطريش در  ١٨٨٧، با اطريش در  ١٨٧٨با ايطالی در 
با فرانسه و آلمان هم بعد و به همان طريقه . خاک رومانی نه برای اتباع اطريش

  .که با اطريش قبول نموده بود نسخ  نمود

روملی  ١٨٨۵در تحت رياست سلطان بود در  مقتدر و ١٨٧٨در بلغاری که در 
خود را به  ١٩٠٨شرفی را که جزو  ترکی بود ضميمۀ  خود نمود تا اينکه در 

  .کلی مستقل کرد، صورت ظاهر برقرار  است ولی حقيقت ندارد

تابع  دولت عثمانی  ١٨٧٨در قرطاق اين طريقه اصالً معمول نبود، با اينکه تا  
  .بود

است که برحسب » شيپر« رکی که به دست دول اروپا آمداز ممالک اسالمی ت 
دولت عثمانی به انگليس واگذار نمود و محاکم  قونسولی فوراً  ١٨٧٨عهد نامۀ 

  .متروک شد

  . درالجزيره پس ازضميمه شدن آن خاک به دولت فرانسه بين طريقه محذوف شد

تحت  ١٨٨١در مملکت تو نيستی که در تحت رياست دولت عثمانی بود و از 
به اين طريق که اول دولت . حمايت دولت فرانسه در آمد اين طريقه حذف شد

بعد هم . فرانسه، دولت انگليس و ايطالی را که منافعشان بيشتربود راضی نمود
موقوف  آن را ١٨٨۴، اطريش ويونان در١٨٨٣دول ديگراز قبيل آلمان در

  .نمودند

با دولت ژاپون رابطه پيدا در مملکت چين باقی است و زمانی که دول اروپا 
کردند  دول می خواستند  که امتيازات اتباع  خود را  در خاک ژاپون بيشتر از 
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خاک چين قرار دهند، ژاپون می خواست و آرزو می کرد که امتيازات اتباع  
بعد  به آرزوی خود  نايل   شده . آنها بيشتر از امتيازانی که در چين دارند نباشد

و بعضی قرار دادهای  ١٨۴٨اکتبر ١٩را در   (Yeddo)امۀ يدوبا فرانسه عهد ن
باالخره خود را حاضر .  در اين خصوص منعقد نمود١٨۶۶ژوئن  ٢۵ديگردر

  .کرد که بتواند آن را نسخ  نمايد و به ميل خود هم  موفق  گرديد

و با دول متحدۀ امريکای شمالی در  ١٨٩۴ژويه  ١۶عهد نامۀ آن با انگليس در
و يا ديگران هم بعد  منعقد   ١٨٩٨مارس  ١٩همان سال، با فرانسه درنوامبر ٢٣

  .گرديد

دولت ژاپون نه فقظ  برای مملکت  اصلی خود اين اقدام را نموده بلکه برای  
اوست از سال گذشته با دول درصدد ) ۵(مملکت کرده که در تحت حمايت 

  .تروک  داردمذاکره بر آمده که امتيازات اتباع  خارجه را در اين خاک م
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  سوم قسمت  حواشی

با اينکه ما برای ايرانيان می نويسيم  ولی در اين عبارت تأسی به آقايان )  ١ 

ولی افسوس که لسان . روحانی خود نموديم  که آنها هم برای ايرانيان می نويسند

ده نمائيم ما عربی نيست و به اين مالحظه از فهم  افکار عاليۀ آنها که بايد استفا

»  مدارک حقوق اسالمی  و وصيت « مالحظه نمايند دراين خصوص . محروميم

  .به بعد ٢١٠صفحۀ 

در مذهب شيعه  منابع حقوق اسالمی مدارک اربعه که عبارتند از قرآن و )   ٢ 

سنت وعقل و اجماع و اصول اربعه که استصحاب و برائت واشتغال و تخييرند، 

» قياس« رآن و سنت و اجماع و درعوض عقل در مذهب سنی مدارک اربعه ق

  .دارند که يکی از آنها همان استصحاب است که در طريقۀ شيعه هم هست

لوزان يکی از شهرهای سوئيس است که نمايندگان دولت ايطالی وعثمانی )  ٣

درموقع جنگ طرابلس  غرب در آنجا انعقاد صلح را نمودند و به اين مالحظه 

  .نامۀ لوزان گوينداين عهد نامه را عهد 

اعلب از دول در خاک عثمانی و مصر و بعضی ممالک ديگری که کاپی )  ۴

توالسيون باقی است ادارۀ پُست دارند که مردم کاغذهای خود را می توانند به 

توسط ادارۀ آنها به ممالک خارجه بفرستند، يا اينکه به توسط ادارۀ پست محلی 

ند که خدمت به بودجۀ وطن خود نمايند به و مسلم است اتباع هر دولتی مايل –

ً به پستخانۀ دولت خودشان می دهند که  اين مالحظه کاغذهای خودشان را غالبا

  .به مقصد برساند

به سه طريقه کل دول استقالل يک مملکتی را قطع می نمايند و يا يک ) ۵

 . سرزمينی را که تعلق به دولت ديگری جزو خود می کنند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨١                                                                                 دق ، 

  

  

  

مودن يک مملکتی را يا  يک سرزمينی را به مملکت خودشان ضميمه  ن –اوالً 

  .بواسطۀ جنگ و غيره

به عنوان حمايت، دراين صورت روابط خارجی دولت حمايت شده قطع  -ثانيا

تا اينکه  قيم  به . می شود و درامور  داخله هم تحت قيممت دولت حامی می آيد 

  .تدريج در منافع خود آن را معدوم سازد

 ً ه طريقۀ اجاره که سر زمينی را دولت قادری صد ساله  کمتر و بيشتر ب -ثالثا

اجاره  می کند به مال  االجارۀ  قليلی بدون اينکه موجر به چنين اجاره  حقيقۀ 

مثالً سه بندر بزرگ دولت کوبا را که دول متحدۀ امريکای شمالی . راضی باشد

ول   ايران تقريباً  به پ] دالر[ که هر يک ( به سالی دوهزار دالر ١٩٠٣در 

  . اجاره نمود)  يازده قران  و ده شاهی است

بندر کياچو را هم  که دولت ژاپون تخليۀ آن را از دولت آلمان می خواست  

  .بندری است که آلمان از دولت چين اجاره  نموده است
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  چهارم قسمت

  اصالح

تحت حکومت ملی آوريم  برای اينکه ما بتوانيم اتباع خارجه را در داخلۀ خود 
بودن قانون و اجرای آن و داشتن قوه ای که اظهارات حقۀ :  دو چيز الزم است

حاال  اول قوه الزم است و بعد  قانونی، يا  . ما را دول صاحبان منافع قبول نمايند
اينکه اول قانونی الزم است و بعد تحصيل قوه، ما اين مسئله را به تخمينات 

  .گذاريمخوانندگان  وا می 

ولی همين قدرمی دانيم  که داشتن يک قوه کافی نيست که ما به مقصود برسيم، 
زيرا هر چه  که ما مقتدر باشيم بيش از دول صاحب نفع اقتدار نخواهيم  داشت 
و مالحظه هم می نمائيم که دول کوچک  بالکان که از حيث جمعيت و وسعت 

تا قانونی نداشتند البته به اين خاک از ما ضعيف تربودند به مرام خود رسيدند 
مقصود نايل نمی گرديدند و دولت ژاپون که هر قسم اقتداری در سنوات اخيره 

  .در خود می ديد الزم بود اول قانونی وضع کند بعد به قصد  خود نايل گردد

ميالدی يکی از  ١٨٨٠وزيرعدليۀ آن دولت درسال  (Oghi Takato)اوجی تاتو
را مأمور (Boissonade) وسوم به مسيو بواسوناد قانون دانهای فرانسه م

کتاب  دوم . نمود)  يکی  ازشعبات مهم حقوق  خصوصی ( » کد سويل« نوشتن 
را که راجع به حقوق ملکيت  و کليۀ عقود »  کود« و سيم و چهارم و پنجم اين 

کتاب اول را که راجع بود به . و ضمانت و غيره می باشد دانشمند مزبور نوشت
خانوادگی از قبيل عقد و نکاح و لياقت و ارث و غيره  و رجوع  به قانون  حقوق

  .دانهای ژاپون که از اخالق  و عادات  خود مسبوق بودند نمود

آنچه از که نوشته بود تقليد از قوانين  Boissonade) (چون مسيو بواسوناد  
هائی که او باالخره محتاج شدند چيز.  وطن خود فرانسه نموده بود قبول نکردند

نوشته  بود تغيير داده عوض اينکه تقليد قوانين فرانسه را بنمايند از تمام قوانين 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٣                                                                                 دق ، 

  

  

  

انگليس و فرانسه سوئيس واسپانی وقره طاق وهندو و آمريکا و )  ١(دول 
] بود[مخصوصاً آلمان موادی که به اخالق وعادات مملکت خودشان نزديک تر

ژاپون را تأليف » کود سيويل « ريق و صالحيت  داشت داخل نموده و به اين ط
  .نمودند

ً درتحت رياست دولت عثمانیدرتون و ] بود[ سی مملکت اسالمی که صورتا
در تحت حمايت فرانسه آمده است آن دولت با اينکه مقتدر بود بدون  ١٨٨١از

مذاکره با دول خارجه حذف ننمود قبل از اينکه فرانسه با دول اروپا در مذاکرۀ 
تشکيل نمود  ١٨٨٣مارس  ٢٧ل شود محاکم آنجا را مطابق قانون نسخ آن داخ

که بر دول خارجه معلوم شود که اين مملکت در تحت صورتی در آمده و بعد 
  .حذف  آن را بخواهد

پس وقتی که يک دولت غير ُمسلمی که  روی  صرفه  و صالح  اقدامی  کند و  
متعلق به خود می داند کاپيتوالسيون را در خاک يک دولت ُمسلمی که امروز 

نسخ کند چه دليل دارد که ما مملکت ُمسلم  خود را که  وظيفۀ  اسالميت ما اين 
است آن را حفظ  بنمائيم در صدد اصالح و ابقای مملکت خود نبوده  و آن را 
حفظ ننمائيم و بقدری مسامحه نمائيم که اجانب به عنوان عدم اجرای قانون و يا 

ۀ عدم مطابقۀ آنها به ضروريات و احتياجات وقت باالخره اگرهست بواسط
  .و اجرای آنها را نيزبه دست خود گيرند] کنند[قوانين خود را در مملکت ما نافذ 

اگرما حقوق اسالمی رابا قواعد الزمه مطابق و موافق قرار داديم نمی گويند   
حقوق اروپائی است بلکه  باز حقوق اسالمی است، زيرا که يکی از مدارک 

به ما اجازه دهد در بقای » عقل« است و آنچه را که » عقل«حقوق اسالمی 
اسالم بايد با رعايت عدم مخالفت با قوانين شرعيّه در تحت قاعده و قانون در 

برعکس اگر خودمان اين کار را ننموديم و اجانب احاطه پيدا کردند آنها . آوريم
  .و صرفۀ ما بنمايند می نمايند، بدون اينکه رعايتی از قوانين شرعيّه

اگردولت عثمانی ازمدت زمانی به فکرنسخ اين کار نمی افتاد و خود را حاضر  
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نه فقط از طرف دول ائتالف مثلث . نمی کرد امروز قادر بر چنين اظهاری نبود
با او مساعدت نمی شد بلکه از طرف دولت آلمان و متحد او اطريش که با ترکی 

زيرا که . ند نيز اعتراضات بی شمار می شداظهار دوستی و مودت می نماي
ائتالف دولت آلمان با عثمانی سبب اين نخواهد شد که دولت آلمان اتباع خود را 
درداخلۀ ترکی به هوی و هوس قضات مجبور ومحکوم نمايد ودر دولت عثمانی 

که سالها است وضع قانونی نموده اند مصالح و احتياجات امروزه را از دست  
  .نداده اند

يا اين است قانونی که امروزه  الزم است مخالفتی  : مطلب خالی از دو قسم نيست
با قوانين اسالم  ندارد برای اينکه به دول بگويند ما هم قانون داريم پارلمان آنها 
را مدون می کند و منتشر می نمايند که عموم  بدانند در هر مورد چه  حکمی  

  .دارد

ين اسالم مطابقه نمی کند و اگر مواد طوری باشد که يا اينک مواد قانون با قوان
منافع امروزۀ دولت ُمسلم و بقای اسالم وضع آنها را تقاضا نمايد دراين صورت 

. اصل  اسالم توحيد و نبوت و معاد است.  نمی توان اصل را فدای فرع  نمود
. برای حفظ فروع  نمی توان اصول را از دست داد. پس قوانين از فروغ هستند

  .اگر اصول باشد فروغ  از دست رفته را می توان مجدداً  به دست آورد

.  امروزه حال ما مثل حال يک مريضی است که دوای او منحصر به شراب باشد
ولی هر زمانی . با  اينکه  شرب خمر حرام است برای مريض واجب می گردد

مالحظۀ  در صورتی که اگر. که بهبودی حاصل کرد باز برای او حرمت  دارد
  .فروغ  را نموديم  اصول هم از دست می رود

و به اصول هم ] است[ اگر قسمتی از فروغ از دست رفت باز اکثر آن باقی 
ولی اگر بخواهيم مطلقاً  فروغ  را از دست ندهيم اصول هم . خللی نخواهد رسيد

  .از ميان خواهد رفت
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  .غير ُمسلم خواهد شداگر امروزه  مملکت متعلق به مسليمن است بعد متعلق به 

است روزی می شود که ) ص( اگرامروزه می گوئيم نبی مرسل محّمد بن عبدهللا
بگويند عيسی است، الزم هم نيست که تمام  مسلمين مسيحی بشوند تا بگويند 

زمانی که اسالم ايران را مملکت اسالمی نمود . ايران مملکت مسيحی است
ولی ظاهراً می گويند ايران مملکت  .پيروان زردشت بودند و االن هم هستند

  .اسالم است

نه اين است که قانون گذار ما هم به کلی از اين مسائل بی اطالع باشد، بلکه 
 ١٣٢٩برج  ثور  ١٣مادۀ اول قانون استقراضی . اغلب اين مالحظات شده است

دولت مجاز است که دو کرور و  نيم ليرۀ انگليسی با فرع صدی « : می گويد
  ».زول صدی دوازده و نيم  به توسط  بانک شاهشناهی استقراض  نمايدپنج و ن

با اينکه  فرع  در دين اسالم حرام است چرا اين طور شده ؟  نفع اسالم تقاضا  
و خارجه هم که ] بود[ کرده، زيرا دولت برای حفظ استقالل محتاج  به پول 

ن نمی کرد عيناً بدون فرع  قرض نمی دهد و اگر قانون گذار نرخ  آن را معي
حکايت بانک ها و تجار خارجه است که با پول اروپائی خود شان که در آنجا  

توانند معامله نمايند، در ايران صدی بيست  تومانی صدی شش درسال بيشترنمی
و چهار و صدی سی هرچه که بخواهند بسته به فقر و ناتوانی مقروض است 

اروپائی نه فقط صرفه و صالح دولت  دريافت می نمايند، وحال آنکه قانون گذار
را مالحظه می کند بلکه صرفه و صالح  ضعفا و فقرا و صغار و عموم مردم 

قانون وضع  می کند که  محاکم  هيچوقت بيشتر از صدی . را از دست نمی دهد
پنج و صدی شش نمی  توانند فرع در نفع طلبکاری که تظلم  نموده است حکم  

  .نمايند

ه فقط  اين قانون را وضع می کنند که هر کس بيشتر از اين فرع اغلب از دول ن
  .بگيرد مورد سياست  می گردد
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پس اگر مالحظه شود که صاحب پول بی رحمی خواسته ازفقرو نادانی شخصی  
انتفاعی برده ونفع  زيادی از او گرفته او را معدوم نمايد بر حسب قانون جزائی 

  .دچنين شخصی  را به مجازات می رسانن

برعکس اگر قانونگذارما دربعضی موارد عقل را ازدست نداده، درموارد  ديگر 
  .از صرفه و صالح مملکت خارج  گرديده

روزی با ما سئوال و ) سوئيس( يکی از معلمين حقوق  دارالعلم  شهرنوشاتل 
يکی » عقل « جواب برآمده گفت حقيقۀ درمدارک حقوق اسالمی طريقۀ شيعه 

را داخل در مدارک » عقل« اينکه شما بواسطۀ تجدد پروری ازمدارک است، يا 
  نموده ايد؟

سئوال او چندان بی مأخذ نبود، زيرا که از طريقۀ شيعه اروپائی ها اطالعات 
زيادی ندارند و آنچه را که در حقوق اسالمی مؤلفين به زبان اروپائی نوشته اند 

» قياس« نيست و» عقل« روی طريقۀ سنّی است و چون درمدارک حقوق سنّی
باشد و مثل » عقل«است اين شخص تصورمی کرد که مذهب شيعه هم بايد منکر

عقيدۀ اشاعره بگويد حسن و قبح چيزی نيستند که ما آنها را امتياز بدهيم ، حسن 
  .و قبح اثرحکم  قانون گذاراست

فعلی خوب است زيرا که  قانون گذار حکم و توصيه می نمايد، بد است زيرا که   
  .نون گذار آن را نهی و مالمت می فرمايدقا

انسانی يک آلتی است که درک امر قانون گذار را کرده و مطابق » عقل« فقط 
  )  ٢.(آن عمل می نمايد

انسانی درک حسن و قبح  فعلی را » عقل« در جواب اين معلم ما گفتيم اگر
وارد  می ننمايد چه می شود وقتی  که قانون گذاری نيست و بسا چيزها که بعد 

  .شوند و قانون گذار صفات آنها را معين نفرموده است

انسانی که به عقيدۀ  اشاعره آلتی است که درک امر قانون گذار را » عقل « پس 
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می نمايد بايد در اين قبيل مسائل مرتکب هيچ فعلی  نشود، ولو اينکه الزم و 
  .گذار معين گردد ممدوح باشد،  تا اينکه صفات حسن و قبح آنها از طرف  قانون

خود بوده  و همان آلت درک امر قانون گذارباشيم از روی »  عقل«اگر ما  منکر
زيرا تاعقلی نباشد که بر حسب . چه مأخذ و اساسی قانون گذار را قبول نموده ايم

آن واسطه مطلقی را ثابت ننمائيم اظهار قانون گذار را در اين شغل قبول ننموده 
  .نخواهيم بود و آلت درک امر کسی هم

و ] باشيم [  باشيم الزم می آيد که منکر لزوم  واسطه » عقل« پس اگر ما منافی 
پس وقتی که . بالطبع انکار قانون گذار را بنمائيم و اين با عقيدۀ ما منافات دارد

را ثابت می نمائيم و به سبب هيچ دليل هم نمی توانيم بگوئيم » عقل« ما وجود 
چگونه می توانيم بگوئيم که تشخيص نيک و بد و تميز از ما زائل شده است 

  .حسن و قبح در ما  نيست

»  عقل« به اين مالحظه است  که طريقۀ  شيعه  يکی از مدارک  حقوق اسالمی  
را می داند، اگر چه  آن طوری که می بايست به اين مدارک اهميت  بدهند نداده 

عقل « الم استعمال نموده  بودند نه اند ، زيرا  که اگر آن را در نفع  و بقای  اس
  .ما زنگ زده بود و نه اسالم  به اين حال مشاهده  می شد» 

را به کارانداخته و از استعمال » عقل« ولی اميدواريم  بعدها  انشاءهللا مدرک 
  .آن نتايج حسنه گرفته  و اسالم را بدين وسيله حفظ  نمايند

دارم وهيچ وقت نمی گويم که خوبی و معلم گفت اساساً اين جواب شما را قبول 
بدی اثر حکم قانون گذاراست، بلکه می گويم قانونگذار شما و قانون گذار ما 
زمانی که حقوق در اروپا از مذهب تجزيه نشده بود آنچه را که خوب ديده اند 
امرنموده و بد را نهی نموده اند و ممکن است يک چيزی را قانون گذار  در 

ده باشد که بعد احتياجات آن را الزم نداشته و به عقيدۀ زمان خود خوب دي
  )٣.(پيروان قانون الهی قانون گذارهای  بعد آن را نسخ نموده باشند
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داريد از قوانين پارلمان » عقل« پس از  اين مذاکرات معلم گفت شما که مدرک 
  .است» عقل« را که خودتان هم دراين عقيده هستيد بر خالف

نظری » عقل« لوهيت شما دور و تسلسل را باطل دانسته و به اکر برای اثبات ا
» عقل« ثابت می کند پس مطلب ثابت است و محتاج به نظرياتی هم نيست و 

که اين قانون  بروابت تجارتی  شما درب تجارت را ) ٤(بديهی حکم می نمايد 
ت به مملکت شما می بندد، و اين قانون ثبت اسناد شما قانونی  است که هيچوق

جلوگيری از تقلب و تدليس مردم نکرده و تا ابد مرافعۀ امالک در مملکت شما 
باقی  خواهد بود و مردم هيچوقت از روی اطمينان مالک ملکی نخواهند  شد،  
و تا شما دفاتر مخصوص  نداشته باشيد مرافعۀ  سه شوهر در خصوص يک زن 

محدود نخواهد شد، و تا  تا اسقاط  حقوق  نباشد دعاوی  مردم. قطع  نخواهد  شد
قانون تعاقب و ورشکستی صحيح نداشته باشيد امنيت برای تجارت در مملکت  

  )٥.(شما بر قرار نمی شود

تمام را تصديق کرده  گفتيم  خوب شد که معلم  يک معلم  يک مطلب را چون  
اگر امروز ضررقانون بروات تجارتی زياد نيست بابا . نمی دانست نگفت

مسدود خواهند شد، وقتی که پارلمان  ما حرمت بيع کالی به کالی تجارت بکلی 
را مأخذ عقد بيع و شری قراردهد زيراکه امروز ثمن و مثمن دراغلب  معامالت 
تجارتی هردومؤجلند، و اگر در چنين موقعی اختالفی بين تجار داخله و خارجه 

در صورتی که يا اتباع داخله روی دهد از روی قواعد عادتی حکم می نمايند، 
اگر پارلمان قانونی وضع  کرد قواعد عادتی نسخ می شوند و اگراساس قانون 
روی حرمت بيع کالی به کالی باشد هيچ کس به محاکمه نمی رود، زيرا که 

  .معامله رأساً باطل بوده است

آن وقت  يا بايد قانون عادتی سر درآورد قانون پارلمانی را مضمحل نمايد،  يا 
بيع کالی به کالی احدی ننموده و باب تجارت را به روی مملکت  اينکه ديگر

مسدود سازند و مسلم است مملکتی  که تجارت ننمايد پول ندارد و مملکتی  گه 
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  .پول  نداشته باشد استقالل نخواهد  داشت

معلم گفت شما که نوشتيد طريقۀ شيعه ذمۀ دو نفر را مشغول قرضی نمی داند، 
  مقروضی بشود چه  می کنند؟ اگر کسی ضامن  قرض يک

  .کفتيم  ذمۀ ضامن مشغول و ذمه  مقروض نسبت به طلبکار بری  می گردد

  .کفت که بانک های خارجه  و اتباع  دول اروپا چه می کنند 

گفتيم هروقت مقروض اتباع خارجه باشد چون قانون مذهب شيعه در نفع اوست  
رحق او جاری گردد، در چنين با اينکه درهيچ مورد حاضرنيست که اين قانون د

  .موقعی راضی به حکم  اين قانون است

ولی اگرضامن تبعۀ خارجه باشد می گويد از عهد ژوستينين امپراطور دولت  
روم درتمام اروپا اين طور است که  اگر مقروض نتوانست قرض خود را ادا 

  )٦.(نمايد ضامن بايد از عهده بر آيد

خارج » عقل «انين وضع شده هيچوقت از مدرک در عثمانی هم اگر اين قبيل قو
وضع آنها فايده نمی بردند  خارج می بود از» عقل«اگراز مدرک نبوده و

سايۀ  چنين  قانونی  مالحظه نمايند قواعد ادارۀ تاپوی دولت عثمانی را که  در(
  ).مالک هميشه مالک  ملک  خود  می باشد

ه با احتياجات زمان بنمايد و قانون گذاری معتقد است که قانون بايد مطابق
پارلمان اساس قانون گذاری خود را روی فرمايش حضرت ختمی مرتبت گذارده 

ّحد . که می گويند در زمان خليفه عمر شخصی موسوم به عمر بن سعر زانی شد
زانی و زانيه را قرآن صد تازيانه قرار داده  و حضرت ختمی مرتبت هم به اين  

زانی و زانيه را خليفه عمر بن سعر را اول تازيانه زده و  حدّ افزوده بودند تبعيد
عمر در منافع . به ممالک مسيحی رفت و مسيحی شد. بعد حکم  به تبعيد  نمود

اسالم اين حکم را بواسطۀ اجماع  تغييرداد، به اين دليل که اجماع  اصحاب 
 تغييراين حکم را بوسطۀ فرمايش ديگر حضرت ختمی  مرتبت که قوانين بر
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تصديق  نمود، ولو اينکه در طريقۀ  )  ٧(حسب ضرورت و وقت تغيير پذيرند
  .شيعه چنين  خبری را قبول  نداشته باشند

پس دولی که در صدد نسخ بر آمدند قوانينی وضع کردند که با احتياجات و 
ما  نمی گوئيم که قانون  پارلمان . عادات کنونی مطابقه  وموافقت داشته است

يا اين است : درين صورت از دو حال خارج نيست. ون اروپا باشدبايد  مثل قان
که قوانين اروپا را در آسيا و قوانين ممالک مسيحی را در مملکت اسالمی بايد 
اجرا نمائيم و اين مطلب از قوۀ  هر دولتی  ولو اروپائی هم باشد خارج است، و 

ائی ما را به اجرای  يا اين است  که اين قانون اجرا نشدنی است ولی منافع اروپ
  .چنين قانونی مجبور می نمايد

بسا عادتی که مضّر .  نيز نمی گوئيم که هميشه قانون پارلمان روی عادت باشد 
است و قانون گذار بر ضد آنها بايد  قانون وضع کند بايد در منافع ترياک کشان 

ضدّ  از برای خريد و فروش و استعمال آن وضع  قانون نموده باشد،برعکس بر
  ) ٨.(آن اقدام  نموده ولی افسوس که اين قانون تکميل نيست

  .نيز نبايد هميشه عادتی باشد که قانون گذار اساس قانون را عادت  قرار دهد 

قوانين اروپا اجازه می دهد که دولت در نفع عموم اگر مالکی نخواهد ملک خود 
  .يدرا بفروشد قيمت عادلۀ  ملک او را  به او داده تصرف ننما

ولی امروزه . در ايران  اين قاعده  نبوده و عادت هم آن را بر قرار ننموده است
که امتيازات راه آهن داده شده اکردرملک مالکی خط آهن برود يا بخواهند 
ايستگاهی بسازند و مالک راضی نباشد چه می شود؟ آيا صاحبان امتيازمی 

ً بلی و تصّرف  ولی  قيمت . هم می کنندتوانند ملک را تصرف نمايند؟ مسلما
پس در نفع عمومی قاعدۀ . ملک را به چه ترتيب می دهند، معلوم نيست

  .الضرربايد مجری گردد و از قاعدۀ الناس صرف نظر نمود

« اگر محتکری را مجبورمی کنند درنفع عموم غلۀ خود را بفروشد اگر چه 
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ه صاحب اجازه می دهد ک» عقل« در طريقۀ شيعه  نيست ولی مدرک » قياس
ملک را هم مجبور نمايند که ملک خود را در منافع عمومی واگذار نمايد، و از 

بايد طريقۀ  تقويم و ادای . طرف ديگر نفع صاحب ملک را هم از دست نبايد داد
پول و غيره را قانون گذار بگويد که اگر ملک مالک را می گيرند در مقابل 

  .عوض بدهند  که منافع او هم محفوظ  باشد

همچنين عقيده نداريم که تشکيالت دوائر يک دولت اروپائی تشکيالت دوائر 
مملکت ما گردد و اين مسئله نه اين است که فقط  با ثروت ما مناسب نيست، 
بلکه مالحظه نموديم که قبل از تشکيالت عدالتی  ما به شکل اروپا اگر مرافعه 

  .قاضی الزم داشت امروز قاضی مرافعه می خواهد

در يک مملکتی که طبيب زياد است و غالب آنها انتظار ظهور امراض  چنانچه
عمومی را دارند و يا اينکه  اگر مريض به آنها رجوع نمايد از قيد طبابت آنها 
خالص شدنی نيست، همانطور هم در مملکتی که قاضی زياد باشد يا انتظار 

ها خالص  نمی مرافعه دارند و يا اگر کسی تظلم  نمايد از تفننات قضاوتی آن
  .گردد

تشکيالت اداری و عدالتی يک دولتی بايد مطابق احتياجات و ثروت و زبان و 
بدبختانه اگر خواستيم وارد در خط ترقی شده اصالحاتی . درجۀ فهم آن قوم باشد

  .بنمائيم، اساسی فراهم  نموديم که با هيچ يک از آنها مطابق  نيست

دول اروپا نمی گويند و نمی توانند بگويند که  مسلماً بدانيد  که برای نسخ اين کار
ارسطو از بزرگترين فالسفه يونان می گويد . ما تقليد از قوانين آنها  بنمائيم

  .حقوق مثل آتش نيست که در نزد ايرانيان و يونانيان به يک طريق مشتعل باشد

اب کت» روح  القوانين « مون تسکيو که از بزرگترين فالسفۀ  فرانسه  است در 
اول فصل سيم می گويد قوانين سياسی و مدنی بايد مخصوص به ملتی باشند که 
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اتفاقی است که قانون يک ملتی برای ملت  . اين قوانين برای آن ملت وضع شده
  .ديگر مفيد باشد

قوانين  ممالک سردسير مفيد به مملکت . قانون بايد مطلق  طبيعت  مملکت  باشد
  .کت گرمسير فايده  برای مملکت معتدل  نداردو قانون ممل]  نيست[ گرمسير 

قانون مملکت بزرگ برای مملکت کوچک و برعکس قانون مملکت کوچک 
  .برای مملکت بزرگ مفيد نخواهد بود

قانون مملکت ساکنين چوپان برای مملکت ساکنين زارع وقانون مملکت زارعين 
  .برای مملکت ساکنين صياد  خالی از ضرر نخواهد بود

  ) ٩.(بايد بقدری آزادی  بدهند که ملت اليق  داشتن آن درجه  حق باشدقوانين 

قاوانين بايد مطابق مذهب و ثروت وعدۀ  نفوس و تجارت و اخالق ساکنين و 
  .درجۀ  تمکين و اطاعت  آنها باشند

يکی از بزرگترين نطاقان وحقوق دانان انگليس ازاهل ايرلندکه موسوم با ادمون 
می ) ١٠(و معروف به سی سرون انگليس است   (Edmund Burke)بورک 

گويد در طبيعت چشمه های عدالتی است  که از آن چشمه ها قوانين جاری می 
رنگ و مزۀ ] اند[ شوند مثل جوبيارها و همان طوری که آنها درحال جريان 

اراضی مختلفه را که از آنها عبور می کنند اخذ می نمايند قانون هم اگر از يک 
مملکت ديگر برود و بايد مطابق احتياجات مملکت ثانی تغيير پذير  مملکتی به

  .باشد
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  چهارم قسمت حواشی

اين مطلب  مسلم است که اگر ژاپون می خواست فقط  تقليد  قوانين  يک ) ١
 .دولتی  را بنمايد  در موقع نسخ  گاپيتوالسيون بيشتر به اشکاالت  بر می خورد

زله هم هست  که بر خالف عقيدۀ  اشاعره  می در طريقۀ  سنی عقيدۀ  معت) ٢
گويد  خوبی و بدی اثر حکم قانون گذار نيست،  قانون گذار  حکم  می کند آنچه 

ولی  با اين . را که خوب می بيند  و نهی  می فرمايد  آنچه را که بد  می داند
  .حالت اکثريت علمای اهل تسنن به عقيدۀ  اشاعره هستند

هم اين است که آنچه  را خاتم  انبياء صلوات هللا  و سالمه  عقيدۀ ما مسلمين ) ٣
عليه  از قوانين  سابق  الزم نديده  نسخ  فرموده  و بر عکس  آنچه  را که الزم  

  . بوده چنانچه در قوانين  سابق وجود نداشته  داخل  شرع  مقدس  فرموه

وپائيان معمول ذکر می نمايند نزد ار» عقل« تقسيماتی که علمای ما برای)   ٤
يکی » عقل« چنين مطلبی را حکم  نمود» عقل« آنها می گويند  اگر گفتند. نيست

  .است و عقل منقسم به تقسيماتی نيست

اگرقانون تعاقب و ورشکستی دراين مملکت وضع و اجزا شده بود تجار ) ٥ 
ورشکسته مال مردم را متصرف ومالک نمی بودند و راه اعتنبار دراين مملکت 

فصل ششم قسمت » شرکت  اسهامی در اروپا« د نمی شد، مالحظه نمايند مسدو
  .سيم، همچنين مقدمۀ اين کتاب را

ميالدی،  ٤٨٣ژوسينين امپراطور روم شرقی متولد شده است درسال )  ٦
معاصر با انوشيروان بوده . سال قبل ازهجرت نبوی است ٥٧که  ٥٦٥وفاتش در

  .و با ايرانيان جنگ کرده و مغلوب شد

قبل از مسيح به بعد ظاهر   ٧٥٣اين سلطان قوانين و عادات  رومی را که  از 
وزير خود چهار کتاب    (Tribonien)شده بودند تدوين و به معاونت تری بونين 

کتاب . »نول« ، »کودرويژه« ، »دی ژست« ، »انس تی تو« :قانون وضع نمود
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  (Theophile)ه  اوفيلاول را خالصه ترنوشتند که به شاگردان مدارس حقوق ت
  .در بيروت درس می داد (’Dorothe )قانون دان يونانی در اسالمبول  و درته 

قواعد اين کتاب شبيه است به قواعد کتاب کابوس حقوق دان رومی که در زمان  
.  ميالدی  روی پوست خر  نوشته  شده ١٦١سلطنت آنتونن  امپراطور روم  در 

يکی از شهرهای ايطاليا پيدا   (Verone)در ورن  ميالدی ١٨١٦اين کتاب را در 
کردند که اول روی آن روی آن کاغذهای يکی از روحانيون موسوم به سن 

بعد که الحظه کردند اصل  . ژورن  که در قرن دهم نوشته شده بود ظاهر بود
کتاب چيز ديگری بوده و آن را پاک کرده اين کاغذها نوشته شده بود با مواد 

  .هر نمودند معلوم شد که کتاب کابوس استشيميايی ظا

اول : امروزه هم در اروپا حقوق رومی و غيره را درس می دهند به دو دليل
اينکه محصلين علم حقوق بدانند حقوق سابقه چه بوده وتغييراتی که از آن  زمان 
تاکنون نموده چيست و برای چه  بود، ثانی اينکه قواعد بودن حقوق امروزه 

قواعد  ديون حقوق رومی است و اگر اساس را بدانند قوانين   اساسش همان
  .جديد را بهتر درک  می نمايند

اروپائی ها می گويند  خيلی از قواعد رومی در حقوق اسالمی داخل شده است 
و بعد از اسالم هم ] بود[ برای اينکه اين قواعد  در شامات قبل از اسالم معمول 

طنت می نمودند متداول بود، زيرا که سالطين بنی تا مدتی که خلفای بنی اميه سل
اميه تعصب زيادی ازبرای اسالم نداشتند که قوانين رومی را در سرزمين اسالم 

  .منع  نمايند

چون اسالم قبل ازبعثت و بعد با شامات روابط  تجارتی داشت د به اين  مالحظه 
ق عادات خود حقوق اسالم بعضی از قواعد را از اين حقوق اخذ نمود و مطاب

  .تغيير  دادند

مسلمين هم مدعی نيستند که تمام قواعد حقوقی اسالم از زمان اسالم ظاهرشده 
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چه بسياری از قواعدی که در مذهب سابقه باقی بود و اسالم  آنها از نسخ . است
  .نکرده به همين دليل داخل دراسالم شد

بايست آنها را نسخ  نموده برای يانکه  قوانين سابقه  داخل نشده  باشد اسالم  می 
.  باشد و به همين دليل است که اسالم اعتراض به پيروان  دين مسيح می نمايد

برای اينکه ختنه در مذهب  موسی بوده و مسيح هم آن را نسخ ننموده  ولی 
  .مسيحيان  آن را معمول نمی دارند

 ثمانی،وزيرامورخارجۀ دولت ع تأليف ساواس باشا» ته آوری حقوق اسالم«) ٧
  . ٤١جلد اول، صفحۀ 

  .آخر صفحه ٧٩صفحۀ » مدارک حقوق اسالمی و وصيت « مالحظه نمايند)  ٨

به نظر می آيد که اين فيلسوف با قانون اساسی ايران که ازاروپا  آمده است )   ٩
  .همراه  نباشد

سال   ١٠٦بزرگترين نطاق ونثرنويس دولت روم قديم است، تاريخ والدتش ) ١٠
  . يح استقبل از مس

  نتيجه

عقيدۀ ما اين است قانون دولتی بايد خود را به احتياجات وقت و زمان و منافع 
انسان موافق نمايد، نه اينکه احتياجات ومنافع انسان خودشان را مطابق قانون 

. »الضرورات تسبيح المحضورات «نمايند وحکم شرع مقدس هم همين است 
صوص قرآينه بر طبق  آن وارد شده  حرمت شراب از ضروريّات دين اسالم و ن

ولی در مقام ضرورت وانحصارعالج شرِب خمرواجب می گردد، .  است
  .»والتلقوا بايد يکم الی التهکۀ«

اگر ما قواعد . اسالم درخطر است ومی بينم روزبه روز ضعيف ترمی شود
اسالم را محترم می داشتيم وبه حقيقت ميل قانون گذار رفتار می نموديم حال 
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  .ول اسالمی به اين طور نمی شد و آنها را دول مسيحی مطيع  خود نمی نمودندد

ولی عدم استقالل اسالم سيب شده که . جهاد را مسلمين بايد از برای اسالم بنمايند
  .مسلمين بايد در حفظ  دول مسيحی جنگ کرده و مقتول گردند

بعد از تجارب  ترکی. اکنون بيشتر ازدو دولت باقی نيست که نيمه جانی دارند
زياد و صدمات کثيره و از دست دادن چندين مملکت شايد دانسته باشد که برای 
حفظ خود چه الزم دارد، اگربعضی از اتباع خود و خارجه او را مجال و 

  .فرصتی  دهند

ما هم که دارای ممالک کثيره نبوده و تجربياتی حاصل نکرده ايم می توانيم از 
درس گرفته فی الجمله روحی که دراين جسم تجارت دولت هم مذهب خود 

ناتوان است به همين حالت نگاه داشته و سعی کنيم که تقويت آن را فراهم  نموده  
  .بلکه ان شاءهللا از لطمات اجنبی خود را محفوظ  داريم

برای اينکه دولتی مستقل باشد الزم است که به تمام ساکنين سرزمين خود 
ی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود به تحت  پس دولت. حکومت داشته باشد

قواعد محلی در آورد می گويند ومالحظه هم نموده اين که چنين دولتی اليق 
نخواهد بود که بعد به اتباع خود هم حکومت نمايد، و باالخره دولتی  که نه به 
 اتباع داخله و نه اتباع  خارجه حکومت نمايد دولت نيست وضميمۀ دولت ديگری

  .خواهد  شد که اين مقام را دارا  باشد

اگرافکار ما در نظر دانسمندان و هواخواهان دين اسالم پسنديده آيد می گوئيم به 
اول اصالح عمومی که ازاين اصالح نوع ايرانی : دو قسم می توان اصالح نمود

اعم ازمسلم و يهودی و زردشتی  بهره مند باشند و اصالح  خصوصی  که آن  
  .ذکر می نمائيمرا بعد 
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  عمومی  اصالح 

هيچ دولتی نمی تواند بگويد که چرا ايران قانون  ارث و عقد و نکاح تدوين نمی  

نمايد، چنانچه  ما هم آنها را تدوين نمائيم قوانين خارجه در بارۀ  اتباع  آنها اجرا 

  .می شود، زيرا که  در اين خصوص با ما طرفيتی ندارند

ً به محاکم ما هم رجوع نمايند ما بايد قواعد آنها را دانسته و رفع مناقشۀ  فرضا

  .آنها را از روی قواعد  خودشان بنمائيم

ملت غير مسلم ايران هم قانون موضوع معينی ندارند و اگرهم  دارند  می توانند 

به اکثريت اين قبيل  قوانين را پيشنهاد نمايند که پارلمان رأی  داده و در موقع 

ومت قضات دولتی را قبول کردند محاکم در حق آنها مطابق  منازعه  اگر حک

  .قوانين خودشان  حکم  نمايند

برعکس دول خارجه می توانند بگونيد که اتباع ما در مملکت شما تجارت 

) کنتراها( دارند، دراين صورت محتاج به قواعدی هستند که آن قواعد کليۀ عقود

تجارتی و قواعد  تعاقب و  و قواعد  تجارتی در خصوص شرکت ها و بروات

  .ورشکستی و غيره  می باشند

وقتی که بين تبعۀ خارجه و داخله مناقشه هست و درمحکمۀ وزارت خارجه حل  

مناقشه با حضور  نمايندۀ دولت متبوع تبعۀ خارجه می شود محکمه از روی چه 

قانون حکم می کند که تبعۀ خارجه بداند حقيقۀ به هوی و هوس قاضی مطيع 

  .ست، بلکه مطيع قانون استني

در حقوق عمويم دول خارجه نمی توانند بگويند که چرا دولت به اتباع آنها 

تحميل مالياتی می کند، به دليل اينکه به اتباع ايران هم آنها همان تحميالت را 

می نمايند، ولی اين تحميالت به هوی و هوس  ادارات نبايد باشند، بلکه بايد بر 

  )١.(ۀ معلوم و معين باشندحسب قانون صراح
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ولی می گويند شما که دولت هستيد بايد داخله خود را منظم بداريد و حافظ امنيت 

باشيد، و برای اينکه نظمی برقرار شود بايد خالف کننده بداند اگرمرتکب خالفی 

  شد مجازت اوچيست؟

نها پس به طوری که می گويند تا زمانی که قانون جزائی ما مدون نشود و نزد آ

تا يک درجه قبول نگردد و در ايران هم در حق عموم  ساکنين اتباع ايران بدون 

امتيازاجرا نشود راضی نمی شوند  که اتباع خود را دربه اختياراتی که قضات 

  .مادر تعزير دارند مطيع و محکوم نمايند

  

  خصوصی اصالح

ست که ما آنچه را که ما در ذيل اصالح عمومی  بيان نموديم  برای موقعی ا

بخواهيم قواعدی وضع نمائيم که شامل حال عموم ساکنين اين مملکت باشد اعم 

ولی می شود که هم  وطنان ما افکار .  ازُمسلم و غير مسلم تبعۀ خارجه و داخله

  .ما را نپسندند و ما هم  اصرار در صحت آنها نداريم

موقوف » سيونکاپی  توال« پس در اين صورت اگر با ما متفق هستند که بايد 

  .شود البد بايد به يک  طريقۀ  ديگری لوازم  نسخ  آن را فراهم  اورند

ولی اگر مسلمين مستغنی از هرگونه اصالحی هستند استغنای آنها دليل رضايت 

  .ديگران نيست

دراين مملکت غيرمسلم از قبيل زردشتی و يهودی و نصاری هستند که آنها   

رع در حق آنها اجرا  نشده، همان طوری که در قانون مدّونی ندارند و قانون ش

ممالک خارجه هر اختالفی بين پيروان مذاهب مختلفه وارد شود قوانين مدّونه 

هست که رفع مناقشۀ  آنها را می نمايد در اين مملکت هم بايد قواعدی از برای 

حل مناقشه بين آنها باشد و قانون شرع که می گويد غير مسلم اگر با خودشان 
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ف باشند قانون آنها در حق خودشان اجرا می شود امروزه مضّر به استقالل طر

  .ايران و اسالم است

اگر مسلمين خودشان مستغنی از وضع هر قسم  قانونی هستند استقالل اسالم اين 

طور اقتضا می کند  که وضع  قانونی بنمايند و تبعۀ غير مسلم  و اتباع  خارجه  

  .آورندرا در تحت  حکومت  خود در 

و می گوئيم دولت مسلمی که نتواند به تبعۀ غير مسلم خود حاکم باشد چه لياقت 

  .دارد که به مسيحيان  اتباع  دول در خاک خود حکومت نمايد

در مصرهم که خواستند اصالحی نمايند به مالحظۀ اينکه اتباع داخلۀ غيرمسلم و 

وبر پاشا محاکم مختلطۀ اتباع خارجه زيربار  حکومت محاکم سابقه  نمی رفتند ن

ميالدی تشکيل يافت  پيشنهاد نمود که امروزه تشکيالت  ١٨٧٤مصر را که در 

  :آنها را از قرار ذيل  است

دراسکندريه و قاهره و سيمی گاهی در منصوره و ] دوتا: [ سه محکمۀ ابتدائی

  .گاهی هم درطنطه  منعقد می شود

ه چهارنفر از اهل هر دولتی هريک از اين محاکم مرکب از هفت قاضی است ک 

از دول اروپا که باشند می توانند عضويت داشته باشند و سه نفر ديگرهم از 

مصری ها است که اين اواخر دولت انگليس به عنوان قضات مصری يکی 

  .دونفر از انگليسی ها را داخل  نموده است

ت دول محکمآ استيناف دراسکندريه است که هشت نفرازاعضای آن بايد از قضا

معظمۀ اروپا باشند و چهارنفرديگر ازاتباع داخله و به فرمان خديو منصوب می 

  .گردند

اين . رئيس اين محکمه از قضات تبعۀ خارجه به اکثريت اعضاء معين می شود

محاکم  می توانند حکم  نمايند هرگونه مسائلی که راجع به ديون و تجارت و 
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  .غيره باشد

عقد ونکاح وکبارت و غيره مطيع به قوانين خودشان فقط اتباع خارجه در مسائل 

رهن امالک  ودردفتراين محکمه دفاتری هست که اسناد نقل و انتقال و هستند

  .غيرمنقوله در آنها ثبت می شود

در مسائل جزائی آنچه که راجع به خالف باشد يعنی تقصيرات غير مهم  يکی  

جنايت اتباع خارجه مطيع از قضات اروپائی حکم می کند، ولی برای جنحه و 

  .محاکم قونسولی خود می باشند

اگر چه کامالً اين محاکم استقالل ندارند، زيرا که در جنحه و جنايات بازمحاکم  

قونسولی دول حکومت می نمايند، ولی ممکن است که بعد ها اين مسئله هم 

  .موقوف گردد

شود بايد محاکمات در ايران به هر قسمی که  پيشرفت  و کمتر باعث خرج  می  

. راجع به اتباع خارجه  را منظم و مرتب و قوانينی از برای آنها وضع نمود

امروزه اگر اتباع خارجه با اتباع داخله طرف نزاع واقعند و در محاکمات 

وزارت خارجه حل دعاوی و تشاجر آنها می شود قانون ما چيست و قضات 

  چيست؟

له حادث می شود ناچارند به صلح  و اگر نزاعی بين غير مسلمين اتباع داخ 

  .سازش بکوشند، زيرا که هيچ  قانونی قطع  دعاوی آنها را نمی نمايد

اگرنزاعی بين غيرمسلمين ابتاع داخله حادث می شود ناچارند به صلح و سازش 

  .بکوشند، زيرا که هيچ  قانونی قطع دعاوی آنها را نمی نمايد

ه طرف از خود آنها باشد و چه از مسلمين اگراز يکی ازآنها جنايتی وارد شود چ

  به چه قانون آنها را  سياست می نمايند؟

پس دراصالح خصوصی هم همان قوانينی که در ذيل اصالح عمومی گفته شد 

  :الزم است که اين قوانين  حکومت نمايند
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  بين اتباع خارجه اگر طرف آنها تبعۀ  ايران باشد،  –اوال  

  ران اگر يکی از آنها غير مسلم  باشد،بين اتباع  اي –ثانياً  

  .بين اتباع ايران اگرطرفين  قوانينی و حکومت اين محاکم  را قبول  نمايند - ثالثآً 

***  

ما آنچه را مفيد می دانستيم  گفتيم وادعا هم نمی کنيم  که گفته های ما صحيح 

ند  اکثريت اگرعموم با ما متفقين نباش» کاپی توالسيون« درتهيۀ لوازم نسخ. باشد

  .با ماست

شايد کثرت خيال و افکار . حاال درعالج هرکس می تواند رأی خود را بگويد 

  .قانون گذار ما را به راه  صيحيح و اصلی بيندازد

باالخره اين طوربه نظر می آيد که اهميتی به گفته های ما نداده و حکاتی ما هم 

باشد که اکنون در ) سسوئي(مثل يکی از معلمين مدرسۀ حقوق دارالعلم برن 

  .وعضويت  دارد]  است[ محکمۀ فدرالی بزرگترين محاکم سوئيسی  قاضی 

تأليفات بسيار درحقوق و ادبيات نموده . »رسل« اين شخص موسوم است به  

حاال ما . رقيب های فقيه او را اديب می شمارند و ادبا او را فقيه می گويند. است

  :بين دو رقيب واقع شده ايم

داخلی  شايد اين حرف های ما را درمنافع  دول اروپا تصور نمايند و به  رقيب 

مالحظۀ اين که ما در اروپا  تحصيل کرديم  ميل هم داشته باشيم قانون آنها را به 

  .مملکت خود وارد  نمائيم

رقيب های خارجی تصور می کنند که اين اظهارات ما به حال استقالل و بقای 

  .ايران اسالم مفيد است

پس ما بين اين دو رقيب هستيم و از عموم هموطنان تمنی داريم  که از روی  

  .وجدان اظهارات  ما را تحقيق  وغور نمايند
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  )مالياتی  مميزی دربارۀ مصدق نظريۀ (آخر قسمت  حاشيۀ

ولی بايد دانست که اگردولت تحميالت ناگواری به اتباع داخله نمايد اگر آنها )  ١

  .نمی شود که اتباع  خارج هم سکوت اختيار نمايندقبول نمايند دليل 

به چه  صاحب خانه پرسيد. روزی درمنزل شخصی ازاروپائی وارد شد

مشغوليد؟ در جواب گفت به ميزی، و به همين مالحظه نقشۀ طهران را هم  رسم  

  .نموده ايم

ت اين جواب به نظر ما خالی از غرابت نيامده  گفتيم که نقشۀ طهران را سالهاس 

  .رسم نموده اند

در جواب ما گفت مقياس نقشۀ قديم با نقشه ای که ما رسم می نمائيم تفاوت  کلی   

  .دارد

گفتيم اوالً شما نقشۀ طهران را برای چه الزم داريد، ثانياً وقتی که نقشۀ شهری 

همان .  را سالهاست به مخارج  و زحمت ترسيم نموده اند الزم به تجديد  نيست

ه هر مقياس که الزم است در آورد و از برای مميزی هم ثروت ما را می توان ب

هم چنان که ثروت اغلب از ممالک اروپا اين اجازه را نداده است کاداستر 

)Cadasre  ( دفتر مميزی )مقدور نيست.)) ا.ا.  

  .گفت عقيدۀ من  همين است

ز اين جواب ما را ساکت کرده کرده برای اينکه شخصی که به اين عنوان ا 

دولت سالی مبلغی اخذ می کند با نهايت انصاف می گويد اين قبيل مخارج برای 

دولت فائده ندارد، ولی ما هيچ تصورنمی کنيم چرا بايد مال ملت رادر راهی 

  .خرج  نمود که ديناری مفيد نباشد

شخص اروپائی گفت چون من می دانم که ترتيب کاداستر فايده ندارد طريقۀ 
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  .گرفته و اميدوارم  به آن طريقه موفقيت حاصل  نمايم ديگری  را در پيش 

اين حرف اثر غريبی نموده در صدد سؤال بر آمديم که اين طريقه را بيان   

  .نمايند

گفت چهار قريه  از قراء ورامين را من می خواهم نمونه قرار بدهم که هر چه  

نسبت به آب  درسال به اين چهار قريه عمل دادند محصول ساير قراء  ديگر هم 

و خاکشان به همان مبلغ و مقدار معين باشد که ماليات  ديوانی  از آن مأخذ اخذ 

  .شوند

در جواب همه گفتيم که اگر ملکی [. بود[ اين توضيحات فوق العاده مضحک  

که صد خروار بذر  افشان و يک سنگ آب دارد فالن مقدار محصول بدهد  دليل 

  .ابل  اراضی و آب  دارد مضاعف  بدهدنمی شود که ملک ديگری که دو مق

عايدات هر ملکی بر حسب استعداد  زمين و خوبی آب و توجه مالک و نرسيدن  

آفت دارد، نمی توان  چهار قريۀ  نمونه درست کرد و بر تمام  امالک به همان  

  .مأخذ تحميل ماليات  نمود

ع داخله ماليات حاال اگر در ايران بتوان از روی دهات نمونه برمالکين اتبا 

  .تحميل کرد به نظر ما نمی آيد اتباع خارجه هم بتوان همان قسم  تحميل نمود

در مميزی هيچ طريقه بهتر از اعالن مالک در خصوص بر داشت خود نمی  

.  فرستادن مميز يا ذرع  نمودن اراضی کارهائی است که هيچ نتيجه ندارد. باشد

  .مودند  چه نتيجه  حاصل خواهد شداگر رفتند اراضی کوير ملکی را ذرع  ن

اگر مميزی هم برود چون هيئت مميزين که می روند خود آنها که مسئوليتی 

ندارند سهل است رفع  مسئوليت مالک را می نمايند، در صورتی که اگر به 

مالک بگويند عايدات خود را اعالن نمايد و اگر  کسر قلمداد نمايد فالن مبلغ 

آنچه را که حقيقت دارد بگويد و می توان راه  تفتيش  جريمه  دارد ممکن است
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بدون خرج صحيحی هم برای صورت قلمدادی او درست نمود، و اگر مميز 

برای ميمزين هم مساوی . رفت و کم قلمداد  نمود بر مالک هيچ مسئوليتی نيست

  .است،  زيرا که از دولت وظيفه ندارند که  مقطوع شود

آيد می توان با خرج و زمان قليلی حقيقۀ عايدات به ترتيبی که به نظرما می 

اربابی يک بلوکی را معين کرد، بدون اينکه مميزی به محل برود، يااينکه 

  .مساحت اراضی مزروع و غير مزروع و تالل و جبال امالک را محتاج باشند

افسوس که اگرخواسته اند عايدات ملکی را تعيين نمايند به اين طريق وارد عمل 

د که اگر بخواهند مالکين را از روی دهات نمونۀ ورامين تحميل  نمايند شده ان

آنها بايد عوض ماليات امالک خود را هم واگذارنمايند و درمواقع ديگر هم که 

  .خواسته اند از مالکين مساعدتی نمايند قائدۀ دولت را بکلی از دست داده اند

م بپوشد، زيرا که مادۀ سوم دولت بايد از مالياتی هم که قبل می گرفته بکلی چش

راجع به « : چنين گويد ١٣٣١اليحۀ هيئت وزرا به تاريخ  دهم  برج ثور اودئيل

قرائی که به هيچ وجه جنس مسعر و تخفيف  فرمائی ندارند چون صاحبان اين 

ً اظهارمی نمايند که نظر به تيول و تسعيرات  معمولۀ  قبيل خالصجات هم غالبا

اقدام به خريداری اين امالک کرده اند در صورتی که  زمان سابق بوده است که

ً شکايتی از زيادی منال ديوانی امالک خود کرده باشند امر به مميزی  سابقا

خواهد شد تا با نهايت دقت محصول امالک مزبوره را برآورد نموده معادل 

  ».نصف عايدات خالص به هر اربابی ماليات مطالبه  شود

ا امضا نموده اند مالحظه نکرده اند که خريداران خالصه آقايانی که اين اليحه ر

امالکی را که فی الجمله از ماليات ديوانی عايداتش بيشتر بوده از دولت مجانی 

  .گرفته يا به مختصری خريداری نموده اند

اگر اين اشخاص خالصه خريده بودند که هزار خروار ضبط  و نهصد خروار 
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ن صد خروار بهره مند می نمودند، ولی امروزه ماليات می دادند قناعت  به هما

  .به صد خروار قناعت  نمی کنند، برحسب  اين ماده پانصد خروار می خواهند

خالصه را که از دولت  با قبول جمع خاصلگی خريده اند چه جهت دارد که به 

يا صرفه :  مطلب خالی از دو قسم  نيست. اين عناوين ماليات دولت ازميان برود

  .آنها هست نگاه می دارند يا نيست  واگذار می نمايند و صالح

  پيوست 

در  ١٣٤٣به مناسبت درج اين رساله، متن نامه ای را که دکتر مصدق در سال 

  .خصوص همين رساله  به نخست وزير آن سال نوشته است به چاپ می رساند

  

   ١٣٤٣آبان ماه  ٢٢احمد آباد 

  جناب آقای منصور نخست وزير 

تجاوز از يازده سال است در زندان به سر می برم و قادر نيستم از اکنون که م

وطن خود دفاع نمايم  اجازه فرمائيد  که الاقل به وسيلۀ اين چند سطر از خود 

  .دفاع  نمايم

جاری درمجلس شورای ملی راجع  ١٩بيانات آن جناب درجلسۀ روز سه شنبه 

به مصونيّت سياسی  به اينکه درموقع تصدّی کاراينجانب قراردادی راجع

نظاميان دولت امريکا در ايران امضا نموده ام موجب  کمال تعجب گرديد، چون 

که اين جانب اول کسی بودم که در اين مملکت زبان به اعتراض به مصونيّت 

سياسی انباع دول بيگانه گشودم و آن در اوايل جنگ اول بين الملل بود که دولت 

« کشور الغا نمود و اين جانب رساله ای به نام رژيم گاپی توالسيون را در آن 

و به تعداد پنج هزار نسخه منتشرکرده واز اوليای » کاپی توالسيون و ايران
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  .امورالغای اين رژيم مخالف آزادی و استقالل مملکت را درخواست  کردم

درايران  ٤قرار دادی که اين جانب امضا نموده ام مربوط است به وظايف اصل 

رونوشتی  از قرارداد با ساير دول را برای اينجانب فرستاد و تقاضا  ٤که اصل 

نمود از طرف دولت  ايران هم قرار دادی به همان نهج  تنظيم  شود که چون 

احتياج  به اصالحات داشت پس از اصالح  اين جانب  آن را امضا نمودم  و در 

  .ايران نبود ان وقت صحبتی از مصونيّت سياسی  مأمورين  دولت  آمريکا در

ً مثل حکايت آن کسی است که در ده راهش نمی دادند و او ادعای    و اين عينا

چقدر خوب است که مقرر فرمائيد پروندۀ  آن را مطالعه  کنند . کدخدايی می کرد

  .و بياناتی  که درمجلس فرموده ايد اصالح نمايند

  دکتر  دمحم مصدق 

  

تقديم  ميشود که اگر مانعی ندارد آن برای اطالع و استحضار روزنامۀ کيهان * 

  . را  منتشر  فرمايند

  .) در آن موقع چاپ نشده است: ايرج افشار( 

انتشارات  –ايرج افشار: گردآوری –مصدّق و مسائل حقوق و سياست  -منبع

   ٤٠ – ٨١صص  – ١٣٨٢   –سخن 
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   سوم فصل

  بودجه تصويب

  مختلف های پارلمان در

 – ١٠۵، ص )  ١٣٠۴( ينده ، دورۀ اول آدکتر مصدق در مجلۀ  ۀاين نوشت
  :درج گرديده بود  ١٠٩

تاريخ تصويب بودجه در پارلمان با تاريخ  آزادی ملل يکی است و اول ملتی که 
زمان شارل   ١۶٨٨درماليۀ خود دخالت نموده ملت انگليس است ازشورش 

، و بعد  ١٧٨٣ –١٧٧۵گ استقالل جن دويم، و دول متحدۀ آمريکای شمالی از
  .از اين حق بهره مند گرديده اند ١٧٨٩فرانسه  که از انقالب 

و به ] بوده[ ولی بايد دانست که دخالت نمايندگان ملت در امورماليه اول محدود
  .ريج توسعه  يافته استدت

وضع ماليات   ردرانگلستان ژاک اول چند مرتبه پارلمان را منعقد کرد و چون د
خود او بعضی  ١۶٣١افقت نظر حاصل نشد آن را منحل نمود و در سالمو

 (Hampden)به همپدن  مالياتهاقراردادکه تعقيب يکی ازماليات دهندگان موسوم
راجع به بيست شلنگ ماليات خود باعث اغتشاش تمام انگلستان و افتتاح  مجلس  

  .گرديد
برای استفادۀ   وسالطين همبنابراين ملت بدون تصويب نمايندگان ماليات نمی داد 

خود دخالت محدود ملت را الزم ميدانستند و تنها نه اين بود که سالطين می 
خواستند دخالت قوۀ مقننه را محدود نمايند، بلکه ها خواهان سلطنت مطلقه هم 
در تحت اصل تجزيۀ قوا با دخالت مجلس در امور مربوطه به مخارج موافق  

  .نبودند
مجلس را درماليات برای تمکين ماليات دهندگان الزم دانسته  اين بود که دخالت 

  .می دانستند ءولی مداخلۀ مجلس را در تصويب خرج برخالف تجريه قوا
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. عبارة اخری به نام مجلس ماليات اخذ شود و به ميل شاه منصرف گردد به 
بود که مجلس نه تنها در وضع ماليات بلکه   عقيدۀ آزادی طلبان اينبرخالف، 

فرانسه بر حسب قانون   رر تصويب مخارج هم بايد دخلی باشد و اين منازعه دد
خاتمه يافت ودخالت  پارلمان  ١٨٢٧و تصويبنامۀ اول سپتامبر ١٨١٧مارس  ٢۵

  .در کليۀ  امور مالی از جمع  و خرج  هر دو ثابت گرديد
پارلمان عبارت از دومجلس است مجلس وکال و ) ١(چون درهر مملکت معموالً 

. مجلس سنا، لذا بايد دانست که دخالت مجلسين درامورماليه تا چه درجه می باشد
. نها می باشدآسين وکال وسنا مستلزم اختالف اختيارلمج) ٢(چه طرزانتخاب

اختيارمجلسين وکال و سنا در تصويب قوانين راجعه به دخل و خرج مملکتی  
ی  أقدم و قطعيّت رزيت مربوط به حق تمکه حق مجلس وکال مزيت دارد واين 

  .می باشد
تقدم آن است که هيچ اليحۀ قانونی راجع به امورماليه به مجلس سنا نمی  حق 

، و )٣(ی واقع شده باشدأرود مگراينکه قبالً درمجلس وکال موضوع شور و ر
قطعيّت رأی هم آن است که رأی وکال قطعی است و مجلس سنا نمی تواند آن را 

  .تغيير دهد
ی  أتقدم در تمام ممالک برای مجلس وکال ثابت، ولی قطعيّت ربطور کلی حق 

نسبت به ممالک مختلف می باشد و بعضی به مجلس سنا حق ميدهند که در رأی  
مجلس وکال تصرفات کند و برخی مجلس سنا را ازاين حق محروم  ميدارند و 

کلی نتيجه اين می شود که در ممالکی که مجلس حق تصرف ندارد بايد يا بطور  
ن را رد نمايد از قبيل انگلستان که دخالت  آبودجه را قبول و يا بطور کلی 
ملت نيستند افتخاری است برحسب قانون   ۀمجلس لردها نظربه اينکه نمايند

١٩١١( Money bills)     تصميم مجلس وکال درامورماليه قطعی است ولو
ا اين حق را دارد  سن برخالف در ممالکی که. اينکه مجلس لردها موافق نباشد

فرانسه می تواند دربودجه که به تصويب مجلس  وکال رسيده تصرفات نمايد مثل 
  .و بلژيک
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.  ولی بايد دانست که کمتر اتفاق می افتد که مجلس سنا از اين حق استفاده نمايد
مثل  . مزبور مدتی را که برای مطالعه  و تحقيق مقتضی است ندارد چه مجلس

يعنی چند روز   ١٩٠٧در اواسط  ماه دسامبر   ١٩٠٨بودجۀ  اينکه در فرانسه 
بودجه   درقبل از اول سال به مجلس سنا رسيد و فرضاً هم که به تأخير قائل شود 

  .دولت تهيه  نموده  تصرفات عملی نيست تای  که مجلس  وکال  با نظريا
که بر ن می باشد و آن اين است آ لمان  طريقۀ  ديگری است  که محتاج بهآدر 

بدون )  رايشتاک( مجلس وکال ١٩١٩قانون اساسی يازدهم اوت  ٨۵حسب اصل 
نمی تواند مخارجی  را که  ) رات بوندس( رضايت مجلس نمايندگان دول متحده 

اعضاء  مجلس  وکال  را .  پيشنهاد  شده اضافه  يا خرج  جديدی  تصويب  نمياد
را دولی  »  رات بوندس«  ملت به طريق مستقيم  انتخاب  می نمايد و اعضاء

  .تشکيل  ميدهد  زکه مجموعشان  جمهوری آلمان ا
»  رايشتاک« ست که هر پيشنهادی را که دولت به او ترتيب وضع قوانين اين 
يشتاگ او بعد از تصويب ر. باشد» رات بوندس« می نمايد بايد با موافقت 

د آن را در هم قانون قطعی نيست و رئيس جمهوری می توان) مجلس  وکال (
تحت  ( رات بوندس» وتو« تحت  رو يا  د)  رأی  ملت( تحت رفراندوم عمومی 

  .بگذارد) اعتراض  مجلس  نمايندگان  دول متحده
ی عمومی عقيدۀ  خود را اظهارنمايد  و  أدر صورت اولی بايد ملّت بواسطۀ ر

  با قانون مزبور موافقت نکرد»  رات بوندس« درصورت ثانی يعنی چنانچه 
اگر عدّه  رأی دهندگان  .  داخل  مذاکره  می شود)  رايشتاگ( مجدداً مجلس وکال

نچه  دو ثلث  و ناثانوی از دو ثلث کمتر باشد رفراندم قطعی است و چدر تصميم 
يا بيشتر باشد باز رئيس جمهوری می تواند که آن را قطعی ندانسته در تحت  

  .رفراندم  بگذارد
لک ديگرعقيدۀ مجلس نمايندگان دول متحده که در لمان برخالف مماآپس در 

د و چنانچه مجلس وکال که رحکم سناست به عقيدۀ مجلس وکال مزيّت دا
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نمايندگان مستقيم ملتند خرجی  را که دولت پيشنهاد نمود اضافه وياخرج جديد  
  .رداتصويب نمايند مخالف قانون اساسی است و قانونيّت ند

  
***  

ی چنين مستفاد می سقانون اسا  ۴۶و  ١٩و  ١٨اصل   از مالحظۀ  - درايران 
شود که دولت می تواند لوايح قانونی را به هر يک از مجلسين که می خواهد  

تقدّمی برای تقديم به مجلس شورای ملی و يا مجلس سنا  پيشنهاد نمايد و حق 
چنين   ۴۶عبارت اصل  زراجعه به ماليۀ مملکت که ا نيست، مگر لوايح قانونی

ستفاد می شد که مجلس شورای ملی نه اين است که فقط حق تقدم دارد بلکه م
  .ی مجلس مزبورهم قاطع  می باشدأر

مگرامور ماليه که مخصوص به مجلس  « : ستاعبارت اصل چهل و ششم اين 
شورای ملی خواهد بود و قرار داد مجلس در امورمذکوره به اطالع مجلس  سنا 

الحظات مجلس سنا رابعد از مداقۀ الزمه قبول خواهد رسيد که مجلس مزبور م
 ».يا رد نمايد
شورای ملی  دراين صورت مجلس. ی مجلس سنا فقط شوروی استأبنابراين ر

  .در رد و قبول  رأی او مختار می باشد
تسويۀ امور  « : اصل هيجدهم  نيز مؤيد اصل چهل و ششم می باشد که می گويد

در وضع ماليات ها  و رد و قبول عوارض  ماليه، جرح و تعديل بودجه، تغيير 
و فروعات ، همچنان مميزی های جديده که از طرف دولت اقدام خواهد شد به 

  ».تصويب  مجلس خواهند  بود 
درقاعده ای که مذکور شد صريح  نيست و بلکه ممکن  است که  ١٩ولی اصل  

حق   مجلس« ١٩چه برحسب اصل .  تعارض دارد ١٨و   ۴۶گفته شود با اصل 
دارد برای اصالح امور مالياتی و تسهيل روابط حکومتی در تقسيم اياالت  و  

ايران و تجديد حکومت ها پس ازتصويب مجلس سنا اجراء آراء  ممالک 
  ».اوليای دولت  بخواهد زمصّوبه  را ا
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تصويب مجلس سنا که شامل   زاکه فقط عبارت پس در اين صورت نه اين است 
در اين اصل ميشود محتاج به تفسير، وشرح وتفسير   امورمالياتی مندرجه

است ، بلکه عبارت از قبيل   قوانين از وظايف مختصۀ مجلس شورای ملی
و تجديد  حکومت   تقسيم اياالت و ممالک ايراندر تسهيل روابط  حکومتی 

  .مندرحه  در اين اصل نيز محتاج  به تفسير می باشد
ملی در لوايح قانونی راجعه به امور ماليه بنا برآنچه مذکور شد مجلس شورای  

واصالحات مالياتی و تصويب  هرگونه ماليات حق تقدم دارد وايجاد و حذف
مع و خرج مملکتی هم از خصايص مجلس  مزبور است و عقيده ای که جۀ بودج

مجلس سنا اظهار نمايد فقط شوروی مجلس شورای ملی در رد و قبول آن مختار 
  .می باشد

    )١( فوظ امضاء مح 
  

   ايران در پارلمانی انتخابات

در بارۀ » انتخاب  بدون حق  انتخاب ؟« فخرالدين عظيمی در پيشگفتار  مقالۀ    
  :  می نويسد »  انتخابات  پارلمانی  و تداوم  فرهنگ سياسی  در ايران« 
در طی  بيش از صد سالی که از تالش  برای برقراری حاکميت ملّی و تحقق «

مردمی در ايران می گذرد، انتخابات مهم ترين نمودار و تبلور اين مشارکت 
پس از آنکه نظام  مشروطه ايران پی افکنده شد،  مشروعيِت . تالش بوده است

در جامعه ای که اعيان خود را  . ترتيبات سياسی موجود برانتخابات مبتنی گرديد
ند و سلسله  مراتب  سروراِن  مردم، و روحانيون خود را رهبران  ملت می دانست

ناشی  از اصل و نسب، مال و منال، يا سيادت و فقاهت به نظر پرسش ناپذير 
ارزش و اثری ) مردان ايرانی(می آمد، بنابراين شد که عمالً  رأی همۀ ايرانيان

اصل براين قرارگرفت که نمايندگان بر گزيدۀ ملت سياست های . برابر دارد
می گذارند و تعيين می کنند، وزيران و ديگر عمومی و مصالح ملّی را به بحث 

کارگزاراِن بلند پايۀ حکومت  پاسخگوی آنانند، پادشاه ديگر نه سايۀ خداوند 
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است، نه مقام خود را به پشتوانۀ دالوری و ضرب شمشير نياکانش چالش ناپذير 
بنابراين است که به . می شمارد، ونه خود را خداوند گار رعيت می پندارد

بسنده کند و استقرار ترتيبات مشروطه و روند  پارلمانی را ياری دهد،  تشريفات
کار کرد مؤثر آنها را تسهيل کند، و پاسدار بی غرض مصالح فراحزبی و 

اعتبار معنوی و اخالقی او ناشی از پرهيز از دخالت ناروا در . فراگروهی باشد
گندی است که امر حکومت است و مشروعيت او ناشی از  وفاداری عملی به سو

  .در پاسداری از ترتيبات مشروطه و ياری   به تداوم آن ياد کرده است
در عمل، نهاِد سلطنت با نقشی که روح قانون اساسی و مشروطيت آن تعيين 
ً برگزارِی  پی در پی  کرده بود ناسازگار آمد و  تحقق نظام  مشروطه و طبعا

با اين همه و در بسياری . رفتانتخاباتی آزادانه از حوزه آرزو چندان فراتر ن
موارد، انتخابات می توانست فرصتی  برای ابراز و پيشبرِد دلبستگی های  

اگر .دموکراتيک و مدنی و مجالی برای تأثيرگذاری بر جريان امور فراهم آورد
دستگاه حاکم از مهار کردن تالش های مردم فرو می ماند يا در سياست های  

د و تأملی  پديدار می شد، انتخابات شور و هيجان سرکوبگرانۀ آن اندک تردي
. زيادی را دامن می زد و مجال هايی برای قدرت نمايی مردم فراهم می آورد

مردم، به ويژه شهر نشينان، از يک سو از هر فرصتی برای اثبات ميان تهی 
بودن وعده های حکومتگران بهره می گرفتند  و از سوی  ديگر، می کوشيدند 

وادار به دادن وعدۀ  آزادی کنند تا بلکه اين وعده ها آزادی عمل آنها را آنان را 
نکته ای که در کمتر انتخاباتی از ديده ها پنهان می ماند اين . تا حدی محدود کند

بود که رژيم حاکم هميشه هراسناک از اين بود که کسانی که وجهه و پايگاه 
تگی ها دموکراتيک را با بی مردمی داشتند و پايبندی به مصالح ملّی و دليس

  .باکی و راست گفتاری در می آميختند، به پارلمان راه يابند
انتخابات در مواردی هم که حتی اندک فرصتی برای فعاليت آزادانه در ميان بود 

مدنی خود  - به تبلور تالش های پی گيرانۀ مردم برای پيشبرد حقوق سياسی 
ند   به ياری هر دستاويز و ترفندی با حکومتگران  نيز ميکوشيد. تبديل می شد
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اصوالً در تاريخ برقراری انتخابات  در ايران . اين تالش ها رويا رويی کنند
هرگاه مردم احساس کرده اند مجالی برای آزادی عمل  نسبی نيز در ميان است، 
و دست های آنها به تمامی بسته نيست، با هيجان و عالقه و در عين حال با 

  ) ٢(».بگری ِ خردمندانه عمل کرده اندآگاهی و حسا
  

   »ايران و اروپا در انتخابات « :مصدق دکتر

در  »انتخابات در اروپا و ايران«دربارۀ ) ١٣٠۵(» مجلۀ آينده« دکتر مصدق در
  :    نوشتۀ پژوهشی خود اينگونه  آورده است

در جواب مرقومۀ محترمه تصديع افزاست که بواسطۀ گرفتاری  -بعد ازعنوان
ممکن نشد در قانون انتخابات مطالعات جديد نمايد و گمان می کنم که محتاج هم 

ايراد   ١٣٠٣زيرا بنده نظريات خود را در کنفرانسی که در دهم  حوت . نيست
نموده به عرض عامه رسانيده و يک نسخه از آن را تقديم و خاطرعالی را 

در اواخر دورۀ پنجم  مستحضر می نمايد که اصالحاتی که بعد از تاريخ مزبور 
تقنينيه در قانون انتخابات شده  اساسی نيست و وضع حاضر را هيچوقت تغيير 

  .نخواهد داد
به نظر بنده با يکی دو ماده می توان در قانون مزبور اصالحات اساسی نمود،  

از قبيل تجزيۀ حوزۀ انتخابيۀ  بلوکات از نقاطی که ممکن باشد و تعيين شرط  
  .تخاب کنندگانسواد برای  ان

احتمال می دهم آنهائی که طالب اين قانونند بگويند شرط مزبور، عدۀ زياد بی 
در اين صورت همان طور که در . سواد را از حق رأی  محروم خواهد کرد

تمام ممالک متمدنه سالها انتخابات دردرجه معمول بوده ما هم بايد انتخابات خود 
  .معارف زمينۀ انتخاب مستقيم  فراهم گردد را دو درجه نمائيم تا بعد از توسعۀ

اين است عقيدۀ بنده دراصالحات قانون مزبور، ولی يقين دارم که اکثريت مجلس 
  .شورای ملی با اين نظريات موافق نيست

  دکتر دمحم  مصدق  
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مبنای  اصلی هر انتخاب اين است که متخبين : می گويد  Guizotگيزو * 

  : هند و بدانند  آنچه  را که  می نمايندبنمايند آنچه را  که می خوا
La loi fondamentale  de toute election  c ` estque  les electeurs 

fassent ce qu‘ ils veulent  et sachent ce qu’ ils font. 
من تصورمی کنم که اگر رئيس الوزراء فرانسه گفته بود مبنای اصلی هر  

ند آنچه را که می نمايند و بنمايند انچه را که می انتخاب اين است که منتخبين بدان
زيرا توانستن فرع دانستن است وبطورکلی طرزانتخابات و . بودخواهند بهتر

شرايطی که برای انتخاب کنندگان تعيين می شود از نظردانائی است و نه 
توانائی، به مرور که دانائی بر جهل غلبه نموده طرح انتخابات وشرايط انتخاب 

  .دگان هم تغيير و تخفيف يافته استکنن
  

  انتخابات طرز در

طرز انتخابات در ممالک متمدنه مستقيم و بطور کلی عمومی است وبايد دانست   
که در ابتداء انتخابات دو درجه و حتی در فرانسه موقعی در زمانی ناپولئون 

به اين طريق که . سه درجه بوده است ١٧٩٩برومر  ١٨اول بعد از کودتای 
ساکنين هربلوک ازبين ششصد نفرماليات بده های مهم بلوک يک عده را انتخاب 
می نمودند و عدۀ  مزبوره به نوبت خود در انجمن ايالتی مجتمع  شده عده ای را 
نامزد وکالت  می نمودند و بعد قونسول اول يعنی ناپولئون از بين اشخاص 

می نمود و  بعد هم که به مزبوره کسانی را که اليق وکالت می دانست  انتخاب 
مقام امپراطوری رسيد اعالن نمود نمايندۀ ملت خود اوست و حکومت ملی به 

  .حکومت شخصی تبديل يافت
انتخابات مستقيم  نبوده و بر  ١٨۴٨تا  ١٧٨٩به طور خالصه در فرانسه از 

حسب  مقتضيات وقت در طرزانتخابات و شرايط انتخاب کنندگان تغييرات کلی 
  .انتخابات مستقيم شده است ١٨۴٨و ازسال  حاصل شده
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در انگلستان اولين دخالت ملت در امور مملکتی عهد سلطنت ژان بوده است 
و با دخالت طوالنی ملت در امور مملکت هنوز انتخابات ) ميالدی  ١٢١۵(

زيرا انتخاب کنندگان بايد در سال  ده ليره مال اجارۀ خانه بدهند . عمومی نيست
عادل اين مبلغ از بابت اجارۀ خانه عايدی داشته باشند، شرط  عام و يا اينکه م

)Franchise generale  ( و چنانچه اين شرط در کسی فاقد باشد ولی شخص
مزبور واجد شرايط  ثالثه  ذيل  باشد باز حق دارد و شرايط  مزبوره  از اين 

  :قرار است
  ) Franchise des comtés (در حوزۀ انتخابيه مالک  باشد ) ١(

 Franchise.  انتخاب کننده ازخانواده ای باشد که ازقديم حق رأی داشته است (2)

des bourgs)  (  
ازمعلمين مدارس عاليۀ آکسفورد و کامبريج وادينبورگ ويا ازمدارس ) ٣(

که شرايط مزبوره  (Franchise des universités ) مزبوره صاحب ديپلم باشد
      .(Franchise spéciale )راشرايط خاصه نامند

بنابراين چون درانگليستان انتخابات در يک روز نيست ، ممکن است  يک نفر   
بواسطۀ  اينکه واجد شرط خاص يا واجد شرط عام و خاص هردو باشد چند 
رأی بدهد و چون کمتر کسی است که سالی ده ليره يا اجاره ندهد و يا نگيرد  

  .تقريباً  انتخابات عمومی  است
  

  يرانا در

 ١٣٢۴جمادی اثانيۀ ١۴در نظامنامۀ انتخابات مجلس شورای ملی مورخۀ  
به اين طريق که بر حسب مادۀ . ولی عمومی نبوده]  است[انتخابات يک درج 

اول نظامنامۀ مزبوره انتخاب کنندگان در اياالت و واليات مرکب از طبقات ذيل 
  :بوده اند

و اشراف، تجار، مالکين و فالحين   شاهزادگان و قاجاريه ،علما و طالب، اعيان
  .و اصناف
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نظامنامۀ مزبوره مالک و فالح اشخاصی را می داند که مالک ملکی دو هزار 
تومان ارزش داشته باشد باشند، و تجار را کسانی  که حجره  و تجارت معينی 
دارند، و اصناف را کسانی که ازاهل  صنف و کار معين صنفی داشته و دارای 

  .د که کرايۀ آن مطابق کرايه های حد وسط محلی باشددکانی باشن
انتخابات را که سابق مستقيم بود به  ١٣٢٨جمادی الثانيۀ  ١٢نظامنامۀ انتخابات 

زيرا بر حسب فقرۀ چهارم از مادۀ . دو درجۀ قائل شده و عمومی هم نبوده است
عالقه  که الاقل دارای دويست و پنجاه  تومان« :چهارم انتخاب کننده کسی است

ملکی يا ده تومان ماليات بده باشد يا پنجاه  تومان عايدی ساليانه داشته باشد و يا 
  » .تخصيل  کرده باشد

انتخاب دو درجه آن است که ابتدا در محله « : که می گويد١۵بر حسب مادۀ 
های يک شهريا درشهرهای يک حوزۀ انتخابيه عدد معينی را انتخاب می نمايند 

ه می شوند و بعد اين انتخاب شدگان درجۀ اول در مرکز حوزۀ که منتخب ناميد
انتخابيه جمع شده ازميان خود عدۀ مطلوبه را ثانياً انتخاب می کنند واين انتخاب 

مستقيم نبوده است و بر حسب مادۀ » شدگان درجۀ ثانی نماينده خوانده می شوند
خابيه را به اکثريت منتخبين درجۀ اول بايد سه مقابل عدۀ وکالء هرحوزۀ انت ٢١

  .نسبی انتخاب کنند
بايد منتخبين درجۀ اول در مرکز حوزۀ انتخابيه حاضر شده  ٢٣به موجب مادۀ 

  .مجتمعاً از بين خود نمايندگان حوزۀ انتخابيه را به اکثريت تام انتخاب نمايند
که وکالی دورۀ سيم و چهارم و پنجم  ١٣٢٩شوال  ٢٨قانون انتخابات مورخ 

  .ه موجب  قانون مزبور انتخاب شده اند عمومی و مستقيم  استتقنينيه ب
  

  کنندگان انتخاب  شرايط در

ً از نظر دانائی است  زيرا . شرايط انتخاب کنندگان درممالک متمدنه اساسا
دانائی موجبات توانائی را فراهم نموده و بواسطۀ مخفی بودن رأی انتخاب 

تند که هرکس را که می خواهند انتخاب کنندگان مطلقاً آزاد يعنی قادرو توانا هس
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نماينده و محروميت نظاميان تحت سالح از حق رأی برای عدم آزادی نيست 
چه ممکن است برای انجام يک وطيفه از انجام . بلکه برای حفظ نظامات است

  .وظيفۀ مهم ترباز مانند
بعضی از آن درهمه جا يکی . شرايط مزبوره در ممالک اروپا مختلف است 

  .ت و برخی نسبت به مقتضيات در گروهی معمول و در بعضی نمی باشداس
ممکن است . دراروپا برای هر کارسن مخصوصی شرط است  -اول شرط سن 

در يک مملکت به سن هيجده سالگی ازدواج و يا در سن بيست و يک سالگی 
ر مثال د. معامله کرد، ولی برای انتخابات قانونگذار سن بيشتری را معين نمايد

آلمان که درسن بيست و پنج سالگی حق انتخاب دارند و بايد دانست که 
درانتخابات هيچگاه سن انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان يکی نيست و مختلف 

مع ذلک اکثريت دول اروپا سن بيست و يک سالگی را برای ازدواج و . است
. فرانسه، انگليسمعامالت وانتخابات تعيين نموده اند، ازقبيل بلژيک، ايطالی، 

  .درايران سن انتخاب کنندگان بايد بيست سال باشد
در انتخابات مجلس که مبنای حکومت ملی است کسی نمی  -دوم شرط تابعيت 

بنابراين اتباع خارجه ازاين حق . تواند دخالت کند مگراينکه جزء ملت باشد
  .محرومند

ه سن سی نرسيده اند درايطالی اشخاص بالغ و رسيد چنانچه ب  -سيم شرط  سواد
 ۵۵۵همچنين درپرتقال که اگر کسی . حق رأی ندارند، مگر اينکه با سواد باشند

فرنک ماليات بده نيست حق رأی ندارد مگر اينکه با سواد ورئيس خانواده باشد 
  .که نسبت به اين اشخاص داشتن تمول شرط نيست 

البته ممکن است ولی . آنچه مذکورشد ازشرايط ثبوتيۀ انتخاب کنندگان است
  . وجود بعضی چيزها باعث محروميت از انتخاب باشد

  :بطور کلی شرايط  مزبوره  دراغلب از ممالک ازاين قراراست -شرايط سلبيه  
و ] شده اند[نظاميان تحت اسلحه واشخاصی که در محاکمه جزائی محکوم 

  ).حقوق سياسی( محکوميت باعث  محروميت  آنها از حق رأی باشد 
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اره ای از ممالک هم از قبيل نروژ و رومانی نوکر از حق رأی محروم در پ
مثالً در مملکت  فرانسه  . است و محروميت  از رأی  گاه دايم  و گاه موقتی است

کسانی که ورقۀ رأی را بدزدند و يا عوض اسمی که رأی دهنده نوشته است در 
م ديگری را غير از موقع استخراج آراء اسم ديگری را بخوانند و يا اينکه اس

آنچه که صاحب رأی گفته است بنويسند ويا اينکه رأی مکرر بدهند دائماً از حق 
  .انتخاب نمودن  محرومند

محروميت موقتی آن است که مجازات مقصر تا درجه ای نباشد که او را  دائماً 
از حق انتخاب محروم کند و يا اينکه بعضی از چيزها که سالب حق بوده است 

گردند، مثالً  نظامی  که  از تحت سالح در آيد و مجنونی که عاقل بشود فاقد 
  .ونوکری که به حرفه و يا شغل ديگری از قبيل عملگی و غيره مشغول گردد

بعضی از شرايط هم سابقاً درممالک اروپا بوده که امروزبه طور کلی می توان 
ست که به اشخاصی شرايط  مزبوره يا برای اين بوده ا. گفت منسوخ گرديده اند

مثالً در بلژيک برحسب قانون . که حق رأی داشته اند رأی مکرر داده باشد
سابق هر کسی که سنش بيست و پنج سال بوده و يک سال هم در حوزۀ  انتخابيه  

کسانی که سنشان سی و پنج سال و . اقامت داشته حق يک رأی داشته است
قيم بدهند و يا مالک و چهل و هشت و پنج فرانک هم ماليات مست] باشند[ متأهل 

فرانک عايدات ملکی داشته باشند و يا اينکه در صندوق ذخيره وجهی گذارده 
  .باشند که صد فرانک در سال به آنهاعايد گردد حق دو رأی داشته اند

وزراء، اعضاء مجلسين، رئيس دفتر مجلس، حکام واليات، اعضاء انجمن 
لحيه و ابتدايی و استيناف و تميز وغيره واليتی، وزيرمختار، قضات محاکم ص

  .از قبيل وکالء عدليه واطبا و دواسازحق سه رأی  داشته اند
اين طريقه را حذف و طريقۀ وحدت رأی را اتخاذ  نموده  ١٩١٩مه  ٩قانون 

  .است
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  شوندگان انتخاب شرايط

اگر انتخاب کنندگان به صرف دادن رأی به يک نفر که طرف اعتماد است 
ملی خود را ادانموده اند انتخاب شوندگان در تمام  دورۀ تقنينيه بايد انجام  وظايف

  .وظيفه نموده و کمترکسی است که ازعهدۀ اين  تکليف کامالً بر آيد
مثالً دراغلب . اين است که قانون گذار در شرايط انتخاب شوندگان دقيق تراست 

  .است ممالک سن انتخاب شوندگان بيش از سن انتخاب  کنندگان
. بعضی از شرايط ديگر هم هست که برحسب مقتضيات ممالک مختلف است

مثالً دراسپانی مستخدمين دولتی که در انتخابات متنفذ باشند بايد يک سال قبل از 
  .انتخابات استعفا دهند

در رومانی اغلب ازمستخدمين دولتی درصورتی که داوطلب وکالت باشندسه 
  .د استعفا  دهندروزبعد ازاعالن  انتخابات باي

در رومانی اغلب از مستخدمين دولتی در صورتی که داوطلب وکالت باشند سه 
  .روز بعد ازاعالن  انتخابات  بايد استعفا بدهند

  .فرانک عايدی  داشته باشند ٢٢٠٠در پرتقال بايد  
  

  منتخبين اسامی فهرست

نتخاب بواسطۀ دفاترسجل احوال واحصائيه، هرمحلی فهرست موقتی اسامی ا 
کنندگان را درمدت  معينی که قانون مقرر می دارد تعيين می کند و ساکنين محل 
که خود را جزو رأی دهندگان می دانند  حق دارند درمدتی که قانون تعيين نموده 

چه . اعتراضات خود را دراداره و يا محکمۀ صالحه نسبت به فهرست بنمايند
قلم افتاده ويا اينکه اسامی  ممکن است اسامی بعضی که حق رأی دارند از

مثل اينکه شخصی . اشخاصی که حق رأی ندارند اشتباهاً جزو فهرست شده باشد
به سن بيست و يک سالگی که حق رأی دارد برسد و ادارۀ سجل و احوال سهواً 
او را جزو رأی دهندگان ننوشته باشد و يا اينکه شخصی در محاکمۀ جزائی به 
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ولی اسم او جزو  فهرست  نوشته شده ] است[ محروميت از حق رأی محکوم
باشد و بعد از انقضاء مدت اعتراض فهرست قطعی است و مدت اعتراض 

  .نوامبر ٣٠اوت  تا  ٣١دربلژيک درهر سال سه ماه است از
  

  طلبان داو قبول و معرفی

درممالک خارجه کانديدا بايد قبل از انتخابات معلوم باشد مثالً دربلژيک پانزده  
قبل هر يک نفرداوطلبی را صد نفربه انجمن نظارمعرفی می کنند و روز 

داوطلبان هم بايد قبول خود را کتباً اظهار نمايند و هر حزبی فهرستی ترتيب دهد 
. و درهر فهرست عدۀ داوطلبان نبايد ازعده ای که بايد انتخاب شوند  بيشتر باشد

اوطلبان منفرد حق تعيين فرقه ای که فهرست داو طلبان را تهيه می کند و يا د
  .يک شاهد  و يک شاهد علی البدل دارند که در جريان انتخابات ناظر باشند

هرگاه عدۀ داوطلب ازعدۀ وکالئی که بايد انتخاب شوند تجاوز ننمود انتخابات 
  .تعقيب نمی شود و داوطلبان به سمت وکالت معرفی می شوند

جريان انتخابات را بی نهايت تعيين داوطلب هرگاه در مملکت ما معمول شود 
زيرا در طهران و سايرشهرهای بزرگ که عدۀ وکال زياد است . سريع می نمايد

چون کانديدا معين نيست و کسانی هم که در انتخابات فقط  يک رأی دارند جزو 
  .داوطلبان نوشته می شوند استخراج آراء مشکل و طوالنی است

ابات داوطلب معلوم باشد درموقع ازانتخ ولی هرگاه مثل ممالک اروپا قبل
استخراج آراء هر اسمی به ثبت نيست و آراء غيرداوطلب ازدرجۀ اعتبارساقط 
می باشد و بواسطۀ حذف اسامی جريان انتخابات سريعترو مدت استخراج  کمتر 

  .می شود
تعيين کانديدا مستلزم فايدۀ ديگری هم هست که نمی توانيم از ذکر آن خود داری 

آن اين است  که اوراق رأی را دولت طبع می کند ودرمملکت ما هرگاه نمائيم و 
  .لذا درمدت استخراج مؤثر می باشد]. ست[با يک شرايطی اوراق سهل تر
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  در هيئت نظار
در فرانسه يا از بين رؤسا و اعضاء  ادارۀ  بلديه انتخاب می شود و يا از دونفر 

انتخاب داشته باشند وصاحب مسن ترين و دونفراز جوان ترين اشخاصی که حق 
  .خط و سواد هم  باشند

دربلژيک رئيس انجمن انتخابات با يکی از قديم ترين اعضاء محکمۀ ابتدائی 
ولی اعضاء حوزۀ  انتخابيه از نه نفر . حقوق است وقاضی صلح و يا قائم مقام او

  .از اشخاصی است که حق انتخاب و خط و سواد دارند
، حتی رئيس بلدی هم اگر کانديدا است می تواند در در فرانسه تمام داوطلبان

ولی دربلژيک کسانی که داوطلب وکالتند درحوزۀ . حوزۀ انتخابيه رياست کند
  .انتخابيه حق عضويت ندارند

قانون انتخابات انجمن نظارت مرکب است از  ١٠و ٩در ايران بر حسب مادۀ 
ردمان معروف به امانت و سه نفر از اعضای  ايالتی يا واليتی و چهار نفر از م

با سواد  از طبقات اربعۀ علماء و تجار و اصناف و اعيان و مالکين به تعيين 
حاکم و در نقاطی که انجمن ايالتی با واليتی نيست سه نفر  معتمدين اهل  محل 

  .به عالوۀ چهار نفر از طبقات اربعه مذکوره  به تعيين  حاکم
  

 در اخذ آراء
از اين قبيل است فرانسه . آراء  در يک روز می شود  در بعضی از ممالک اخذ

يک روز  ١٧٨۵دو روز و از  ١٨۴٩مدت رأی ده روز و بعد  از  ١٨٣١که در
است، يعنی يکی از روزهای يکشنبه که تعطيل است و رأی دهندگان می توانند 

در .  در تمام مملکت اخذ آراء  می شود. به سهولت برای دادن رأی حاضر شوند
  .ديگر به فاصلۀ چند روز، از اين  قبيل است انگلستان   ممالک

در ايران نه فقط به واسطۀ نبودن وسايل مدت اخذ آراء در انتخابات مملکتی  
محدود نيست بلکه در هر حوزۀ انتخابيه هم نامحدود است و مدت اخذ آراء 
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روز قانون   انتخابات از يک  الی پنج  ٢۵درهر حوزۀ انتخابيه به موحب مادۀ 
  .می باشد 

ترتيب اخذ آراء اين است که مطابق فهرست اسامی از انتخاب کنندگان دعوت   
. می شود و در بلژيک  پنج روز قبل از اخذ رأی دعوت  مزبور به عمل می آيد 

  .ئه  داده و رأی  خود را  می دهندامدعوين رقعۀ دعوت  را ار
دهندگان محلی تهيه می شود در هر حوزۀ انتخابيه به عدۀ هر صد نفر از رآی   

به اين طريق که اگر دريک حوزۀ انتخابيه عدۀ . که اختفاء رأی رعايت گردد
رأی دهندگان هزار نفر است ده محل مخصوص برای نوشتن رأی فراهم  می 

  .نمايند
بعد ازاخذ رأی درفهرست عالمت مخصوصی به مقابل است رأی دهنده که به   

ه می گذاردند تا بعد از اخذ آراء عدۀ رأی ترتيب حروف الف با نوشته شد
  .دهندگان و امتناع  کنندکان  معلوم باشد

    
  اجباری رأی در

در بلژيک و در آرژانين کليۀ اشخاصی که حق رأی دارند مجبور می باشند و 
قانون گذار برای ممتنعين از رأی جرائمی تعيين نموده که در اول کمتر و در 

ی باشد، از قبيل اعالن اسم  ممتنع در جرايد و صورت تکرار جرم  بيشتر م
  .محروميت از ارتقاء رتبه  اگر مستخدم  دولت باشند

  در استخراج آراء
آراء انتخاب کنندگان را به دو طريق می توان حساب نمود،  فرداً فرد نسبت به 
اشخاص که آن را طريقۀ  اکثريت گويند و نسبت به فهرست يعنی مجموع 

  .ريقه را انتخاب تناسبی گوينداشخاص که اين ط
هر گاه . در طريقۀ اکثريت هر کس که عدد رأی او بيشتراست انتخاب شده است

و   ٩٠٠٠، حسين ١١٠٠٠در محلی عدۀ رأی  دهندگان بيست هزار باشد  حسن 
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رأی  داشته  و عدۀ  وکالئی هم که بايد انتخاب شوند دونفر باشد  در   ٨٠٠٠تقی 
  .انتخاب  شده انداين صورت حسن و حسين 

ولی در ممالکی که در نوبت او حدّ  نصاب را شرط می دانند فرض کنيم که حدّ 
چون ). اکثريت مطلق( نصاب اکثريت نصف به عالوه يک رأی دهندگان باشد 

حسن اکثريت مزبوره را بالغ است انتخاب شده و برای حسين بايد تجديد انتخاب 
  .شرط نيست به اکثريت نسبی انتخاب گردد نمود، تا در نوبت ثانی که حدّ نصاب

در ايران شّق اولی معمولی است و شايد به واسطۀ نبودن وسايل و احزاب   
اما در انتخابات تناسبی عدۀ رأی . منظم به زودی نتوان شّق ثانی را اتخاذ نمود

اشخاص شرط نيست، مگراينکه کانديدا منفرد باشد و اين نادر اتفاق می افتد که 
محلّی که چند نفر نماينده بايد انتخاب شود احزاب سياسی به جای عدۀ   در يک

  .وکالئی که بايد انتخاب شوند به يک داوطلب قناعت نمايند
چون در انتخابات تناسبی رأی دهنده به فهرست اسامی داوطلبان رأی می دهد نه 
به اشخاص، در موقع استخراج مجموع آراء هر فهرست با مجموع عدۀ آراء 

مثالًدرمملکت بلژيک فهرست اسامی داوطلبان . سايرفهرست ها مقايسه می شود
وکالت را که احزاب سياسی ترتيب می دهند دولت در ورقۀ رأی به همان ترتيب 

  .طبع می کند
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در بلژيک ممکن است که فهرست يک يا چند نفررا به طورعلی البدل تعيين 
وکال رأی می دهند اعضاء علی نمايدکه درموقع  انتخابات همان طوری که به 

البدل هم انتخاب شوند که هر گاه وکيلی فوت  نموده يا استعفا داد بدون تجديد 
انتخابات وکيل علی البدل قائم مقام  نمايندۀ  مستعفی و يا متوفی  گردد و چنانچه 
  حزبی در فهرست خود عضو علی البدل تعيين نکرد به جای نمايندۀ مستعفی و يا

  .حزب نمی تواند در مجلس تعيين قائم مقام نمايد متوفی  آن
  
بطوری که مالحظه شد درباالی هرفهرست و درمقابل اسمی هريک از  

چنانچه رأی دهنده با ترتيبی . داوطلبان محلی برای عالمت رأی محفوظ  است
که کميته های احزاب سياسی اسمی آنها را نوشته اند موافق باشد عالمت رأی 

باالی فهرست می گذارد وهرگاه  بخواهد  يکی از داوطلبانی که  خود را فقط در
اسم او درفهرست پائين تر از ديگران نوشته شده به سايرين ترجيح دهد عالمت 
را در مقابل اسم او می گذارد که داللت می کند به اينکه مقصود او اول اين است 

ه در مقابل اسم که به تمام اسامی  فهرست رأی بدهد و بعد هم داوطلبی را ک
  .اوعالمت گذارده به ديگران ترجيح  دهد

  : در بلژيک ترنيب استخراج آراء درانتخابات تناسبی از اين قرار است  
فرض کنيم چهارحزب سياسی هر يک داو طلبان فرقۀ خود را در چهارقسمت  

بنويسند و درحوزۀ  انتخابيه هم بايد پنج نفر وکيل انتخاب شود و عدۀ  آراء هر 
  :فهرست از قرار ذيل باشد
  رأی  ٢۴٠٠٠فهرست  لبيرال            
  رأی ١١٠٠٠فهرست سوسياليست      
  رأی ٩٠٠٠فهرست محافظه کار      
  رأی  ٣٠٠٠فهرست کمونيست         

مجموع آراء هر فهرست را اول  به يک و بعد به دو وسه و چهار و پنج که عدۀ 
  .وند تقسيم  می نمائيم نمايندگانی است که بايد  انتخاب ش
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از خارج قسمت های فهرست ها پنج عددی که بزرگتراز همه است به مناسبت 
  :عدۀ وکالئی که بايد انتخاب شوند خارج  نويس می شود  به اين طريق

  از  فهرست  لبيبرال   ٢۴٠٠٠عدد  –اول 
  از فهرست ليبرال   ١٢٠٠٠عدد   - دو

  وسياليستاز فهرست  س  ١١٠٠٠عدد  –سم 
  از فهرست  محافظه کار  ٩٠٠٠عدد   –چهارم 

  از فهرست  ليبرال  ٨٠٠٠عدد  -پنجم   
عدد هشت هزار که پنجمين خارج قسمت است مقسوم عليه مشترک می باشد که  

  .می گويند (Quorum)آن را حدّ نصاب 
بنابراين از فهرست ليبرال سه نفر و از سوسياليست و محافظه کارهر کدام   

نفرانتخاب می شوند وچون رأی دهندگان حزب ليبرال بيش از سايراحزابند  يک
ولی به طور . در طريقۀ اکثريت هر پنج نفر وکيل نصيب حزب مزبور ميشد

  .انتخاب تناسبی فقط سه نفر از نمايندگان به حزب مزبور تعلق می گيرد
نتخاب شده حال بايد دانست که دربين پنج نفرداوطلبان فرقۀ مزبور کدام يک ا 

اند چنانچه رأی دهندگان عالمت ارجحيّت نگذارده اند سه نفری که درابتدای 
فهرست نوشته شده انتخاب می شوند، واال عالمت ارجحيّت در مقابل اسم هر 

  .يک از داوطلبان که باشد مقدم می باشد
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قاسم )  ۴عباس) ٣حسين )٢مهدی)  ١:مثالً در فهرست به اين طور نوشته شده 
ولی هرگاه رأی دهندگان در . ومهدی وحسين وعباس انتخاب می شوند واحمد

مقابل احمد عالمت ارجحيّت بگذارند احمد با اينکه پائين تراست به سايرين تقدم 
  .دارد

بلژيکی است و  اين طريقه ) d` Hondt( مخترع انتخابات تناسبی پرفسوردنت 
اره ای از ممالک ديگر دربلژيک و آلمان و فرانسه و بعضی از نقاط سوئيس وپ

معمول است، ولی البته با اختالفاتی مثالً در بلژيک رأی دهندگان نمی توانند به 
  .کانديدائی که در فهرست های مختلف نوشته شده رأی  بدهند

به اين طريق که بعضی از اسامی . ولی در بعضی ازممالک معمول است
ه جای اسامی خط کشيده فهرستی را که به آن رأی  می دهند خط می کشند و ب

شده اسامی ديگری از ساير فهرست ها می نويسند و اين طريقه را به فرانسه 
گويند وچون انتخابات تناسبی ازمخترعات جديد ودرمدت قليل غالب »پانا شاژ«

از دول طريقۀ مزبوره را با اختالفاتی قبول نموده اند ظن اين است که ممالک 
  . تخاذ  نمايندديگرهم بعدها اين طريقه را ا

معتقدين به انتخاب تناسبی می گويند که درطريقۀ اکثريت عدۀ زيادی از رأی  
مجموع آراء انتخاب  ١٨٨۵مثالً درفرانسه  سال . دهندگان در مجلس بالوکيلند 

شدگان تقريباً چهارميليون بود در صورتی  که مجموع آراء اشخاصی که دارای 
می گرديد و اين عده  رأی در مجلسی بی  اکثريت نبودند به شش ميليون بالغ

  .وکيل بوده است
حدّ  وسط آراء انتخاب کنندگان بی وکيل  ١٩٠۶تا  ١٨٧۶در مدت سی سال از 

  .صدی پنجاه و پنج  بوده  است
گفته است که مجلس بايد نسبت به ملت همان تناسبی را    Mirabeauميرابو

  .داشته باشد که يک نقشه نسبت به ممالک  دارد 

Les assembléessont  pour la nation ce qu`  est  une  carte réduite pour  

son éntendue  physique    
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مثالً اگر در مملکت احزاب مختلفه است از هر حزبی به تناسب عدۀ آن بايد در 
مجلس وکيل باشد که نمايندۀ افکار آنهاست،  نه اينکه هر حزبی که در مملکت 

چه اکثريت بايد تصميم  .  م کرسی های پارلمان را تصرف کنداکثريت دارد تما
  .بگيرد و اقليت در مذاکره  شرکت نموده  و تنقيد  نمايد

چون در انتخاب  تناسبی مجموع آراء هر فرقه مدرک تعيين وکالی اوست اين 
است که انتخاب فردی معمول نيست، به اين طريق که در هر حوزۀ ادنتخابيه 

و به تجربه ثابت شده است که )  انتخاب جمعی ( کيل انتخاب شودبايد چند نفر و
هر قدر حوزۀ انتخابيه وسيع تربوده تأثير عوامل سوء درانتخابات  کمتر بوده 

  .است
مثالً اگر شهر طهران را که اکنون يک حوزۀ انتخابيه و دوازده  نفر وکيل دارد 

وکيل داشته باشد به همان  به شش حوزۀ  انتخابيه تقسيم کنند که هر يک  دو نفر 
درجه که از وسعت حوزۀ  انتخابيه کاسته می شود به همان نسبت نفوذ های  

ولی  بايد دانست  که توسعه  حوزه . محلی در انتخابات مؤثر واقع خواهد شد
نه . وقتی مفيد است که ساکنين حوزۀ  وسيعه از حيث قوای فکريه متساوی باشند

که دراين  ) اهالی شهر و اهالی دهات(متساوی باشداينکه اختالط دوقوه غيره 
  .صورت مطلقاً مضراست

ديگرازمزايائی که برای انتخاب تناسبی ذکرمی شوداين است که انتخاب تناسبی 
وبه فهرست ] باشند[ اغلب مسلکی است و رأی دهندگان بايد داری مسلک معين

ربوط  به مسلک در صورتی که طريقۀ اکثريت غالب م. فرقۀ معينی رأی بدهند
  .نيست و از نظر روابط  و شهرت اشخاص می باشد

زيرا که جريدۀ عصر جديد . انتخاب تناسبی درآلمان از ساير نقاط کامل تراست  
می نويسد از صد نفر رأی  ١٩٢۴دسامبر ٢٠در تاريخ  (Ere Nouvelle)فرانسه 

ند و فقط از نماينده دار) رايشتاگ( دهنده  نود وهشت نفردر مجلس ملی آلمان 
صد رأی دو رأی در مجلس بی نماينده است و علت هم آن است که اگر در ساير 
ممالک عدۀ  نمايندگان مملکت به نسبت عدۀ ساکنين معين می شود و قبل از 
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مثالً هر صدهزار نفر حق يک نماينده در محلس داشته ( انتخابات هم معلوم است
وبه نسبت عدۀ رأی . ۀ ساکنين نيستدرآلمان عدۀ نمايندگان به نسبت عد) باشد

بنابراين هر حزبی . دهندگان است و تا انتخابات تمام نشود عدۀ وکال معلوم نيست
  .به نسبت عدۀ افرادش که رأی داده اند در مجلس صاحب  نماينده است

و نظربه اينکه اکثريت قريب به اتفاق ازاشخاصی که حق در رأی دارند   
احزاب سياسی درهرحوزۀ انتخابيه می توانند  درانتخابات شرکت می کنند

فهرست عدۀ  تخمينی داوطلبان راترتيب دهند و اختالف عدۀ  مزبور بعد از 
  .انتخابات با عدۀ  تحقيقی زياد نيست

در آلمان رأی دهندگان نمی توانند مثل فرانسه بعضی از اسامی داوطلبان يک 
رست بنويسند، و با اينکه فهرست را خط کشيده به جای آن از اسامی ساير فه

ترتيب اسامی داوطلبان را که کميتۀ احزاب  معين می کند به واسطۀ عالمت 
  .ارجحيّت که در بلژيک مرسوم است تغيير دهند 

به عبارۀ آخری اگردر فهرست اسامی پنج داو طلب نوشته شده و به تناسب عدۀ  
دو نفری هستند رأی دهندگان دو کرسی نصيب فهرست مزبور شود منتخبين آن 

که درابتدای فهرست نوشته شده و در حقيقت کميته های احزاب درانتخابات 
ولی بايد دانست که انتخاب تناسبی به طوری که درآلمان معمول . متنفذ می باشند

است در مملکت ما مدتی مناسب نيست، زيرا شرکت ساکنين درانتخابات مأخذ 
  .معينی ندارد

ممکن است در . ی دهنده حق يک وکيل داشته باشدفرض کنيم که هرسه هزار رأ
شهر طهران پانزده  هزار رأی بدهند و پنج وکيل انتخاب شود و در يک 
شهرکوچک به واسطۀ بعضی عوامل عده رأی  دهندگان به چهل و پنج هزار 

بالغ و پانزده  کرسی پارلمان را شهر مزبور متصرف گردد و يا  در يک دوره  
عده رأی دهندگان به حدی نرسد که مجلس بتواند مفتوح  به واسطۀ  وضعياتی

  .گردد
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معموالً در ممالک اروپا مجالس شوروی به اعتبار نامه های وکال رسيدگی می 
نمايندولی بعضی از ممالک از قبيل انگلستان  و ژاپون  قاعدۀ  ديگری را اتخاذ  

  :نموده اند  که بيان می نمائيم
راز اعضاء خود را به حکم قرعه تعيين می در انگلستان مجلس سی و سه نف

مدعی و مدعی عليه هر يک يازده نفر را جرح  می کردند  و هر يک از . نمود
مدعی و مدعی عليه يک نفر از وکالئی  را که در جزوعدۀ  مستقرعه نبودند 
تعيين و ضميمۀ يازده نفر باقی مانده ميشد که مجموع آنها به سيزده  نفر بالغ می 

هيئت مزبوره مثل يک محکمه به اعتبار نامه رسيدگی  نموده رأی خود  گرديد و
يک کميتۀ  ١٨۴٨را  که قطعی وغير قابل استيناف بود اظهار می کرد قانون 

برحسب  .  دائمی مرکب از شش نفر برای رسيدگی به اعتبارنامه ها تعيين نمود
ی که در صالحيت شخصی خود مجلس و در اعتراضات ١٨٨٧٩و  ١٨۴٨قانون 

در صورتی که حکم . به عدم صحت انتخابات می شود عدليه قضاوت می نمايد
محکمه حاکی از اعمال خالف قانون باشد از قبيل ارتشاء مجلس می تواند محل 

و نماينده هم که به ]  کند[ انتخاب را در يک مدت معينی از حق انتخاب محروم 
  .ب  می باشداين جهت در می شود مدت هفت سال غير قابل  انتخا

در ژاپون در ظرف سی روز بعد ازاعالن خاتمۀ انتخابات داو طلبانی که 
برای . انتخاب نشده اند به کسانی  که انتخاب شده اند می توانند اعتراض نمايند

معادل يکصد  (جلوگيری ازاعتراضات بی مورد، شخص معترض بايد سيصد ين
ميت از وجه مزبور مخارج وديعه گذارد که در صورت محکو) و پنجاه  تومان

  .محاکمه تأديه گردد
محکمۀ صالحه، محکمۀ استيناف است و محکمۀ مزبوره هرگاه چند اعتراض 
نسبت به يک نفربشود می تواند در يک حکم عقيدۀ خود را در تمام اعتراضات 

در صورتی که معترض اعتراض خود را استرداد کند بايد به وسيلۀ . بيان نمايد
حکم  محکمه به وزير داخله و رئيس مجلس اعالم می .  د  باشداعالن در جرائ

صالحيت محکمۀ استيناف در . ازحکم مزبورمی توان استدعای تميز نمود. شود
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خصوص عدم صحت جريان انتخابات مانع نيست که مجلس عقيدۀ خود را در 
  .خصوص صالحيت  شخص  وکيل اظهار نمايد

اخلی مجلس شورای ملی رسيدگی به در ايران برحسب مادۀ چهار نظامنامۀ د
اعتبار نامه ها از وظايف شعب مجلس می باشد و مجلس در تمام راپرت های 
شعب حق رأی دارد، خواه اينکه شعبه شکاياتی را وارد دانسته و اعتبار نامۀ 

نظربه اينکه نه قضاوت شعب ونه . وکيلی را رد نمايد ويا اينکه قبول کند
نامه ها اساس و مبنای محکمی داشته است، ديده  قضاوت مجلس درباب اعتبار

شده که اعتبارنامۀ  يکی از نمايندگان دورۀ چهارم که در شعبه تصويب شده و 
در مجلس هم مخالفی نداشته در موقع اخذ  رأی به قيام و قعود به اکثريت آراء 

  .رد شده است
ويت آن در کميسيون تجديد نظردر نظامنامۀ داخلی که اين جانب هم به عض

مفتخرم مواد ذيل تدوين شده تا در موقع شور نظامنامه نظريات مجلس چه اقتضا 
  .نمايد

راپرت اعتبار نامه هائی که شعب صحت آنها را تصويب کرده است   - ماده  
مخبر درجلسۀ علنی قرائت و رئيس نمايندگی صاحب اعتبار نامه را اعالن  می 

  .نمايد
وده است در جلسۀ علنی قرائت و به کميسيون اعتبار نامه هائی که شعب رد نم

  .مخصوص  رجوع  می شود
پس از اينکه راپرت ردّ اعتبار نامه درمجلس قرائت گرديد يکی از  - ماده 

منشيان فوراً سی و شش  نفر از نمايندگان حاضر در مرکز را با قرعه تعيين و 
کند بيست و صاحب اعتبارنامه يا يک نفر از نمايندگانی که خود اومعين می 

چهار نفر ازعدۀ مزبور را انتخاب و شعبه بالفاصله دوازده نفراز ميان آن بيست 
  .و چهار نفر را تعيين  می نمايد
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و ] می دهند[ اين دوازده  نفری که باقی می ماند کميسيون مخصوص را تشکيل
رأی  کميسيون قطعی .  در ظرف يک هفته  رأی خود را تقديم  مجلس می نمايد

  .قابل استيناف  نيست است و
  

  وکالت  مدت در

  :درممالک اروپا  مدت وکالت از اين قرار است
هوالند و يونان چهارسال و دانمارک  بلژيک و درانگليس هفت سال و فرانسه و 

  .و سوئد و نروز و سوئيس سه سال  می باشد
 درپرتقال اگردرانقضاء مدت قانونی انتخابات نشود مجلس می تواند دورۀ خود 

  .را امتداد دهد تا انتخابات خاتمه  يابد
ولی  در بعضی از قبيل .  در اغلب ازممالک نمايندگان يک مرتبه تغيير می کنند

بلژيک و هوالند در هر انتخاب نصف مجلس تجديد و نصف ديگر در انتخاب 
  .بعد تجديد می شود

رگاه ه. در ايران برحسب اصل پنجم قانون اساسی دورۀ تقنينيه دوسال است 
. مدت مزبور طويل تر بود استقالل نمايندگان دراجراء نيات خود بيشتر می شد

  .ولی متأسفانه به واسطۀ اصل مزبورممکن نيست
  
  

  انعزال و استعفا در

در انگلستان اعضاء مجلس وکال حق استعفا ندارند و کسانی که بخواهند از  
وسيلۀ  قبول خدمت  خدمت وکالت دوری  نمايند رفع اين اشکال قانونی را به

  .که نمی تواند با وکالت  توأم  باشد می نمايند  (Intendant du manoir)موهومی 
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در سوئد اسنعفاء نمايندگان موکول به رأی مجلس است و مجلس است و مجلس 
قبل از رأی درموجه بودن يا نبودن استعفا مذاکره ميکند و بعد اتخاذ رأی به 

  .عمل می آيد
  .بدون مذاکره استعفا را قبول و يا رد می نمايد در فرانسه مجلس

در بلژيک هرگاه مجلس تعطيل نيست استعفا به مجلس و در غياب به وزارت   
  .داخله  داده می شود

انعزال هم درموقعی است که نماينده در يک محاکمه جزائی به محروميت از 
  .می نمايدحقوق سياسی محکوم  شود، و در فرانسه انعزال را مجلس اعالم  

  
  نتيجه

تجربه می رساند که قانون انتخابات بايد تغيير نمايد و مقتضی است که تجديد  
نظر در قانون مزبور هر چه زودتر خاتمه يافته وانتخابات دورۀ ششم تقنينيه به 

  :موجب قانون جديد به عمل آيد، و نظريات  اين بنده در کليات از اين قراراست
ابيۀ بلوکات ازشهرها برای جلوگيری از اختالط آراء تجزيۀ حوزه های انتخ) ١

  .شهری با آراءبلوکی
تجديد  کل حزه های انتخابيه به طوری که در هر يک از آنها  انتخابات به ) ٢

طور جمعی باشد و از اين نظريه مقصود اين است که مملکت مشروطه محتاج 
اب تناسبی  به حزب وانتخاب جمعی وسيلۀ ترويج حزب و ماالً حصول انتخ

  .است
انتخاب کليۀ اعضاء انجمن نظارمادامی که انجمن های ايالتی و واليتی )   ٣

تشکيل نشده به واسطۀ طبقات اربعه در مادۀ نهم قانون انتخابات و تدوين  
نظامنامه انتخابات انجمن نظار توسط وزارت داخله برای اينکه  طرز انتخابات 

  .در تمام مملکت متحدالشکل  باشد
انتخاب اعضاء علی البدل که هرگاه يکی از اعضاء انجمن نظار استعفا و يا )  ۴

  .فوت نمايد عضو علی البدل قائم مقام شده ودرانتخابات تأخيری حاصل  نشود
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تعيين داوطلبان وکالت در تمام مملکت در تاريخ معين به اين طريق که هر )   ۵
ق انتخاب دارند به حکومت يک ازداوطلبان را الاقل صد نفر از اشخاصی که ح

  .معرفی و داو طلبان مزبور هم کتباً قبول  نمايند
  .استحضار وزارت داخله از کليۀ داوطلبان  قبل از ارسال تعرفۀ  به واليات)   ۶
اعالن نمايندگی در محل هائی که عدۀ داو طلب از عدۀ وکالی که بايد )  ٧

  .درمحل های  مزبورانتخاب شوند تجاوز نکند  وعدم تعقيب انتخابات 
طبع کليۀ اوراق رأی و فرستادن اوراق مزبوره با تعرفه به واليات از اين )   ٨

قرار که اسامی داوطلبان را به ترتيبی که احزاب يا اشخاص منفرد معرفی نموده 
و در مقابل اسم هر يک از داوطلبان ] کند[ اند وزارت داخله در يک ورقه  طبع 

اشد که اوراق  مزبوره را اول وزارت داخله و برای عالمت رأی محلی ب
حکومت محل امضاء و انجمن انتخابات هم قبل از تسليم رأی  دهندگان  امضاء  

  .نمايند
  .دادن  تعرفه و أخذ رأی در جلسۀ واحده)  ٩

  
تهيۀ محل تحرير رأی به تناسب عدۀ رأی دهندگان حوزۀ  انتخابيه تحت ) ١٠

  .نظارت انجمن نظار
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هر يک از رأی دهندگان با سواد به تنهائی در محل رأی و ورود  ورود) ١١
چنانچه سواد شرط انتخاب نمودن ( يک نفر رأی نويس با رأی دهندۀ بی سواد 

  .، مشروط به اين که هيچ کس برای دو نفر بی سواد رأی  نويسی ننمايد)نباشد
  .اخذ آراء در تمام مملکت در ظرف يک ماه) ١٢
اق رأی متصرف نشده و اطالع  به وزارت داخله و درج ابطال کليۀ اور) ١٣

  .درصورت مجلس قبل از استخراج آراء
فرستادن کليۀ اوراق رايی که متصرف نشده و اوراق رأيی که متصرف ) ١۴

شده اعم ازباطله و صحيحه به ضميمۀ صورت مجلس وشکايات به وزارت 
  .داخله بعد از استخراج آراء

مال دولتی و مالکين واشخاص ديگرکه درانتخابات تعيين مجازات برای اع) ١۵
     )٣(.اعمال نفوذ يا اقداماتی برخالف قانون بنمايند

  

   
   :مآخذ و توضيحات ◀

انتشارات  –ايرج افشار : گردآوری –مصدق  و مسائل حقوق و سياست  -  ١
   ١۴۵-  ١۴٨، صص  ١٣٨٢ –سخن 

  

  :پی نوشت ها

مکن است در مملکتی مجلس سنا نباشد معموالً برای اين گفته  شده که م – ١
  .مثل يونان

اعضاء مجلس وکال  نمايندگان ملت و معموالً به انتخاب يک درجه تعيين  – ٢
در صورتی که قسمتی از اعضاء محلس سنا را  در دول مشروطه . می شوند

در ايران  . پادشاه و قسمت ديگر را هم  ملت به طور غير مستقيم انتخاب می کند
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قانون اساسی سی نفر از اعضاء  مجلس  سنا  را پادشاه  و  ۴۵اصل بر حسب 
  .سی نفر را ملت  انتخاب می نمايد

راجع به اينکه حق تقذم مربوط به بودجه است ای تمام  لوايحی  که در  - ٣
مالی مؤثر باشد اختالف  است و در فرانسه عقيده اين است که حق تقدم  مربوط 

. ياتی و مخارج است که آثارشان در ماليه مستقيم باشدبه بودجه و کليۀ لوايح مال
بنابراين ساير لوايح ولو اينکه بواسطۀ ايجاد تأسيسات و مشاغل در ماليه مؤثر 
است مشمول حق تقدم نيست و ممکن است اول در مجلس سنا موضوع  شور  و 

  .رأی  واقع گردد

تشارات خجسته ان» تأملی  در نگرش سياسی  مصدق « فخرالدين عظيمی   -  ٢
   ٣۵ – ٣۶صص  –

انتشارات  –ايرج افشار: گردآوری –و مسائل حقوق و سياستمصدّق   - ٣
دوم درۀ » مجلۀ آينده« اين مقاله در(  ١۴٩ –١۶٧صص  – ١٣٨٢   –سخن 

  .)درج گرديد ٢٣٠ – ٢١٩و صص  ١٣٠ - ١٢٢صص )  ١٣٠۵(
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  چهارم فصل

 اعتدال حزب در عضويت

شادروان حسن پيرنيا مشيرالدوله نماينده طهران اظهار تمايل مجلس سوم به 
نمود وانتخابات طهران برای آن عده نمايندگانی كه قبل از افتتاح مجلس متصدی 
بعضی از امور شده و از كار دست نكشيدند و همچنين آنهايی كه از مجلس 

ابات خارج شدند و درتشكيل دولت شركت نمودند تجديد شد وانجمن مركزی انتخ
الملك واقع در  های فرعی كه درمسجد سراج مرا به عضويت يكی ازانجمن

  .شد انتخاب نمود خيابان برق تشكيل می

در اين انجمن با شادروان عالمه دهخدا كه در اوايل مشروطه از دور آشنا 
ای كه بين ما پديد آمده بود، سبب شد يكی  بودم، همكار شدم و همكاری صميمانه

خواستيم با هم از مسجد خارج بشويم مرا به خانۀ حاج ميرزا  یاز روزها كه م
آبادی مقابل مسجد دعوت كند و از من بخواهد كه عضويت حزب  عليمحمد دولت

  .اعتدال را بپذيرم و چون سكوت كردم، قرآن بياورند سوگند ياد نمايم

الممالك صدراعظم  از حلف وحشت داشتم، چونكه پدرم ميرزا يوسف، مستوفی
رالدين شاه و پسرعموی خود را در خصوص يك ملك موروثی موسوم به ناص

آبادی قسم داد كه  هادی نجم واقع در قزوين در محضر شادروان حاج شيخ» اك«
طول نكشيد صدراعظم از دنيا رفت و اين واقعه در جامعه آنقدر ايجاد ُرعب 

هم كه از جريان حزب اعتدال . شد نمود كه كمتر كسی برای سوگند حاضر می
تشكيل آن مصادف با دوره دوم تقنينيه بود و من آنوقت در ايران نبودم اطالعی 

دانستم دو حزب در مملكت تشكيل شده كه يكی حزب اعتدال بود  نداشتم و فقط می
ای از  شنيدم كه عده و ديگری حزب دموكرات و بعد هم كه به طهران آمدم می

حسن مدرس و حاج آقا شيرازی و افراد حزب اعتدال به رهبری مرحوم آقا سيد
آبادی و ميرزا دمحمصادق  عدۀ ديگر به رهبری حاج ميرزا عليمحمد دولت

شوند، ولی از اينكه اين دو دسته از چه اشخاص  طباطبايی سناتور فعلی اداره می
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تشكيل شده و هدف معنوی آنها چيست، اطالعات كافی نداشتم و سكوتم نيز از 
خواستم دعوت او را  ان دهخدا عقيده داشتم و نمیاين جهت بود كه به شادرو

 .قبول نكنم

در قانون شرع قسم وقتی جايز است كه مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود 
داليل كافی اقامه كند و حاكم برای فصل خصومت به مدعی عليه تكليف قسم 

ار در صورتی كه تقليد ما از ممالك غرب كه هر كس را برای تأمين رفت. نمايد
اش قسم بدهند و قسم ياد كنندگان وفا به عهد نكنند، سبب شده است كه رعب  آينده

 .اثر شود  سوگند از دلها برود و اين حربه كه در زندگی ما بسيار مؤثر بود بی

قانون اساسی در  ١١بهترين مثال اينكه نمايندگان دورۀ پنجم تقنينيه طبق اصل 
به اساس سلطنت و حقوق ملت خيانت «: دبدو ورود به مجلس قسم ياد كرده بودن

بايست مجلس  به اين معنا، شاه را كه می. ولی به عهد خود وفا ننمودند» نكنند
مؤسسان خلع كند نه مجلس شورای ملی كه يك مجلس عادی است و از طرف 
ملت برای اين كار مأذون نشده از مقام خود برداشتند و قانون اساسی را نقض 

د و كار خالف قانونی هم كه مرتكب شده بودند، به زعم خود از خلف عه. نمودند
نتيجه گرفتند و همگی بدون استثناء بعنوان نمايندگی مردم در مجلس ششم وارد 

حال كسی است كه از قسم باك كند و از ترس عقوبت الهی از اتيان بحلف . شدند
، اعم از كنند كسانی كه به حفظ قول معتقدند هرگز نقض قول نمی.پرهيز نمايد

  .اينكه قسم ياد كنند و يا نكنند

آبادی كه خارج شدم، خود را يكی از اعضای  خالصه اينكه از خانه دولت
دانستم و روی همين وظيفه جلساتی از رهبران اين دو  باوفای حزب اعتدال می

دسته در خانۀ خود تشكيل دادم كه انشعاب از بين برود و هر دو دسته وظايفی را 
ً انجام دهندكه داشتند  سپس بعضی از . ولی مساعيم به نتيجه نرسيد. متفقا

جمله دهخدا از عضويت استعفا نمود و يكی از روزها  اعضای مؤثر حزب من
مركب از رجال و دوستان فرهنگ » شركت خيريه پرورش«كه هيأت مديرۀ 
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جلسه خود را تحت رياست شادروان حسن پيرنيا مشيرالدوله در دارالفنون 
اده بود عالمه و من هم در آن عضويت داشتيم، دهخدا از من گله نمود و تشكيل د

ما انتظار نداشتيم كه بعد از استعفای ما شما از عضويت حزب استعفا : گفت
  ..ندهيد و باز در حزب بمانيد

ما انتظار نداشتيم که بعد از استعفای ما شما از : دهخدا از من گله نمود و گفت
 ...د و باز در حزب بمانيدعضويت حزب استعفا ندهي

که چون اين حرف منطق نداشت و استعفای آنها دليل موجهی نبود که من 
شما که از مؤسسين حزب و از همه چيز آن با خبر بوديد، چه : استعفا بدهم، گفتم

علت داشت که مرا به عضويت آن دعوت نموديد؟ گفت از اين جهت که ببينيد ما 
از . بگذاريد فهميده خارج گردم. نفهميده وارد شدم :سوزيم، گفتم در چه آتشی می

ای از سران هر دو  اين مذاکرات چيزی نگذشت که مهاجرت پيش آمد و عده
دسته از ايران رفتند و تا خاتمه جنگ اول جهانی مراجعت ننمودند و بالنتيجه 

    )١( .حزب اعتدال از بين رفت

 

] در زندان[ ی دکتر مصدق از خاطرات و گفته ها ذيلياداشتهای : توضيح  *
به صورت ديکته جليل بزرگمهربدوی و تجديد نظردادگاه که در فاصلۀ می باشد 

می شنيد، يادداشت وبعد پاکنويس می کرد و بعد  دکتر مصدق اصالحاتی در آن  
   .به عمل  می آورد
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  هجدهم  ۀجلس

  ١٣٣٢يادداشتهای  يکشنبه  شانزدهم  اسفند  

  

  اعتدالی حزب رد عضويت علّت

مرحوم . پس از ورود به تهران، چندی در خانه  مشغول مطالعه و تأليف بودم
مشيرالدوله که در مجلس سّوم تقنينيه نماينده بود، به واسطۀ تشکيل دولت، با عده 
ای از نمايندگان ديگر تهران استعفا داده بودند، و انتخابات تهران برای تعيين 

  .وع شده  بودعدۀ  نمايندگان مستعفی شر

در اين موقع دعوتی از طرف حکومت تهران، برای تشکيل انجمن محلّه دولت 
از حسن تصادف، جناب آقای علی اکبردهخدا هم درآن انجمن . به می رسيد

بودند؛ چند روز که با هم کار کرديم، طرفين بکديگررا شناختيم و ايمانی به 
تا . ر مسجد سراج الملک بودمحل انجمن، خيابان برق، د. يکديگر پيدا کرديم

وعدۀ شما  را « اينکه  يکی از روزها که از مسجد خارج می شديم، به من گفتند
گفتم هرجا که شما وعده  داده »  مقابل مسجد واقع  است داده امبه خانه ای که در

  .باشيد موافقم  و به اتفاق می رويم

اج  علی دمحم  دولت آبادی به ورود در خانه معلوم شد که خانه متعلق به آقای ح 
پس از ورود و قدری مذاکرات، . ، يکی از رهبران حزب اعتدال است)١(

برای . معلوم شد که بنده را آنجا برای عضويت درحزب اعتدال دعوت کرده اند
برنخورد، چيزی نگفتم و رد  -که دعوت کننده بودند  - اينکه به آقای دهخدا 

  .نکردم

کردم  به هيچ وجه از جريان سياسی ايران آگاه چون در مدتی که تحصيل می 
و هيچ نمی دانستم  )  و تمام اوقات خود را صرف تحصيالت می کردم( نبودم 

در تهران اين احزاب سياسی از چه اشخاصی تشکيل شده و چه مرام و مقاصدی  
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دارند فقط اعتماد و اطمينان من به شخص آقای دهخدا بود که آن دعوت را قبول 
  .ولی قسم نخوردم. پس از اندکی  قرآن هم آوردند که مرا قسم  بدهند). ٢(کردم

خالصه رفاقت با آقای دهخدا موجب شد که بنده بدون هيچ تحقيقاتی وارد حزب 
چون . چندی هم با خود آقای دهخدا در حزب همکاری  می کرديم. اعتدال بشوم

خنده (می شدند،آقای دهخدا بعضی اوقات، به ساعت  مقّرر در جلسات حاضر ن
قرار ما بر اين بود که منزل ايشان برويم و ايشان را نارحت کنيم  تا اينکه  ) ممتد

  .در وعده حاضر شوند

تشکيل شد که درآن  » شرکت خيريّۀ پرورش« دراين اثنا شرکتی به نام 
انجمن، عدّه ای از رجال معروف از قبيل مرحوم مشيرالدوله، موتمن الملک  و 

هدف انجمن، . من هم در آن انجمن عضو بودم. ضويت داشتندآقای دهخدا ع
تشويق معارف و طبع و نشرکتب مفيد بود؛ و برای اجرای مقصود، اعاناتی هم 

  .گرفته می شد؛ و اگر فراموش نکرده باشم  يک  گاردان پارتی هم داده شد

اعضای اين انجمن، همگی با نهايت جديت اشتغال به کار و اجرای برنامۀ آن 
تا يکی از روزها در روزنامۀ شورا که ارگان حزب اعتدال بود، خواندم  . اشتندد

که سه نفر از اعضای حزب اعتدال، يعنی آقايان دهخدا، معاضد السلطنه پيرنيا 
  .و ميرزا اسدهللا  خان کردستانی  استعفا  داده اند

   از آن، چند روز گذشت که جلسۀ هيئت عاملۀ شرکت  خيريۀ  پرورش  تشکيل
ما انتظار داشتيم شما ما  « آقای دهخدا در آن جلسه  از من گله کردند  که . شد

من » ولی ندانستيم  چه شد  که نخواستيد  با ما همراهی  کنيد؟.  هم استعفا بدهيد
به آقای دهخدا گفتم علّت استعفای شما چی است؟ ايشان معايب حزب اعتدال را 

  .يکی  بعد از ديگری شمردند

به ايشان گفتم با بودن اين معايب ، چرا از من دعوت کرديد و مرا در  بعد من 
  اين حزب وارد  نموديد؟
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گفتند که من شما را دعوت کرده ام برای اينکه ببينيد دچارچه مصيبتی   
ولی اکنون می بينم که .  هستيم، و چاره ای بينديشيد که وضعيت ما بهتر شود

  .ودوضعيت حزب، اين طورها اصالح  نمی ش

علت خودداری من هم ازاستعفا اين بود که حزب اعتدال که اول، حزب   
رهبران   . نتيجۀ اختالف بين اعضا به دو دسته تقسيم شده بود، درواحدی بود

يکی از آن دو دسته، اقای سيد حسن مدرس و حاج آقای شيرازی وکيل شيراز، 
و آقای ميرزا دمحم آبادی و رهبران دستۀ ديگر آقای حاج  ميرزا علی دمحم  دولت 

  .صادق طباطبائی بودند

.  پس از ورود من به حزب، هر دو دسته تمايلی پيدا کردند  که باز يکی بشوند 
اين .  بعضی از اعضا مرا وادار کرده بودند که دعوتی برای اتّحاد دو دسته بکنم

و  کار هم شد، و دوسه جلسه هم سران هر دو دسته به منزل من آمده بودند 
  .مذاکراتی هم به عمل آمد

چون قضيۀ مهاجرت پيش آمد،  و يک .  ولی اين مذاکرات به جائی منتهی نشد 
عدۀ زيادی از نمايدگان مجلس شورا ملی، از آن جمله مرحوم مدّرس و آقای 
طباطبائی از تهران رهسپارقم شدند و از آنجا به کرمانشاه ، پس از آن به ممالک 

مجلس شوراملی هم که حدّ تشکيل آن به علت  مهاجرت . خارج مهاجرت نمودند
  . نمايندگان از بين رفته بود، ديگرتشکيل نشد

] آقا دکتر مصدق[ روزيکشنبه شانزده اسفند ماه را:  توضيح زنده ياد بزرگمهر
زيرا تصور اينکه  . مع هذا قانع نشدند. يک بارهم تصحيح شد. ديکته فرمودند

  ٣٢شته باشد، باز روز چهارشنبه نوزده اسفند ممکن است نکات برخورنده دا
به جناب آقای  دهخدا سالم مرا برسانيد  « تصحيح نهائی به عمل آمد و فرمودند

و از فرستادن خيارها تشکر کنيد، و اين را بدهيد ايشان مطالعه فرمايند؛ هم 
   )٢( »تکميل بفرمايند و اگر ايرادی  دارد رفع فرمايند
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 حوالجات تطبيق سيونکمي در من عضويت   

وزير با کسب نظر از  الممالک نخست بعد از اعالن جنگ اول جهانی، مستوفی
اشخاص خيرخواه و بصير تصميم گرفت در آن جنگ، کشور ايران بيطرفی 
خود را حفظ کند که روی اين نظر مجلس سوم پس از افتتاح به او رأی تمايل 

يا مشيرالدوله اظهار تمايل کرد سپس به حسن پيرن. ولی دولتش طول نکشيد. داد
وزير  نظر پيرنيا نخست.که دولت خود را تشکيل نمود و دولت او هم دير نپاييد

اين بود که از رقابت بين متفقين يعنی دولت فرانسه و انگليس و روسيه تزاری و 
متحدين که عبارت بود از آلمان و اطريش بنفع مملکت استفاده کند که موفق نشد 

استعفاء گرديد و علت اين بود که هيچيک از دول متحارب نخواستند  و مجبور به
ای قشون به فرماندهی  دولت روسيه تزاری عده. بيطرفی ايران را رعايت کنند
کرد  دولت ترکيه نيز که با متحدين همکاری می. ژنرال باراتف به ايران فرستاد

 .معامله به مثل نمود و در نقاط غرب قشون وارد کرد

متفقين از دولت مشيرالدوله اين بود که به ترکيه اعتراض کند، ولی او  تقاضای
از اين نظر که قشون روسيه قبل از قشون ترک به ايران آمده و اعتراض بيک 

طرفی است آن را به اين موکول نمود که روسيه قشون خود را  طرف مخالفت بی
دت قليل تصدی خود از ايران ببرد چون اين کار نشد استعفاء نمود و کاری در م

دار را که يکی از عمال   بلژيکی خزانه» مرنارد«توانست بکند اين بود که دست 
آمريکايی شده بود و از قانون » شوستر«مؤثر سياست خارجی و قائم مقام 

کرد از ماليه  جوزا راجع به اختيارات او سوء استفاده می ٢٣معروف به قانون 
ً تنظيم کرده بود، به  کوتاه کند و اليحه تشکيالت وزارت ماليه را که شخصا

 .مجلس شورای ملی پيشنهاد نمود

قبالً سردار (الدوله دولت را تشکيل نمود و حاج اميرنظام همدانی  سپس عين
اين وزير گذشته از اينکه از امور مالی . به وزارت ماليه منصوب گرديد) اکرم

ار با تسبيحی که اطالع نداشت، صاحب عزم و تصميم هم نبود و برای هر ک
باب مثال در قانون تشکيالت وزارت  کرد و من غالباً در دست داشت استخاره می
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گيری مشيرالدوله از کار به تصويب مجلس رسيد، چند  ماليه که بعد از کناره
داری و محاکمات  اداره که عبارت بود از تشخيص عايدات، محاسبات که خزانه

بايست تعيين شوند تا رؤسای  از آنها میبينی شده بود که رؤسای هر يک  پيش
 .دواير و شعب با نظر رئيس اداره مربوطه منصوب گردند

داری کل منصوب  نمود کسی را به رياست خزانه برای اين کار روزی فکر می
آمد راجع به ترک آن يعنی رئيس اداره را  اگر خوب می. کرد کند و استخاره می

آمد ازاين انتصاب  نچه آن هم خوب میچنا. نمود انتخاب نکند استخاره می
آمد آن  ولی اگر ترک استخاره بد می. شد کرد و اداره تشکيل نمی صرفنظر می

ها  نمود که نتيجه سايراستخاره وقت تشکيل اداره خزانه را به اين موکول می
ها تمام خوب و ترکشان بد باشد تا  معلوم شود و چون امکان نداشت که استخاره

 .م وزير بود وزارت ماليه در حال فلج باقی و تعطيل بودحاج امير نظا

الدوله که  وثوق. الممالک در رأس دولت قرار گرفت الدوله، مستوفی بعد ازعين
از امور مالی مطلع و صاحب تصميم بود به وزارت ماليه منصوب شد و قانون 

 .تشکيالت اجراء گرديد

کزی آن وزارت و کميسيون تطبيق حوالجات هم که يکی از تشکيالت مر
بايست انتخاب کند تشکيل  مرکب از پنج عضو بود و مجلس شورای ملی می

وظايفش اين بود به درخواست گرديد و من به عضويت آن انتخاب شدم و يکی از
چنانچه طبق اعتبارات مصوبه . فرستاد رسيدگی کند پولی که هر وزارتخانه می

ۀ محاسبات حواله صادر، وزير سپس ادار. صادر شده بود آن را تصديق نمايد
به طور خالصه هيچ وجهی از . ماليه امضا نموده خزانه وجه آن را بپردازد

خزانه خارج نشود مگر اينکه اعتباری برای پرداخت آن تصويب شده و 
يک از ادوار  کميسيون هم تصديق کرده باشد که چون بودجه کل مملکت در هيچ

 .انجام وظيفه مشکل بودتقنينيه تصويب نشده بود طبق قانون 

مجلس اول که جمع و خرج مملکت را موازنه داد، گرچه کاری بسيار مفيد بود 
بينی عوائد و مخارج مملکتی است  ولی بودجه مملکت نبود، چونکه بودجه پيش
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برای يک سنه مالی، در صورتی که عمليات انجمن مالی آن مجلس مربوط به 
گذشت  هر قدر از عمر مشروطه می عوائد و مخارج قبل از مشروطه بود و

نمود و در بودجه تأثير داشت،  چون سبک کار و طرز تشکيالت فرق می
يک از مجالس اوليه نتوانستند بودجه مملکت را تصويب کنند مگر بعضی  هيچ

باب مثال  گرفت و من های جزء را که مدرک کار کميسيون قرار می از بودجه
آن را در هر ماه به سی هزار تومان محدود بودجه دربار سلطنتی که مجلس اول 

و تصويب کرده بود و اکنون بايد ديد که مجلس اول بين عايدات و مخارج 
 .چطور ايجاد موازنه نمود

ـ تفاوت عملی که والت و حکام اضافه از ماليات جزو جمعی از ماليات )١(
م از اين گرفتند، بالتمام جزو عايدات رسمی دولت درآمد و بالتما دهندگان می

جهت که قبل از مشروطه هر قسمتی از آن به عنوان پيشکش والت و حکام 
 .شد وارد خزانه می

ـ مجلس اول تيوالت را الغا نمود و موضوع تيول در رژيم قديم اين بود که )٢(
اشخاص متنفذ و صاحب حقوق يک يا چندپارچه از دهات اربابی يا خالصه 

يکی اين بود که : ه اين کار دو فايده داشتدولت را محل حقوق خود قرار دهند ک
والت و حکام به عنوان فاضل کتابچه يعنی طلب از دولت نتوانند از تأديه حقوق 
آنان خودداری کنند و صاحبان تيول حقوق خود را از بابت ماليات امالک اربابی 
و عوائد دهات خالصه حساب نمايند ـ ديگر اينکه تفاوت عمل امالک تيولی را 

چنانچه خالصه و ملک دولت بود در . ملک مردم بود، به نفع خود بگيرند اگر
برای مالکين و ساکنين دهات . آبادی آن بکوشند و از درآمد ملک استفاده نمايند

گرفتند و  فايده نبود چونکه تحت حمايت صاحبان تيول قرار می هم اين رژيم بی
ی تيوالت تفاوت عمل از تعديات مأمورين دولت مصون بودند که پس از الغا

 .دهات تيولی نيز وارد خزانۀ دولت گرديد

ـ آنچه از همه بيشتر در موازنه جمع و خرج تأثير داشت، کسر و يا قطع )٣(
حقوق کسانی بود که بواسطه تمّکن و دارايی احتياج به حقوق دولت نداشتند ولی 
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انه مملکت بواسطه وضعيت خانوادگی و نفوذی که داشتند، هر سال مبلغی از خز
کردند که مجلس اول بدون استثناء و بدون هيچ مالحظه از بودجه  استفاده می

دربار و حقوق شاهزادگان و رجال و خوانين يا کسر نمود و يا به کلی آنها را 
قطع کرد و چون مجلسی مرکب از نمايندگان حقيقی ملت بود، نه شاه توانست 

 .ض کنندحرفی بزند نه صاحبان حقوق توانستند اعترا

خالصه اينکه، چون بودجه کل مملکت به تصويب نرسيده بود، چنانچه در يکی 
از مجالس اعتباری برای يکی از تشکيالت مملکتی تصويب شده بود کميسيون 

های هيأت  نمود واال با تصويبنامه ورقه درخواست را با آن اعتبار تطبيق می
که  مالً عملی نبود، چونگذاراز تشکيل کميسيون کا وزيران که مقصود قانون

هر چه  دو وزيران بودند و کنندگان هر دهندگان به اعتبار ومصرف رأی
 .نمودند خواستند تصويب می  می

کرد ولی بواسطه اختالف نظری که بين اعضاء  با اين حال، کميسيون کار می
نمود و تأخير در امور سبب شده بود وزارت  ايجاد شده بود، کارها پيشرفت نمی

هايی که پرداخت آن فوری بود، بدون تصديق کميسيون  يه وجوه درخواستمال
تأديه کند و آنهايی که فوريت نداشت چون در خزانه وجهی برای دريافت 
پرداخت نبود، به کميسيون بفرستد که روی آن حرف بزنند، تا هر وقت به 

ام اعضای کميسيون هم ازاينکه تم. وجه آنها تأديه شود خزانه پولی رسيد،
چونکه حقوق خود را . آمد شکايت نداشتند ها برای تصويب نمی درخواست

العملی  داد، حق ی رژيم قديم که هر کس کاری صورت می گرفتند و رويه می
 .گرفت از بين رفته بود ازصاحب کار می

جوئی نمود و  الممالک از کار کناره ی مشکالت سياسی، مستوفی بواسطه
رمانفرما مأمور تشکيل دولت شد و مرا که کميسيون شاهزاده عبدالحسين ميرزا ف

تطبيق حوالجات اشتغال داشتم برای پست وزارت ماليه دعوت نمود چند روز هم 
کسی را برای اين در نظر گرفت شايد مادرم بتواند مرا برای قبول کار حاضر 

ی سياسی او مخالف بودم در آن دولت  ولی من ازاين نظر که با رويه. کند
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نمودم وعدم موافقت من سبب شده بود که تا متصدی کار بود با من شرکت ن
از من سؤال : مالقات نکند، ولی روزی که استعفا نمود به ديدنم آمد و گفت

بی ميل نيستم که بدانم علت استعفای شما : ام؟ گفتم کنی چرا استعفاء کرده نمی
ران خيانت کند، بايست به اي ی عباس ميرزا نمی ازاين جهت که نوه: گفت. چيست

ولی از اينکه موضوع چه بود آن روز صحبتی ننمود و اينطور شهرت داشت 
ای  الضرب خواهش کرده بود کاری بکند که عده که قبل از استعفاء از حاج امين

از دولت شکايت کنند تا او بتواند آن را بهانه برای استعفا قرار دهد و از کناره 
خواستند و او نتوانسته بود انجام  اری که میجوئيش مدتی نگذشت که معلوم شد ک

 .دهد، چه بود

» کسمينسکی« . دمحم ولی خان سپهساالر در رأس دولت قرار گرفت} سپس{
ی او  ی تجارت روسيه در ايران از من تقاضای مالقات نمود و سابقه رئيس اداره

و بود ی ا با من اين بود که خانهای سعدالملک ـ محل فعلی کاخ مرمرـ در اجاره
بايست از بابت طلبی که خانم من از مالک خانه داشت،  که مال االجارۀ آن را می

تأديه کند که چون در حساب اختالفی روی داده بود، بين او و من مالقاتی دست 
 .داد که موجب آشنائی ما شده بود

منشی سفارت روسيه » يورنيف« با : رئيس اداره تجارت آمد و اظهار نمود که
برای رياست : سپهساالر به او گفت. ديدن رئيس الوزراء رفته بودمتزاری ب

ام و اسم از شما  کميسيونی که بايد تشکيل شود، شخص خوبی را در نظر گرفته
با من آشناست او : گفتم. شناسم ام و نمی او را هيچ نديده: ولی يورنيف گفت. برد

يم کميسيونی مرکب از ام به شما بگو اکنون آمده. را به شما معرفی خواهم نمود
شود که در ماليه ايران نظارت کند که سه عضو آن را   پنج عضو تشکيل می

. دولت ايران، چهارمی را دولت ما و پنجمی را دولت انگليس تعيين خواهد نمود
شود که  شما به رياست کميسيون و با حقوق يکهزار تومان در هر ماه تعيين می

مادام العمر به شما ) يه تزاری در طهرانبانک سابق روس( بانک استقراضی 
خواهد پرداخت و چون اکثريت آن با نمايندگان ايران است از اين چه بهتر که 
اين کار راقبول کنيد و چندی مراقبت نمائيد که امور جريان عادی خود را طی 
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اکنون اگر موافقيد به سفارت برويم که شما . کند و بعد اگر نخواستيد استعفا دهيد
 به وزير مختار معرفی کنم؟ را

گفتم اگر وظايف کميسيون اين است که در ماليه نظارت کند، اکنون همين کار 
کنم، با اين فرق که مرا مجلس شورای ملی انتخاب نموده و در هر ماه هم  را می

چنانچه از اين کار صرفنظر کنم و رياست . بيش از دويست تومان حقوق ندارم
آيا نخواهد گفت حقوق گزاف اين شغل آن هم   قبول نمايم، المللی را کميسيون بين

العمر سبب شده است که من از يک کار ملی دست بکشم و کاری که جنبه  مادام
 المللی دارد قبول نمايم؟ بين

. رفع اين مشکل با خود شماست: رئيس تجارت که مردی بسيار ساده بود، گفت
اعت کنيد، هيچکس نخواهد گفت که چنانچه در اين کميسيون هم به همان مبلغ قن

 .ايد شما تطميع شده

دهم که  کنم وبه شما جواب می فکرمی: فايده بود،گفتم ديگرچون مذاکره بی
وزير وقت خواستم و  اعتدال و برادر نخست  بالفاصله ازسردار کبيرعضو حزب

 تقاضا کردم سپهساالر مرا از اين کار معاف کند و آن وقت فهميدم که فرمانفرما
 .به چه علت از رياست دولت استعفا کرده بود

بلژيکی رئيس اداره کل گمرکات و » سنس هن«کميسيون مختلط تحت رياست 
الدوله و عبدالحسين خان سردار معظم خراسانی  عضويت حاج محسن خان امين

ازمقابل اتاق کميسيون تطبيق . تيمورتاش نمايندگان روس وانگليس تشکيل گرديد
رما به قصرابيض رفتند وبه رئيس دولت معرفی شدند که حوالجات محل کا

 .ديدار آن منظره برای هر کس که ايران را دوست می داشت، بسيار ناگوار بود

* * * 

گذشت ضعف مزاج  کردم و هر قدر می من کماکان در کميسيون تطبيق کار می
ين توانستم خوب انجام وظيفه کنم و علت ا که نمی کرد به طوری بر من غلبه می

بود که در يک سال قبل؛ يعنی آن روزی که شايع شده بود شاه از طهران حرکت 
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دهد به تب و دلدرد شديدی مبتال گشتم و به  کند و اصفهان را پايتخت قرار می می
خان ثقفيـ دوست و همسايه خود ـ مراجعه کردم که دوايی داد و آثارش  دکتر خليل

به دکتر محمود خان معتمد و دوست اين دفعه که بازعودت نمود . از بين رفت
ام و دکتر  قديم خود مراجعه نمودم که تشخيص داد به مرض آپانديسيت مبتال شده

کرک طبيب مريضخانه امريکايی هم آن را تأييد کرد و تا آنوقت اين مرض در 
 .ايران شايع نبود و کسی هم عمل نکرده بود

ی يخ بگذارم و غير از  دستوری که به من داد، اين بود روی محل درد کيسه
مايعات از قبيل سوپ و آب پرتقال، غذای ديگر صرف نکنم تاورم تحليل برود 

 .و بتوانم برای عمل جراحی بخارج از کشور مسافرت نمايم

دستور اجرا شد و درد تخفيف يافت تا يکی از روزها که دکتر کرک از من 
آمريکا بروم، رئيس خواهم با خانم و طفل کوچکم به  می: عيادت نمود، گفت

وعده داده است که اتوموبيل ضرابخانه ما را به پهلوی » الواشری«ضرابخانه 
من نيز تصميم گرفتم که با او حرکت کنم تا اگر در بين راه اتفاقی . من برساند

افتاد، از او استفاده نمايم و چون تعداد اتوموبيل در آنوقت کم بود، يکی از 
وعده نمود از روسها برايم يک آمبوالنس صليب  وزرای دولت وثوق هم به من

 .احمر بگيرد

او هم موافقت . روز بعد که دکتر کرک از من عيادت نمود، شرح قضيه را گفتم

نمود که هر دو يک روز حرکت کنيم و تا پهلوی با هم باشيم و برای اين کار من 

لی که به او نه از اتوموبي. چند روز در انتظار مانديم. صد تومان به او بدهم

تصميم گرفتيم با . نه به من هيچکدام اثری بروز ننمود وعده داده شده بود،

بايست به  ی چاپاری عرض راه حرکت کنيم و باز راجع به وجهی که می کالسکه

او بدهم صحبت شد که گفت چهارصد تومان و توضيح داد اگر با اتومبيل 

نمود، ولی اکنون که  فايت میرفتيم، چون يک روز در راه بوديم صد تومان ک می

توانم موافقت نمايم که آنوقت در  رويم با وجهی کمتر از اين نمی با کالسکه می
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نظر به اينکه مرضم غير از عمل عالج نداشت و بر . طال بود  حدود هشتاد ليره

توانست عمل کند بين طهران و پهلوی وسايل  خواست و می فرض اينکه دکتر می

کند من  ا او وداع کردم و تصميم گرفتم هر روز که حرکت میکار فراهم نبود، ب

قبل از او حرکت کنم تا اگر در راه اتفاقی افتاد برسد و دستوری بدهد و هر قدر 

ی راه طهران ـ انزلی آن وقت با  امتياز وسايل نقليه. هم که خواست بپردازم

آمريکايی ارباب بهمن زردشتی بود که گفتند دکتر پسر او را در مريضخانۀ 

ای از او به عهدۀ مأمورين راه گرفته بود و برای  معالجه کرده و سفارشنامه

  .گرفتن مال در عرض راه به هر مسافری حق تقدم دارد

از روز حرکت او مطلع شدم و قبل ازآفتاب که زمستان و هوا بسيار سرد بود، 

آباد اولين  شاه در. با برادرم ابوالحسن ديبا و عبدالرحيم خان گماشته حرکت کردم

خواستيم  ها عوض شده بود و می چاپارخانه و چهار فرسخی طهران که اسب

ای رسيد که از آن دکتر کرک و خانمش پياده شدند و از  حرکت کنيم کالسکه

سعادت ياری : گفتم. دکتر گفت که باز ما همسفر شديم. ديدار ما تعجب کردند

نمود  شد و حرکت می او اسب داده میکرده است با هم باشيم، چنانچه بالتأمل به 

مقصودی که داشتم تأمين نبود و برای جلوگيری از اين کار، نايب چاپارخانه را 

چون ناخوشم و شب بايد در ينگی امام استراحت کنم، به : خواستم و به او گفتم

دکتر قدری ديرتر اسب بدهيد که من قبل از او به حصارک برسم و از آنجا 

نايب هم که ديد مرا از اطاق با . در ينگی امام استراحت نمايم حرکت کنم که شب

 .اند قبول نمود و انعامی هم گرفت و رفت تختخواب حرکت داده

هنوز به غروب قدری مانده بود که وارد ينگی امام شديم و يکی از دو اطاقی 

دکتر هم که بعد وارد شد اطاق ديگر را .که در ايوان چاپارخانه بود، گرفتيم

خود از من عيادت نمود و همين که خواست برود ، طبق   فت و به ميل و ارادهگر

معمول طهران عبدالرحيم خان پاکتی را که پنج تومان در آن گذارده شده بود به 
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ارباب بهمن را برای گرفتن   او داد که نگرفت و بعد از صرف شام سفارشنامه

ت، آن را ارباب رئيسی ما صحيح اس: گفت. مال به نايب چاپارخانه ارائه نمود

توان کرد که مالهای خسته و خوراک نخورده را هم  نوشته است ولی چه می

توان از طويله خارج نمود که در اين وقت شب نتوانند شما را به منزل  نمی

چون اين حرف جواب . گناه شما در بين راه از سرما تلف شود برسانند و طفل بی

 .ام بيتوته کردنداشت، دکتر شب را در ينگی ام

توجه من به اين بود که دکتر موضوع را درک کند و انعامی بيش از معمول و 

متعارف بدهد و صبح از ما زودتر حرکت نمايد، ولی هنوز دکتر از خواب بيدار 

 .نشده بود که ما از ينگی امام حرکت کرديم و تا قزوين ديگر او را نديديم

. بل از جنگ ديده بودم، فرق کرده بودوضعيت چاپارخانۀ قزوين با آنچه من ق

قبل از جنگ وسائل نقليه و مهمانخانه در يک محل بود ولی بعد از جنگ که 

های ديگر  محل سابق را قشون روس اشغال کرده بود مسافرين در مهمانخانه

ای برد و دکتر هم به  نمودند که سورچی ما را به يک مهمانخانه شهر منزل می

 .فته بود که بعد آمد و از من عيادت نمودديگری ر  مهمانخانه

سورچی که قول داده بود قبل از آفتاب کالسکه حاضر شود، به عهد خود وفا 

از قزوين به بعد ما در تمام منازل جلو بوديم و دکتر در پشت سر، تا سفيد . نمود

کتله منزلی نزديک شهر رشت که دکتر از راه رسيد و چون بيش از يک اطاق 

را هم ما گرفته بوديم، گفت يا به من هم اطاقی بدهيد شب در اين جا  نبود و آن

بمانم يا اجازه دهيد از اين جا حرکت کنم و قبل از اينکه به انزلی وارد شويد، 

توقف يا حرکت : گفتم. برای شما بليط خريده جای شما را د ر کشتی حفظ نمايم

هيچکس مانع حرکت من ترديد ندارم که : گفت. شما بسته به نظر خودتان است

شود که سفارشنامۀ ارباب بهمن در اين راه هيچ  دانم چطور می نيست، ولی نمی

شايد از اين جهت است که ما حق تقدم نداريم که خنديد و به : گفتم. تأثيری ندارد
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محض اينکه گفت اسب کالسکه حاضر شد و حرکت نمود و انتظار ما اين بود 

ده باشد ولی چون خريد بليط مقيد به ارائه که در کشتی جای ما را حفظ کر

هر . گذرنامه بود که به دکتر داده نشده بود، بليط برای ما خريداری نکرده بود

شب در دريا به . طور بود، خودمان تهيه نموديم و با همان کشتی حرکت کرديم

من بسيار سخت گذشت و صبح قبل از رسيدن به ساحل طبق قرارداد چهارصد 

خواست  که آن وقت صد تومان ارزش داشت به او دادم که نمیمنات روسی 

آهن  قبول کند و چون تحقيق کرده بود به علت حمل قشون مدت پانزده روز راه

کنند از من خواهش نمود که موقع عمل در بيمارستان  بادکوبه مسافر قبول نمی

 .خواست اجاره دهند بيايد با من صحبت کند باشد و هر وقت هم که می

بادکوبه بيمارستان بزرگی بودکه يکی از اتباع آلمان قبل از جنگ بنا کرده  در

و در نتيجه پيش آمد جنگ به يکی از اتباع روسيه واگذار کرده بود که بالدرنگ 

وارد آنجا شدم و دکتر فين کلش تن جراح معروف ـ مرا با حضور دکتر کرک 

شده بود، ارائه نمود و  عمل نمود وقسمتی از آپانديس مرا که در الکل گذارده

 .ی مطلوب عايد نشود شد که از اين عمل نتيجه اندک تأخير سبب می: گفت

توقف من در بيمارستان به واسطه احتياج مجروحين جنگی به اطاق ، طولی 

نکشيد که ازمريضخانه به هتل رفتم و چون هوای قفقاز از طهران ماليم تر بود، 

در اين اثناء تلگرافی از . ا استراحت کنمبه تفليس حرکت نمودم که چندی آنج

الدوله ديبا ژنرال قونسول ايران در تفليس رسيد که من هر  پطروگراد به شعاع

 .قدر زودتر به طهران حرکت نمايم که در فصل بعد از آن صحبت خواهم نمود

)٣(  

 

  می باشد  ] در زندان[ ياداشتهای ذيل از خاطرات و گفته های دکتر مصدق *  
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  حوالجات تطبيق يونکميس

  

  ١٣٣٢يادداشتهای چهار شنبه نوزدهم  اسفند 

  » رنجهای سياسی دکتر مصدق« از کتاب 

قبل از مهاجرت نمايندگان، مجلس سوم تقنينه رأی تمايل به مرحوم مشيرالدوله 
آن مرحوم پس از تشکيل دولت، الزم ديد که تکليف مستشاران مالی بلژيکی . داد

چونکه بر طبق قانون . در رأس آنها بود، معلوم کند (Mornard)را که ُمرنار 
داده بود، ُمرنار ] اختيارات) [ ١(تحقيق شود که اين قانون به شوستر( جوزا  ٢٣

خزانه دار )٢)(جای او را گرفت و استفاده کرد، يا به خود ُمرنار داده بودند؟
ضی بودند، بلژيکی اختيارات فوق العاده داشت، و مردم هم از آنها بسيارنارا

خصوصاً مردم روشنفکر وطن پرست که می دانستند می توانند ماليۀ مملکت را 
ولی يک عده بلژيکی که بعضی از آنها، فاسد بودند و هم بی اطالع ، .اداره کنند

در رأس دواير ماليۀ اياالت قرار گرفته ، هر کاری که می خواستند می کردند، 
  .طن پرست می آوردندو هر باليی به سر مردمان آزاده  و و

جواز را در مجلس  سوم  نمود،  ٢٣مرحوم مشير الدوله  پيشنهاد نسخ  قانون 
فقط  بعضی از .  و دست خزانه دار مقتدر  بلژيکی را از مملکت کوتاه کرد

واقع شده    (LeLo)بودند که در رأس آنها مسيو] باقی[ بلژيکی ها در کار خود 
از اينکه ] قبل از[ تا. نونی بتوانند استفاده کنندبود، بدون اينکه از يک چنين قا

قانون تشکيالت وزارت ماليه را دولت به مجلس پيشنهاد کند واز مجلس بگذرد، 
کميسيونی مرکب از سه نفر برای نظارت در امر ماليه از طرف مجلس انتخاب 

  .شد

بعد قانون تشکيالت وزارت ماليه را دولت از تصويب مجلس گذارانيد، ولی 
جبوربه استعفا شد زيرا قشون تُرک در تحت فرماندهی علی احسان بيک م
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به خاک ايران وارد شده بود؛ و بارتُف سردار روسی که در )  ٣) (تحقيق شود(
رأس قشون  دولت روسيۀ تزاری  بود، با  ورود  خود به خاک ايران ، به دولت 

چونکه در زمان . اعتراض کرد، و دولت انگليس هم با اين اعتراض موافق بود
راجع به منطقۀ ١٩٠٧مجلس اول، بين دولتين روسيه تزاری و انگليس، قرارداد 

نفوذ سياسی دولتين منعقد شده بود، که در حدود دو قسمت شمالی و مرکزی 
مملکت جزو منطقۀ نفوذ دولت روسيه قرارگرفته بود، و يک قسمتی هم در 

ز امضای اين قرارداد پس ا. جنوب، برای منطقۀ بی طرف معلوم شده بود
دولتين مزبورتين، هر عملی را که راجع به سياست عمومی مملکت بود متفقاً 

  .می نمودند، و نمايندگان آن دو دولت، با هم نزد  دولت ايران اقدام  می کردند

بی طرفی ) مشيرالدوله بود يا مستوفی؟ تحقيق شود( نظربه اينکه دولت ايران  
، و قشون روس در ايران مخالف با بی )۴. (بود خود را درجنگ اعالن کرده

من نمی توانم   « طرفی دولت ايران بود، مرحوم مشيرالدوله متعذر شد به اينکه 
چونکه خواهند گفت اين . به ورود قشون عثمانی در خاک ايران اعتراض کنم

اگر دولت بی طرف است، قشون  . اعتراض دولت، يک بام و دو هوا است
ن چرا وارد شده و چرا مانده است؟ اگر بی طرف نيست، قشون  روسيه در ايرا

در اين صورت قشون روسيه از ايران خارج شود تا من . عثمانی هم آمده است
و چون دولت روسيه حاضر نمی شد که » بتوانم  آنها را هم از ايران خارج کنم 

  .ا دادچنين عملی را انجام دهد، مرحوم مشيرالدوله هم از رياست دولت استعف

و وثوق ) ۵)(تحقيق شود( مجلس شورای ملی به مرحوم و عين الدوله رأی داد 
که  –، وقانون تشکيالت وزارت ماليه را )۶(الدوله وزيرماليۀ آن دولت شد 

  .به موقع اجرا گذاشتند –کابينۀ سابق به تصويب  مجلس رسانده بود 

رای ملی انتخاب  بر طبق اين قانون، کميسيونی مرکب از پنج نفر، مجلس شو
وظيفۀ کميسيون اين بود که تمام . نمود که در امورماليه نظارت داشته باشند

حوالجات وزارت ماليه را قبل از امضای وزير، با اعتبارات تطبيق و تصديق  
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ازاين لحاظ کميسيون مزبوردرقانون، ُمسّما به کميسيون تطبيق حوالجات  . کند
ری بودم که مجلس شورای ملی برای عضويت  شده بود؛ و من يکی از آن پنج نف

  .کميسيون انتخاب کرده بود

تومان  ٢٠٠قريب دوسال من در اين کميسيون کار می کردم و از دولت ماهی  
  .حقوق می گرفتم، و شخصاً صرف ُکتُب و امور خيريه می کردم

  

  سپهساالر کابينۀ فرمانفرما، استعفای

ورای ملی نبود، مرحوم فرمانفرما پس از استعفای اين دولت،  چون مجلس ش
خوب به خاطر دارم که چند روزی برای . به فرمان شاه رئيس الوزرا شد

وزارت ماليه کسی را معين نکرده بود،و به من اصرارمی کرد که پست مزبور 
اين امتناع من درخانوادگی موجب  . ولی من جداً امتناع نمودم. را قبول کنم

را به اين ) طان سابق لمعزالس( اجی يمين الملک تا اينکه بعد ، ح. رنجش شد
  .سمت دعوت نمود؛  و شهرت داشت که مبلغی هم از او تعارف گرفته است

يک روز که بين مرحوم فرمانفرما و اين جانب مالقات دست داد، به من  
»  شما وزيرماليه نشديد تصور کرديد که ديگر کسی وزيرماليه نخواهد شد«گفت

  !د، خيلی هم بهتر شدگفتم ديديم که ش

چون سياستهای خارجی انتظاراتی ازفرمانفرما داشتند که نمی توانست انجام 
دهد، وسياستهای خارجی را هم نمی خواست پاره کند ، در صدد  بود که وسائلی  

معروف بود که شبی به منزل حاجی امين : برای استعفای خود به دست آورد
ولی با .  می دانم  شما  مخالف من هستيد « ه الضرب رفته  و به او  گفته بود  ک

اين حال از شما خواهش می کنم که اين مخالفت خود را به صورت عمل در 
» بياوريد، و يکی عده از تجار را حاضر کنيد که بگويند ما با اين دولت مخالفيم 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

پس از آن به فرمان شاه، مرحوم دمحم ولی خان . و اين کار شد و او استعفا داد
  .کابنی سپهساالر رييس الوزرا شدتن

کسمنيسکی ]  يعنی دمحمولی خان[يکی از روزها درزمان رياست وزرائی ايشان
که مردم به عنوان تعارف و ( نمايندۀ تجارتی دولت تزاری روسيه درايران )  ٧(

به من ) تملق به او می گفتند وزيرتجارت روسيه، و اوهم به ريش می گرفت
و نيم  بعد از ظهر برای ديدن من خواهد  آمد،  به کسی تلفن کرد که ساعت يک 

  .وقت مالقات  ندهم

در اينجا الزم است بگويم که ارتباط من با او فقط به علت اين بود که خانه های 
سعد الملک، محل فعلی کاخ مرمر در بيع شرط خانم  من بود، و کسمنيسکی در 

الجاره، يک مرتبه من به برای اختالف حساب مال ا. اين خانه ها نشسته بود
ديگر به هيچ وجه  . منزل  او رفته بودم، و يک مرتبه هم او به منزل من آمده بود

  .نه با او،  بلکه با هيچ  يک از خارجيهای مقيم تهران من ارتباط نداشتم

قبل ازظهربا مسيو يورنيف، مترجم سفارت : در ساعت معهود آمد وگفت
سپهساالربه مسيو يورنيف گفت  . رفته بوديمروسيه تزاری به ديدن سپهساالر 

برای رياست کميسيونی که در نظر داريد، من يک شخص مناسب و شايسته ای  
من « يورنيف در جواب گفت . را در نظر گرفته ام ، و او مصدق السلطنه است

  »او را نمی شناسم

   من به يورنيف گفتم که من با او آشنا هستم و ممکن: مسيو کسمينسکی گفت
اين است که من آمده ام به شما بگويم که . است شما را با هم مالقات دهم
سه نفراز اعضای آن که دارای اکثری اند،  . کميسيونی در ُشُرف تشکيل است

بايد از طرف دولت معين شوند، و يکی ديگراز اعضا به نمايندگی دولت 
ميسيون اين است وظيفۀ اين ک. انگليس، و عضو پنجم به نمايندگی روسيه تزاری

  .که  در تمام  امور مالی  مملکت نظارت  کنند
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آن وقت من فهميدم که يکی از چيزهائی که از فرمانفرما می خواستند ، همين     
روزی که استعفا داده بود، به . کميسيون بود، که او نخواست چنين کاری بکند

م که شايسته ازمن بعضی انتظارات داستند، و من ديد« خانۀ من آمد و گفت 
نوۀ عباس ميرزا نايب السلطنه نيست که به ) بغض وگريه آقای دکتر مصدق(

اين است که با فراغت خيال، از . مملکت خيانت کند و چنين عملياتی انجام دهد
اکنون که ازاين گرفتاری خالص شده . اين تکاليفی که به من می کردند، آمده ام
  » ام، ومرتکب يک چنين خيانتی نشده ام ام، بسيار خوشوقتم که ازکار خارج شده

برای حقوق هم به شخص شما ماهی هزارتومان داده ] کمسنيسکی به من گفت[
می شود، و بانک استقراضی سند می دهد که مادام العمراين وجه به شما خواهد 

و ممکن است که شما پس از . خواه شما در سراين کارباشيد ، خواه نباشيد. رسيد
  .ن، يکی دو سه ماه کاربکنيد و بعد استعفا بدهيدتشکيل کميسيو

مستمّری ، ( Rente Viagereمن به خنده به اوگفتم که معلوم می شود اين يک  
  .است) عايدی مادم العمری 

  .تا شما هستيد اين مستمری هم هست. گفت بله همين طوراست 

رت  گفتم  در حال حاضر من از طرف مجلس سوم، در امورمالی  مملکت  نظا
اگر من چنين  کاری را قبول کنم، آيا . تومان می گيرم  ٢٠٠می کنم و ماهی 

مردم نخواهند گفت که طمع و آز مرا مجبور نموده  که از نمايندگی  يک مجلس  
  ملی صرفنظر کنم؟

تومان بگيريد   ٢٠٠شما هم اگردر اينجا ماهی : گفت رفع اين اشکال آسان است
  .ديگر اعتراض از بين می رود

اصل  . اگر من اينجا بيايم بايد خيلی بيش ازاين پولها بگيرم!  گفتم آقای من 
مقصود اين است  که من چطور از نمايندگی مردم صرف نظر کنم و دريک 

  کميسيونی با نمايندگی دو دولت بيگانه همکاری  کنم؟
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اگر شما موافقت کرديد به من خبر  . کسمنيسکی برخاست و گفت می روم
ن در آن وقت قشون تزاری مسلط بر اوضاع بود، بيش ازاين نمی چو. بدهيد

بالفاصله به ديدن سردار کبير برادر سپهساالر، که  . توانستم  با او صحبتی بکنم
با من آشنا بود رفتم  و از او خواهش کردم که به سپهساالر بگويد  اين شتر را 

سپهساالر ديگر در « ه رفت وگفت و به من خبر داد ک. دَِر خانه ديگری بخواباند
  »اين موضوع  راجع به شما صحبتی نخواهد کرد

کميسيون مزبور  تشکيل  شد و رياست آن از طرف دولت ايران به ِهنِسنس 
(Hensense)  بلژکی رئيس گمرک محول شد ؛ و دو عضو ديگر ايرانی  يکی

  .امين الدوله بود و ديگری  تيمورتاش 

چون سپهساالر نتوانست ييش از  . ِرکار بودکابينۀ سپهساالر چند ماهی  در سَ 
  .کاری بکند، استعفا داد و رفت)  ٨(اين 

  

  نوزدهم  جلسه پانوشتهای

مورگان شوسترآمريکايی، ازاستثنائات مستشاری در ايران بود که خدمات  – ١
اما چون اين خدمات با مطامع . بسيار صادقانه و مأثری را شروع کرده بود

به خصوص ناصر (يس، ومعدودی دولتمردان داخلی استعماری روس وانگل
سازگاری نداشت ، تصميم  گرفتند ) الملک نايب السلطنه، به عنوان مهره اصلی

لذا روسيه تزاری برای اخراج شوستر، دو اولتيماتوم به . نفی و طردش کنند
اولتيماتوم روسيه را مجلس دوم ايران، در نهايت از خود گذشتگی و . ايران داد

اما فشارروس ها تا حد اعزام نيروهای . ت، و قريب به اتفاق آرا رد کردرشاد
جديد و اشغال قسمتهايی از شمال ايران سبب شد که شوستر بيش از هشت ماه و 

وقتی در مورد تکليف ايران در قبال آن همه فشار برای . چند روز دام نياورد
ن نبايد به خاطراو اخراج شوستر با خود  وی استصواب شد، گفته بود ايرانيا
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خطرات بی ثمری را قبول کنند ، و در درجۀ اول مصلحت ايران مطرح است و 
اما . و رفت و تقاضای بعدی برای مراجعه او بی نتيجه ماند... او خواهد رفت

وی درسال . شوستر در خارج نيز برای اصالح امور ايران فعاليت می کرد
  .در امريکا در گذشت ١٩۶۶

مورگان شوسترمستشار مالی و گمرکی ايران، : وزا و ُمرنارج ٢٣قانون  – ٢
. برای انجام خدمات خود از دولت و مجلس درخواست اختيارات قانونی کرد

 ٢٣مجلس دوم ايران، اليحۀ اختيارات شوستر را در همان روز تقديم دولت  در 
  .به اتفاق  آرا مورد تصويب قرارداد ١٢٩٠جوزای 

گفته  )  ١٣٣٧بهمن  ٢٠( سخنرانی باشگاه مهرگان  دکتر احمد متين دفتری در
بود دولت و مجلس ايران به خاطراعتمادی که به شوستر داشتند،اختيارات 

ولی بعد ها که وی با اولتيماتوم از ايران رفت، قانون مزبور . وسيعی به او دادند
ه اين قانون ک. به دست مرنار بلژيکی افتاد  که آلت دست سياستهای خارجی بود

با آن سالم و صلوات گذشته بود، به صورت يکی از منفورترين  قوانين ايران 
  ) ١٨و  ١۶مورگان شوستر، اختناق ايران، مقدمۀ اسماعيل رائين، صص(درآمد 

حسين مکی علت آن همه سوء استفاده ازاين قانون به دست مرناررا در 
نه داری مملکت  شتابزدگی مجلس دوم می داند که درنتيجه، تمام اختيارات خزا

  ) ١٠٣، ص ٢ساله ، جلد  ٢٠تاريخ ( به اين مستشار بلژيکی  منتقل شده بود

ابوالفضل قاسمی می گويد ُمرنار بعد ازرئيس بلژيکی خود، رئيس کل گمرکات 
شوستر رئيس کل خزانه داری، به موجب اختيارات قانونی، مرنار را . ايران شد

خراج شوستر، هر دو پست حساس و اما پس از ا. تحت  اطاعت خود در آورد
اسناد خفقان ايران،  کشف  (مهم ماليه و گمرک ايران در اختيارمرنارقرار گرفت 

  )٣٣تا   ١٨تلبيس ، صص 
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 Jaques Joseph )ژوزف ُمرنار -ژاک: مورخ الدوله سپهرمی نويسد
Mornard )  درژانويه . کارمند گمرک بلژيک بود ١٨۶۴دسامير ١٨متولد

وقتی . دام  کمرک ايران در آمد و درمازندران مشغول خدمت شدبه استخ ١٩٠٠
نوز رئيس کل گمرکات ايران به مرخصی رفت، ُمرنار در رأس گمرکات 

و وقتی مرخصی نوز به طول انجاميد، . وادارۀ پست آذربايجان قرار گرفت
بعد از رفتن شوستر، مرنار با کمک سفارت روس و . مرنار جانشين وی شد

خزانه دارکل ايران شد، ودر دسامبر  ١٩١٢لملک، در ژوئن دستخط ناصرا
با وجود اين از ايران نرفت و در بيستم  . از مشاغل خود برکنار گرديد ١٩١۴

ايران در جنگ بزرگ ، ( درتهران در گذشت ) سالگی ۵۶در سن ( ١٩١۶اکتبر
  )  ١۵۴ص 

نام  فرمان انفصال شوستر، و انتصاب مرنار به کفالت خزانه داری کل به
  -ابوالقاسم ناصرالملک، نايب السلطنه : احمدشاه و با امضاهای زير صادرگرديد

قوام  –وثوق الدوله، وزيرخارجه  -نجفقلی صمصام السلطنه، رئيس شورا
معاضد السلطنه، وزير پست  -ذکاء الملک، وزير عدليه   -السلطنه، وزير داخله 

ابراهيم حکيم الملک ،  -غالمحسين صاحب اختيار، وزير جنگ  - و تلگراف 
  )  ۶٢روزشمار تاريخ ايران ، ص ( وزير ماليه 

 ١٢٩۴خرداد   ٣٠فرمانده  سپاهيان عثمانی در ورود به کرمانشاه ، که در  - ٣
وسيلۀ نيروی ايالت محلی  به خصوص سنحابی ها به عقب رانده شد، حسين 

 ١٢٩۵ر مرداد ولی فرمانده  کل قوای عثمانی در ايران که د. رئوف بيک  بود
از غر ب به همدان رسيد، و پس از تصرف اين شهر به طرف قزوين حرکت  

روز شمار  . ( بود - يا همان علی احسان بيک  –کرد، ژنرال علی احسان پاشا 
  )  ٨٢تاريخ ياران ص 

زمان نخست وزيری مستوفی الممالک، طی فرمانی   ١٢٩٣در نهم آبان  – ۴
  ) ٧٢همان جا ، ص ( گرديد   بی طرفی  ايران در جنگ اعالم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦١                                                                                 دق ، 

  

  

  

مجلس شورای  – ١٢٩۴پس از استعفای مشيرالدوله در دهم ارديبهشت   - ۵
ملی در دوازدهم ارديبهشت به عبدالمجيد ميرزا عين الدوله رأی تمايل داد و 

  )  ٧۵همان حا ،  ص  -فرمان او توسط احمد شاه صادرگرديد 

محتشم السلطنه وزيرماليه  ١٢٩٣تير ٢۶در کابينه مستوفی الممالک، از  – ۶ 
  .شد

مشارالسلطنه وزيرماليه  ١٢٩٣در دولت مشيرالدوله، از بيست و دوم اسفند 
  .شد

اميرنظام همدانی وزير  ١٢٩۴در زمامداری عين الدوله ، از چهارم ارديبهشت 
  .ماليه گرديد

  .استعفا داد ١٢٩۴تير  ١١عين الدوله در   -

تير،  ٢٢ولی در . نخست وزيرشد ١٢٩۴تير ٢١مستوفی الممالک مجدداً در  -
  .به علت مخالفت مجلس، کنار رفت

تيرازتشکيل  ٢٨نخست وزير شد ، و در١٢٩۴تير ٢٣عين الدوله بازدر  -
  .دولت منصرف گرديد

  .نخست وزيرشد، و در چهارم مرداد استعفا داد١٢٩۴تير ٢٩مشيرالدوله در -

د، و درچهارم شهريورکه نخستوزيرش١٢٩۴مستوفی الممالک درپنجم مرداد  -
استخراج از کتاب .( کابينه خود را معرفی کرد، وثوق الدوله وزيرماليه بود

  )  ٧۶تا  ٧١ايران درجنگ بزرگ، تطبيق با روز شمار تاريخ ايران از ص 

برای مالحظۀ  فهرست نخست وزيران از مشروطيت تا دولت موقت به بحش  
  .ضمائم رجوع فرماييد

     Kesmeniski -7  )کذا فی االصل (  
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: چنين ثبت کرده است١٢٩۵فروردين  ١٢دکترباقرعاقلی در وقايع  روز  – ٨
هزارتومان ازدولت انگليس،  ٢٠٠دولت سپهساالر درمقابل دريافت هر ماه «

دراين مورد . موافقت نمود کنترل ماليه و قشون ايران به آنها سپرده شود
اند از مرنارد بلژيکی خزانه دار کميسيونی تشکيل يافت که اعضای آن عبارت 

پدر دکتر علی [ ، محسن امين الدوله)تيمور تاش( کل، سردارمعظم خراسانی 
  )  ٨١ص ... روز شمار (  » ، يک نفر انگليسی و يک نفر روسی ] امينی 

ماه قبل از آن  ١۵زيرامرنار حدود . حضورمرناردراين کميسيون درست نيست
کميسيون، همان هنسنس است که دکتر مصدق هم  بلژيکی دراين. برکنارشده بود

    )۴( .به درستی نام وی را آورده است

  

   :مآخذ و توضيحات ◀ 

     

  افشار    ايرج   اهتمام   به  » مصدق    دکتر   تالمات   و   خاطرات« دکتردمحممصدق  - ١
  ٨۵   - ٨٧ ص ١٣۶۵تهران، انتشارات علمی - مصدق    غالمحسين  دکتر    مقدمه      با  

عبدهللا  به کوشش »رنجهای سياسی دکترمصدق«يادداشتهای جليل بزرگمهر-٢  
ازخاطرات   اين ياداشتهای (  ١٢٧ –١٢٩صص  - ١٣٧٧ –ثالث  رناش –برهان 

دادگاه  بدوی  و  می باشد که در فاصلۀ  ] در زندان[ و گفته های  دکتر مصدق 
يادداشت وبعد پاکنويس  ی شنيد، تجديد نظر جليل بزرگمهر  به صورت ديکته م

  .)عمل می آورد می کرد  و بعد  دکتر مصدق  اصالحاتی در آن به 

  ٨٨-  ٩۵  صص  - » مصدق   دکتر   تالمات   و   خاطرات« دکتر دمحم مصدق  - ٣

به کوشش  »  رنجهای سياسی دکتر مصدق« هرميادداشتهای جليل بزرگ – ۴
   ١٣١ – ١٣٨صص  – ١٣٧٧ –نار ثالث  –عبدهللا رهان 
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 پنجم فصل 

 ماليه وزارت معاونت در ماه چهارده  مصدق

جوانی مريض و مخالف اوضاع روسيه تزاری در بيمارستان بادکوبه در يک 
رسيد که طولی  از لحن بياناتش چنين به نظر می اطاق با من بستری بود و

دی اين احساسات آزا. نخواهد کشيد در آن کشور تغييرات شگرفی روی دهد
وزير   تاثير نبود و نخست طلبی که در روسيه شروع شده بود، در ايران بی

ای  الدوله را به اين فکر انداخته بود که در دولت خود تغييراتی بدهد و عده وثوق
از اين چه بهتر که . از مخالفين را موافق نمايد تا بتواند باز مدتی در کار بماند

ی گرمی با او نداشت، ولی برادر و خويش  که آن وقت ميانه] را[السلطنه قوام
ای هم دوست و هواخواه داشت وارد دولت کند و به اين طريق  نزديک بود و عده

روی اين نظر، وزير ماليه استعفاء نمود و . در انجام مقصود توفيق حاصل نمايد
  .دار آن وزارت گرديد السطنه عهده قوام

ای متوجه  م را به چيزهای تازهخواست مرد شد، می قوام متصدی هر کار که می
عکسی از مستشاران بلژيکی ديدم که در زمان وزارت ماليه اوباشال و . کند

کاله برداشته شده و خواسته بود بفهماند که مستشاران آنقدر مطيع دولتند که حتی 
 .کنند روزهای سالم هم با لباس رسمی قبل از مشروطه انجام وظيفه می

وطه در ماليه داشتم و تحصيالتی که بعد از آن در ای که قبل از مشر سابقه
اروپا کرده بودم، سبب شده بود که پست معاونت آن وزارت را برايم حفظ کند و 

خارجه طبق دستور او مخابره کرده  تلگراف حرکت من را هم به ايران وزارت
  . بود که وقتی به ديدنم آمد مرا از نظر خود مستحضر نمود

از عضويت کميسيون تطبيق حوالجات که شغلی بود ملی خواستم  من هيچ نمی
ولی دو . و آزاد، دست بکشم و متصدی کاری بشوم که استقاللم از دست برود

يکی اين بود که در کميسيون از من : چيز سبب شد که نتوانم به آن کار ادامه دهم
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کار مفيدی ساخته نبود چون که روزی يک و يا دو درخواست وجه به کميسيون 
. گرديد رسيد و وجوهات ديگر بدون تصديق کميسيون ازخزانه خارج می مین

ديگر اينکه مادرم با مادرخانم قوام دوست بود و من طفل بودم که يکی از 
ً هم با . ی ما آمد و سکته نمود و بعد از چندی وفات کرد روزها به خانه شخصا

تحصيل به اروپا  کرديم که برای قوام دوست بودم و يک روزی با هم مذاکره می
ای دعوت  وزير از عده برويم و چند سال در آنجا بمانيم و آن روز بود که نخست

کرده بود هر کدام وجهی برای سرمايه بانک ملی بدهند و احتشام السلطنه ـ 
در . نمود رئيس مجلس شورای ملی ـ هم آن را با کمال شدت و سختی مطالبه می

گفت شما  رئيس مجلس می. همدانی سخن درگرفتالملک  بين او و ضياء  اين اثناء
ايد و اکنون موقع آن رسيده است که برای  يک عمر از اين مملکت استفاده کرده

الملک هم  ضياء. تاسيس بانک ملی کمک کنيد و گره از کار مملکت بگشاييد
نمود با اينکه يک عمر به نان رعيتی قناعت کرده و از مال مملکت  اظهار می

ام، اکنون حاضرم فوج همدان را که رياستش با من  نامشروع نکردهی  استفاده
و شنودها بين   اين قبيل گفت. است، با خرج خود هرکجا که بفرمائيد حاضر کنم

السلطنه و من در يک گوشه  های ديگر هم بود که قوام السلطنه و بعضی احتشام
ن مشاجرات کرديم که جلسه به هما صحبت ازمسافرت اروپا به قصد تحصيل می

 .لفظی گذشت و بدون نتيجه خاتمه يافت

ی مادرم و روابطی که از سابق بين ما  خالصه اينکه؛ اصرار قوام به وسيله
بود، سبب شد که کار را به اين شرط قبول کنم که رياست ادارۀ کل محاسبات 

ی کار من بشود تا کميسيون تطبيق حوالجات بتواند در يک حدودی  ضميمه
ی عدم تصويب  گذاربه واسطه چنانچه نظر قانون. ا انجام دهدوظايف خود ر

شد از خزانه هم وجهی بدون تصديق کميسيون  بودجه کل مملکت اجرا نمی
ای قبل از تصديق  وزير ماليه با نظرياتم موافقت نمود و هيچ حواله. خارج نگردد

ه و از آن مدتی نگذشت روابطم با همکاران سابق تير. شد کميسيون صادر نمی
زدند که تأخير  تار شد، چون که آنقدر روی يک ورقه درخواست حرف می
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پرداخت سبب شده بود وزراء از وزارت ماليه شکايت کنند و برای جلوگيری از 
 .شکايت، وجوهی قبل از تصديق کميسيون از خزانه خارج گردد

با اين حال، اگربه واسطۀ کندی جريان وجوهی قبل ازتصديق کميسيون 
شد تصدی من در محاسبات سبب شده بود که هيئت وزيران از  ه میپرداخت

تصويب بعضی وجوه خودداری کنند و وزير و هيئت دولت هيچکدام نتوانند 
تصميماتی برخالف مقررات در آن وزارت اجرا نمايند و هر کار فقط با يک 

جرا هايی که آن وقت ا من باب مثال ، يکی از تصويبنامه. گزاری خاتمه يابد گله
الدوله مستوفی آذربايجان بود که  ها قبل از مشروطه وثوق سال: نشد، اين بود

اميربهادر با او سروکار داشت و روابط اين دو نفر با هم سبب شده بود که بعد 
الدوله نشود و روی اين سوابق دولت  از بمباران مجلس کسی معترض وثوق

 ١٨٠الحساب  ه رسم علیوثوق تصويب کرده بود قبل از رسيدگی به حساب و ب
هزار تومان از بابت مطالبات اميربهادر از دولت پرداخته شود و موضوع 

ام که از  بعد از بمباران مجلس مخارجی کرده: گفت مطالبات اين بود که می
خواهان به کار  و قمع آزادی  دولت طلبکارم و پرداخت اين مخارج که برای قلع

س مشکل و دشوار و تأديه آن برابر يک رفته بود در حکومت مشروطه کاری ب
داری از تأديه مخارج  شد که خزانۀ ی مخارج مملکت بود سبب می صدم بودجه

 .ضروری عجز پيدا کند و دستگاه دولت فلج گردد

شد و علت اين بود که يکی از  ها باز هم بود که اجرا نمی نامه اين قبيل تصويب
يه تزاری از بين رفته بود و مردم يعنی دولت روس ١٩٠٧امضاکنندگان قرارداد 

توانستند در نيک و بد امور اظهار نظر کنند و کارها در صالح مملکت  می
بگذرد و دولت وثوق هم که متکی به سياست خارجی بود چون يکی از حاميان 

های  جوئی نمود و دولت  او از بين رفته بود و بر اوضاع مسلط نبوداز کار کناره
هر وزيری . ارآمدند، مرا به اصرار در سرکار نگهداشتندديگری که بعد روی ک

قدردانی مردم از کار کنار بروم نه   توانستم به واسطه آمد ، نه من می که می
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هرکس وزير . توانست با من کار نکند و با نظريات من موافقت ننمايد وزير می
فکر و  شدم با کسانی که هم من هم حاضر می. کرد شد، مرا به کار دعوت می می

آنها در کار اثری نداشت و افکار   نبودم کار کنم چون که فکر و سليقه  هم سليقه
 .عموم پشتيبان من بود

* *  * 

تصدی من درکار تأثير بسيار داشت و مدت چهارده ماه که در پست معاونت 
شد، عايدات نفت  ها خوب وصول نمی بودم، با اين که دولت ضعيف بود و ماليات

طرزکار در آن . گشت های مملکت می هم وجود نداشت، چرخ و کمک خارجی
توانست امضا کند مگر اين که من آن  ای را وزير نمی نامه  وقت اين بود که هيچ

را ديده و برای امضا فرستاده باشم و دو مهرهم تهيه شده بود که روی يکی از 
ه حک شد» به امضای معاون«و روی ديگری » به امضای وزير«آنها عبارت 
اول و  های وزير پس ازامضای رونويس به مهر نويس نامه  بود که پيش

 .رسد های معاون پس از امضای رونويس به مهر دوم می نويس نامه پيش

وزير . اين دو مهر سبب شده بود که بين وزير و من ايجاد کدورت کند  تهيه
عاون نويس نوشتجات وزير و م بين وزير و معاون فرق نيست که پيش: گفت می

اگر هردو مطابق قانون و در صالح : گفتم  من می. از يکديگر تفکيک شود
مملکت کار بکنند، البته فرقی نيست ولی اگر وزير يا معاون مرتکب کار خالفی 
شد ، آيا بهتر نيست که در پرونده منعکس باشد تا مردم بدانند آن را معاون امضا 

 .کرد شت، وزير سکوت میکرده است يا وزير که چون اين حرف جواب ندا

توانستند در نيک و بد امور اظهار عقيده کنند و پشتيبانی مردم  چنانچه مردم می
سبب شده بود که امور جريان خود را در حدود مقررات و مصالح عمومی طی 

استفاده نموده از پرداخت ماليات به معاذير  ای از محيط آزاد سوء عده کند،
که عدم وصول ماليات و تأخير پرداخت مطالبات کردند  غيرموجه خودداری می

سبب شده بود که حجم مراسالت وارده و صادرۀ آن وزارت بيش از دو برابر 
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روز بيش از چند ساعت  که من نتوانم در شبانه طوری عادی و معمول شود، به
استراحت نمايم و همه روزه يک ساعت قبل از وقت اداری در وزارتخانه 

 .کار بالتکليف نماند نقدر در آنجا بمانم تا هيچحاضر شوم و شبها آ

* *  * 

توانستم به اتکای مردم خدمتی بکنم تحمل  من تمام آن زحمات را برای اينکه می
کردم و با هر کس درهر طبقه و هر صنفی بود، روی مصالح مملکت مبارزه  می
چه دولت قلدری و چماق در کار نبود که مردم از ترس دم نزنند و هر . نمودم می
گفت بدان عمل کنند و علت پيشرفت کار اين بود که طبقات اوليه ايمان داشتند  می

ای از رجال و نمايندگان مجلس سوم، دست  و همان ايمان سبب شده بود که عده
از حقوق و مقام بکشند، از طهران و شهرهای ديگر حرکت کنند و خود را در 

طبقات دوم و سوم نيز اکنون دارای  .داخل و خارج از کشوردچار بدبختی نمايند
همان عقيده و ايمان هستند، ولی از اين جهت که مقامات مؤثر مملکت را عمال 
بيگانه در قبضۀ خود درآورده و انتخاب نمايندگان مجلسين را که حق ملت ايران 

توانند در نيک و بد امور اظهارنظر کنند نه کمترين  اند نه می است غصب کرده
از مطلب بيش از اين دور نشوم و در موضوعی که بوديم صحبت . اثری دارند

 .کنم

کردم و آنچه  خواندم آنچه را که در صالح نبود، رد می من تمام نوشتجات را می
بايست وزير امضا  نمودم و آنهائی را هم که می بايست امضا کنم می را که می

اق سروکارم با فرستادم که بر حسب اتف کند، در کارتن مخصوصی برای او می
وزيری افتاد که هم ناخوش بود و هم مهمل و نسبت به ساير اوصاف او خوب 

 .است اظهاری نکنم

اين وزير که برای معالجه و تغيير آب و هوا در يکی از نقاط شميران محلی را 
های متعدد داشت که هر روز کارتن  سبک قديم طاقچه اطاقش به. اجاره کرده بود

نوشتجات فوری هم که روی . گذاشت ده در يکی از آنها مینوشتجات را بازنکر
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ماند که اين کار  شد بالتکليف در آنجا می هر کدام کاغذی قرمز رنگ الصاق می
 .صورت يک کتابخانه درآمد قريب دوماه طول کشيد و آن اطاق به

الملک رئيس دفتر  آمدند از شکوه هجوم ارباب رجوع و صاحبان حقوق که می
نمودند سبب شد  ای را از انجام وظايف خود بازمی کردند و عده می مطالبۀ جواب

که ديگر نتوانم آن وضعيت را تحمل کنم و به رئيس دفتر بگويم آنها را به منزل 
راهی که برای رفع گرديد وموجب رنجش وزيراين کار. وزير هدايت کند

چون وسايل  کند وشکايت به نظرش رسيد، اين بود که نوشتجات را از خود دور
ای کارتن بگذارند و  هر کدام عدهدرهائی کرايه کنند و موتوريزه نبود درشکه

روی آنها را پوشيده با يادداشت وزير باين مضمون به وزارت ماليه ارسال 
 :نمايند

نوشتجاتی که موقع کارشان گذاشته است، ضبط . ها را فرستادم کارتون: کابينه
يد، که آن را رئيس دفتر به من ارائه نمود و گفتم کنيد بقيه را برای امضا بفرست

 .نوشت بقيه را نفرستيد تا موقع کار آنها نيز بگذرد چه خوب بود که وزير می

اين سبک کار سبب شد که من ديگر کار نکنم و چون وزير از نظرم مطلع شد، 
 فرزند خود را فرستاد که از من رفع کدورت کند و نتيجه اين شد که وزير متعهد
شود هر روز سه ساعت بدون پذيرائی از واردين با من کار کند و بعد از هر 

از اين عهد فقط چند روز گذشت که ديگر به . خواست پذيرائی نمايد کس که می
کرد و چون غير از اهمال  وزارتخانه نيامد و در خانه از واردين پذيرائی می

ای  استفاده و آن سوء جوئی من از کار وجود داشت علل ديگری هم برای کناره
شد، تصميم گرفتم در وزارتخانه حاضر نشوم و از  بود که از تسعير اجناس می

 .ی کار خودداری نمايم ادامه

دانستند  واسطه نيامدن باران محصول خوب نبود و مالکين می در آن سال که به
توانستند يادداشتی از  که قيمت غالت رو به ترقی است، به هر وسيله که می

گرفتند که ادارات ماليه بدهی آنها را به نرخ متوسط سال قبل تسعير  زير میو
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که نرخ متوسط يک خروار گندم در سال قبل به ده تومان  در صورتی. کنند
 .کرد های آخر آن سال از صدتومان هم تجاوز می رسيد ولی در ماه نمی

و يادداشت مختوم » به امضای وزير«نويس نوشتجات وزيربا مهر با اينکه پيش
خانۀ  شد و من مسئوليتی نداشتم، وقتی که غارت وزير هم در پرونده ضبط می

گفتم که آن  رسيد، به خود می علت کمبود نان به خاطرم می مقام در تبريز به قائم
که وزراء در کار دوام نداشتند و مردم  چون. اوضاع به سر من هم خواهد آمد

به اين لحاظ صالح . دانستند مسئول می مرا که عضو دائمی آن وزارت شده بودم
در اين ديدم که قبل از برداشت محصول استعفاء بدهم و گريبان خود را از يک 

 .مسئوليت اخالقی خالص کنم

* *  * 

ای از هر طبقه با وسائل نقليه رو به کاخ  از استعفايم چيزی نگذشت که عده
ی  ت کند و از آنچه به خانهصاحبقرانيه رفتند واز دولت خواستند که از من استمال

تصدی مجدّد . من آمدند و مرا هم به هر طور بود راضی کردند به کار ادامه دهم
مقام او بشود که کار  من درکار، سبب شد وزير استعفا دهد و شخص ديگری قائم

ی تحديد ترياک را تمام کند که چون يکی از کارهای  ناتمام وزير مربوط باجاره
 .را به تفصيل بيان مينمايممهم روز بود، آن 

دولت وثوق تصويب کرده بود عوائد تحديد ترياک برای چند سال که اکنون 
خاطرم نيست، درهر سال بمبلغ هشتصد هزارتومان به الکساندرخان تومانيانس 

نامه تنظيم و دوايرتحديد در تمام کشور  اجاره داده شود که طبق تصويبنامه اجاره
 .تحويل تاجر شده بود

های ترياک الصاق شود در  بايست بلوله ر به اينکه ميزان باندرلی که مینظ
و اينطور شهرت داشت که رئيس دولت و وزير ماليه ] بود[قرارداد محدود نشده 

برند، برای تسکين  نفع سرشاری از آن ُمعامله برده و در تمام مدت اجاره بازمی
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بعد از تنظيم قرارداد متصدی السلطنه که  و تخفيف اعتراضات مخالفين قوامافکار
 :ای بدين مضمون بآن الحاق نمود وزارت ماليه شد، ماده

تومان  ٠٠٠/۴۵٠/١شود، معادل  هر سال به مستأجر داده میباندرلی که در
 :خواهد بود بدين قرار

 تومان ٨٠٠/ ٠٠٠:         دهد ای که به دولت می االجاره معادل مال

 تومان  ٠٠٠/٢۵٠                      :           برای مخارج اداری

 تومان  ۴٠٠/ ٠٠٠:                                  برای نفع مستأجر

  تومان ۴۵٠/١/ ٠٠٠                                                       

چنانچه مستأجر بيش از اين درخواست باندرل نمود، قيمت نصفی باندرل 
 .االجاره بدولت تأديه نمايد مالاضافی را عالوه بر 

اين ماده که نفع اضافی مستأجر را به نصف محدود نمود، اعتراضات مخالفين 
چونکه هر قدر در ازای باندرل اضافی به دولت . را هم تبديل به نصف نمود

 .کرد رسيد، مستأجر نيز همان مبلغ استفاده می می

ستأجر هم بيش از چند ماه السلطنه مأمور تشکيل دولت شد و از تصدی م عالء
باندرل  نگذشته بود که به علت ناتوانی از جلوگيری مصرف ترياک بی

درخواست فسخ اجاره را نمود و با اينکه طبق قرارداد حق فسخ نداشت و بر 
دولت . االجاره برآيد بايست از عهدۀ پرداخت مال نمود، می فرض اينکه ضرر می
بايست اين کار فيصله يابد؟ يد  چطور میصورت  در اين. فسخ او را قبول نمود

ضرر و يا نفع هر چه بود متوجه . بايست يد امانت شناخته شود مستأجر می
صد هزار تومان   برداری و اداری را از شش دولت گردد، يعنی مخارج بهره

قيمت باندرلی که تا روز فسخ گرفته بود کسرکند و بقيه را به دولت پرداخته 
نمايد که اين کار نشد و به اين فکر افتاد که به عنوان  حساب خود را تفريغ
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وزارت ماليه آن وقت در محلی . ی دولت سوءاستفاده نمايد ديگری از ماليه
موسوم به عمارت خورشيد محل کنونی آن وزارت و مقابل بنائی که اکنون 
متعلق به شير و خورشيد سرخ است قرار گرفته بود که من همه روز تا ساعت 

بعد از اين که دولت با فسخ اجاره موافقت نمود، . کردم آنجا کار می در ٢٢
های رو به شمال بنای شير و  ديدم که چند شب متوالی دريکی از اطاق می

 و  رفت وزارت خارجه بود، چراغ روشن است و خورشيد سرخ که آن وقت مقر
، و شود که گفتند به دستور وزير کميسيونی مرکب از بعضی رؤسا آمدهائی می

آنجا تشکيل شده که چون کميسيون مربوط به کار   مديران وزارت ماليه در
بايست در آن وزارتخانه تشکيل شود، نه در محل وزارت  وزارت ماليه می

ها زياد نگذشت که بين مراسالت  خارجه، موجب تعجب گرديد و از آن شب
  : تلگرافی ديدم قريب به اين مضمون

ه شد اداره تحديد را ازمستأجربگيريد و بعد به کرمانشاه ـ ماليه، دستورداد
قسمت اول دستوراجرا شده وقسمت ثانی بالاجرا . عنوان امانی به او تحويل دهيد

 .علت را توضيح دهيد. مانده است

چون مطلبی از آن دستگيرم نشد، نوشتم محتاج به توضيحات شفاهی است که 
و توضيح داد که مطابق  آن را يکی از کارمندان اداره تشخيص عايدات آورد

بايست اداره تحديد را ازاين  صورت مجلس، کميسيون اداره ماليه هر محل می
لحاظ که مستأجر اجاره را فسخ نمود، از او تحويل بگيرد و از اين لحاظ که 
مستأجر به طور امانی عمل کند به او تحويل دهد که اين دستور در تمام نقاط 

ين است که سؤال شده علت عدم اجرای قسمت دوم ا. اجرا شده مگر در کرمانشاه
 .متحدالمال چه بوده است

برای اين که موضوع در پرده بماند و در جرائد منتشر نگردد، وزير يک 
مجلس را با آن شماره و امضا و مهر شخصی  شماره آزاد از دفتر گرفته صورت

توضيحات  خود به الکساندرخان ابالغ کرده بود و با اين که راجع به موضوع
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مجلس طوری تنظيم گرديده بود که از آن  کافی داده شده بود، چون صورت
شد، آن را نگاه داشتم که در خانه به دقت بخوانم که پس از  چيزی دستگير نمی

تومان باندرل به  ١٫۴۵٠٫٠٠٠بايست  مطالعه دقيق دانستم طبق ماده الحاقيه می
. شصد هزار تومان نگرفته بودمستأجر داده شود که در آن چند ماه بيش از ش

بنابراين اداره تحديد را خود او تصدی کند تا بتواند هشتصد هزار تومان به 
 .دولت بدهد و چهارصد هزار تومان نفع ببرد ولو هر قدر طول بکشد

ای از مديران مطلع و بصير آن  برای اين که بيشتر اطمينان حاصل کنم، عده
مجلس را که يکی  هيچ توضيحات صورتوزارت را دعوت کردم و بدون دادن 

از شاهکارهای عصر مشروطه بود، به آنها دادم که مطالعه کنند و نظريات خود 
را کتباً اظهار نمايند که چون نتيجه مطالعات طرفين يکی درآمد معلوم شد که از 
تصويب و اجرای آن ضرر زيادی متوجه ماليه مملکت شده، چون که دولت 

هر . أجردر هر سال چهارصد هزار تومان نفع ببردتعهد نکرده بود مست
ای مستلزم ضرر و يا نفع هر دو هست و با اين که مستأجر حق فسخ  معامله

بايست به عنوان يک امين، حساب  نداشت، دولت فسخ او را قبول نمود و او می
 .مدت تصدی خود را بدهد

. تعفا داده بودوزيری که با درخواست فسخ اجاره موافقت کرده بود، قبالً اس
که شرح داده شد به   مجلس را تصويب و به طوری وزيری هم که صورت

. مستأجر ابالغ نموده بود درنتيجه استعفای دولت عالءالسلطنه در کار نبود
الدوله به فرمان شاه مأمور تشکيل دولت شده بود و اکنون بايد کسی متصدی  عين

قدر در دست الکساندرخان بماند تا وزارت ماليه شود که اداره تحديد ترياک آن 
بنابراين وزيری که قرارداد . خواست ببرد چهارصد هزار تومان نفعی که می

تحديد ترياک را امضا کرده بود، در اين دولت نيز پست وزارت ماليه را تصدی 
نمود که به خانه من آمد و با اين که آدم سردی بود، با من گرم گرفت و خواهش 

من هم از اين نظر که مبلغی از عايدات دولت که . مه دهمنمود به کار ادا
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رفت برای ادامه کار حاضر شدم  کرد از بين می بسياری از مشکالت را حل می
. و با خود او به وزارت ماليه رفتم و گزارشی تهيه نمودند که برای او فرستادم

 ولی در تمام مدت تصدی خود آن را نگه داشت و بالجواب گذاشت تا دولت
  .استعفا نمود و جزو ساير نوشتجات به وزارت ماليه فرستاد

الملک منشی مخصوص شاه از قصر صاحبقرانيه ابالغ نمود تا دولت  معين
ها به کار ادامه دهند و امور اداری را  تشکيل نشده، معاونين در وزارتخانه

نظربه اين که قانون مجازات عمومی تدوين نشده بود و قانون . متوقف نکنند
الدوله تنظيم شده بود در جريان  مجازات عرفی هم که مدتی بعد در کابينه وثوق

دادگستری نبود که دادستان بتواند برعليه امضاکنندگان گزارش اعالم جرم کند و 
راه منحصر به فرد تعقيب اين بود که طبق قانون تشکيالت وزارت ماليه مجلس 

تشکيل شود و به تخلفات مشاوره عالی مرکب از رؤسای ادارات آن وزارت 
مجلس رسيدگی نمايد، همان روزـ که خوب به  اداری امضاکنندگان صورت

شنبه دعوت کردم،  خاطر دارم شنبه بود ـ مجلس مشاوره عالی را برای روز سه
ولی روز بعد باز تلفنی از صاحبقرانيه رسيد که وزرای مستعفی به کار مشغول 

اين دستور وزيرسوءاستفاده نمود و به شوند تا دولت جديد تشکيل گردد و از
رؤسای اداراتی که برای تشکيل مجلس مشاوره عالی دعوت شده بودند، تلفن 
نمود در جلسه شرکت نکنند که روز موعود نه آمدند نه علت عدم حضور را 

چون وزير : بلژيکی رئيس اداره کل گمرکات نوشت» هن سنس«نوشتند، و فقط 
 .ر به هم نرسانيدمتلفن نمود حاضر نشوم، حضو

*  *  * 

ديگر چون اشتغال من به کار، مثمر هيچ ثمری نبود، از کار کناره نمودم و پس 
الممالک مأمور تشکيل دولت شد و با اين که علت  از يک هفته شادروان مستوفی

جوئی من بر هيچ کس مستور نبود، از من سؤال نمود و من هم آنچه پيش  کناره
رری که متوجه ماليه مملکت شده بود او را مستحضر آمده بود گفتم و از ض
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کنم از همين جا به وزارت ماليه برويد، از  خواهش می: کردم که در خاتمه گفت
مشکالتی که ممکن است روی دهد، مرا خالص نمائيد و آن مشکالت جز اين 

 .که درعصر مشروطه يک محکمه قانونی شروع شده بود، چيز ديگر نبود

از اين بزرگتر که درخزانه وجهی نيست وهمين عايدات  چه مشکلی: گفتم
تحديد است که بايد به مصارف فوری و ضروری برسد که آن هم به اين طريق 

فرمائيد به کار ادامه دهم دخالتم در  اکنون که می. خواهند ببرند از بين برده و می
های خود  تهکار مشروط به اين است که از مساعدت با من دريغ نکنيد تا بتوانم گف

را ثابت کنم و ضرری که به خزانه دولت رسيده است جبران نمايم که کار 
خواست من به کار ادامه دهم، تا مردم  وزير می چون که نخست. تر شد مشکل

که من ادامه به   در صورتی. شود کرد اطمينان حاصل کنند و بعد ببيند چه می
شوند و حقايق بر عموم روشن  کار را به اين موکول نمودم که متخلفين محاکمه

گردد که چون راهی برای متقاعد کردن من نداشت، قول داد که از هرگونه 
 .مساعدت دريغ ننمايد

دمحمقلی خان هدايت مخبرالملک برادر حاج . مستوفی دولت خود را تشکيل نمود
مخبرالسلطنه رئيس اداره محاکمات وزارت ماليه که يکی از مدعوين تشکيل 

س مشاوره عالی بود، به وزارت ماليه منصوب گرديد و من همان دهنده مجل
هائی برای دعوت رؤسای ادارات حاضرکردند که به  دستوردادم نامه روز

امضای وزير رسيد وبرای مدعوين ارسال گرديد و چون يکی از متهمين نوشت 
که طبق قانون مجلس مشاوره عالی بايد تحت رياست وزير يا معاون اداره شود، 

زير از اين نظر که با من قرابت نسبی دارد، معاون هم از اين جهت که خود و
نه او حاضرشد، نه ساير . توانند رياست کنند نه قضاوت نمايند مدعی است نه می

مساعدتی که داده   متهمين که من به رئيس دولت شکايت نمودم و از نظر وعده
 .بود، استمداد کردم

دانستم که اين محاکمه سرنخواهد  ن میازهمان روز اول م: مستوفی گفت
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شما اصرار کرديد من هم گفتم از اين چه بهتر که يک محاکمه قانونی هم . گرفت
ايد و من ديگر به کار ادامه  حاال هم شما ضرر نکرده: گفتم. در اين مملکت بشود

 .دهم نمی

نظر به اين که مستوفی يک مرد ملی بود و سياست خارجی هم بر اوضاع 
حاال هم : رويه دولت انتقاد کنند، گفت توانستند از اعمال بی نبود و مردم میمسلط 

 .خواهيد تا آن را انجام دهم شما بگوئيد چه می. کنم شما هرچه بگوئيد قبول می

قانون تشکيالت وزارت ماليه راجع به وظايف مجلس مشاورۀ عالی و : گفتم
. تکميل کند تنظيم نشده است ای هم که آن را محاکمۀ انتظامی موجز و آئين نامه

تواند در اين  چون وزير با من قرابت سببی دارد نمی: گويد يکی از متهمين می
نه . گويند چون معاون مدعی است نفر ديگر می محاکمه رأی بدهد و آن سه

پس خوب است برای . دار شود تواند رأی بدهد نه رياست جلسات را عهده می
يگری از اشخاص بصير و مورد اعتماد تعيين ی د جلوگيری از هر بهانه عده

دولت بدهند تا هر  شوند که به اعتراضات من رسيدگی کنند و گزارش خود را به
  .قدر زودتر تکليف مستأجر و متهمين هر دو معلوم گردد

مستوفی که تا قدری فکر نمی کرد حرفی نميزد گفت بسيار خوب امروز 
و نتيجه را اعالم  می نمايم  که نتيجه  مطرح ميکنموزيران موضوع را درهيئت 

  :از اين اشخاص نفرپنج اين شد هيئت وزيران تصويب کنند کميسيونی مرکب از

ميرزا  –ميرزا احمد اشتری   -دمحم علی فروغی ذکاءالملک رئيس ديوان تميز
ميرزا احمد قمی و يک نفر ديگر که خاطرم نيست و در   -داود خان علی آبادی 

به اتهاماتی که نسبت بامضا ی تحقيق وسيله ندارم تشکيل شود وزندان برا
کنندگان صورت مجلس داده شده بود رسيدگی نمايند و چون متهمين گفته بودند 
در وزارت ماليه حاضر نمی شوند کميسيون اطاق نظام را که اکنون محل 
قسمتی از دادگستری است برای کار خود انتحاب کرد که باز حاضر نشدند و 
گفتند ما هم نسبت  بمعاون وزارت ماليه اعتراضاتی داريم که بايد او هم محاکمه 
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اين مرتبه گفت شما نخواستيد . شود که باز ناچار شدم با رئيس دولت مذاکره کنم
حرف مرا قبول کنيد و بعد به مشکالتی برخورديد که منجربصدور تصويبنامه و 

چار يک مشکل بزرگتری شده ايد  تعيين هيئتی برای دادرسی  گرديد و اکنون د
پس قبول کنيد نظريات من صائب بود .  که می خواهند شما را هم محاکمه  کنند

و حاال نمی دانيم چه می خواهيد بکنيد که آبروی  خودتان را حفظ  نکنيد  و از 
  .دست  بدهيد

.  گفتم آبروی من وقتی از بين ميرود که نتوانم  گفته های خود را ثابت کنم
يبنامۀ ديگری صادر کنيد که آنها هم اعتراضات خود را بکنند و در فکر .وتص

آبروی من نباشيد اين تصويبنامه هم صادر شد و محاکمه  شروع گرديد و در اين 
من دراطاق خود . وقت  بود که بعضی از جرائد مزدور شروع بفحاشی نمودند
يه فرياد ميزد و می مشغول کار بودم که روزنامه فروشی مقابل بنای وزارت مال

روزنامه را که يک نشريۀ هفتگی بود و فکاهی و مدتی . »تکفير معاون« گفت 
هم منتشر نميشد شکوه الملک بمن ارائه  نمود و موضوع  تکفير اين بود که در 

مقدمه ی تز دکترای خود راجع  بتاريخ  و مدارک حقوق  اسالمی مطالبی  
که در » چهل سالگی اعالن پيغمبری  داددمحم ص در سن «  نوشته ام من جمله 

ترجمه آن را تحريف کرده بودند و قريب باين مضمون درآمده بود دمحم در سن 
در دادگاه  نظامی هم  که در سلطنت .( چهل  سالگی  خود را نمايندۀ خدا پنداشت

آباد برای مطالب ديگری تشکيل  شده بود باز موضوع  اين تز و تکفير بميان 
مرداد بغارت رفته بود ترجمه ی آن را که  ٢٨ن متن  فرانسه آن در آمد که چو

سپس آنچه در اثبات  .). بفارسی نسخ بسيار داشت تهيه کرده و تسليم دادگاه نمودم
  .بی دينی الزم بود در آن شماره  نوشته  شده بود

 ميخواهم اين را تذکر بدهم  که. من کار ندارم  که اين نسبت ها بجا بود يا نبود
هر قدر جرائد  مغرض  و مزدور از اين قبيل مطالب نوشتند  بر وزن من در 

يا  حرفهای مخالفين را مغرضانه و : جامعه افزود و ظاهراً دو علت بيشتر نبود
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بی اصل می دانستند و يا اعمالم را در خير مملکت تشخيص داده و می خواستد 
دم و خود را در حمايت بمن بيشتر اظهار اعتماد کنند تا از کار مأيوس نگر

جامعه بدانم  و غير از اين نمی توان برای آن همه احساسات نسبت بمن جهت 
بطور خالصه هر قدر بمن  توهين کردند و بد گفتند بر . ديگری تصور نمود

اعتبار و اهميت من افزود و آنوقت پی بردم به اينکه مادرم چه حرف بزرگی 
معه بقدر شدائد يست که در راه  مردم وزن اشخاص در جا« : زده بود که گفت

و اين پند آن چنان در من تأثير نمود که هر وقت موضوعی » تحمل می کنند
پيش می آمد که با منافع مردم  تماس داشت از همه چيزمی گذشتم و بخود می 
گفتم آنجا که نفع مردم تأمين نباشد نفع افراد تأمين نخواهد بود همين توجه 

ی رئيس دولت شدم چون مسؤول نيک وبد مملکت بودم باطالع بافکاربود که وقت
عموم رسانيدم هر انتقادی که جرائد نسبت باعمال من بکنند مورد تعقيب قرار 

ازاين اعالميه مقصود اين بود که از توقيف روزنامه و  نخواهند گرفت و
نه بود بازداتش هراس نکنند، از اعمال من و دولتم انتقاد نمايند تا چنانچه منصفا

من اعمال خود را با نظريات مردم تطبيق دهم  و اين کار سبب شود که بتوانم  
  .خدمت بيشتری بکنم و اعتماد جامعه را بخود جلب نمايم

آزادی بيان و قلم از اين جهت جزء ارکان مشروطيت است که مردم را به نيک 
نبود و قلم کارنمی  اگر بيان آزاد. و بد امورآگاه و بشناسائی افراد هدايت می کنند

کرد چطور ممکن بود به هويت اشخاص و اعمالشان پی برد و چطور می شد  
کسانی .  که اعمال متصديان امور را بررسی کنند و بحالشان  معرفت پيدا نمايند

که از بيان و قلم هراس کنند و ازآن جلوگيری نمايند تنها نه مرتکب عملی می 
بلکه  خدمت با جانب و خيانت بوطن می  شوند که مخالف قانون اساسی است

  .نمايند

از مطلب  دور شدم و اکنون باصل موضوع  که آغاز محاکمه طرفين است  
می پردازم که غير ازاعتراض بصورت مجلس راجع  بفسخ اجاره تحديد ترياک 
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يازده ادعا نامه ديگرهم برای سايراعمال  متهمين تهيه می نمودم  که شب ها بعد 
محاکمه چند ماه . بخانه ساعت ها برای تنظيم آنها کار می کردم  از مراجعت

طول کشيد  و چون از فحش و تکفير پروا نکردم خواستند مرا از بين ببرند  که 
مجبور  شدم با خرج خود چند سوار مسلح استخدام  کنم تا در حين  عبور و در 

  .وزارت ماليه  محافظت نمايند

* *  *  

طی ميکرد که مستوفی الممالک تصميم گرفت دولت محاکمه جريان خود را 
مرا  برای پست وزارت ماليه و ممتاز الملک را برای پست .  خود را ترميم  کند

وزارت عدليه به شاه  پيشنهاد نمود و قراربود باتفاق برای معرفی بکاخ فرح آباد 
د برويم که من در وزارت ماليه ماندم ولی نخست وزير ممتازالملک را با خو

بعد معلوم شد که بعضی از خويشان و هواخواهان متهمين  .  برد و مرا خبرنکرد
رئيس دولت را تهديد کرده اند اگر مرا به وزارت معرفی کند با او مخالفت 

سپس بعضی اشخاص با من وارد مذاکره شدند که از تعقيب . خواهند نمود
کنند  که بر محاکمه صرف نظر کنم و متهمين هم با وزارت من  مخالفت ن

خالف حيثيتم بود حاضرنشدم و بعد قضات مورد تهديد قرارگرفتند  که در 
بعضی  ها هم  تأثير نمود و محاکمه جريان خود را از دست داد که من درهيئت 

  .وزيران شديداً  اعتراض نمودم

نخست وزير، دمحم علی فروغی رئيس کميسيون را احضار و تأکيد نمود کار 
کند  که بعد  کميسيون جداً کارکرد و طرفين را بدين طريق  جريان خود را طی

  .محکوم نمود

  .دونفررأساء  ادارات بانفصال سه سال از خدمت وزارت ماليه)  ١(

  .دونفراز مديران بانفصال دائم از خدمت دولتی) ٢( 

من نيز از اين نظرکه طبق قانون تشکيالت وزارت ماليه مجلس مشاوره )  ٣(
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بدعوت وزير تشکيل شود و من دعوت کرده بودم  بکسر حقوق عالی می بايست 
  .در مدت چهار ماه

در صورتی که با نبودن وزير ماليه نه فقط می توانست مجلس مزبور را 
تشکيل دهد بلکه مکلف بود وظايف وزير را انجام دهد همچنان که بعد از کناره 

د، تمام وظايف او گيری مخبر الملک از وزارت ماليه چون وزير تعيين نشده بو
در آن وقت از ميرزا احمد . را من انجام می دادم و کميسيون از آن اطالع داشت

خان اشتری يکی از قضات سؤال کرده بودند، معاون چرا محکوم شده، او 
چنانچه اشتری حيات داشت و .( جواب گفته بود از اين جهت که دزد گرفته بود
ازاو سئوال می شد بازجوابی راجع بحکم دادگاه نظامی ومحکوميت من 

 .) نظيرهمين  جواب ميداد

اکنون تشکرات خود را بکسانی که در حال حياتند و با من از هرگونه مساعدت 
ً ميرزا تقی  درآن محاکمه دريغ ننمودند تقديم ميکنم و بروح رفتگان خصوصا

خود در روزنامه ی ستاره » ظرائف وطرائف « خان بينش آق اولی برای انتشار
جامعه را با چند جمله ی مختصر و مفيد نسبت بجريان محاکمه  يران که افکارا

  .روشن می ساخت درود ميفرستم

خالصه اينکه بعد از چند ماه کميسيون رأی خود را تسليم دولت نمود ولی 
اعمال نفوذ مخالفين سبب شد که بالتکليف درکيف نخست وزير بماند و هر وقت 

ند صالح خود من هم نيست که موضوع را تعقيب هم که صحبت بميان آمد بگوي
محکوميت هم مثل محکوميت اخيربرايم بزرگترين افتخار  درصورتيکه آن. کنم

  .بشمارمی رفت

سليم خان يزدی نماينده ی دوره ی پنجم تقنينه که می خواست به رشت برود و  
يم که به يا سران قوای جنگل مالقات کند بمن پيامی فرستاد اگر مطالبی باشد بگو

گفتم بگوئيد وضعيت ما همان است که بود و کوچکترين تغييری . آنها ابالغ نمايد
در اوضاع ما پديدار نشده چندی است که من گرفتاريک محاکمه ای شده ام که 
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در جرايد خوانده ايد و با تمام زحماتی که دراين مدت تحمل کرده ام کميسيون  
يادداشتی هم برای اينکه . ن را اجرا کندرأی صادر نمود ولی دولت نمی خواهد آ

مطلب درست ادا بشود باو دادم که بعد روزنامه جنگل رسيد و بدولت شديداً 
  .اعتراض کرد

نظربه اينکه جريده ی مزبور مورد توجه عموم و رئيس دولت بود سيد حسين 
اردبيلی مدير روزنامۀ ايران که آن وقت روزنامه ی منحصر بفردی بود که با 

دولت منتشر ميشد بوزارت ماليه  آمد و گفت  راجع  به محاکمه ای که در  کمک
جريان است ا طالعاتی بمن بدهيد و از طرز بياناتش معلوم بود  که رئيس دولت 
می خواست روزنامه ی ديگری هم در اين باب اظهار نظر کند تا بتواند حکم را 

  .اجرا  نمايد

ميدانند مدتی است گرفتار محاکمه شده  گفتم  تازه ای ندارم که اظهارکنی همه
ام و در اين دولت به اين شرط  قبول خدمت کرده ام که با من کمک و مساعدت 

اکنون چنديست . کنند تا بتوانم خرجهای اين وزارت رابيک طور بگردانم
از پس مذاکرات . کميسيون رأی خود را داده ولی در چاه ويل خود فرورفته است

شت که روزنامه ايران هم مطالبی نوشت و حکم ازکيف بيش از دو روز نگذ
درآمد و نتيجه اين شد که رؤساء و مديران محکوم از کار خارج شوند و از 
حقوق من هم يک ثلث آن هم برای چند روزبيشترکسرنکنند، چونکه من هم 
بصورت ديگری تزکار خارج گرديدم که خوب است در اين باب نيزشرحی 

  .بنگارم

يست که هرقدرآلمان رو به شکست ميرفت احساسات ملی درايران محتاج بذکرن
ضعيف تر می شد و دولت انگليس سعی می نمود بهر طريق که ممکن بود از 

دولت هائی آمدند و رفتند و ازهر يک آنقدر . سياست خود درايران تقويت کند
  .استفاده  نمود تا رجال مطلوب خود را زمامدار نمود

پنجشنبه بود مستوفی الممالک مرا خواست و اظهار  صبح يکی از روزها که
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.  نمود که مخالفين  دولت از ايجاد هرگونه مشکالت و کارشکنی مضايقه ندارند
دولت هم نمی تواند برای . وضع نان خوب نيست همه روزعده ای از بين ميروند

ی  اين است که ناچارم آبروی خود را حفظ کنم و ازکار کناره گير. مردم کاربکند
  .نمايم

گفتم مطلب همين است که  به آن توجه کرده ايد و غيراز کناره جوئی هم چاره 
نه پول است نه وسايل موتوری که ما بتوانيم ازنقاط دوردست مخصوصاً . نداريد

از سيستان که در آن سال محصول  خوب آمده غله هميشه در آنجا ارزان بود 
ً راجع جنس وارد کنيم  که پس از مدتی مذاکره و  سنجش اوضاع مخصوصا

بامور مالی تصميم گرفت در هيئت دولت موضوع را طرح  کند و تصميم  به 
عصرهمان روز به فرح آباد رفت و استعفای خود را به شاه  تقديم . استعفا بگيرد

نمود و چون غيراز جريده ی ايران روزنامه ديگری منتشر نمی شد و روزهای 
  .بود از اين استعفا کمتراطالع حاصل  نمود جمعه هم جريده ی مزبور تعطيل

شنبه صبح ازفرح آباد ابالغ شد که معاونين درمقر هيئت وزيران بکار مشغول 
شوند تا دولت جديد  تشکيل گردد که ما همگی در آنجا بکار مشغول شديم و 
چيزی نگذشت که خبررسيد عده ای مسلح گلدسته های مسجد شاه را برای سنگر 

سپس دستجات مخالف هر کدام از اين نظر که به نخست وزير . دتصرف کرده ان
توهين کنند به مقرهيئت  وزيران آمدند و طولی نکشيد که شخصيت های مخالف  
دولت نيز از علما ء و وزرای سابق و بعضی از داوطلبان رياست وزراء همگی 

ای در عمارت گاالری که مقرهيئت وزيران بود جمع شدن و چون بعد از استعف
دولت ديگرجا نداشت برعليه آن سخنی ايراد کنند فقط راجع به کمبود نان 

متعلق به سيد ضياء الدين طباطبائی مطالبی » رعد« کارکنان مطبعه ی روزنامه
گفتند که قرارشد همه روزه شصت من نان به آنها داده شود و بدين طريق 

روز بعد صمصام همه رفتند و جمعيت ها متفرق شدند و . موضوع خاتمه يافت
  .السلطنه برياست  دولت منصوب گرديد
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وزيرماليه دولت صمصام همان کس بود که درکابينه ی وثوق الدوله قرار داد  
اجاره ی تحديد ترياک را امضاکرده بود و بعد از استعفای عين الدوله هم 
برؤسای ادارات وزارت ماليه با تلفن گفته  بود دعوت مرا برای تشکيل مجلس 

وره ی عالی نپذيرفتند وروزی که جلسه می بايست تشکيل شود حضور بهم مشا
وزيری هم که صورت مجلس  کميسيون رؤساء  و مديران  وزارت . نرسانند

ماليه را با مهر شخصی خود به الگساندرخان ابالغ کرده بود و قبل از تشکيل 
 دولت صمصام اين دو وزيرمخالف بودند هر دو عضو دولت شدند و برای
پيشرفت کار دست از مخالف کشيدند که بجهات مزبورمی خواستم ديگر در 
وزارتخانه حاضر نشوم ولی به خود گفتم که مخالفينم خواهند گفت اگر از کار 
کناره جويی نمی کردم اين وزراء هم نمی توانستند مرا از کار بردارند و 

وز به کار ضرری متوجه دولت نمی شد اين بود که تصميم گرفتم باز چند ر
ادامه دهم و ببينم وضعيت چطور می شود که از حسين عالء وزير فوائد عامه 

 :نامه ای رسيد که مضمونش اين بود

چون وزير جديد مايل نيست با شما کار کند خواستم اطالع دهم که قبل از اتخاذ 
که تکليف از من ساقط شد و . هرتصميم اگر خودتان کناره گيری کنيد بهتر است

ها هم که از اين کار راضی نبودند و اعتراض نمودند، نامه را به آنها  بعضی
   ) ١(  .اين بود سرگذشت چهارده ماه خدمت من در وزارت ماليه . نشان دادم
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  »دکتر مصدق در مقام معاونت وزارت ماليه« همايون تکميل ناصر 

 شده تهيه مشيرالدوله خان حسن ميرزا توسط که ماليه، وزارت تأسيس اليحۀ
 تقديم سوم مجلس به الممالک مستوفی حسن ميرزا زمان توسط صدراعظم بود،
 خان عبدهللا کابينه اين در .رسيد تصويب به رايزنی ها وگو و گفت از پس و شد

 الدوله وثوق آن جای به و يافت انفصال وزارت ماليه از )اميرنظام حاج( همدانی
 .)ش ١٢٩۴ مرداد ٢۶ قمری ١٣٣٣شوال ششم( .کرد  پيدا ارتقا وزارت به

 .بود الممالک مستوفی خان حسن ميرزا عهدۀ بر کابينه رياست

 تلگراف آپانديسيت عمل از پس تفليس در استراحتگاهی در که مصدق دکتر
 پايتخت به ازرسيدن پس بود، کرده دريافت تهران به را فوری خود حرکت
 انداخته فکر اين به را لهوثوق الدو احوال روسيه و اوضاع که شود می  متوجه

 تا نمايد موافق را از مخالفين عده ای و بدهد تغييراتی خود دولت در« که  است
 وقت که آن را قوام السلطنه که بهتر چه اين از .بماند کار در مدتی باز بتواند
 دوست هم عده ای و بود او نزديک خويش و برادر ولی نداشت او با گرمی ميانۀ

 حاصل توفيق مقصود انجام در طريق اين به و کند دولت وارد داشت و هواخواه
 وزارت آن دار عهده قوام السلطنه نمود، استعفا ماليه وزير اين نظر روی .نمايد

    )١(» گرديد

  :است نوشته قوام السلطنه ماليه وزارت مورد در عاقلی باقر دکتر مرحوم

 بين اختالف و شد زآغا م السلطنه صمصا دولت در تحريکات ١٢٩١ آبان از«
 کار از که ديد اين در مصلحت م السلطنه صمصا نتيجه در و گرفت وزيران باال
وپس از استعفای صمصمام السلطنه، ناصر الملک طی تلگرافی  کند کناره گيری

وی . از اروپا ميرزا دمحمعلی خان عالءالسلطنه را به رياست الوزرايی برگزيد
  ) ٢.(ود را معرفی کردپس از دو هفته مطالعه وزيران خ

در اين کابينه ميرزا حسن خان وثوق الدوله وزير خارجه و ميرزا احمدخان     
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صورت اسامی وزيران اعالم شده با کتاب دولت . قوام السلطنه وزير ماليه است
اما در . همخوانی دارد) تأليف جمشيد ضرغام بروجنی (های عصر مشروطيت 

يس الوزرا بوده، نام قوام السلطنه در کتاب دولت کابينه هايی که وثوق الدوله رئ
در کتاب خاطرات و . های عصر مشروطيت به عنوان وزير ماليه نيامده است

اما . تألّمات دکتر مصدق هم تاريخ وزارت ماليه قوام السلطنه ديده نمی شود
 .معاونت دکتر مصدق در وزارت ماليه به تفصيل آمده که به آن اشاره خواهد شد

تا ارديبهشت  ١٢٩۶وان ايرج افشار تاريخ قبول معاونت را بين سا لهای شادر
  )    ٣.(نوشته است ١٢٩٧

نخستين کابينۀ خود را به احمد  ١٢٩۵شهريور  ٧حال آن که وثوق الدوله در  

شاه معرفی می کند و وزير ماليه ميرزاحسن خان محتشم السلطنه بوده است و 

د و کابينۀ بعدی مجدداً به رياست دمحمعلی خان اين کابينه ده ماه پايدار می مان

عالءالسلطنه تشکيل شده و پس از مدتی دوباره وثوق الدوله مأمور تشکيل کابينه 

گرديده که به داليلی استعفا داده است و عالءالسلطنه برای چندمين بار رياست 

. است الوزرا می شود که البته ادارۀ کابينه را مستوفی الممالک بر عهده داشته

، نامی از قوام السلطنه به ) ١٢٩٩اسفندماه (در تمام اين مدت تا کودتای سياه 

عنوان وزير ماليه در فهرست وزراء ديده نمی شود، اما همان طور که دکتر 

شايد به درخواست (مصدق اشاره کرده، امکان دارد که وزير ماليه استعفا داده 

وزارت شده بی آن که نامش در و قوام السلطنه  عهده دار ) وثوق الدوله 

در «فهرست وزيران معرفی شده آمده باشد و يا بر پايۀ برداشت دکتر عاقلی 

ترميم کابينه وثوق الدوله به جای ميرزا حسن خان مشارالملک به وزارت ماليه 

  .اين امر به واقعيت نزديک تر است)  ۴(»انتخاب شد 
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 ماليه وزارت معاونت درخواست.١

کتر مصدق دربارۀ پذيرش معاونت خود در وزارت ماليه نوشته به هر حال د
 :است

سابقه ای که قبل از مشروطه در ماليه داشتم و تحصيالتی که بعد از آن در «
پست معاونت آن وزارت را ] قوام السلطنه[اروپا کرده بودم سبب شده بود که 

بق دستور برايم حفظ کند و تلگراف حرکت من را هم به ايران وزارت خارجه ط
)     ۵(» .او مخابره کرده بود که وقتی بديدنم آمد مرا از نظر خود مستحضر نمود 

دکتر مصدق که وزارت ماليه را در دورۀ دايی خودش عبدالحسين ميرزا .
) خانم نجم السلطنه(فرمانفرما قبول نکرده بود، اينک در مقابل اصرار مادرش 

ار قوام السلطنه وضعی را پيش آورد که دوستی با مادر قوام داشت و  نيز اصر
دکتر مصدق خودش چنين شرح داده . که برپايۀ شرايطی معاونت را بپذيرد

 :است

خالصه اين که اصرار قوام به وسيلۀ مادرم و روابطی که از سابق بين ما بود «
سبب شد که کار را باين شرط قبول کنم که رياست اداره کل محاسبات ضميمه 

ميسيون تطبيق حوالجات بتواند در يک حدودی وظايف خود را کار من بشود تا ک
چنانچه نظر قانون گذار بواسطه ی عدم تصويب بودجۀ کل مملکت . انجام دهد

)  ۶.(»اجرا نمی شد ازخزانه هم وجهی بدون تصديق کميسيون خارج نگردد
من هيچ نمی خواستم از «ناگفته نماندکه مصدق در جای ديگر آورده است

ازطرف مجلس شورای [سيون تطبيق حوالجات که شغلی بود ملّی عضويت کمي
) ٧(»و آزاد دست بکشم و متصدّی کاری بشوم که استقاللم از دست برود ] ملی

وزير «به همين دليل پس از گفت و گوی بسيار با قوام السلطنه افزوده است 
صادر ماليه با نظرياتم موافقت نمود و هيچ حواله ای قبل از تصديق کميسيون 

  )٨(» .نمی شد
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  ماليه وزارت معاونت آغاز .٢

نابسامان ) وجود ديوان استيفا(وضع ماليه ايران از دوران پيش از مشروطيت 
دزديها و اجحاف های مستقيم و غير مستقيم با جعل اسناد و تفسير به رأی . بود

درعصرمشروطيت هم خصلت . رواج داشت»منشيانه«های گوناگون وشيوه های
ی ديوانيان يکباره نمی توانست تغييرپيدا کند و شايد شکل و طرزعمل و سجايا

دگرگون شده بود، اما نابهنجاری وخالفکاری، همان قدرت سابق را داشت، 
 .وکارناشناسی و ناکارآمدی مستوفيان جديد نيز برمصائب ديوانی افزوده بود

اشت دکتر مصدق که هم بر چگونگی امور استيفا پيش از مشروطيت وقوف د
و هم اوضاع پس از مشروطيت را می شناخت، با داشتن اطالعات علمی جديد 

اصالحات «از دوران تحصيل و کار در اروپا و ذوق و شوق جوانی، در مسير 
قرار گرفت و شبکۀ خالفکاران و کالهبرداران وزارت خانه را » ماليه کشور 

م روابط خانوادگی و که غالبا از مقامات ارشد بودند شناسايی کرد و در پيچ وخ
رجال، از حقوق مالی ملت پاسداری » دوستانه «به ظاهر » بده و بستانهای «

 :چنين اشاره کرده است» دزد يها «به يکی از اين نوع . نمود

سالها قبل از مشروطه وثوق الدوله مستوفی آذربايجان بود که اميربهادر با او «
شده بود که بعد از بمباران  سروکار داشت و روابط اين دو نفر با هم سبب

مجلس کسی متعرض وثوق الدوله نشود و روی اين سوابق دولت وثوق تصويب 
يکصد و هشتاد » علی الحساب «کرده بود قبل از رسيدگی به حساب و به رسم 

هزار تومان از بابت مطالبات اميربهادر از دولت پرداخت شود و موضوع 
مباران مجلس مخارجی کرده ام که از مطالبات اين بود که می گفت بعد از ب

دولت طلبکارم و پرداخت اين مخارج که برای قلع و قمع آزاديخواهان بکاررفته 
/  ٠١بود در حکومت مشروطه کاری بس مشکل و دشوار و تأديه آن که برابر 

بودجه مخارج مملکت بود، سبب می شد که خزانه داری از تأديه مخارج ٠
اين قبيل «: وی افزوده است. »تگاه دولت فلج گردد ضروری عجز پيدا کند و دس
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همان کابينه را نمی پذيرد و ) ٩(» تصويب نامه ها باز هم بود که اجرا نمی شد 
 .از انجامش شانه خالی می کند

اما قوام السلطنه که وزير ماليه کابينه بود، از امور ماليه زياد سردر نمی آورد 
ی که چگونگی وزارت او را در دوره و بيشتر به ظواهرمی پرداخت به طور

آقای قوام السلطنه «: عالءالسلطنه، مرحوم عبدهللا مستوفی چنين نقل کرده است
چون هيچ کاری در وزارت ماليه نداشت . در کابينۀ عالءالسلطنه وزير ماليه شد

و بيکارهم نمی توانست بنشيند، به فکر افتاد که ترتيبی در سالم و لباس رسمی 
با آقای خليل فهيمی معاون وزارت خانه نقش های برای سالم ايرانی . برقرارکند

ها و فرنگی ها ريخت و حتی شال و کاله و جوراب قرمز و کفش دستک دار 
. درجات اعضاء را روی رنگ شال جبهّ تعيين نمود. سابق را هم زنده کرد

ۀّ ترمه وزير ماليه با جبۀّ ترمۀ سفيد و خزانه دار و معاون وزارتخانه با جب
زمردی که هرسه شمشير مرّصعی هم داشتند و روسای درجه اول که در حقيقت 
با درجه مدير کلی امروز برابر بودند، با جبۀّ پرتقالی و يک مرتبۀ پايين تر از آ 

  ) ١٠(».نها با جبۀّ ترمۀ الکی بودند و جبه های اين دو دسته بی شمشير بود 

  

 معاونت مقام در استحکام .٣

مان ايران به لحاظ مالی و اقتصادی در مضيقه تام قرارداشت نه کمک در آن ز
خارجی وجود داشت و نه عايدات نفتی، چرخ مملکت بر پايۀ مالياتهای داخلی و 

اما دکتر مصدق سروسامانی . پاره ای درآمدها می چرخيد که آن هم لنگ بود
نمی توانست داده بود به گونه ای که حتی وزير هم بدون امضای معاون کاری 

طرز کار در آن وقت اين بود که هيچ نامه ای «: چنان که نوشته است. انجام دهد
را وزير نمی توانست امضاء کند مگر اين که من آن را ديده و برای امضاء 

به «فرستاده باشم و دو مهر هم تهيه شده بود که روی يکی از آنها عبارت 
حک شده بود که پيش » بامضای معاون «و روی ديگری » امضای وزير 
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نويس نامه های وزير پس از امضای رونويس به مهر اول و پيش نويس نامه 
البته اين ابتکار . »های معاون پس از امضای رونويس بمهر دوم می رسيد 
تهيه دو مهر سبب «دکتر مصدق مقام وزارت را خوش نمی آمد به طوری که 

وزير می گفت بين وزير و  .شده بود که بين وزير و من ايجاد کدورت کند
معاون فرق نيست که پيش نويس نوشتجات وزير و معاون از يکديگر تفکيک 

من می گفتم اگرهر دو مطابق قانون و در صالح مملکت کار بکند، البته . شود
فرقی نيست، ولی اگر وزير يا معاون مرتکب کار خالفی شد آيا بهتر نيست که 

مردم بدانند آن را معاون امضاء کرده است يا  در پروندۀ مملکتی منعکس باشد تا
 )١١(».وزير که چون اين حرف جواب نداشت وزير سکوت کرد 

دکتر مصدق با آن که با وزير و نخست وزير و بسياری از سران حکومت در 
اما فقط درستی کار و . آن روزگار خويشاوندی و رفاقت و سوابق آشنايی داشت

و در اين راه حتی رنجش دوستان را نيز  حقوق مردم را در نظر می گرفت
) عمارت خورشيد(شب محل کارش  ١٠از صبح زود تا ساعت . فراهم می کرد

آماده می شد و در مصالح عمومی و امور مالی کشور و پاسداری از خزانه 
تمام نوشته ها و اوراق رامورد بررسی قرار می داد و . کوشش و تالش می کرد

وزيری که «خصوصی برای وزير می فرستاد آن هم پس از امضاء در کارتن م
هم ناخوش بود و هم مهمل و نسبت به ساير اوصاف او خوب است اظهار 

 )  ١٢(» .نظری نکنم 

که احتماال ميرزا حسن خان محتشم السلطنه » اهمال کار «درباره آن وزير 
 :تاست که در کابينه دمحمعلی خان عالء السلطنه وزير ماليه شده، آورده اس

اين وزير که برای معالجه و تغيير آب و هوا در يکی از نقاط شميران، محلی «
اجاره کرده بود، اطاقش بسبک قديم طاقچه های متعدد داشت که هر روز کارتن 

نوشتجات فوری هم که . نوشتجات را باز نکرده در يکی از آنها می گذاشت
آنجا می ماند که اين روی هر کدام کاغذ قرمزرنگ الصاق می شد بالتکليف در 
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تو [» کار قريب دوماه طول کشيد و آن اطاق به صورت يک کتابخانه درآمد 
هجوم ارباب رجوع و صاحبان حقوق ] خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل

که می آمدند از شکوه الملک رئيس دفتر مطالبه جواب می کردند و عده ای را 
شد که ديگر نتوانم آن وضعيت را از انجام وظايف خود باز می نمودند، سبب 

اين کار . تحمل کنم و به رئيس دفتر بگويم آنها را به منزل وزير هدايت کنند
موجب رنجش وزير گرديد و راهی که برای رفع شکايت به نظرش رسيد اين 
بود که نوشتجات را از خود دور کند و چون وسايل موتوريزه نبود، درشکه 

م عده ای کارتن بگذارند و روی آنها را پوشيده با هايی کرايه کند و در هر کدا
کارتونها را  –کابينه «: يادداشت وزير بدين مضمون بوزارت ماليه ارسال نماييد

فرستادم نوشتجاتی که موقع کارشان گذشته است ضبط کنيد و بقيه را برای 
ر که آن رئيس دفتر بمن ارائه نمود و گفتم چه خوب بود که وزي» امضا بفرستيد 

  ) ١٣(».م ينوشت بقيه را بفرستيد تا موقع کار آنها نيز بگذرد 

 

 معاونت از مصدق دکتر استعفای نخستين .۴

بدين گونه با آن نظام اداری نادرست و وزير بی درايت و کارناشناس و اهمال 
کار مسلّم بود که شخصی مثل دکتر مصدق دقيق و منضبط و کارشناس و متعهد 

به همين دليل استعفا داد و با آن که وزير، پسرش را برای  نم يتواند کار کند و
رفع کدورت پيش دکتر مصدق فرستاد و قول سه ساعت کار در روز را داد، اما 
به آن هم عمل نکرد و دکتر مصدق هيچ راهی نداشت مگر کناره گيری کردن 

ای  آن هم در سالی که باران نباريده، و قيمت غالت باالرفته بود و اگر واقعه
پيش می آمد، مردم وزير را نمی شناختند و مسئوليت گرانی را به گردن معاون 
می انداختند اما از آنجايی که مردم تهران، بيش و کم دکتر مصدق و تعهد و عزم 
خدمت او را می دانستند به کاخ صاحبقرانيه رفتند و از دولت خواستند که از 

دند و دوباره به سر کار خود وی استمالت کنند و باالخره او را راضی کر
 .بازگشت
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 ماليه وزارت در کار استمرار .۵

دکترمصدق در کابينه وثوق الدوله که قوام السلطنه برادرش به جای ميرزا 
حسن خان مشار الملک وزير ماليه شد، قبول پست معاونت وزارت خانه را 

يرزا حسن در کابينۀ بعدی به رياست دمحمعلی خان عالءالسلطنه که م. پذيرفت
خان محتشم السلطنه وزير ماليه بود و کابينه ديگر عالءالسلطنه که ميرزا 

و کابينۀ بعد به رياست عبدالمجيد ) روز ١٢مدت (اسماعيل خان ممتازالدوله 
ميرزا عين الدوله که مجدداً ميرزا حسن خان محتشم السلطنه وزير ماليه بود، تا 

ه دمحمقلی خان هدايت مخبرالملک رسيدن ميرزا حسن خان مستوفی الممالک ک
دکتر . در مقام خود باقی ماند» وزير ماليه شد ) برادر حاج مخبرالسلطنه(

مصدق، مرحوم مستوفی الممالک را يک مرد ملّی می شناخت و در همکاری با 
او ابايی نداشت، فزون بر آن چون در تمام اين مدت رياست کميسيون حوالجات 

را خدمتی ملّی می دانست، ترک وظيفه را از آن کار  را هم بر عهده داشت و آن
عوايد تحديد ترياک «يکی از وقايع مهم آن دوره مسألۀ . به مصلحت نمی دانست

بود که وثوق الدوله به مبلغ هشتصدهزارتومان به الکساندرخان تومانيانس » 
اجاره داده بود، از قبل اين قرارداد عده ای از سران کشور و وزارت ماليه 

 .عايدشان می شد» وجوهاتی «

را شناخت و زدوبندهای آنان را با وزارت خارجه » شبکه «دکتر مصدق اين 
و کانونهای ديگر داخلی و خارجی پيدا کرد به طوری که نوشته است، شب و 

 )١۴.(مزبور می گذشت» شبکه «روزش به خنثی کردن فعاليت های 

، و شايد مکانيسم کارهای مستوفی الممالک که تازه رئيس الوزرا شده بود
اداری آن روز ايران را بهتر می شناخت از وی خواست که به کار معاونت 

اکنون که می فرماييد بکار «: خود ادامه دهد، اما دکتر مصدق درپاسخ گفته است
ادامه دهم دخالتم در کار مشروط باين است که از مساعدت با من دريغ نکنيد تا 

ثابت کنم و ضرری که به خزانۀ دولت رسيده است بتوانم گفته های خود را 
جبران نمايم که کار مشکل تر شد چون که نخست وزير می خواست من به کار 
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ادامه دهم تا مردم اطمينان حاصل کنند و بعد ببيند چه می شود کرد و در 
صورتی که من ادامه بکاررا به اين کار موکول نمودم که متخلفين محاکمه شوند 

که چون راهی برای متقاعد کردن من نداشت .ر عموم روشن گرددو حقايق ب
 )  ١۵(» .قول داد که از هرگونه مساعدت دريغ ننمايد 

دکتر مصدق هم موضوع را به . در محاکمه و بازرسی ها توطئه ها برپاشد
کردند و نوشتند » تکفير «حتی در روزنام هها وی را . هيچ وجه رها نمی کرد
تحريف ) ص(ود درچگونگی رسالت حضرت رسول اکرمکه دررسالۀ دکتری خ

به علت دقت نظر در حساب کشی های دولتی در کميسيون که البته . کرده است
موجب تأخير پرداخت ها می شد، بهانه گيری ها باال گرفت وشکايت ها از 
وزارت ماليه آغازشد وسران آن فتنه، ازهمان دزدان وزارت خانه بودند که 

وبه هر وسيله در آبروريزی ها تالش . و مقامات هم رسيدندبعدها به وزارت 
 .داشتند

آبروی من وقتی از بين می «اما دکتر مصدق در همان زمان کشمکش ها گفت 
آنها اعتراضات خود را بکنند و در ... رود که نتوانم گفته های خود را ثابت کنم

 )١۶(».فکر آبروی من نباشيد 

ه من توهين کردند و بد گفتند بر اعتبار و هرقدر ب«: دکتر مصدق نوشته است
اهميت من افزود و آن وقت پی بردم به اين که مادرم چه حرف بزرگی زده بود 

وزن اشخاص در جامعه بقدر شدايدی است که در راه مردم تحمل می «که گفت 
 :درهر حال دادگاه تشکيل شد و چنين رأی داد)  ١٧.(»کنند 

 صال سه سال از خدمت وزارت ماليهدو نفر روسای ادارات به انف 

 دو نفراز مديران به انفصال دائم از خدمت دولتی

از اين نظر که طبق قانون تشکيالت وزارت ماليه، «و شخص دکتر مصدق 
دکتر (مجلس مشاورۀ عالی می بايست به دعوت وزير تشکيل شود و من 

 .دعوت کرده بودم به کسر حقوق در مدت چهار ماه) مصدق
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 :ق دربارۀ اين رأی اظهار کرده استدکتر مصد

با نبودن وزير ماليه نه فقط می توانست مجلس مزبور را تشکيل دهد بلکه «
مکلف بود وظايف وزير را انجام دهد همچنان که بعد از کناره گيری مخبر 
الملک از وزارت ماليه چون وزير تعيين نشده بود، تمام وظايف او را من انجام 

در همين جا وی نکته ای ظريفانه » از آن اطالع داشت می دادم و کميسيون 
در آن وقت از ميرزا احمد خان اشتری يکی از قضات سؤال «بيان کرده است 

کرده بودند، معاون چرا محکوم شده، او جواب گفته بود از اين جهت که دزد 
  )   ١٨(».گرفته بود 

  

 معاونت پايان چگونگی

بينه گرفت و قرار بود دکتر مصدق را به مستوفی الممالک تصميم به ترميم کا
عنوان وزير ماليه و ممتاز الملک را به عنوان وزير عدليه به احمدشاه معرفی 

از . کند، اما در روز معهود فقط ممتازالملک را همراه خود به کاخ احمدشاه برد
قرار معاندان پيام داده بودند که اگر دکترمصدق به وزارت برسد با کابينۀ او 

با . لفت خواهند کرد و به همين دليل مستوفی دکتر مصدق را خبر نکرده بودمخا
همه اين احوال با مستوفی الممالک مخالفت کردند و وی به کاخ فرح آباد رفت و 

بعد از مدتی کابينه به رياست نجفقلی خان بختياری صمصام السلطنه . استعفا داد
قرارداد اجارۀ «بود که  تشکيل شدو وزير ماليه ميرزاحسن خان مشارالملک

 !را امضاء کرده بود» تحديد ترياک 

می خواستم ديگر در «: دکترمصدق درپايان اين ماجراها نوشته است
وزارتخانه حاضر نشوم ولی به خود گفتم که مخالفينم خواهند گفت اگر از کار 
کناره جويی نمی کردم اين وزراء هم نمی توانستند مرا از کار بردارند و 

متوجه دولت نمی شد اين بود که تصميم گرفتم باز چند روز به کار  ضرری
ادامه دهم و ببينم وضعيت چطور می شود که از حسين عالء وزير فوائد عامه 

 :نامه ای رسيد که مضمونش اين بود
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چون وزير جديد مايل نيست با شما کار کند خواستم اطالع دهم که قبل از اتخاذ 
که تکليف از من ساقط شد و . ه گيری کنيد بهتر استهرتصميم اگر خودتان کنار

بعضی ها هم که از اين کار راضی نبودند و اعتراض نمودند، نامه را به آنها 
)  ١٩(».اين بود سرگذشت چهارده ماه خدمت من در وزارت ماليه. نشان دادم

)٢ (  

  تشکيلی ضد دمکرات درجمعيت من عضويت

  

ت ماليه بدون هيچ سابقه و اطالع قبلی پس از کناره گيری از معاونت وزار 
کارتی از جمعيت دموکرات ضد تشکيلی رسيد که به عضويت آن انتخاب شده 

 .بودم

توضيح آنکه در جنگ اول جهانی که سران حزب اعتدال و حزب دموکرات از 
ايران مهاجرت کردند، عده ای از اعضای حزب دموکرات در طهران از اين 

افراد با سياست خارجی ممکن است حزب را تحت نظر که ارتباط بعضی از 
تأثير قرار دهد و تصميماتی اتخاذ کنند که برخالف مصالح حزب و منافع 
مملکت تمام شود، اينطور عقيده داشتند مادام که سران حزب در خارج از کشور 

 .بسر می برند از اتخاذ هرگونه تصميمی به نام حزب خودداری شود

را عقيده بر اين بود که مهاجرت بعضی سران حزب در صورتی که عدۀ ديگر 
نمی بايست حزب را از فعاليتهای سياسی باز دارد و نتواند وظايفی را که طبق 

اين دو نظر که با هم شديداً مخالف بود سبب شد که .  مرامنامه دارد انجام دهد
در حزب انشعاب روی دهد و آن دسته از اعضاء که نمی خواستند به نام حزب 

اری بشود به دموکرات ضدتشکيلی مشتهر گردند و به هر عملی که از هر ک
دولت و برخالف مصالح مملکت صادر می شد در جرائد مملکتی و هم فکر 
اعتراض کنند و با دولت وثوق که يک دولت دست نشاندۀ خارجی بود و از نظر 

ه داری اجرای يک سياستی به تمام معنا استعماری تشکيل شده بود مبارزۀ دامن
  ) ٣. (را شروع نمايند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

   :مآخذ و توضيحات ◀ 

  افشار    ايرج   اهتمام   به  » مصدق    دکتر   تالمات   و   خاطرات« دکتردمحممصدق   -  ١
  ٨۵   - ٨٧ص  ١٣۶۵تهران، انتشارات علمی - مصدق    غالمحسين  دکتر    مقدمه      با  

  ٩۶ - ١١٠صص 

بخارا » مصدق  در مقام معاونت وزارت ماليهدکتر «ناصر تکميل همايون  - ٢
  ۵٧٣ – ۵٨٢صص  -  ١٣٩٢شهريور - مرداد -٩۴سال پانزدهم ،شماره  -

                 ١١١، ص »  مصدق    دکتر   تالمات   و   خاطرات« دکتردمحممصدق  - ٣

از قول »  رنجهای سياسی دکتر مصدق « در يادداشتهای جليل بزرگمهر * 
  : است دکتر مصدق آمده 

)  بله(...تومان خودش را از مادرم طلبکار می دانست ۴٠وزارت ماليه «  
ولی حق هم نداشت، کاغذ مطالبه را ممکن بود به وزير ماليه بدهند او امضاء 

آوردند پيش من  که معاون وزارت ماليه  بودم، من هم امضاء کردم که . کند
  .بگيرند

خانم ما تقصيری «  مأمور ماليه گفت ديدم ) بله(کارم که تمام شد منزل رفتم 
فالن فالن « مادرم شروع کرد به داد و بيداد سر من که » نداريم، اين آقا نوشته

گفتم » تو هم رفتی اونجا برای مادر اوسا ِچسک شدی حکم می دهی ؟! نشده
   ».مادر ديگر گذشته

هللا عبد به کوشش » رنجهای سياسی دکتر مصدق « يادداشتهای جليل بزرگمهر 
  ٩ص  – ١٣٧٧ –ناشرثالث  –برهان 
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  شوستر مورگان

  

اسفندماه سال  ٢٣روز :  نويسد نشريه دنيای اقتصاد در بارۀ  مورگان شوستر 
او كه با مصوبه مجلس . ايران بيرون رفت مورگان شوستر آمريكايی از  ١٢٩٠

اليه برای سر و سامان دادن به م) ١٩١١( ١٢٨٩  ماه سال  شورای ملی در بهمن
نوين، استخدام و وارد ايران شده بود در پی اولتيماتوم  ايران و ايجاد يك خزانه 

  . اخراج شد روسيه از ايران 

 

داری  رغم داشتن يک برنامه مدون برای تحول در نظام خزانه شوستر به
گريز  مالياتی ايران از همان آغاز کار خود با واکنش منفی درباريان ماليات و 
ايران  رو شد که  دفمند آنها با نمايندگان روسيه و انگليس در ايران روبهتبانی ه و 

خشنود  منطقه نفوذ برای خود تقسيم کرده بودند و از آمدن شوستر  ٢را به 
شده وی  پس از ورود شوستر به ايران از آنجا كه ماموريت اعالم . نبودند

و مامور  ل منصوب دار ك عنوان خزانه درنگ به ساماندهی امور مالی بود، بی
عنوان  گمركات به ها و  هايی برای بهبود وضع ماليات او گام. انجام اين مهم شد

اوضاع مالی كه ناشی  های دولت ايران برداشت، اما وخامت  منابع اصلی درآمد
های پس از آن  و كشمكش های پيش از مشروطيت  های نادرست دولت از سياست

اين وخامت در كنار . ساخته بود ده و دشوار بود، كار مورگان شوستر را پيچي
های سنگين حضور نيروهای  هزينه های قومی، تهديدها،  ها، درگيری شورش

نفوذ بيش از حد روسای قبايل و خوانين  بيگانه در كشور، ضعف دولت مركزی، 
ناخشنودی بسياری از افراد صاحب نفوذ  های آنها و  محلی و كارشكنی

رای نهادينه ساختن امورمالی كشور، موانعی عمده اقدامات شوستر ب از 
  .مسير اقدامات وی برای اصالح امور مالی ايران ايجاد كرده بود در 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٧                                                                                 دق ، 

  

  

  

   همچنين در مركز نيز بخش بزرگی از بدنه دولت، شامل نخست
ساالران امور مالی يا به دليل  السلطنه، برخی از وزرا و فن نايب وزيری، 

راه اصالحات   سياسی يا به دليل به مخاطره افتادن منافعشان سد های  يشگرا
در آن زمان رقابت دو حزب اعتداليون و دموكرات عاميون . بودند شوستر 
ها  كه به دموكرات» مستوفی«شوستر توسط . يكديگر استوار بودند برحذف 
ب رقيب بود به ايران دعوت شده بود و طبعا اقداماتش از نظر حز متمايل 

های عشاير در  عالوه براين حضور قدرتمند خان. قابل تحمل نبود اعتداليون 
سياسی ايران و روحيه ايلی آنها با اقدامات شوستر برای سامان دادن  صحنه 

هايی  اعيان و اشراف و شاهزادگان و خان. امور مالی كشور سازگار نبود به 
های روسيه و انگليس  خانه سفارت مايل به پرداخت ماليات نبودند، دائما با كه 
های شوستر  با طرح  را به مقابله  خانه تماس بودند تا اين دو سفارت در 

ها نيز سبب نقش بازدارنده سفيران دو كشور  اين تماس. سازند وادار 
در بسياری . ويژه سفير روسيه در برابر مورگان شوستر شده بود به مذكور 

آوری ماليات نيز با كارشكنی  برای جمع موارد، مورگان شوستر حتی از 
 ١٢٩٠خرداد سال  ٢٣او به همين خاطر در . شد رو می مخالفت روبه و 
دست آورد، اقدام  اختيارات كاملی كه در مصوبه مجلس شورای ملی به با 
حل  ولی اين راه. كرد» ژاندارمری خزانه«تشكيل نيروی نظامی به نام  به 

ل كند، يكی از مشكالت عمده مورگان شوستر نتوانست مشكل وی را ح نيز 
رسيدگی به مشكالت مالی دولت ايران، خزانه خالی دولت و سلطه روسيه  برای 

  . انگلستان بر عوايد گمركی كشور بود و 

موجودی  زمانی كه مورگان شوستر فعاليت خود را در ايران آغاز كرد، ميزان 
دولت روسيه  عالوه براين . ردك هزار تومان تجاوز نمی ۶٠٠خزانه كشور از 

هايی  بابت قرضه فارس را  عوايد گمركات كشور به استثنای گمركات بنادر خليج
، )١(پرداخت كرده بود به دولت ايران . ش ١٢٨١و . ش ١٢٧٩های  كه در سال

ايران را در اختيار داشتند  به وثيقه برداشته و به مستشاران بلژيكی كه گمركات 
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برداشت کرده، بقيه آن را به دولت  السهم روسيه را  بود قبال حقنيز دستور داده 
 ۵٠٠گمركات جنوب را در گرو قرضه  ها هم كليه  انگليسی. ايران بپردازند

، )بازخريد امتياز رژی به ناصرالدين شاه بابت . (ش ١٢٧١ای كه در  هزار ليره
به  ١٢٩٠داد خر ١٠در (ميليون ليره  ٢۵٠/١  و همچنين قرضه ديگری به مبلغ 

  .بودند ، قرار داده )دولت مشروطه

رو وقتی مورگان شوستر تصميم گرفت عوايد گمركی كشور را  از اين
خزانه دولت سرازيرسازد خشم روسيه وانگليس را درشمال و جنوب  به 

وزير مختار روسيه رسما اعالم کرد كه مستشاران بلژيكی . برانگيخت ايران 
ق اطاعت از دستورالعمل شوستر را ندارند و گمركات بنادر شمال ح در 

كرد كه در غير اين صورت روسيه گمركات شمال را مستقيما تصرف  تهديد 
تر ساخت كه  ها را عصبانی مورگان شوستر زمانی روس. كرد خواهد 

» ژاندارمری خزانه«ای موسوم به  های خود گارد ويژه آوری ماليات جمع برای 
اساسا اجازه ورود به قلمرو مصوب پيمان  گاردی كه. تشكيل داد را 

  . برای روسيه را نداشت  ١٩٠٧

ايران  اكتشاف نفت در جنوب . ها نيز مشكالت مشابهی داشت شوستربا انگليسی
تر  مناطق و مهم و استقرار تاسيسات نفتی در اين  ١٢٨٧ها خرداد  توسط انگليسی

نگليس، رويدادهايی بودند ا از آن مشاركت دولت انگليس در شركت نفت ايران و 
های  كشور را از قلمرو طرح كه دولت انگلستان را واداشت تا مناطق جنوبی 

  . اقتصادی مورگان شوستر خارج سازد

جداكردن  حمايت انگليس از جايگاه شيخ خزعل در خوزستان و تشويق وی به 
  .اين منطقه از دايره نفوذ دولت مركزی با همين هدف صورت گرفت

وی  ها از مورگان شوستر اقدامات  ها و روس ز داليل ناخشنودی انگليسیيكی ا
آنان در  در شرايطی كه . بود ١٩٠٧های آنان از قرارداد  در افشای سوءاستفاده

مورد تاكيد  قرارداد يادشده احترام به حاكميت ملی و تماميت ارضی ايران را 
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جنوب ايران  در شمال و قرار داده بودند، ولی عمال در قلمرو تحت نفوذ خود 
اقتصادی يا  آنان هر طرح . شدند های اقتصادی دولت می مانع اجرای طرح

در جهت نقض  ميالدی را گامی  ١٩٠٧سياسی در قلمرو تصريح شده در پيمان 
ايران به سه منطقه  ترين وجه پيمان يادشده تقسيم  مهم. دانستند اين پيمان می

و مركزی تحت نفوذ  ها  حت نفوذ انگليسیها، جنوبی ت شمالی تحت نفوذ روس
كه ابزار دست » خزانه ژاندارمری «آنها حتی با نيروهای . دولت ايران بود

كردند و در برابر آنها جبهه  می مورگان شوستر برای اخذ ماليات بود، مقاومت 
  . پرداختند می سالح آنها  گرفتند يا به رويارويی و خلع می

كرد، روسيه و انگليس  درايران فعاليت می ترطی زمانی كه مورگان شوس
  هيچ سهمی برای رقيب سوم قائل نبودند، دائما نقش بازدارندگی در مسير كه 

مورگان  پس اقدامات  در عنوان دو قدرت رقيب، آنها به. كردند اقدامات وی ايفامی
  .ديدند ايران را می شوستر،اراده آمريكا برای ورود به عرصه اقتصادی وسياسی 

را  با اين همه شوستر با زيركی تمام تالش كرده بود تا به نوعی حمايت انگليس 
افسر  انتصاب يك . شان، تنها و منزوی بسازد ها را در مواضع جلب كند و روس

به  » ماژور راستوكس«انگليسی مامور خدمت در سفارت انگليس به نام 
انگليس  وزير مختار  و تماس مداوم شوستر با» ژاندارمری خزانه«فرماندهی 

كمتر از  ها به مراتب  برای كمك گرفتن از وی موجب شده بود كه انگليسی
نقشه شوستر  ها كه به  روس. ها در برابر اقدامات شوستر كارشكنی نمايند روس

آنها . كردند » استوكس«برده بودند، موجی از حمالت خود را متوجه   پی
عموما مخالف  خواهانی كردند كه   طهرا متهم به همدستی با مشرو» استوكس«

  همكاری با مشروطه منشا اين اتهام نقش مصلحتی انگليس در  .روسيه هستند
ها در آن زمان  انگليسی . خواهان و گشودن درهای سفارت به روی آنان بود

در برابر به توپ بستن  مردمی را كه از جنايات ماموران دمحمعليشاه قاجار يا 
درداخل سفارت پناه  گريختند  توسط نظاميان روسيه میمجلس شورای ملی 
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كرده سرنوشت آن را با  دادند تا مرحله به مرحله بتوانند در نهضت نفوذ  می
  .اراده و سياست خود رقم بزنند

رو انتصاب يك افسر انگليسی به فرماندهی ژاندارمری خزانه ايران  از اين
بين  اين انتصاب به مكاتبات رسمی  تنهاحالل مشكل مورگان شوستر نشد، بلكه نه 

. انجاميد دولتين انگليس و روسيه و دخالت مستقيم تزار نيكالی دوم در اين مساله 
انگلستان با  وزير خارجه انگليس برای جلوگيری ازبروز بحران در روابط 

ابالغ كند تا وقتی  » ماژور استوكس«روسيه به وزيرانگليس در تهران نوشت به 
. تواند سمتی را دردولت ايران بپذيرد ارتش انگليس است، نمیكه درخدمت 

ارتش انگليس استعفا  استوكس در واكنشی قهرآميز تصميم گرفت از خدمت در 
را با توجه به » استوكس«  مورگان شوستر كه . كند، ولی استعفای او پذيرفته نشد

ين فرد برای تر ايرانی مناسب تسلط او به زبان فارسی و آشنايی وی با جامعه 
اين مشكل شخصا به مالقات  دانست برای حل  تصدی ژاندارمری خزانه می

» استوكس«را برای انتصاب  وزير مختار روسيه در ايران رفت تا موافقت او 
اما اين موافقت . ماه جلب كند  ۶به رياست ژاندارمری خزانه فقط برای مدت 

  . عزل وی بسته شدبا  » استوكس«حاصل نشد و به اين ترتيب پرونده 

روس ها  با ژاندارمری خزانه خاتمه يافت  و نه کار نه دشمنی  هاين هم با
كه  ها دمحمعليشاه را  روس. دولت مركزی پايان گرفتشکنی های آنها در برابر 

گريخته بود،  خواهان از قدرت خلع شده و به روسيه  توسط مشروطه ١٢٨٨در 
برادرش  اساس اين نقشه، دمحمعليشاه و بر. تحريك به حمله به ايران كردند

آنان از ناحيه  السلطنه از دو نقطه شمالی كشور و ساالرالدوله برادر ديگر  شعاع
. تهران آغاز كردند برای تصرف  ١٢٩٠كرمانشاه حمله بزرگی را درتابستان 

نمايندگان و مقامات  اين حمله به شكست انجاميد و تعداد زيادی از رجال، 
شكست، دولت دستور توقيف  درپی اين . عليشاه دردولت بركنارشدندطرفدار دمحم

را صادرکرد و ) ميرزا دمحمعلی برادران (السلطنه و ساالرالدوله   اموال شعاع
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ژاندارمری خزانه را  ١٢٩٠  مورگان شوستر در اجرای اين تصميم، در مهر 
ك و اموال برای توقيف امال اقدامات شوستر . مامور توقيف اموال آنان کرد

مواجه شد، زيرا بنابر ادعای  السلطنه با اعتراض شديد سفارت روس  ع شعا
اوبه بانك استقراضی روس  السلطنه در گرو بدهی  سفارت روس اموال شعاع

ای وارد ايران كرد و روز  نيروهای تازه درادامه اين كشمكش دولت روسيه . بود
وهشت ساعت برای  ايران چهلاولتيماتومی به دولت  طی  ١٢٩٠هشتم آذر ماه 

  :دولت ايران مهلت داد قبول اين سه شرط به 

  اخراج مورگان شوستر و هيات مستشاران آمريكايی از ايران  - ١ 

در  كسب موافقت قبلی دولتين روس و انگليس برای استخدام اتباع خارجی  - ٢ 
 ايران

  .پرداخت هزينه و خسارت لشکركشی روسيه به ايران - ٣ 

الدوله وزير خارجه وقت ضمن گزارش امر و قرائت متن  وثوق
العاده مجلس، با توجه به وخامت اوضاع و  دولت روسيه در جلسه فوق اولتيماتوم 

مجلس .ها برای اشغال پايتخت، تقاضای قبول اولتيماتوم را نمود روس تهديد 
رات مردد بود كه در برابر اين تهديد چه پاسخ بدهد، ولی پس از اظها ابتدا 

گيری چند تن از نمايندگان به  شهيد سيدحسن مدرس و سپس موضع پرشور 
اختناق «مورگان شوستر در كتاب . آرا اولتيماتوم روسيه را رد كرد اتفاق 

  :نويسد چنين می» ايران در 

پس از ختم . اين اولتيماتوم در حالت سكوت تام نمايندگان خوانده شد... « 
و  در پارلمان از پيرو جوان علما و پيشوايان مذهبی نفراز وكالی حاضر  ٧۶  آن 

يک عالم . وکالی عدليه و اطبا و شاهزادگان  در جای خود و بی حرکت  ماندند
گذشت هيچ  محترم اسالمی ايستاده ودر موقعی كه وقت به سرعت می

توانستند بدهند آن بنده خدا نطق مختصرو مناسب حال و به  نمی رايی 
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ت شايد مشيت خداوند بر اين امر قرار گرفته كه آزادی و نمود و گف موقعی 
ما به زوراز ما سلب شود، در چنين حالتی سزاوار نيست كه ما خودمان  استقالل 

های مرتعش خود را  امضای خود از دست داده و ترك كنيم سپس دست به 
  . »...دادخواهی وتظلم به سمت نمايندگان حركت داده ودرجای خود نشست برای 

سپس  ای به مخالفت با اولتيماتوم برخاستند و  شوستر اضافه كرد پس از آن عده
اولتيماتوم روس  تقاضای رای با ورقه انجام شد و نمايندگان مجلس به اتفاق آرا 

  . را رد کردند

سمت  به دنبال رد اولتيماتوم دولت روسيه سربازان روس از تبريز و رشت به 
آذر  ٢۴  روس طی يادداشت شديداللحنی در روز قزوين حركت كردند و سفارت 

روسيه را نپذيرد،  مجددا به دولت ايران اولتيماتوم دادكه اگر دولت شرايط ١٢٩٠
  .خواهد كرد روز چهار هزار سرباز را وارد تهران  ۶روسيه ظرف 

ايران  های انگليس در  الدوله كه خود ازمتحدان سياست در پی اين تهديد وثوق
اما  . با وی مشورت كرد ختارانگليس را درجريان قرارداد وبود، وزيرم

  .را بپذيرد سفيرانگليس توصيه كردكه ايران به سرعت اولتيماتوم » ادواردگری«

حمله آنها «گفتند ها ها آن بود كه به روس حداكثراقدام بازدارنده انگليسی
سپس  » دكن یتحريك م تهران اثربدی درجهان اسالم خواهدداشت ومسلمانان را به 

را  به جای فشار نظامی به تهران گمركات شمالی ايران «توصيه كردند كه 
  ».قرارگيرد تاشوسترتحت فشار  تصرف كند وبه اداره ماليات تبريزدست بگشايد

: بود ها نيزسرد  ها متوسل شد؛ ولی پاسخ آمريكايی الدوله به آمريكايی سپسوثوق
  داند هيچ نمی ان وزيرخارجه آمريكا مناسب باتوجه به مشكل پيش آمده برای اير«

  ».گونه پيشنهادی را تقديم كند

روشد؛   روبه واكنش منفی وخشم گسترده مردم با ها اولتيماتوم روس
ها در برابر اين تهديد تسليم شد  سرانجام دولت به درخواست انگليسی ولی 
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انی از الوزرا دراين شرايط بحر طنه رئيسلالس صمصام ناصرالملك و  و
رئيس نظميه خواستند كه ساختمان مجلس را محاصره و تهديد كند كه  خان  يپرم

ها نشوند، مجلس را خواهد  نمايندگان حاضر به قبول اولتيماتوم روس اگر 
مجلس به يك هيات پنج نفری اختيار تام داد كه در اين مورد با دولت  . بست

ای جزقبول اولتيماتوم  رهكند واين هيات سرانجام قانع شد كه چا مذاكره 
درنگ قبول اولتيماتوم را به سفارت روس اعالم کرد  دولت بی. نيست روس 

دار  به مورگان شوستر ابالغ شد كه از سمت خزانه ١٢٩٠آذر ٢٨روز  وعصر 
  . معزول شده و بايد هرچه زودتر از ايران خارج شود كل 

و  به آمريکا بازگشت  ايران را ترک کرد ١٢٩٠شوستر پس از اينکه در بهمن 
ايران  شرح مفصل اين ماجرا و تجربه خود در » اختناق ايران«در کتابی به نام 

  » .در بخشی از اين کتاب آمده است. را نوشت

ايرانيان از پرداخت ماليات، برای آنان به صورت يک عادت در آمده  فرار« 
ماليات مسأله  و مجبورساختنشان به ترک اين عادت آسان نخواهد بودتا است

يک  هيچ دقيق در ايران حل نشود و در اين مورد دقت الزم به عمل نيايد،  گيری
رونق  ها ازماليات  قدرت دولت. از مشکالت اين کشوربرطرف نخواهد شد

با  ها نيز  طورکه در بررسی تاريخ ملل، اضمحالل زمامداری  گيرد همان می
  » .ماليات مرتبط بوده است

-، روزنامه دنيای اقتصاد »ان شوستر با اولتيماتوم روسيهاخراج مورگ«  
، اختناق ١٣٨۶  شوستر، مورگان، : منبع -١٣٩٢/١٢/٢۴: تاريخ  ٣١۶٠شماره   

 نشرماهی: در ايران، ترجمه حميد افشار، تهران
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 ايران در شوستر مورگان

 

عنوان  فاطمه سادات جاللی چيمه در بارۀ  مورگان شوستر در مقاله ای تحت    
که مجلس  هنگامی : اينگونه بررسی نموده است»  مورگان شوستر در ايران« 

کارشناسان کشورهای  نوپای مشروطه برای اصالح اداره کشورتصميم گرفت از
. اقدام سخت عصبانی شدند مختلف استفاده کند، دو دولت روس و انگليس از اين 

که با اختيارات وسيعی که بود  ترين چهره در بين آنها  مورگان شوستر معروف
داردرامورمالی و اداره  دامنه مجلس به او داد، شروع به انجام اصالحات 

تهديد کرد و خواستار اخراج  روسيه با دو التيماتوم ايران را . گمرکات کرد
مجلس و روحانيان و با حمايت  به رغم ايستادگی مردم، . مورگان شوستر شد

از ايران اخراج شد و اصالحات  گان شوستر انگليس از روسيه، سرانجام مور
پرسش است که چرا دولتمردان  اين مقاله درپی پاسخ به اين . وی ناتمام ماند

ها را برگزيدند و  خود آمريکايی ايران، برای حل معضالت اقتصادی و امنيتی 
العمل انگليس  ديگر اينکه عکس. رسيدند آيا با اين اقدام، به اهداف موردنظر خود 

  در برابر اين انتخاب چه بود؟ روس، دو قدرت ديگر آن زمان  و

 مقدمه  

حرکت  . های تاريخی، دوران مشروطه است ترين دوران شک يکی ازحساس بی
اما . بود مردم در جريان مشروطه، بيانگر آگاهی نسبی آنان از اوضاع کشور 

ن استبدادی جريا پيروزی و به ثمر رسيدن انقالب مشروطه، به معنای محو شدن 
شاه  جانشين وی، دمحمعلی و استعماری نبود؛ زيرا پس از مرگ مظفرالدين شاه، 

خواهان مخالفت کرد و  مشروطه مشروطه و  ها بود، با که دست نشانده روس
بستن مجلس وشروع دورۀ استبدادی  با به توپ . چهرۀ وابسته خود را نشان داد

ع سياسی کشور راضی شده بودند، اوضا ها تا حدودی از  کوتاه مدت وی، روس
از . شاه جايی در ايران ندارد نشان داد که دمحمعلی خواهانۀ ملت،  اما حرکت آزادی
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شاه،  خواه و سقوط دمحمعلی توسط انقالبيون مشروطه روی، پس از فتح تهران  اين
گونه که  در ايران را تبديل به سياستی منفی کردند و همان ها سياست خود  روس

ها، لياخوف به توپ بسته شد، بارديگر آنان مجلس  عامل روس اول توسط مجلس 
  .توسط زور و ارعاب به تعطيلی کشاندند دوم را 

پنداشتند ممکن است امتيازاتی که  ها می پس ازانقالب مشروطه، روس
آنان تا قبل از پيروزی . گذشته به دست آورده بودند، ازدست بدهند در 

از سويی ديگر، پس . شماری در ايران داشتند زات بیمشروطه، امتيا انقالب 
انگليس  م و ضعف دولت روسيه، دولت ١٩٠۵شکست روسيه ازژاپن درسال  از 

خطر آلمان  که خواهان حفظ منافعش در ايران بود، برای يافتن متحدی در برابر 
  .روسيه منعقد کرد را با  ١٩٠٧ـ طرح قرارداد  گرفت ـ که تازه داشت قدرت می

آنچه باعث شد سياست استعماری در ايران به حالت فلج در آيد، استخدام اما
مورگان شوسترآمريکايی بود؛ زيرا براساس تصميم مجلس نو پای مشروطه، 

دارايی و خزانه داری کل ، يک عده ای کارشناس از آمريکا برای اصالح 
در آن . ندشد برای دادگستری و چند سوئدی برای ژاندارمری استخدام فرانسوی 

جنگ جهانی دوم را  جويانۀ آشکار خود پس از  زمان، آمريکا هنوز خوی سلطه
سومی بودند تا به اتکای  مردان ايرانی که به دنبال قدرت  نشان نداده بود و دولت

متخصصان اين کشور را ترجيح  گری روس وانگليس بايستند،  آن در برابرسلطه
ترين چهره در بين آنها بود که پس  عروفم مورگان شوستر آمريکايی . دادند می

های  اقداماتی زد که بيانگرمخالفت وی با سياست از ورود به ايران دست به 
وی توانست به اصالح . روس و انگليس در ايران بود اقتصادی و استعماری 
های  اما برای پيشبرد اصالحاتش بايد با خواسته. بپردازد اوضاع اقتصادی ايران 

  .کرد و همين کار را نيز انجام داد مخالفت می يس روس و انگل

اوضاع خزانه را سرو سامانی داد وبا اختياراتی که از مجلس گرفت،  شوستر
ميجراستوکس انگليسی را به تشکيل داد وبه دنبال آن، ژاندارمری خزانه را
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سبب  عنوان معاون ماليه و فرماندۀ ژاندارمری خزانه استخدام کرد که اين امر 
  .الفت روس و به تبع آن مخالفت انگليس با اين قضيه شدمخ

از سوی ديگر، در همين زمان توطئه برگشت دمحم علی شاه از سوی روس ها 
نقش  در ادامه خواهد آمد، شوستر در سرکوبی شاه مخلوع مطرح شد و چنانچه 

تعيين کرد و  وی همچنين برای قشون بودجه مشخصی . سزايی بر عهده داشت به
رسيد، پس  نمی ری سفرای ايران را که تا پيش از وی به موقع به دست آنان مقر

نقض اختيارات  خود باعث  اقدامات شوستر، خودبه. از استخدامش سامان داد
 ١٩٠٧قرارداد  او در عمل نشان داد که برای . روس و انگليس در ايران شد

اخراج شوستر  فکر پس از اين بود که روس و انگليس به . ارزشی قائل نيست
امورمحوله به وی   های متعددی برای کارشکنی در افتادند و دست به توطئه

ها با دادن  روس ساختند و وقتی نتيجه نگرفتند،مخالفت علنی خود راآشکار. زدند
   .اخراج وی شدند هايی به دولت ايران، سرانجام باعث  اولتيماتوم

 

 شوستر استخدام لزوم

به فکر  تا اتابک،دولت فرصت پيدا کردپس ازخاتمۀ جريان پارک 
اند  اساسی بيفتد و راهی را در پيش بگيرد که کشورهای مترقی رفته اصالحات 

انگليس  روس و. اند و وضع آشفته مملکت را سامان بدهد کامياب شده و 
 ميان از هميشه ازنبود امنيت شکايت داشتند، پس ازجريان پارک اتابک و که 

ار خود کاستند  و دولت را تا حدودی  به حال خود  گذاشتند رفتن مجاهدين از فش
درجه اول  ترين مسائلی که هر دولتی برای بقای مملکت خود بايد در  از مهم

امنيت  برای وصول به آن مجاهدت کند، موضوع  مورد توجه قرار دهد و
. مملکت است عمومی و بهبودی وضع اقتصادی و تعادل در دخل و خرج بودجه 

اصالحات مالی را بر  خواست ادارۀ امنيت عمومی و  نوبنياد نيز چون می دولت
مشورت با زعمای ملت  گذاری کند، پس از  اساس اصول کشورهای مستقل پايه
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طرف  ممالک متمدن و بی کند مستشارانی از طرف  و رهبران مجلس موافقت می
نيزنسبت به آنان دولت همسايه  که دارای سياست خاصی در ايران نباشند و دو   ـ

ادارۀ امنيت و اقتصاد را به آنان  زمام  بدبين نباشندـ به ايران دعوت کند و
  .بسپارد

 نشان ،  بگيرد بربی طرف بودن دولت فراگيرکه اقتصاد کشوررابه دست تأکيد 
آن شد تا  مجلس بر . حد روس و انگليس در ايران بود های بيش از  دهندۀ دخالت

 ها از آمريکايی ها ها وسوييسی ايتاليايی ها،  نسبی بلژيکی پس از بررسی شايستگی
تهديدهای دولت   اينان چون اتباع دولتی بزرگ بودند، از . دعوت به عمل آورد

   .روس وانگليس بيمی نداشتند، وچون آمريکايی نبودند کسی را تهديد نمی کردند

ايران،  زارت ماليه پترزبورگ ولندن مايل نبودند که در آينده فرانسويان و  سنت
امور  معاون وزارت . ها ژاندارمری و اتريشيان قشون را اداره کنند ايتاليايی

کردند که  خارجه روسيه نراتف و کاردار سفارت انگليس در اين کشور موافقت 
کوچک،  های  بايد دولت ايران را از استخدام اتباع خارجی، به جز اتباع دولت

خدمت  يتاليا پرسيد آيا روس و انگليس نسبت به که سفير ا هنگامی. منع کرد
گری نوشت  ها برای دولت ايران اعتراض دارند يا نه، سر ادوارد  کردن ايتاليايی

بسيار دشوار  که اشتغال اتباع ايتاليا، دو دولت روس و انگليس را در موقعيتی 
ا دولتی زيرا آمريک ها دعوت کرد؛  سرانجام مجلس از آمريکايی. قرار خواهد داد

طرف ديگر بنا بر قول  ای نداشت و از  بزرگ بود و از روس و انگليس واهمه
معظم اروپايی نيست و در  وزيرمختار روس، اياالت متحده آمريکا يک دولت 

  . آنجا مسائل سياسی ندارد

يک  ای دربارۀ استخدام دو نفر مستخدم آمريکايی و  معاون وزارت ماليه، اليحه
در  ی وزارت ماليه به مجلس تقديم، و تقاضا کرد با فوريت نفر اروپايی برا

رأی،  ۶۶رأی از  ۶٢همين جلسه مطرح شود؛ اليحۀ مزبور با کسب 
  .تصويب رسيد به 
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  شوستر ورود از قبل ايران مالی اوضاع  

قبل ازبرقراری رژيم مشروطيت در ايران، امور دارايی کشور با 
در دوران سالطين . شد بود، اداره میسابقه  بی خصوصی که در دنيا  به وضع 
جمع آوری در آمدهای دولتی  و تأمين وجه برای مخارج ضروری هنگام  قاجار،

شهرستان،   به اين ترتيب که هر استان و . گرديد ، از اصل عدم تمرکز پيروی می
بودجه جمع و (   داد که درمرکز برای آن دستور العملی واحد مستقلی تشکيل می

اين دستورالعمل  شد و پس ازآنکه  مستوفی مربوطه تهيه می  ، توسط)خرج
برای اجرا به  گذشت،  سلطنت می ازتصويب مقامات دولتی و توشيح مقام 

های  ماليات  ای از  همچنين در پاره. شد فرماندار و فرمانده هر محل ابالغ می
نيز  شهرستان معمولی محلی، برآوردهای سنواتی منظور، و مخارج هر استان و 

و حقوق مأموران  های عمومی  عمدۀ آن هزينه افواج محلی و مستمری که قسمت 
پس از وضع اين  يک استان يا شهرستان  اگر درآمد . شد بود، در آن درج می

به منزلۀ تفاوت عما  مخارج و مقدمات، باز هم مبلغی اضافه داشت، مبلغ مذکور
اگر در پاره ای نقاط به علل  همچنين. و در اقساط معين به تهران فرستاده شد

سياسی و سوق الجيشی ارقام خرج بردر امد فزونی يافت، مبلغی به عنوان کسر 
دستورالعملی که به اين ترتيب به صورت مقطوع    .عمل از تهران حوله گرديد

 و گشت، غيرقابل تغييربود ابالغ می فرمانفرماها و حکام  تهيه و برای اجرا به 
عهد و مجبوربودند  همۀ ماليات های ابواب  جمعی  خود را به مأموران دولتی مت

حتی در . هزينۀ مصوب را از همان محل بپردازندموجب آن وصول کنندو 
علت خشکسالی و يا بروز آفات ارضی و سماوی، محصول  که به  مواردی هم 

ـ  رفت اعظم محصول از بين می ديدـ جز در مواردی که قسمت  می ده آسيب 
رفت، مردم  می ماليات مقطوع اجباری بود و اگر همه محصول از بين  پرداخت 

مالکان  به استفاده از مقتضيات و دادن هديه  به مأموران ماليات، از آنها   و
اگر مأموری مبلغی کسر می آورد، مجبور  بود  از دارايی  .  تخفبف گرفتند

ن شاه، در اثر اما در دوران سلطنت  مظفر الدي. های شخصی  خود بپردازند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٠٩                                                                                 دق ، 

  

  

  

 . حوادث گوناگون بی نظمی  افزايش يافت

های شاهانه به اروپا، طمع و حرص  حساب، مخارج سفر های بی بخشش
افزون بر اين، . آنجا کشانيد که خزانه تهی شد چپاول درباريان، کار را به  و 
 نظامی فرانسويان درنيروی   باقيماندۀ مستشاران روسی درقزاقخانه، آن زمان، در
، عناصر بلژيکی درگمرکات، سوئدی و ايتاليايی )که فقط اسمی از آن باقی بود( 

  .ها  در ژاندارمری ، از خزانه  دولت ايران  مقرری می گرفتند

سازمان  گونه مقررات صحيح يا  درهنگام ورود شوستربه ايران، معلوم شد هيچ
دست افرادی  به اداره امورمالی کشور . وزارتخانه وجود نداشت اداری در اين 

درستکاری بودند، ولی  ها افراد  مستوفی . شدند معدودی بود که مستوفی ناميده می
روحيۀ . دادند نمی حساب پس  کار بودند و  عيب بزرگ آنها اين بود که محافظه

ساخت وبه همين دليل،  دشوار می حساب پس ندادن، کارمأموران ماليات را 
استقرار مشروطيت و دو سال پيش از  پس از  .کرد مالياتی پيشرفت نمی نظام 

فرانسوی به نام بيزو وقت خود را برای  کارشناس  شوستر در تهران، يک 
  .نگرفت نتيجۀ موثری  اصالح نظامی ايران صرف کرد، اما 

م، ١٩١١ می با تنظيم مقررات اداری، درست پيش ازورود شوستر در ايران در 
مالياتی فارس و بندر  نج حوضه مربوط به ادارۀ وجود آمد؛ پ هشت ادارۀ مالی به 

 ٣بروجرد و اصفهان و مازندران،  خليج فارس، آذربايجان و کردستان، گيالن و 
  . ادارۀ آن که در مقر سازمان قرار داشت

شد،  می روزی که شوسترشروع به کار کرد، دستگاهی که وزارت ماليه ناميده 
چه قدر  نداشت جمع وخرج کشورهيچ کس اطالع  اسم بدون رسمی بود و 

چه ميزان  واقعی کشور به  شود، چه مبلغ از آن قابل وصول است و خرج  می
حساب  نگهداری  چه کسی مسئول وصول ماليات دولت و چه کسی مسئول . است

دار  شوستر به عنوان خزانه درچنين اوضاعی بود که . باشد و رسيدگی به آن می
   . هده گرفتکشور را بر ع کل امور مالی 
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 ايران به شوستر ورود  

. م١٩١١ می ١٢هيئت آمريکايی که مأمور انجام اصالحات بودند، سرانجام در 
شوستر و همراهانش که شانزده نفر بودند، از راه پاريس، . وارد تهران شدند

ماه ِمی، وارد بندر  ٧وين، اسالمبول، باطوم و باکو عازم ايران گرديدند و روز 
به  می ١۵شدند بعد از چند روز توقف در رشت، در روز ) یپهلو(انزلی 

 . مهرآباد رسيدند

ـ که از روسای بهاييان  الدوله خان نبيل قلی قبل از ورود شوستر به تهران، علی
ايران بود و با عبدالبها همکاری صميمانه داشت و در آن وقت کاردار سفارت 

ای نوشت و از آنها تقاضا  نامه ايران در واشنگتن بود ـ به محفل بهاييان ايران
بهاييان پس . کرد تا در روز ورود شوستر، استقبال شايانی از وی به عمل آورد

  شوند، دو نفر از افراد انگليسی از اينکه از حرکت شوستر از بادکوبه مطلع می
فرستند و هنگام ورود شوستر به ايران، از طرف  دان خود را به بندر پهلوی می

اين دو نفر که از آنجا تا تهران همراه وی . گويند ن به او خيرمقدم میمحفل بهاييا
دو روز قبل از ورود . دهند بودند، روز ورود او را به محفل تهران اطالع می

که در بين آنها چند نفر  وی به تهران، نزديک صد نفر از بهاييان تهران ـ
وش کردن قسمتی از راه و روند و با فر دانستندـ، به قريه مهرآباد می انگليسی می

 .دارند تهية وسايل پذيرايی، مقدم مورگان شوستر و خانواده او را گرامی می

هنگام ورود شوستر به تهران، هيچ يک از مأموران دولتی به استقبالش نرفتند، 
های  ولی درعوض بهاييان ازاو استقبال کردند و همين امرسبب شد که سفارتخانه

الفان ايرانی او بگويند که شوستر بهايی است؛ در روس و انگليس وساير مخ
صورتی که او بعد از ورود به ايران فهميده بود که قضيه از چه قرار است و 

 فرقه بهاييت چيست؟ 
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خان، کاردار سفارت ايران در  قلی ای از دوستان علی در مهرآباد از طرف عده
، معرفی اشخاص به المجلس واشنگتن، وسيلة پذيرايی فراهم گرديده بود و فی

همراهان . يکديگر نيز توسط آقای چارلز راسل وزيرمختار آمريکا انجام شد
شارل مکاسکی اهل نيويورک، رالف هيلز اهل : شوستر عبارت بودند از

 .واشنگتن، بروس ديکی اهل نيويورک و آقای کرنز اهل ايلولو

  شوستر اوليه اصالحات

 ليه ای رو به روشد که به تازگی تجديدشوستر به ايران آمد، با وزارت ماوقتی 
مسئوليت به  تا واگذاری  سازمان، تالش شده بود دراين تجديد .سازمان يافته بود

تروارد دستگاهی  جوان کارمندان . رئيس ادارات وتسريع در مکاتبات تأمين گردد
اين سازمان را فرا گرفته  شده بودند که رخوت پنهانی کارمندان پير تا حدودی 

  . تحوالت دانست بخشی از موفقيت شوستر را بايد مديون اين . دبو

های خود را شروع کرد و برای اصالح امور مالی  شوستر اولين اقدام
های او را وجود پول نقد و استفادۀ قانونی و  اولين کاميابی. اقدام کرد کشور 
ز محل هايی تسهيل کرد که درست پيش از آمدن وی به ايران، ا از پول محدود 

  . قبلی تأمين شده بود وام 

االول  ای را بانک شاهنشاهی درجمادی ليره ١/١۵٠/٠٠٠اليحۀ اخذ اين وام 
شوستر، نظارت بر  م تصويب کرده بود، نخستين هدف١٩١١ می ٢/ ق.  ه١٣٢٩

  . کفايت از آن استفاده کند مصرف اين وام بود و آشکارا در پی آن بود که به قدر 

هزار تومان  ۶٠٠خزانه را تحويل گرفت، فقط حواله که شوستر  روزی
مانده  و تعهدات پرداختی دولت نيزکه از دو سال قبل باقی  درخزانه بود موجودی

دينار پول  که يک  در حالی. شد بود، بالغ بر دو ميليون و سيصد هزار تومان می
ا ديناری تنه گران درباری قاجارو دولتی، نه  چپاول. نقد در خزانه موجود نبود

 ۵٠که فقط  در موجودی خزانه باقی نگذاشته بودند، بلکه همۀ مبلغ وامی را 
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استثنای دو ميليون  به (روز قبل از ورود شوستر از تصويب مجلس گذشته بود 
  . الحساب از بانک شاهی گرفته بودند به رسم علی) تومان

با  از منابع مالی در اين اوضاع، شوستر درصدد برآمد تا با اجازۀ دولت ايران، 
سيلگمن  وی پس از چندی بررسی، متوجه شرکت . شرايط آسان تقاضای وام کند

 ليره  ۴٠٠/٠٠٠اما وقتی برای عقد يک استقراض به مبلغ . در لندن شد

 وارد مذاکره شد، سر ادوارد گری وزير خارجۀ انگليس به محض اطالع از

 به سنت پترزبورگشود و تلگرافی بدين مضمون  اين موضوع آشفته می

  :کند مخابره می

است  اين واضح . استقالل ايران نبايد باعث ضديت آن با انگليس و روسيه بشود
اين  که به مقتضای موقعيت جغرافيايی آن، روسيه تحميل هيچ دولتی را در 

هر  . مملکت نخواهد کرد که منافع روسيه را محترم نشمارد و در نظر نگيرد
  . ، اين مسئله را به شوستر خواهيم فهماندوقتی که مناسب باشد

مجبور  شوستر برای اينکه توان عملی و اجرايی داشته باشد، قبل از هر چيزی 
هوس خود او را  بود که اختياراتی داشته باشد تا نه اوليای دولت بتوانند به ميل و 

مرنارد بلژيکی جرئت  بچرخانند و نه ديگر مستخدمان خارجی در ايران مثل 
که خود در دوازده ماده  به همين دليل، اليحۀ اختيارات را . نافرمانی داشته باشد

 ٢٣اين اليحه در تاريخ . شود نوشته بود، به هيئت وزيران فرستاد تا تقديم مجلس 
آرای وکال از دمکرات و اعتدالی و  م به اتفاق  ١٩١١ش يا .ه ١٢٩٠جوزای 

ستشاران مزبور برای اصالح ماليه دست م اتفاق و ترقی و منفرد تصويب شد و 
  . وميل باز گرديد حيف و جلوگيری از مخارج زايد و 

دار کل، با گرفتن اختيارات وسيع بر اساس اين قانون، درحقيقت  خزانه
صورت يک ديکتاتور مالی درآمد که همه نظرها و مسائل مورد توجه  به 
ون بود که به شوستر گفتنی است همين قان. شد بدون چون و چرا اجرا می او 
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  . همکاران او فرصت داد تا نظام نوينی را در امور مالی ايران برقرار سازد و 

جوزا، شوستر در امور ملی  حقوق و اختيارات تام  ٢٣قانون  همچنين طبق
عوائد  ها و  در تمام امور مالی و پولی دولت، خزائن دولت وضع ماليات ؛ گرفت

وی  هيچ خرجی بدون اطالع . ل را داشتدولتی ديگر حق نظارت و کنتر
نظارت  توانست صورت بگيرد؛ تنظيم بودجه دولت و نظارت بر اجرای آن،  نمی

اختيارات تامی  شوستر . ها و امتيازات نيز در حيطه اختيارات وی بود بر قرضه
استقالل کارمندان  دهی يک رشته از دوائر مالی با حق انتصاب و  برای سازمان

طور کلی تمام  به و حق داشت قوانين مالی را تغيير دهد و . گرفتاين دوائر 
شوستر قرار گرفته  امور مالی و بسياری از شعب اقتصادی ايران تحت نظارت 

  . بود

  :شد جوزا، اختيارات ذيل به شوستر تفويض  ٢٣درمجموع پس از وضع قانون 

خذ تمام عايدات نظارت مستقيم و واقعی بر همۀ معامالت پولی ايران و ا. ١ 
 تفتيش کليه محاسبات دولتی؛ و 

خزانه کشورو امضای حواله جات مستقيم و تصديق حواله جات  نگهداری. ٢ 
 اعتباری؛

 هايی الزم برای اجرای اصالحات مالياتی؛ نامه تهيه نظام. ٣ 

  . داری کل رياست عاليه بر همۀ کارمندان ادارات تحت رياست خزانه. ۴ 

  

   بلژيکی مرنارد اب شوستر اختالف

مورگان شوستر تصميم گرفت عوايدگمرکی کشور  را به خزانه دولت وقتی 
سرازيرسازد، خشم روسيه را در شمال و خشم انگليس را در جنوب ايران بر 

وزير مختار روسيه رسيمأ اعالم کرد مستشاران بلژيکی در گمرکات . انگيخت
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ا ندارند و تهديد کرد در غير بنادر شمال، حق اطاعت از دستورالعمل شوستر ر
  .شمال را مستقيماً تصرف خواهد کرداينصورت ، روسيه گمرکات 

جزو مستشارانی بود که درزمان مظفرالدين شاه به ايران آمده مرنارد، 
های نوز بلژيکی دراذهان مردم پاک نشده بود که پس  هنوز وقاحت  .بود
ت رسيد و پس از ورود معاون وی مرنارد به مدير کلی گمرکااخراجش،  از

مرنارد با همکاری  عوامل  . شوستر، بی اعتنا به او، به کار خود ادامه داد
فرستاد  ای را به مجلس  ، و درهيئت دولت اليحهروسيه در داخل  و خارج مجلس

آن بر  تا وام ياد شده در اختيار کميسيونی مرکب از پانزده عضو که رياست 
که برای  دار کل، شوستر،  به اين ترتيب، خزانه. قرار بگيرد  عهده خودش باشد،

شد به عنوان  می سروسامان دادن به امور مالی کشور استخدام شده بود، ناگزير 
های دولت  هزينه زيردست مرنارد در اين کميسيون کار کند و اين کميسون بر 

تفتيش مخارج در  بدين ترتيب، بر اساس اليحۀ نظارت و . نظارت داشته باشد
 ٧ها و  نمايندگان وزارتخانه م هيئتی از  ١٩١١/ ق .   ه ١٣٢٩جمادی الثانی  ١٩

وزير ماليه و نيابت رياست  نفر از اروپاييان مستخدم دولت ايران به رياست 
  . کنند گمرکات تشکيل شد که مخارج را نظارت و کنترل 

وجود يک کميسيون باعث درگيری بين مرنارد بلژيکی رئيس گمرکات 
مرنارد با بانک شاهی معامالتی به حساب ايران . دار کل شد وستر خزانهش و 
امور  دار کل  جوزا عهده ٢٣به امضای خويش کرد و شوستر که بر اثر قانون  و 

 ٢٣قانون  دار کل به اتکای  خزانه. مالی شده بود، دست وی را از کار کوتاه کرد
کل بانک  وود رئيس  های خارجی در ايران من جمله جوزا، به رؤسای بانک

جز به  گونه پرداختی به حساب ايران  نويسد که هيچ ای می شاهنشاهی، نامه
شديدی بين  اين امر باعث درگيری . دار کل واريز نشود امضای شوستر خزانه
حمايت کرد و  در اين ميان، دولت روس از مرنارد . مرنارد و شوستر شد

  . کند ون وجاهت کسب شوستر را متهم کرد که قصد دارد نزد ملي
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کند که مستخدمان بلژيکی گمرک نبايد  روس ابالغ می وزير مختار
ای با همين  نامه سفارت بلژيک نيز تعرض. دار کل باشند نظارت خزانه تحت 
کند که  وزيرمختار روس حتی تهديد می. فرستد برای حکومت ايران می مفاد 
ت شمالی را تصرف ها گمرکا صورت مخالفت با اين نظريه، روس در 

  . کرد خواهند 

سرانجام با حمايت دولت ايران  از شوستر و با اطمينانی که شوستر ودر مورد 
ً و به ظاهر رفع گردد . پرداخت اقساط وام های خارجی داد، اختالف موقتا

  :سرجرج بارکلی طی تلگرافی چنين گزارش داده است

داری کل  زانهشهر ماضی چون مرنارد به تعليمات خ ٣٠در ...   
ننمود، شورای وزرا کاغذی را که شوستر به مرنارد نوشته بود،  اعتنايی 
کرد و تصميم گرفتند که وی را به اطاعت قانون مزبور دستورالعمل  تصويب 

وزير امور خارجه تعليمات مذکور را در پنج شهر جاری برای مرنارد  . دهند
ه حواله بانک شاهنشاهی و مرنارد هم باز به حساب گمرکات، چک ب نوشت 

در هفت شهر . از آن وقت تاکنون، در امورات بهبود حاصل شده است . داد می
وزير امور خارجه از شوستر دعوت کرد که روز بعد در اجالس کابينه  جاری 

خواهند او را با مرنارد  وزرا حاضر باشد، ولی همين که شنيد می اين 
. خارجه جواب داد که حاضرنخواهد شد نمايند، شوستر به وزير امور رو  روبه
توانست درباب مسئله با مستخدمی که آشکارا با قانون  علت آنکه نمی به 

وزير امور خارجه مکرراً از او دعوت . مخالفت کرده است، مذاکره کند اخير 
اطاعتی مرنارد به قانون در ميان نيست و  و اظهار داشت که مسئله بی نموده 
شوستر بنابر اين اطمينان در آن . احثه و مذاکره شودندارد که مب علتی 
وزير امور خارجه اين دو نفر را . حضور يافت و مرنارد هم حاضر شد جلسه 
معرفی نمود و پس از قدری صحبت، ظاهراً رفاقت کاملی بين آنها پيدا شد  به هم 

ضايت ر از آن وقت تاکنون هردو ازنتيجه مالقات اظهار  از يکديگرجدا شدند و و



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

کار اصالح  بنابراين، من اعتقاد دارم که ممکن است تصور کنيد که اين . کنند می
   . شده است

    شوستر اقدامات

چون  هايی  توان بررسی کرد؛ زمينه های مختلف می اقدامات شوستر را از جنبه
   ...:مالياتی، نظامی، صنعتی و اقتصادی و

   اقدامات مالياتی . ١ 

ريزی  شوستر در بدو ورودش به ايران، برنامه يکی از اقدامات) الف
امور مالی و آگاهی از درآمدهای دولت و تنظيم دخل و خرج و تسويه  جهت 
های دولت، دستور داد تا  وی برای آگاهی از دارايی. مالی ايران بود امور 
ترين بانک شاهی گذارده شود و چنانچه بانکی در  مالياتی در نزديک عوايد 
  . خانه مورد اعتماد تحويل داده شود به تجارت نباشد، محل 

وی همچنبن اقداماتی برای رضايت قشون و جلوگيری از تعديات آنان ) ب
وی افراد قشون را خشنود ساخته و مانع از . مردم به عمل آورد به 

همچنين برای اجرای اصالحات مالياتی نظام . آنان گرديده بود گری  غارت
اين ماليات . از ديگر اقدامات شوستر، لغو ماليات نمک بود. کرد هايی تهيه  نامه

ها وضع شده بود و اعتداليون از روی منطق و به حق با آن  دمکرات توسط 
   . کردند می مخالفت 

 

   اقدامات صنعتی . ٢ 

شوستر طرح مفصلی برای استخراج انواع معادن ايران تهيه کرده بود 
وش محصوالت معادن به خارج، مقرراتی را در نظر داشت تا با فر و 

ارزی برای ايران تهيه شود و در داخل کشور نيز برای ايجاد صنايع از  درآمد 
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   . معدنی استفاده شود مواد 

 اقدامات نظامی. ٣ 

شوسترترتيبی داد تا مخارج قشون مرکزی را که تا آن موقع از دست رجال 
اقدامات  ترين  ز مهمهمچنين يکی ا. بزرگ ايران می گذشت، خودش پرداخت کند

آن پرداخته  وی در زمينۀ نظامی، تشکيل ژاندارمری خزانه بود که در ادامه به 
  .خواهد شد

الوزرا بود، شد؛  اقدامات اوليه شوستر باعث ناراحتی سپهدار که رئيس
وقتی از شوستر تقاضای پول کرد، جواب رد دريافت کرد و در پاسخ  زيرا 
... «: المثل آمريکايی جالب زد تر، يک ضرببرای دريافت پول شوس خود 

رسد، که بشود خون از سنگ  طريقه و تدبير مفيدی به نظر شما می آيا 
سپهدار شکايت شوستر را به مجلس نيز برد؛ اما در آنجا . »...آورد بيرون 

ناراحتی سپهدار . ای به دست نياورد و با حالت قهر به رشت رفت نتيجه هم 
را  قدرتی را که با شمشير به دست آورده بود، شوستر با قلم آنها بود که کليه  اين 

  . از کفش خارج کرد

کرد  ها را به وسيلۀ بانک شاهنشاهی برای آنها حواله  شوستر بودجه سفارتخانه
مقرری  و برای اولين بار در تاريخ اين وزارتخانه، سفيران ايران آخر هر ماه 

اول بود که  چند سال پيش به اين طرف، دفعۀ  از. کردند تعيين شده را دريافت می
ورود شوستر به  ای که در وقت  نمايندگان سياسی در ايران در خارجه، از خزانه

خود را دريافت  طور منظم مواجب  شد، به کم پر می کلی تهی بود و حاال کم
  . کردند می

  

  اقدامات اقتصادی. ۴ 

وستر که با تحريکات يکی ديگر از خدمات برجسته و مهم مورگان ش  
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مبارزه علنی و مخفی انگليس و روس مواجه گرديد، ماده سوم قرارداد  و 
در ماده سوم قرارداد نفت شمال گفته شده . بود) استاندارد اويل(شمال  نفت 

که حقوق دولت ايران زايد بر صدی ده از همۀ نفت و مواد نفتی  است 
. جی به آن تعلق بگيرد، خواهد بودها قبل از آنکه هرگونه خر از چاه مستخرجه 

ماده، درآمد دولت ايران را صدی ده از همۀ مواد نفتی استخراج شده  اين 
که در قرارداد نفت ايران و انگليس اين  در حالی. ها دانسته بود چاه از 

در مورد قرارداد . برابر صدی شانزده، پس از کسر همۀ مخارج بود درآمد 
ر عوامل انگليس و کارگردانان شرکت نفت انگليس ايران و آمريکا، نظ نفت 
ايران اين بود که با هياهو و جنجال، رقم صدی شانزده را بيش از صدی  در 
اطالعی مردم، عاقدين آن را متهم به  قلمداد کنند و با استفاده از بی ده 

اله فيروز که از  استفاده و خيانت کنند؛ اما سخنرانی نصرت سوء 
حصيل کرده بود، با ايراد نطق و توضيحات کاملی که داد به ت مداران  سياست

فهماند که دولت ايران با کمک شوستر که در خيرخواهی و  مردم و مجلس 
صميميت او به ايران و ايرانی شکی نيست، اين قرار داد را منعقد  صداقت و 
ً قيد جمله بدون قبول و کسر مخارج، نه  ساخته و  ذکر صدی ده و مخصوصا

شود، بلکه تا صدی بيست  درآمد نفت ايران از صدی شانزده باالتر می  تنها
  . صدی بيست و دو باالتر نيز خواهد برد و 

ترين اقدام شوستر، تشکيل ژاندارمری خزانه  اما همانطور که بيان شد، مهم
  .السلطنه بود ضبط اموال شعاع و 

  تشکيل ژاندارمری خزانه 

طور صحيح وصول شود و  ماليات به شوستر کوشيد ثابت کند که اگر
وی برای وصول . مصرف برسد، نيازهای مملکت رفع خواهند شد به 

ماليات، به فکر ايجاد قوای نظامی افتاد که تحت نظارت اداره مرکزی  صحيح 
وی نام . ها وصول شوند باشد و با جبر و بدون مالحظات شخصی، ماليات خزانه 
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مناسبت ارتباطش با کار ماليات و قوۀ کوچک ولی منظم را به  اين 
  . ژاندارمری خزانه يا قراسواران ماليه ناميد داری،  خزانه

زمان  اما وقتی . کنند هيئت دولت و وکالی مجلس نيز با اين تصميم موافقت می
ها  روس شود و  انتخاب فرماندهی برای قراسواران، قضيه مهم و پر دردسر می

بود که  هنوز قضيۀ مرنارد تمام نشده . ذارندگ بار ديگر بنای مخالفت را می
شوستر فرماندۀ  . بيند مراتب شديدتر با روسيه می شوستر خود را در کشمکشی به

استوکس انتخاب کرد؛  قشون خزانه را شخصی با لياقت به نام سرگرد ميجر 
اش به نمايندۀ سياسی  نامه که شوستر در  زيرا وی را شايسته اين مقام ديد؛ چنان

  : نگليس آورده است کها

ً از صفات مخصوص ميجر استوکس از قبيل تحصيالت ...   من شخصا
و توقف چهار ساله او در ايران و معرفتی که از حال و وضع مملکت  نظامی 
طور عموم از احتراماتی که در مقام  دانستن زبان فارسی و فرانسه و به دارد و 

دارند،  او مرعی می نفر صاحب منصب و يک آدم متمدن در حق يک 
  ... .هستم واقف 

نورمن، معاون وزير امور خارجه انگليس، چنين تفسير کرد که از 
نهايت مايۀ تاسف است؛ زيرا او به  روسيه، انتصاب استوکس بی ديدگاه 

همچنين در روزنامۀ تايمز نيز اعالم شد که . ضدروسی معروف است عنصری 
. دام ميجر استوکس اعالم کرده استاعتراض خود را مبنی بر استخ روسيه 

خواست خود را به  های دولت روس، انگليس که نمی در اثر مخالفت سرانجام 
بيندازد اعالم کرد که اگر استوکس بخواهد در سمت فرماندهی  زحمت 

خزانه انجام وظيفه کند، بايد از ارتش هند استعفا بدهد؛ زيرا در غير  ژاندارمری 
ها را به همراه دارد و اين مغاير با قرارداد  سصورت، اعتراض رو اين 

  . است  ١٩٠٧

 گری در تلگرافی به استوکس اطالع داده بود که
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ما با روسها در جلوگيری از استخدام شما موافق هستيم و علتش هم ...  
ها بخواهند افسری به جنوب ايران بفرستند، ما  است که اگر روس اين 

  ... کنيم می مخالفت 

نتيجه  ی، استعفای استوکس از ارتش انگليس در هند پذيرفته نشد و در از طرف
 ١۴/ق.  ه  ١٣٢٩الحجه  ذی ٢٢وی به استخدام ژاندارمری خزانه در نيامد و در 

اين،  ولی با وجود . ايران را ترک کرد و به هند رفت. م١٩١١دسامبر 
. رسيد ر نف ١۵٠٠ژاندارمری خزانه تشکيل شد و در مدت کوتاهی عدۀ آن به 

داشت، اکثر  واسطۀ اطمينانی که شوستر به سران حزب دمکرات  همچنين به
بودند و همين  منصبان ژاندارمری خزانه منصوب به حزب دمکرات  صاحب

   . ها افزوده بود مسئله بيش از پيش بر آتش خشم روس

  

  السلطنه شعاع اموال ضبط

کومت قيام کرده و السلطنه و ساالرالدوله بر ضد ح نظر به اينکه شعاع
گناه ريخته شده بود  عصيان پيش گرفته بودند و در نتيجه خون هزاران بی راه 

مکلف  دار کل، خود را  شماری به يغما رفته بود، شوستر، خزانه اموال عده بی و 
  . ديد که همۀ اموال آنها را توقيف و به نفع دولت ضبط و مصادره کند

م هيئت وزرا ١٩١١اکتبر  ٢/ق١٣٢٩القعده  به اين ترتيب، در ذی
دار  مصادرۀ اموال آنان را صادر و پس از تأييد مجلس، آن را برای خزانه حکم 
دولت ايران از راه حزم و احتياط، حکم مزبور را به . ابالغ کرد کل 

الدوله، وزير امور خارجه وقت به اطالع سفيران روس و  وثوق وسيله 
شود که  های آنها متذکر می خانه ر، به سفارتاو در ضمن اين خب. رساند انگليس 

گاه اين دو سفارت خود را در قسمتی از اموال اشخاص نامبرده  هر 
دانند و يا آنکه طلبی از آنها دارند، حاضر است به ادعای آنها  می حق  ذی
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  . کند و طلب حقه آنها را بپردازد رسيدگی 

ن گرفت؛ اما پس از وصول حکم مذکور، شوستر تصميم به اجرای آ
اشکال در اين مورد وجود داشت و آن اين بود که اين شاهزاده  يک 

 ٧/ق ١٣٢٩ولی با وجود اين، شوستر در ذی القده. عثمانی داشت تابعيت 
م هيئتی مرکب از شش دستۀ هفت نفره برای ضبط شش پارچه ١٩١١  اکتبر 

السلطنه در  شعاعاموال . کند السلطنه و ساالرالدولۀ مأمور می امالک شعاع از 
روستای  خانه وباغ بزرگ او درقسمت غربی تهران و : تهران عبارت بودنداز

، همچنين ?عبدالعظيم آباد در سر راه تهران به حرم حضرت  منصورآباد و دولت
: ساالرالدوله هم عبارت بودند از امالک . باغ عمارت در قريه چيذر در شميران
  . مردآباد ری در دو قطعه ملک يکی در شهريار و ديگ

امالک  شوستر به مأموران خود دستور داده بود که با کمال ادب رفتار کرده و 
احترام و  که ملک در اجاره اتباع خارجی باشد، رعايت  را ضبط کنند و چنان

صندوق  االجاره را به  مقررات را کرده و درخواست کنند که از اين پس، مال
قزاقان ايرانی  تر به محل رسيدند، با مخالفت وقتی افراد شوس. دولت بپردازند

مشغول  رو شدند، ولی با نشان دادن حکم دولت، داخل عمارت، و  روبه
روسيه به  مدتی بعد، دو تن از اعضای کنسولگری . برداری از اثاثيه شدند ليست

در تبريز که با  همراه چند قزاق، به دستور سرکنسول پوختينف کنسول روسيه 
طرف محل حرکت  های مأمور عمارت مطلع شده بودند، به  ز قزاقتلفن يکی ا

حسب حکم پوختينف،  مأموران اظهار داشتند که بر . کردند و وارد عمارت شدند
اموال شاهزاده در حمايت  توانند بگذارند مأموران ايرانی مداخله کنند؛ زيرا  نمی

  . روس است

با  ... «: دارد که د و اعالم میرسان پوختينف اقدام خود را به دولت متبوعش می
های او  وام توجه به اين حقيقت که اين خانه و همچنين امالک شاهزاده در گرو 

قزاق فرستادم و  به بانک است، من پتروف و هيلدر براند را همراه با چهار نفر 
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کار توسط کسانی که  دستور دادم که متجاوزان به حقوق ما را طرد کنند و اين 
  . »ودم، بدون زد و خورد انجام گرفتفرستاده ب

در  وقتی شوستر از جريان امر مطلع شد، موضوع را تلگرافی به سفير روسيه 
  :زرگنده اطالع داد و اظهار داشت که

بدون مجوز " اطمينان دارم که آن جناب اين اقدام مأموران خود را کامال... 
فوراً  ز شما تقاضا دارم که غيرقانونی خواهد دانست و به همين سبب دوستانه ا و 

  . به کنسولگری خود دستور دهيد که قوای خود را خارج کنند
روس  ای هم به اين مضمون به سفير  شوستربرای تأييد و تأکيد مطلب خود، نامه

  :فرستد می
االجراست، مجبورم که آن را  ای وزرا حتمی از آنجا که حکم مکاتبه... 

 ١٠دانستم که به شما اطالع بدهم که ساعت  مقتضی است. عمل بگذارم مورد 
صميمانه توقع دارم . شود هيئتی برای تصرف باغ مورد بحث فرستاده می فردا 

  . ای ناگوار نشود اقدامی بفرماييد که موجب حدوث واقعه که 
  :نويسد پاکلوسکی سفير روسيه در جواب چنين می

اموال  وس با اقدامات عليه اگر تمام حقوق اتباع روس تأمين شود، سفارت ر... 
خوهد  السلطنه مخالفتی نخواهد داشت، بلکه او را مسئول هر ادعايی  شعاع

  . دانست که اتباع روس نسبت به شاهزاده داشته باشند

دار  م دوتن از معاونان خزانه١٩١١اکتبر  ١٠/ ق ١٣٢٩القعدۀ  در ذی
لت را برای کرنز و مريل، به ديدن سرکنسول روس رفته و حکم دو کل، 
السلطنه شدند؛ اما  ها از امالک شعاع قرائت کردند و خواهان برداشتن قزاق وی 
دهد  بر موضع قبل خود مصّر بود و به ناچار کرنز به وی اطالع می او 
اين بار کرنز به همراه مستر . وظيفه دارد ملک را به زور تصرف کند که 

داشت، در معيت پنج که سمت رياست گروه اعزامی را بر عهده  کريل 
ژاندارم خزانۀ دولتی به همراه سه نفر ارشد اين کار را  ۵٠منصب و  صاحب 
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ها، از  دهند، ولی برای احتراز از درگيری و بهانه دادن از دست روس می انجام 
پشت عمارت وارد شده و عمارت را اشغال و مأموران روس را اخراج  در 

کنند و با ساکنان خانه  اب و اثاثيه میبرداری از اسب و شروع به ليست کرده 
های خود   پاکلوسکی در تلگراف. کنند، به ماليمت رفتار کردند قراری می بی که 
  :شود که روسيه، يادآور می به 

السلطنه تبعۀ دولت عثمانی است و تحت حمايت دولت روس  شعاع... 
بانک سپرده اگرچه سند مجهولی به آن . شاهزاده به روس بدهی ندارد . نيست
مبنی بر اينکه امالک خود را در گرو بانک نهاده تا امالک خود را حفظ  است 
  .  اما همه کس در تهران به ماهيت مجهول معامله پی برده است کنند، 

های پوختينف و افرادش سبب شد که دولت ايران به سفارت  دخالت
پاکلوسکی . داعتراض کند و عزل سرکنسول و پتروف را خواستار شو روسيه 

. قول تحقيق دربارۀ قضيه را داد و موضوع را به پترزبورگ گزارش داد نيز 
خواهد که به دولت ايران اعالم کند  سوی ديگر نراتف از پاکلوسکی می از 
های خزانه، بايد تعويض شوند و همچنين  بريگاد قزاق يا همان ژاندارم که 

  .خواهی کند معذرت ايران بابت تهديد مأموران سرکنسولگری دولت 

نراتف  . م نقاب به کلی برداشته شد١٩١١اکتبر  ١۶/ق.  ه١٣٢٩القعدۀ  در ذی
او، ديگر  در پترزبورگ اطالع داد که به عقيدۀ ) کاردار(به شارژ دافر انگليس 

ايران تأخير  تواند در اقدامات خيلی جدی در اشغال اراضی  دولت روسيه نمی
اين بود که  ها، آنچه معلوم شد  بدل شدن نامه در اين مذاکرات و رد و. کند

مورگان شوستر  اقدامات جدی . اقدامات شوستر برای آنها ديگر قابل تحمل نبود
مورگان شوستر به سختی  نراتف از جديت و مساعی . متمايز با منافع روسيه بود

ن خواهد در تمام ادارات ايرا می کرد و شکايتش اين بود که اين مرد  شکايت می
مخالف منافع دولت روس است و در  نظارت داشته باشد؛ به شکلی که به کلی 

کم در دست  تشکيالت در ايران، بايد کم ضمن صحبت الفاظ ذيل گفته شد که 
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  . روسيه در آنها منظور گردد گرفته شود آن هم به طريقی که منافع 

پاکلوسکی  ه م در تلگرافی ب١٩١١اکتبر  ٢٢/ق.  ه ١٣٢٩القعدۀ  نراتف در ذی
. شود ايران می پردازد و خواهان دادن درس عبرتی به  به حمايت از پوختينف می

افزون بر  . شوند وی عقيده داشت که ايرانيان فقط در مقابل زور خم می
همين نحوۀ  پوختينف، ميلر در تبريز، دابيژا در مشهد و نکلراسف در رشت نيز 

   . عمل را در پيش گرفته بودند

  

 شوستر تمحبوبي

بدو  با وجودی که مدت اقامت شوستر در ايران بسيار کوتاه بود، با اين حال از 

را  کردند و او  ورود مردم و طبقۀ حاکمه، همه به اتفاق از او پشتيبانی می

زيستند و چه  می همۀ مردم ايران چه آنها که در داخل اين مرز و بوم . ستودند می

بودند و در آنجا  ليس به خارج گريخته آنها که از دست مظالم روس و انگ

سر . ستودند را می کردند، همه شوستر و اقدامات او  مبارزات خود را دنبال می

  :نويسد می ادوارد گری وزير خارجه انگليس دربارۀ وی چنين 

ای باقی گذارده و اينکه  العاده ظاهراً شوستر در اذهان ايرانيان اثر فوق

ً تمام تمام  اين . اند نمود، به او داده اختياراتی که او درخواست می احزاب متفقا

   . کند که به وی اعتماد کامل دارند می ثابت 

  

    مخلوع شاه دمحمعلی و شوستر

به  خواهان از قدرت خلع شده بود و  شاه را که توسط مشروطه ها دمحمعلی روس

بر اساس اين . روسيه گريخته بود، تحريک به حمله به ايران کردند

السلطنه از دو نقطۀ شمالی کشور،  شاه و برادرش شعاع دمحمعلی نقشه، 
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ساالرالدوله برادر ديگر آنان، از ناحيۀ کرمانشاه حمله بزرگی را در  و 

اين حمله به . ش برای تصرف تهران آغاز کردند١٢٩٠/م ١٩١١  تابستان 

شاه  دمحمعلی انجاميد و تعداد زيادی از رجال، نمايندگان و مقامات طرفدار شکست 

  . دولت برکنار شدند در 

پرست و  شاه معزول، مثل يک ايرانی وطن شوستر در جنگ با دمحمعلی

داری و وفاداری نسبت  او به علت احراز مقام رياست کل خزانه. عمل کرد فعال 

رژيمی که او را استخدام کرده بود و عالقه شخصی که به دفاع از  به 

طلبی و مايۀ  ت مقاومت ملی و مظهر مبارزهداشت، محور تشکيال انقالب 

شاه در  نقش رهبری او در خنثی کردن نقشه دمحمعلی. مردم شد اميدواری 

شوستر در اين . سلطنت، مورد تصديق دوست و دشمن واقع شده بود بازگشت به 

وی ترتيب ماليه قشونی را که به جنگ با . زحمات زيادی را متحمل شد ميان 

عبدالهن اف روسی در کتابش . اهانش فرستاده بود، دادمخلوع و همر شاه 

طلبی اياالت متحده در ايران، با اينکه شوستر را عامل  توسعه آغاز 

  :گويد کند درباره وی می آمريکا و شخص شرور و موذی معرفی می امپرياليسم 

هرچند نقش عمدۀ طرد کردن عوامل ضدانقالبی بر عهدۀ ...  

تواند منکر شود که اقدامات  دمی ايران بود، کسی نمیخواه مر ترقی نيروهای 

های ضدانقالبی شاه سابق کمک  و معاونانش نيز به نابود کردن نقشه شوستر 

   .   ... کرد

 

 ايران در انگليس و روس های دخالت و شوستر

دو . ايران در دورۀ قاجاريه توسط دو قدرت استعماری احاطه شده بود

ايران را به صورت کشور ضعيف در آورده بودند  يعنی روس و انگليس کشور 
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سپس به جای رقابت با يکديگر، با تفاهم با هم، ايران را به مناطق تحت  و 

توان  کاهش تشنج بين بريتانيای کبير و روسيه را می. خود تقسيم کردند نفوذ 

از  و پيشنهاد او مبنی بر حمايت  ١٩٠۵پرتو شکست روسيه از ژاپن در سال  در 

سرانجام  . المللی توجيه کرد اکش و نيز تفاهم فرانسه و انگليس در سياست بينمر

اما در . کردند به سه منطقه تقسيم  ١٩٠٧روس و انگليس ايران را طبق قرارداد 

انگليس در ايران  های روس و  زمان رياست شوستر در خزانه ايران، دخالت

 ۴٨که اگر ظرف  يد کرد روسيه طی اخطاری به دولت ايران تهد. افزايش يافت

با پايان . عملی نشود، به اشغال ايران خواهد پرداخت هايش ساعت خواسته

ساعته، روسيه بالفاصله نيروهای خود را به داخل خاک  ۴٨رسيدن مهلت 

بين مجلس . اخطار روسيه، بحران بزرگی درکشور ايجاد کرد .ايران اعزام کرد

هيجان عمومی و طغيان . اختالف افتادپذيرفتن يا رد کردن آن  و دولت بر سر 

ها با استفاده از فرصت به دست آمده،  روس. مردمی اوج گرفت احساسات 

مرقد مطهر امام . مقاومت تبريز و مشهد را به سختی سرکوب کردند های  کانون

از آذربايجان تا خراسان نيروهای خود را مستقر . را به توپ بستند ? هشتم

ای که  گونه را اشغال کردند؛ به ١٩٠٧نفوذشان در قرار داد منطقه زير  ساختند و 

ميالدی، حدود يازده هزار نيروی روسی در اين منطقه  ١٩١٢سال  در 

در اين زمان، انگليس نيز برای اشغال منطقه زير نفوذ خود قوايی . بود مستقر 

اين دولت برای ايجاد موازنه در . هندوستان وارد جنوب ايران کرد از 

رقيب ديرينۀ خود در شمال، به اين بهانه که ايران قادر نيست در  ر براب

تجاری جنوب ايران امنيت ايجاد کند، اعالم کرد که خود برقراری  های  جاده

های آن را از محل  های جنوب را به عهده خواهد گرفت و هزينه راه امنيت 

گر  کشور سلطهسرانجام نيز اين دو . گمرکات ايران دريافت خواهد کرد درآمد 

 ١٩٠٧ايران را مجبور کردند تا سياست خود را با اصول قرارداد  دولت 

   .دهد تطبيق 
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  ايران از شوستر اخراج

مجلس  . يکی از ماجراهايی که به تلخکامی ايرانيان انجاميد، اخراج شوستر بود
السلطنه  شعاع ای را تصويب کرده بود که به موجب آن، اموال  شورای ملی اليحه

 تصميم را مجلس به شوستر اجازه داد تا اين . ر تهران مصادره گرديدد

 /ش١٢٩٠  شوستر نيز درمهر ماه . داری اجرا کند های خزانه توسط ژاندارم
السلطنه  شعاع م به ژاندارمری خزانه دستور توقيف اموال و امالک ١٩١١اکتبر
  .را داد

بر  مواجه گرديد؛ زيرا بنا اما اين اقدام وی با مخالفت و اعتراض شديد روسيه 
السلطنه در گرو بدهی او به  ادعای سفارت روسيه، اموال شعاع

اما وزيرمختار روسيه پاکلوسکی کوزيل با . استقراضی روس است بانک 
اولتيماتومی به وزارت خارجۀ ايران، درخواست کرد که مأموران  فرستادن 
را ترک کنند و افراد بريگاد و السلطنه  خزانه، با قيد فوريت ملک شعاع ژاندارم 
جای آنان را بگيرند و وزير خارجه از توهينی که به عضو  قزاق 

  . روسيه شده بود، شخصاً عذرخواهی کند کنسولگری 
يادداشت اعتراض وزارت خارجه ايران از سوی سفارت روسيه بر 

 ها تهديد به تصرف شد و شايعاتی در جرايد به چاپ رسيد که روس گردانده 
 ١٨  ها که اولتيماتومشان بدون پاسخ مانده بود، در تاريخ  روس. اند گيالن کرده

 کردند؛ م روابط سياسی در سطح وزيرمختار را موقتاً قطع  ١٩١١نوامبر 
خارجه  کابينه جديد تشکيل شد و وزير امور . اما کنسولگری روسيه باقی ماند

ملک  ای خود را از ه عذرخواهی الزم را به عمل آورد و شوستر ژاندارم
جويانه،  آشتی اما پاسخ وزيرمختار روسيه به اين اقدام . السلطنه فراخواند شعاع

  . شديدتر از اولتيماتوم يادشده بود
شوستر از يک تبعۀ انگليسی به نام لکفر که از زمان ورودش به 

رده وزارت ماليه در آمده بود، در کار تجديد سازمان مالياتی استفاده ک استخدام 
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دولت انگلستان به شوستر هشدار داده بود که اگر لکفر را به ايران  . بود
در پی . بدان اعتراض خواهند کرد ١٩٠٧ها به موجب قرار داد  روس بفرستد، 

 ١٢٩٠دولت روسيه نيروهای تازه ای  وارد ايران  کرد و  روز هشتم  آذر  آن،
ايران  شرط ذيل به دولت طی اولتيماتومی برای قبول سه م  ١٩١١نوامبر ٢٩/ش
  :ساعت مهلت داد ۴٨

 اخراج شوستر و لکفر از ايران؛. ١ 
کسب موافقت قبلی از دولت های روس و انگليس برای استخدام اتباع  .٢ 

  خارجی ؛
  . پرداخت هزينۀ و خسارت لشکرکشی روسيه به ايران. ٣ 

لزوم . ١: ها را چنين توجيه کرده بود روسيه اين درخواست وزيرمختار
های  پرداخت غرامت به دولت امپراتوری روسيه که بر اثر اقدام کامل 
. ٢آقای شوستر، ناگزير به اعزام نيرو به ايران گرديده است؛  آميز  توهين

دولت امپراتوری روسيه اين است که منبع اصلی اختالف از ميان  خواسته قلبی 
بر پايۀ آن، دو دولت بتوانند ای را بنا نهد که  شود و در آينده، شالوده برداشته 

و  بخش موضوعات  تحکيم روابط دوستانه و استوار و به حل فوری و رضايت به 
روسيه در  افزون بر حقايق مزبور، دولت . ٣مسائل مورد نظر روسيه بپردازند؛ 

کرد و در اين  ساعت صبر نخواهد  ۴٨مورد اجرای پيشنهادات مذکور بيشتر از 
اين مدت پاسخی  چنانچه در طی . مانند در رشت باقی میفاصله نيروهای روسی 

بديهی است که اين  واصل نشود، نيروهای روسيه پيشروی خواهند کرد و 
اين اولتيماتوم با . کرد موضوع ميزان غرامت ايران به روسيه را بيشتر خواهد 

کابينه و مجلس نفاق  اما بين . روشد مخالفت مردم، مجلس و روحانيون روبه
بپذيرد، و مجلس طالب  ها را  کابينه در نظر داشت اولتيماتوم روس. ز کردبرو

نماينده داشتند مانند  همه احزابی که در مجلس . ايستادگی در برابر آن بود
ارمنی داشناکسيون، برای  ها، اعتداليون، ترقی، اتفاق، همراه با حزب  دمکرات

السلطنه مبنی  ميم صمصامتص . ها متحد شدند ايستادگی در برابر پيشرفت روس
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اعضای . کابينه را تضعيف کرد بر پذيرفتن اولتيماتوم روسيه، روابط شوستر با 
تا اختالف مجلس و کابينه از ميان  کابينه اميدوار بودند شوستر خود استعفا دهد 

راسخ بود، به مجلس گفته شد که چنانچه  برود؛ اما چون شوستر در عزم خود 
منحل خواهد شد؛ زيرا شوستر را مجلس استخدام  د، مجلس شوستر از ايران نرو

دانست و  ويژۀ خود را مستقالً از کابينه و مجلس می وی اختيارات . کرده است
با . آورد استخدام کرده بود، مجلس را ارباب خود به شمار می چون مجلس او را 

  شوستر در برابر کابينۀ  انحالل مجلس، 

طوالنی روابط خود را با  توانست برای مدتی  تر نمیشوس. ها تنها ماند بختياری
به همين دليل با . کشور حفظ کند السلطنه وزير  الدوله وزير خارجه و قوام وثوق

آنها تلويحاً به شوستر گفتند . روشد روبه الدوله  السلطنه و وثوق سردی روابط قوام
  . که استعفا دهد

و  صدا  ها در اخراج او هم ا روسها نيز ب شوستر وقتی متوجه شد که انگليسی
قوی  توانند با دو مملکت  همگام هستند، به دولت و مجلسيان گفت که چون نمی

بر هر  وجه به فکر وی نباشند و مصلحت مملکت را مقدم  طرف شوند، به هيچ
نتيجۀ اتمام  مجلس دوم در . امری بدانند و او نيز به اين امر رضايت خواهد داد

خود گرفت و نبرد  مورد شوستر و اخراج او، تشنج سختی به ها در  حجت روس
ها مغلوب  دمکرات ها درگرفت که عاقبت  عميقی بين اعتداليون و دمکرات
به  ١٩١١کريسمس  روی، در روز  از اين. گرديدند و شوستر از ايران رفت

تهران را ترک  ١٩١٢  ژانويه  ١١خدمت او خاتمه دادند و شوستر در تاريخ 
بندر انزلی برده و از آنجا  تومبيل شاه را در اختيارش گذاشتند تا وی را به ا. کرد

م در  ١٩١٨تعيين شد و تا سال  جانشين وی، مرنارد بلژيکی . عازم اروپا شود
  . اين سمت باقی ماند

دربارۀ علل اخراج شوستر از ايران، مورخان معاصر ايرانی و خارجی 
  :اند متفاوتی بيان کرده نظرات 
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 الشعرای بهار که نظريه وی در باال ذکر شد؛ ملک. ١ 

بستگی سياست روس و  حسين مکی دليل اخراج شوستر را هم. ٢ 
  توصيف کرده است؛  انگليس 

) الف : شمارد آبادی داليل اخراج مورگان شوستر را چنين بر می يحيی دولت. ٣ 
  رجی؛ خا اغراض ) اغراض داخلی؛ ج) نينديشی شوستر؛ ب غرور و عاقبت

  ها دانسته است؛  عبدهللا مستوفی دليل اخراج شوستر را فشار روس. ۴ 

اسماعيل رايين، دليل خروج شوستر را نتيجۀ سياست مشترک روس . ۵ 
  داند؛  انگليس در اين زمينه می و 

سرپرسی سايکس، دليل اخراج شوستررا عدم کفايت او و مخالفت . ۶ 
   . روسيه دانسته است شديد 

  نتيجه

سعی  ها پس از پيروزی نهضت مشروطه،  ها و انگليسی چنان که گذشت، روس
اما . گرفتند در نفوذ در مناطق تحت سيطره خود کردند و جلو هر اصالحی را 

شد که از  می ورود شوستر باعث نارضايتی آنان شد؛ زيرا اصالحات وی باعث 
. انگليس بکاهد  لحاظ مالی قدرت بيشتری بيابد و از وابستگی خود به روس و
شرايطی را به  روس و انگليس سعی داشتند با مقروض کردن دولت ايران، 

نفوذ اقتصادی در  ايران تحميل کنند که حاکميت ايران را زير سؤال ببرد و با 
  .خود درآورند ايران، کشور را از ابعاد سياسی و نظامی به زير سلطه 

ورود  حات بودند تا اينکه مسئله های پس از مشروطه به فکر انجام اصال دولت
علت آنکه  . مستشاران آمريکايی در دورۀ نيابت سلطنت ناصرالملک مطرح شد

امنيتی خود  ها را برای حل معضالت اقتصادی و  دولتمردان ايران، آمريکايی
  :ند از برگزيدند، دو اصل اساسی بود که عبارت
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ران منافع کمتری در اين آمريکا به دليل فاصله جغرافيايی زياد از اي. ١ 

 داشت؛ کشور 

آمريکا حداقل تا زمان مورد بحث، اهداف استعماری در منطقه نداشته . ٢ 

  .مانند روسيه و انگليس نزد مردم ايران بدسابقه و منفور نبود و 

و  ها به دليل آنکه درصدد پايان دادن به دورۀ انزوای خود بودند  البته آمريکايی

ايران  هايی چون  انديشيدند، از دعوت دولت می» جهانیسياست «به دکترين 

از تأييد  پس . کردند های اقتصادی و سياسی استقبال می برای حضور در عرصه

گيری و  پی و تصويب اين طرح توسط مجلس، قضيه از طريق وزارت خارجه 

تنکابنی روی  اما در اين زمان، کابينۀ سپهدار . سرانجام شوستر وارد ايران شد

به خود اختيارات  ار آمد و شوستر توانست از مجلس برای انجام امور مربوط ک

و نتيجۀ آن،  همين امر باعث نارضايتی سپهدار شد . بيشتری دريافت کند

ميرزا به  دمحمعلی چند روز قبل از سقوط کابينۀ وی، حمله . استعفای وی بود

ها از  ، روسرسيد السلطنه به قدرت  کشور رخ داد و پس از آنکه صمصام

اوضاع کشور را به هم  آنان سعی داشتند . دمحمعلی ميرزا بيشتر حمايت کردند

کم با  شدند و يا دست می با اين کار، يا در روی کار آمدن وی موفق . بريزند

اوضاع اقتصادی و سياسی را  شدند ناامنی و خرابی  حمالت نظامی موفق می

های اقتصادی  با جنگ برنامه وانستند ت آنها می. برای ايران به ارمغان آورند

اصالحات برنداشت و سرانجام  اما شوستر باز هم دست از . شوستر را فلج کنند

  .شاه مخلوع نيز شکست خورد

هايی  اولتيماتوم های مختلف خواهان عزل شوستر شدند و  ها بارها به بهانه روس

حتی زنان مبارز  ن و را به ايران دادند که در اين راه، مردم، مجلس، روحانيا

اين در حالی بود که  . ها برخاستند های نامشروع روس نيز به مخالفت با خواسته

های روس بودند و در  خواسته السلطنه و دولتمردان خواهان تسليم در برابر  نايب
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هايی در بين مردم شدند  مخالفت های روس را پذيرفتند و باعث  نهايت، خواسته

  .انحالل مجلس : بی آنان منجر شد، مانندکه نهايتاً به سرکو

را  انگليس و روس، سپس برای به زير سلطه بردن کشور، دادن وام مشترکی 

  آزادی مطرح کردند و از سوی ديگر، از انتخابات مجلس سوم نيز جلوگيری و 

ها با  روس کردند  لوحانی که فکر می ساده. خواهان را به شدت سرکوب کردند

مدارا رفتار  دارند و با  ولتيماتوم، دست از جنايات خود برمیپذيرفته شدن ا

ضعف دولت  ها پس از  ها و انگليسی های روس کنند، متوجه شدند که جنايت می

آورند و آن را  خواستند امتيازاتی به دست  بيشتر و دو چندان شد؛ زيرا آنان می

های  شوستر، دولت حقيقت بايد گفت پس از اخراج . با فشار و ارعاب تثبيت کنند

با تسليم خود به دشمن،  روس و انگليس دولت ايران را همچون اسيری يافتند که 

ها بعد در  ها، تا سال دخالت نتيجۀ اين . خود را قربانی هرگونه باليی کرده بود

  .ايران ديده شد

سوم  در نتيجه، با وجود اهداف استعمارگرانۀ روس و انگليس در ايران، قدرت 

ً يعنی آ بعد از  مريکا نتوانست اصالحاتی در ايران انجام دهد و خود نيز نهايتا

به اين  جنگ جهانی دوم، به جرگۀ استعمارگران جهان پيوست و تاکنون نيز 

   .دهد نقش شوم خود در جهان ادامه می
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شاه،  علی تری،تهران، صفی مورگان،اختناق ايران، ترجمۀ ابوالحسن شوش
١٣۵٨.  

شوسترمورگان، اختناق  ايران ، ترجمۀ حسن افشار ، تهران ، نشر ماهی ، ـ 
١٣٨۵.  

  .١٣۴٢سينا،  اصغر، ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران، ابن ـ شميم، علی

درباره  پژوهشی ) م١٩١۴تا١٨۶۴(زاده، فيروز، روس وانگليس درايران ـکاظم
چ دوم،  های جيبی،  جمۀ منوچهر اميری، تهران، موسسه کتابامپرياليسم، تر

١٣٧١.  

  .تا نا، بی جا، بی ـ گروه نويسندگان، کتاب آبی، بی

ايران و قضيۀ ايران، ترجمۀ وجيد مازندرانی، مرکز  . ن.جرج ـ کرزن،
  . ١٣۶٢انتشارات علميفرهنگی ،چ سوم، 

  .تا جا، بی ـ کرمانی، احمد، تاريخ انحالل مجلس، بی

اکبر  االسالم، تاريخ بيداری ايرانيان، به کوشش علی ـ کرمانی، ناظم
  .تا سيرجانی، تهران، بنياد فرهنگ ايران، انتشارات آگاه، بی سعيدی 

  .١٣٧١  ساله آذربايجان، تهران، اميرکبير، چ دهم،  ١٨ـ کسروی، احمد، تاريخ 

  .١٣۶٩  چ پانزدهم،  ـ کسروی، احمد، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميرکبير،

در  اسناد محرمانه انگليس (ـ کيانفر، عين هللا و استخری، پروين، کشف تلبيس 
  .١٣۶٣، تهران، آذرين، )باب ايران يا دورويی و نيرنگ انگليس

تا فاجعۀ آذربايجان وزنجان،  ١٣٢٠کوهی کرمانی، حسين، ازشهريورـ 
  .١تهران، بی تا، ج 

جانفدا،  مشروطيت، به کوشش مجيد تفرشی، جواد ـ محيط مافی،هاشم، مقدمات 
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  .١٣۶٣تهران، انتشارات خوارزمی، 

قاجار،  ـ مستوفی، عبداله ، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره 
  .١٣۴٣تهران، زوار، 

  .١٣۵٢  سينا،  ـمعاصر، حسن، تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، تهران، ابن

  .تا ساله ايران، نشر علمی، تهران، بی٢٠ ـ مکی، حسين، تاريخ

انتشارات  ، تهران، ٧و ۶زاده،مهدی، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، ج  ـ ملک
  .١٣۶٣علمی، چ دوم، 

بنياد،  ـ نفيسی،سعيد، تاريخ اجتماعی و سياسی ايران در دوره معاصر، تهران، 
١٣۶۴.  

تهران،  طيت تا اولتيماتوم، های ايران از آغاز مشرو ـ نوايی، عبدالحسين، دولت
  .١٣۵۵بابک، 

ـ هوشنگ مهدوی، عبدالرضا، تاريخ روابط خارجی ايران، از ابتدای 
  .١٣۶۴صفويه تا پايان جنگ جهانی اول، تهران، اميرکبير، چ سوم،  دوران 

  .١٣٣۵ـ يکتايی، مجيد، تاريخ دارايی ايران، تهران، انتشارات علمی، 

 ها و مجالت روزنامه

  .های مختلف زنامه مجلس، شمارهـ رو

  .١١٧ـ روزنامه مذاکرات مجلس، ش 

  .١٩١١اکتبر    Times)  ،  18 (ـ روزنامه تايمز

تاريخ  دو فصلنامه » رانيمورگان شوستر در ا«مهيچ یفاطمه سادات جالل:منابع
  ٣٧ص  -  ٢٢شماره  ١٣٨٨در آيينه پژوهش 
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  »ر مقام معاونت وزارت ماليهدکتر مصدق د«ناصر تکميل همايون:پی نوشتها

 

مصدق،  مصدق، دمحم، خاطرات و تألّمات مصدّق، با مقدمۀ دکتر غالمحسين  - ١ 
 ٩٧ص )  ١٣۶۵تهران،انتشارات علمی، (به کوشش ايرج افشار 

تهران، (    یوپهلو هيدردوران قاجار خان قوام السلطنه احمد رزاي،میباقرعاقل- ٢ 
  . ٧١ -٢ص  ، ) ١٣٧۶ دان،يجاو

، ) ١٣۵٨  تهران، زمينه، ( افشار، ايرج، مصدق و مسائل حقوق و سياست،  - ٣
   ١۵ص 

  . ٧۴ميرزا احمد خان قوام السلطنه ، ص   - ۴

  . ٩۶خاطرات و تألّمات مصدق، ص   - ۵

   ٩٧همان، ص   - ۶
  . ٩۶همان، ص   - ٧ 
  . ٩٧همان، ص     - ٨ 

اجرای  ليه، در مسير دکتر مصدق معاون وزارت ما. ٩٧ -٨همان، صص    - ٩
  قانون و عدالت حتی تصويب نامۀ رئيس الوزرای 

تاريخ اجتماعی و اداری (مستوفی، عبدهللا، شرح زندگانی من - ١٠
  . ۴٢٣، ص ) ١٣٨۴تهران، زّوار، (، ) قاجاريه دورۀ 
  . ٩٨خاطرات و تألمات مصدق، ص   -١١
   ٩٩همان، ص   -  ١٢
  .   ١٠٠ - ١١٠و تألمات مصدق، صص خاطرات : برای آگاهی بيشتر  -١٣
  ١٠۵همان، ص   -١۴
  . ١٠۶همان، ص   -  ١۵
داشت و  چنانچه اشتری حيات «در پاورقی آمده است .  ١٠٧همان، ص  -  ١۶
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جوابی نظير  راجع به حکم دادگاه نظامی ومحکوميت من از او سؤال می شد باز 
  ».همين جواب می داد 

    ١١٠ص خاطرات و تألّمات مصدق،  -  ١٧
   ١٠٧همان، ص   -  ١٨
   . ١١٠همان، ص    -  ١٩
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   ششم فصل

  اول یجهان جنگ آستانه در رانيا شرايط  :توانی مالئی عليرضا  

 

 بزرگ یران و قدرتهايا

 

را اينگونه » اول یران در آستانه جنگ جهانيشرايط ا« عليرضا مالئی توانی 
 یران در برابر قدرتهايشناخت واكنش جامعه ا آنجا كه از: بررسی می کند

استها و مطامع ياول، با شناخت اهداف، س یجنگ جهان یمتخاصم در سالها
 یا وهيشود تا به ش ین گفتار كوشش ميم دارد، در ايوند مستقيمزبور پ یدولتها

ا، آلمان و يتانيه، بريت و نوع روابط چهار قدرت بزرگ روسيگذرا بر ماه
نقض  یها شهين رهگذر علل و ريران پرتو افكنده شود تا در ايبا ا یعثمان

تنها علت پرداختن . آشكار گردد یژه از وجه عوامل خارجيران به ويا یطرف یب
جنگ اول  یكشوردر اثنا یدادهاين است كه بخش اعظم رويفوق ا یبه قدرتها

 . ر استيادشده قابل تفسي یبا قدرتها يیارويفقط در رو

 

 رانيه در اياست روسيس. ١

 یران عصر قاجار نقش بازيگر در ايش از هر عامل ديكه ب ید قدرتيترد یب
كسره در ي یخبندان شمالي ین كشور كه جز نواحيا. بود یه تزاريكرد، روس یم

ج يگرم خل یبه آبها یابيد تا از راه دستيكوش یقرار داشت، م یحصار خشك
 یوجود مرزها. هاندبست بر ن بنيه خود را از ايفارس و تصرف قسطنطن

ماوراء قفقاز از دوران  ینهايف ماندن سرزميه، بالتكليران و روسيگسترده ا
   یهايبه روس و برتر ین نواحيش حاكمان ايه، گرايس دولت قاجاريه تا تأسيزند
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دو  یبرخورد نظام یها نهيران، زميآن كشور برا یاسيس – یمسلم اقتصاد
ران يبود كه در راهبرد كالن آن ا یاستين آغاز سيا. آوردم هدولت را فرا

ه منضم يش را از دست داده به قلمرو روسيج استقالل خويست به تدريبا یم
 ١. گردد

ع و يوس ینهايه، عالوه بر از دست رفتن سرزميران و روسيا یجنگها یدر پ
را از  خزر یايدر در یرانياز جمله حق كشت یا ازات برجستهيران امتيآباد، ا

ران بسته يه بر ايروس یصادرات یپنج درصد بر كاالها یدست داد، حقوق گمرك
بارتر  دقرار گرفت واز همه فاجعهييه مورد تأياتباع روس یون برايتوالسيشد، كاپ

ه محول يرزا به روسيت قاجار در خاندان عباس مينكه ضمانت استمرار حاكميا
 . تزارها سخت گره خورد یاسيسات يران با حيب سرنوشت اين ترتيبد. ديگرد

ه در شرق و منضم ساختن يروس یهر چند كه دوران گسترش دامنه امپراطور
ا و منازعات يتانيل برخورد منافع با بريماوراءالنهر و خوارزم به دل ینهايسرزم

است از شكل تصرف ين سيد، اما به سرعت ايآن كشور دراروپا متوقف گرد
ن جلوه آن كسب يتر افتاد كه مشخص یصاداقت ین به بستر رقابتهايسرزم

، یساز ازات راهيافت امتين رهگذر با دريروسها در ا. بود یازات انحصاريامت
گاد قزاق، بر كفه يو بر یس بانك استقراضيازات تأسيژه امتيو به و یريگيماه

به سرعت با كسب  یستقراضابانك . ا افزودنديتانيبر نفوذ خود دربرابر
ز يگاد قزاق نيبر. افتيران سلطه يقسمت اعظم اقتصاد ا بر یانحصارات مال

فا يا یاسيس یران نقشهايه در اياز وزارت جنگ روس یا آشكارا به مثابه شعبه
 ٢. كرد یم

جهت استثمار  یا ران همچون منطقهيه، ايروس مختلف در یجناحها یبرا
نافع ه ميتوانست عل یشد كه م یسته مينگر یشيالج با امكانات سوق یاقتصاد

جدا  یبرا ین حال كانون خطرناكيد و درعيا درهند اعمال فشار نمايتانيبر
ران ين رو اياز ا ٣. ه از قلمرو آن كشور باشديساختن مسلمانان جنوب روس
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از آنجا كه انقالب  یول. ماند یم یع باقيمستقل اما مط یست همواره كشوريبا یم
 یك و مليدموكرات یومتحك یبه سو ین اصل و حركتيه ايعل یانيمشروطه طغ

ه مورد تنفر ينش بر مسلمانان جنوب روسيل اثر آشوب آفريشد به دل یمحسوب م
ن جهت بود كه يدر هم. آن كشور قرار گرفت و روسها به انهدام آن كمر بستند

تگر آشوب و ين و حمايل مستبديبد یبان بيه همواره هوادار و پشتيدولت روس
از بازگشت  یبانيپشت. آن بود یرحد سرنگونبلوا در امور دولت مشروطه تا س

ران جهت اخراج مورگان شوستر، مخالفت يماتوم به ايشاه و اعالن اولت یدمحمعل
 یثبات یو ب یجاد اختالل و ناامنيخواهان و ا آشكار با اصالحات مشروطه

 یاسياز عملكرد زمامداران پطروگراد به منظور اسارت س يیها ، نمونهیاسيس
ران نه به يكردند كه ا یعمل م یا ه طور خالصه روسها به گونهب. ران بوديا

 ۴. رديقرار گ یابيه مورد ارزياز خاك روس یگانه بلكه جزئيب یعنوان كشور
د امالك و يشدن حق خر یش رفتند كه خواستار رسميروسها سرانجام تا آنجا پ

ت اتباع خود يدند و به بهانه دفاع از امنيران گردياتباع خود در ا یمستغالت برا
 . ران مستقر نمودنديا یجا یدر جا یفراوان نظام یروهايران، نيدر ا

 رانيس در اياست انگليس. ٢

ن يا یرگيران، به دوران چياست و اقتصاد ايس درعرصه سيسابقه حضور انگل
ل منافع هنگفت و ثروت سرشار هند يبه دل. رسد ین هند ميكشور بر سرزم

كالن حفاظت از هند بنا  یا بر استراترژيتانين برزمامدارا یاستهايمحور همه س
ً از هميز دقيران نيا. شده بود  یشاهراهها« از  یكين نقطه نظر به عنوان يقا
دروازه ” گر به مثابه ير ديا به تعبيدر اتصال اروپا به هند  یالملل نيبزرگ ب

ف يضعت یران به سويا درايتانياست برين سيبنابرا ۵.شد یسته مينگر“ هندوستان
 یان خودسر و شورشهاياغياز  یبانيران، پشتيا یت مركزيشتر حاكميهر چه ب

ش ين كشور به هند گرايا یاز تهاجم احتمال یريطلب به منظور جلوگ هيتجز
 . ه گردديم روسيران از فرط ضعف، تسليداشت، اما نه تا آنجا كه ا
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ر در خطوط رات مكرييران، تغيه افغانستان از ايتجز یس برايانگل یتالشها
ج يد و شرط بر خليق ی، تسلط بین محليت از خوانيران در شرق، حمايا یمرز

در عرصه . ران بوديا در ايتانيبر یستياليامپر یاستهاياز س يیفارس، جلوه ها
در كارون  یرانير كشتينظ یازات انحصارين كشور با كسب امتيز اين یاقتصاد

ون و از همه مهمتر يتوالسي، كاپ، تلگرافیس بانك شاهنشاهيج فارس، تأسيو خل
طره يران سياست اياز اقتصاد و س یعيوس یاز نفت جنوب بر بخشهايگرفتن امت

 یخواهيد تا با نقاب آزاديس كوشيه، انگليتر شدن كفه نفوذ روس نيبا سنگ. افتي
ن يه، اين رهگذر بتواند اوالً روسيزد و از ايت از انقالب مشروطه برخيبه حما

ً با افزاي، را از صحنه خارج كند و ثانیاسيسرومند يف نيحر  یش كانونهايا
است كشور مسلط گرداند و يس را بر صحنه سيقدرت، طبقه اشراف هوادار انگل

افتن انقالب يچه، عمق  ۶. ر دهدييتغ یگارشيرا به ال یبه اصطالح منارش
ض ژه هند، در معريا را در سراسر منطقه به ويتانيت و منافع بريمشروطه موقع

 یدار هيسرما یابا همكاريتانيسم بريالين علت امپريبه هم. داد یقرارم یخطر جد
 یفراماسونر ین وابسته با كمك لژهاياستمداران و خوانينداران، سيوابسته، زم

ً اقتصاد سيت نمودندكه نهايگرهدايد یريت را به مسيمشروط   هيسرما و یاسيتا
در  یو استقرار دموكراس یاساسمتمم قانون  ید و اجرايف گرديتضع یمل یدار

 ٧. ران ناممكن گشتيا

چ حساب يكه باه یا س به شكل غارتگرانهيران، دولت انگليبا استخراج نفت درا
گذشته از  ٨. ن پرداختين سرزمينمود، به چپاول ثروت ا یسازگار نم یو كتاب

 یت ملير پا نهادن اصل حاكمي، با زیسات نفتيحفاظت از چاهها و تأس ین برايا
گوناگون به  ین منطقه معاهدات مختلف امضا نمود و به انحايران، با خوانيا

ران يدر قلمرو ا یو نافرمان یاسيس يی، واپس گرایفيالطوا رشد حكومت ملوك
  . دامن زد
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 ١٩٠٧س پس از قرارداد يروس و انگل. ٣

نده آنها و تالششان يفزا یصنعت –ید درجهان ورشد اقتصاديجد یظهور قدرتها
را  یالملل نيبه سرعت مناسبات ب» رآفتابيز در يیجا« افتن بهيدست  یبرا

 یكي. سوق داد ینظام – یاسيس یهايبلوك بند یدگرگون ساخت و آنان را به سو
س بود كه يان روس و انگليم ١٩٠٧مزبور قرارداد  یمانهاين پياز مشهورتر

ن قرارداد يا. ديم گرديطرف تقس یك منطقه بيران به دو حوزه نفوذ و يآن ا یط
اضمحالل و اختناق  یهماهنگ برا یمهار دو كشور در شكل یسرآغاز جوالن ب

اين . تکميل گرديد ١٩١۵کامل ايران بود که اندکی بعد  با معاهده سری 
ه دو كشور يعل یزيتنفرآم یواكنشهازدوبندهای پنهانی  در جامعه سياسی ايران 

 یهاييمايراهپ یمردم ط و یسايومجلس، دولت، مطبوعات ومحافل س ختيبرانگ
 . دآً از آن انتقاد نمودنديز، شديآم اعتراض

دند تا ضمن يكوش یا سابقه یبه شكل ب ١٩٠٧س پس از قرارداد يروس و انگل
ك يو نفوذ  یريها، از پاگ ران در تمام عرصهيشرفت اياز توسعه و پ یريجلوگ

ان وابسته يرمانروات از فيران ممانعت به عمل آورند و با حمايقدرت سوم در ا
اد مشروطه ينوبن یو انهدام نهادها یمل یخواهيق، به سركوب جنبش آزاديو ناال

پس از  یدادهاين اشتراك نظر در رويا. شتر اقدام كننديبا هدف مداخله ب
شاه، فتنه ساالرالدوله در غرب،  یژه در بازگشت دمحمعليمشروطه به و

ن شوستر، انحالل مجلس دوم، استبداد ران، اخراج مورگايه به ايماتوم روسياولت
خواهان، استقراض و بازپرداخت يف آزاديناصرالملك، سانسور مطبوعات، توق

س به ير انگلينه سفين زميدر هم. خورد یر آن آشكارا به چشم ميوامها و نظا
س يران روس و انگلياست كه سف یمدت« : ران گفته بود يه درايرمختار روسيوز
ً ايتقر  یچ اقداميران بدون مشورت آنها به هيرا وزيكنند ز یداره مران را ايبا

آنان حركت  یها در جهت مخالف مش نهيقت اگر كابيدر حق ٩. »زنند یدست نم
  . آمد ینه سقوط آنها فراهم ميشدند و زم یمتهم م یاقتيل یكردند به فساد و ب یم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

 رانياست آلمان در ايس. ۴

 یافتن جايجهت نفوذ در شرق و  یا دهستم آلمانها تالش گسترياز آغاز قرن ب
از  یاست به سرعت با تالش برخين سيا. ج فارس آغاز كردنديدر خل يیپا

ك قدرت سوم يرباز به دنبال تمسك به يكه از د یرانيان ايگرا یزمامداران و مل
آلمانها با اغتنام فرصت بر دامنه رقابت با روس و . بودند، هماهنگ گشت

ن يآلمان چند یبانكها. ران افزودنديه به ايكاال و سرماق صدور يس از طريانگل
. افتيش يران گشايدر ا یچند مدرسه آلمان. ران پرداختنديفقره وام به دولت ا

ل مشروطه و يران در راه تحصيار وهمدرد ملت ايج خود را يآلمانها به تدر
 . ران نشان دادنديا یاقتصاد – یاسيو ثبات س یمند به استوار عالقه

ساخت انزجار  یق روزافزون مواجه ميران با توفياست آلمان را در ايه سآنچ
آلمان در  یستياليبه ظاهر ضدامپر یها ك سو، جنبهيس از ياز روس و انگل

ن قدرت برتر آلمان در عرصه يگر و همچنيد یاز سو یقلمرو ممالك اسالم
دوست شه يد كه هميورز ید ميصر آلمان همواره تأكيق. بود یو نظام یصنعت

است دولت آلمان در اتصال يس ١٠. خواهد ماند یون مسلمان باقيليست ميدو
رن يون اير ملينظ یبغداد به تهران با استقبال ب –ن يآهن برل از راه یا شاخه

ن طرح اجرا يس اينده روس و انگليل مخالفت فزايهر چند كه به دل. ديمواجه گرد
 . ان افزوديرانيانشد اما به همان نسبت بر اعتبار آلمان نزد 

 یو اقتصاد یاسيفراوان س یل تنگناهايافته بودند كه به دليك دريآلمانها ن
ز و يآم مسالمت یند، لذا از راههاينما ین منطقه حساس لشكركشيتوانند به ا ینم

تحت  ین آلمانيمتخصص. ش برنديش را به پيخو یاستهايدند سيبشردوستانه كوش
افته به يران حضور يو محقق در سراسر ا یهبن مذي، معلمین كارشناس فنيعناو

ه آلمان، سرانجام يو ورود سرما یو بازرگان یرانيخدمات كشت. مطالعه پرداختند
ران مبدل يا یك تجارين شريس به سومين كشور را پس از روس و انگليا

 ١١. ساخت
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به  یبرا یتوانست محل مناسب یك سو ميآلمان از  یاسيس یران در استراتژيا
گر يد ید و از سويس، به حساب آيه و انگليش، روسيه افكندن منافع رقبامخاطر
ل مواد ي، تحصیر آفتاب جهت استثمار اقتصاديدر ز يیر خود آلمانها جايبه تعب

در . گر باشديه و دهها جاذبه ديخام، بازار فروش صادرات آلمان، صدور سرما
آلود آلمانها را  ش از همه چشمان طمعيان منافع سرشار نفت جنوب، بين ميا

م يل عظيله خيبه وس یش از آغاز جنگ جهانيآنان پ ١٢. ره ساخته بوديخ
 يیران را شناسايا یاسيو س یز و امكانات اقتصاديجاسوسان خود مناطق نفت خ

 . دنديكش یغلبه بر آنها نقشه م یجنگ برا ینموده بودند و در سالها

 رانيدر ا یاست عثمانيس. ۵

، وجود اماكن و یعثمان یران با امپراطوريا یوالنط یو مرزها یگيهمسا
ارت آنها، يز یبرا یرانيان ايعيمشاهد متبرك در خاك آن كشور و عالقه ش

ن در ينش ر كوچيو نقل مكان عشا يی، جابه جایو اختالفات مذهب ینيتعصبات د
همواره از عوامل  یمرز دو كشور، نامشخص بودن سرحدات و توسعه طلب

 . ن سو بوده استيبه ا یاز عصر صفو یعثمان ران ويبرخورد ا

 یعثمان یاست خارجيوسته عنصر بارز سيرنگ پيو توسل به ن یفرصت طلب
 یاروپا، قوا یها به هنگام فراغت در جبهه یدولت عثمان. ران بوديدر روابط با ا

 یر سرحديكرد، عشا یل ميران گسيش را جهت غارت و تصرف به قلمرو ايخو
در  یريا درگينمود و در صورت شكست و  یك ميورش تحران و شيرا به طغ

و  یآمد و با عذرخواه یدرم یران از در دوستيه و اروپا، با ايروس یمرزها
ران را اغفال يخبر ا یا بياستمداران با گذشت يالعاده، س فوق یاعزام سفرا

ر يف و تحقيا تخفيو  یرانيران ايب و آزار زاياما در همان حال تعق. كرد یم
اد برد يد از يالبته نبا ١٣. با قدرت ادامه داشت ین كشور در خاك عثمانيتباع اا

بردند،  ین منازعات ميكه از ا یل سوديس به دليروس و انگل یستهاياليكه امپر
 یهايناكام. داشتند ین معركه را گرم نگاه ميل گوناگون تنور ايهمواره با وسا
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ن يفصل اختالفات دو كشور، از همالروم در حل و  ارزنه یها فراوان عهدنامه
 . ر استيرهگذر قابل تفس

ران محسوب يگان اين همسايتر ثبات ین و بيتر از ناامن یكياغلب  یعثمان
 یان دو كشور تا سقوط امپراطوريم یمرز یل كشمكشهاين دليبه هم. شد یم

ش ها در مواقع گوناگون از جمله مقارن با جنبيعثمان. افتيهمچنان ادامه  یعثمان
ن كشور، يا یداخل یهايران با استفاده از گرفتاريملت ا یخواه مشروطه

پان « است يران را تحت سيجان اياز آذربا یمهم یدند تا قسمتهايكوش یم
با آغاز . مه كننديا، به قلمرو خود ضميه ترك زبانان آسيا وحدت كلي» سميتوران

، یبنده نژاديفر یان در نقابهايعثمان یارتجاع یها شهياول، اند یجنگ جهان
پان « و سرانجام » سميپان ترك« ، »سميپان عثمان« ن ي، با عناویو مذهب یزبان

. نداشت یو توسعه ارض يیجز جهانگشا يیعرضه شد كه معنا» سمياسالم
١۴)١(   

  

  بزرگ  اول جهانی جنگ در رانيا ◀

- ١٩١٨   ايران در جنگ بزرگ «الدوله درکتاب احمدعلی سپهرمشهوربه مورخ 
جنگ بزرگ  موقعيكه ناقوس كليساها در اروپا خبر شروع : می نويسد»  ١٩١۴

ميداد در ايران  را بگوش ميرسانيد و ساكنين آن قاره را به آهن و آتش نويد 
تاجگذاری آخرين  جوانی تازگی بر اريكه سلطنت جلوس نموده، هشت روز از 

روح جديدی در كالبد  شاه سلسله قاجار گذشته بود كه مژده اعالن جنگ جهانگير 
هزاران آفات و بليات و  پرستان ايران دميد جنگی كه در دنيا موجب  ميهن
اگر آن كارزار در روزگار  بختی شد كشور ما را از استعمار رهائی بخشيد  سيه

به دو نيمه منقسم و شايد  ١٩٠٧  رخ نميداد وطن ما در نتيجه اجراء منطقه نفوذ 
   .محو شده بود امروز نام آن از نقشه عالم
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ران به يان رجال ايش كه در ميه عصر خويب السلطنه داهيناصر الملك نا
كرد يرا آسان م یر هر معضليپلومات مكار اشتهار داشته و با سر انگشت تدبيد

بار سلطنت را  ینين الملل بكل خود را باخته و سنگيدر مقابل عظمت مشكالت ب
ربه گذارد و قبل از حلول جنگ راه تج یچاره و بيلرزان بدوش شاه ب یبا دست

 .ار نموده خود را از گرداب مهالك كنار گرفتياخت یار اجنبيد

ده يرس یران بجائيا یگانگان در امور داخليكار مداخله ب ١٩١۴ل سال يدر اوا
گرفتند و مانع اعزام يات ميز از مردم مالين و در تبريبود كه روسها در قزو

سها در مقابل وام يشدند و انگليم یمل یشورا جان به مجلسيندگان آذرباينما
غبار  یكردند گوئيگمرك بوشهر را تصرف نموده عوائد آنرا تصاحب م یمحقر

پرستان از اندوه و مالل ماالمال بود  ران نشسته و قلوب وطنيمذلت بر سرتاسر ا
ك كشور تام يفات يه تشريبا جالل و عظمت برگذار و كل یهرچند جشن تاجگذار

اوران يآباد و ن د و شهر تهران و قصور گلستان و سلطنتيل معمول گرداالستقال
در چهره عموم  یديشمار آراسته شد معذلك آثار نوميب یرقهايبه نور فراوان و ب

جز معجزه و كرامت بنظر  یران راهينجات ا یان بود و برايفكران نما روشن
در  یبائيفرشته ز ت جنگ بشكلين اعجاز بعمل آمد و عفريد خوشبختانه ايرسينم

ر مختار روس و ير آن در رفتار وزين تأثيانظار هموطنان ما جلوه كرد اول
س دولت عالء السلطنه رجل سالخورده قابل احترام نمودار و يس نسبت برئيانگل

ت يمرنار كه باتكاء حما یكيدار بلژ خزانه. از شدت لحن آمرانه آنها كاسته شد
پرداخت  یس الوزراء نداشت و برايلطنه و رئب السيباحكام نا ین اعتنائيدولت

عه يود یداد اسهام نفط جنوب را در بانك شاهيبدولت دستور م یمخارج تاجگذار
نه يفرود آمد بعد از كاب یكمرتبه از تخت فرعونيد يريد و باعتبار آن وام بگيسپار

 الممالك و یمستوف یعني یرينظ یخواه و با فراست ب عالء السلطنه دو مرد وطن
ران را يا یطرفياست بياست حكومت را بدست گرفتند و سير الدوله مكرر ريمش

 یرقباء آنها هم نتوانستند علنا از خط مش یاداره كردند كه حت یبا چنان مهارت
س يه آن دو رئينتوانست از رو یشان عدول كنند و شاه هم با وجود جوانيا
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اما دول . ديراف جوس مجلس كه هرسه محبوب عموم بودند انحيالوزراء و رئ
گانه خاك مقدس وطن ما يان بيران را محترم نشمردند و سپاهيا یطرفيمتخاصم ب

ژنرال باراتف تا اصفهان  یروسها بسركردگ. را با ورود خود آلوده ساختند
سها از جنوب و از طرف يش آمدند و انگليتا همدان پ ها از مغربيتاختند و عثمان

ر ييم بتغيران دو مرتبه تصميطول جنگ دولت امشرق تا قائنات شتافتند و در 
   )٢( ».تخت گرفتيپا

  جنگ شروع از قبل یسالها به یقهقرائ ینظر

در عالم بدرجه انگلستان منفور و مبغوض نبود  یچ ملتيستم هيدر آغاز قرن ب«
بشر توأم بشمار  یر را باطماع و استعمارگر و دشمن آزاديكب ینام برطان

بر  یقو یاليبخش و نوع دوست و مخالف است ین باسم آزادرايآوردند اما در ايم
 یستادگيه تا قوه داشت ايرا در مقابل تجاوزات روسيافته بود زيف شهرت يضع

رفت از راه ائتالف وارد شده يمقاومتش از دست م یرويكرد و هرگاه نيم
خته و قابل يك آميپلوماتيرا با نزاكت لهجه د یحكومت تزار یخشونت استبداد

م يبر تقس یمبن ١٩٠٧عهدنامه . برديم یساخت ضمنا خود از نمد كالهيل متحم
كه  یه امپراطوريروس. شوديه شناخته مين رويران به منطقه نفوذ نمونه بارز ايا

ان خود يسپاه ١٩٠٩ل يآور ١۵ن دفعه در ياول یت اتباع روس برايبعنوان حما
ت از يدفعه دوم حما ید براران نموده بويرا از جلفا گذرانده و موقتا داخل خاك ا

ران يماتوم چهل و هشت ساعته بايامالك شعاع السلطنه را بهانه قرار داده اولت
دار كل و  خزانه یكائيامر» مورگان شوستر«م داشت و درخواست كرد كه يتسل

استخدام  ینده برايران متعهد شود در آياو معزول و دولت ا یهمكاران خارج
د و مخارج يس را جلب نماين روس و انگليدولت یت قبليرضا یمستشاران اجنب

د واقع يز مفيبانگلستان ن یروس را بپردازد توسل دولت شاهنشاه یلشگركش
ر امور يه به وثوق الدوله وزيس در ضمن مراسله جوابيد و سفارت انگلينگرد

ر شود مجلس يد تأخيد و نگذارين تقاضاها را قبول كنيه نمود فورا ايخارجه توص
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ماتوم را رد كرد اما ناصر الملك بعد يب باتفاق آراء اولتيت قريبا اكثر یمليشورا
ران در خارجه نموده بود يله سفراء ايكه بوس یجه اقداماتياز نت یدياز نوم

ف جرائد و يات دولت را دائر بانفصال مجلس و توقيم شد و عملير به تسليناگز
 .د نموديخواهان تأئيحبس آزاد

ه يروس یكيم نزدير از بيكب ید برطانيلكت بوخامت گرائخ اوضاع ممياز آن تار
كرد يم یسع یق دوستيگرفت و فقط از طريده ميبه آلمان تجاوزات روسها را ناد

ه همدست شده و هردو ينواسطه با روسيد بديف نمايكه خصومت آنها را تلط
 گاديبر یكيكردند يران ناتوان مداخله ميا یرومند متفقا در امور داخليدولت ن

را در رأس  یصاحب منصبان سوئد یگريقزاق را در دست داشت د
گر با يساخت و آن دين را آلت نفوذ خود ميمستبد یكيكرد يت ميتقو یژاندارمر
 یبانك شاهنشاه یو دوم یبانك استقراض یباخت اوليطلبان نرد عشق م مشروطه

 .قرار داده بودند یاسيله اعمال نفوذ سيرا وس

سلطنت از مغرب  یوع از شمال و ساالر الدوله مدعشاه مخليدمحم عل یروز
را در  یز اوامر دولت مركزيكردند و صمد خان شجاع الدوله در تبريخروج م

در دشت ارژن مقدمه  یسيانگل» اكفورد«تن يقتل كاپ یافكند هنگاميان ميسبد نس
ن در امور يدولت یگ اشتهايشد بعالوه ديبجنوب واقع م یان هندياعزام سپاه

اخذ  یآمد سوءاستفاده كرده برا شيدائما در جوش بود و از هر پ یداقتصا
ن مانع رقابت يدولت یهمكار. گذاشتنديران را تحت فشار ميا یها نهيازات كابيامت

ت داشتند چنانكه يسها همواره از قدرت روزافزون روسها شكايآنها نبود و انگل
ر ضمن مالقات ر امور خارجه روس بانگلستان ديوز» سازانف«در مسافرت 

و  یس موضوع كمير امور خارجه انگليوز» یسرادوارد گر«با » بالمرال«
 ١٩١٢سپتامبر  ٢۵نامه  یدر ط» یادوارد گر«نفوذ مطرح شد و  یاديز

م پطرزبورغ موسوم به ير خود مقير كبيسف یمذاكرات آن جلسه را برا
  :ن مضمون شرح داديبا» سرجارج بوكانان«
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  قاجار السلطنه شعاع

 یو سازانف داشتم و از رويصحبت با مس یران قدريمروز در موضوع اا«
س باو خاطرنشان يمنطقه روس را نسبت به منطقه انگل ینقشه وسعت و بزرگ

ن است كه يكنند اينجا احساس مينمودم من اظهار داشتم كه آنچه عموم مردم ا
شته است ندا یما نفع یحادث گشته برا ١٩٠٧كه از زمان عقد معاهده  یراتييتغ

ران را با قشون خود اشغال نموده و يا یاز نقاط شمال یه بعضيدولت روس حال
خود را گسترده و بر نفوذ خود در طهران  یران بالهايله در تمام شمال اينوسيبد

ش از سابق الزم ينها بيافزوده است و نفوذ ما نسبت بآن كمتر است و تمام ا
م مخصوصا از بابت منافع يان داشته باشنيران اطميا یدارد كه ما از بابت باقيم

را  یرانيد حكام ايبا یطرف و حكومت مركزيخودمان در منطقه ب یتجارت
د يچوجه نبايم تهران بهير روس مقيند و سفين منافع را حفظ نمايت كنند كه ايتقو

ن يقيآنجا باشد » یوسكيپوكل«و يكه مس یمنافع عمل كند و تا زمان برضد آن
اظهار داشت كه هر » سازانف«و يمن و محفوظ خواهد بود مسيام منافع ما يدار
شه همان يشود هميكه به او داده م یماتيكه از طرف روس آنجا باشد تعل یريسف

 ».عمل كند» یوسكيپوكل«و يس مثل مسيخواهد بود كه در موضوع منافع انگل

 یسع» بالمرال«ن در مالقات يخود دولت یحفظ منافع باصطالح تجارت یبرا
اورند و قرعه فال را بنام يكار ب یدر تهران رو یعيمودند حكومت مقتدر و مطن

ل از يف الحيسعد الدوله زدند و تلگراف احضار او را از اروپا به تهران به لطا
نوامبر  ٩س الوزراء وقت صادر كردند و سعد الدوله روز يصمصام السلطنه رئ

ناصر الملك و سعد ن يب یبطهران وارد شد اما سابقه خصومت شخص ١٩١٢
ر ناصر يس شد و تدبيل حكومت مقتدر دست نشانده روس و انگليالدوله مانع تشك

 یعنيس و روس غالب آمد يانگل یپلوماسيران نبود بر ديالملك با آنكه خود در ا
چنان افكار  یو پست یله مكاتبات تلگرافيش بوسيخو یس محل اقامت موقتياز پار
 یست باقيست و ايسعد الدوله مجال ز یبرا خت كهيران را برانگيا یعموم
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رقابل اجراء قرار گرفتند و حساب آنها در يغ ین در برابر امرينگذاشت و دولت
ها ياريو جلب بخت یارين ناصر الملك و سردار اسعد بختياستفاده از رقابت ب

شان ممتاز السلطان يامد و برخالف انتظار ايرون نيبطرف سعد الدوله درست ب
از سردار  یابت سلطنت با مهارت فوق العاده توانست تلگرافينه نيس كابيرئ

ن يد صدور چنيبعنوان ناصر الملك صادر نما یبر اطاعت و وفادار یاسعد مبن
 یهائ د و نقشهين گرديان سفارتيرت موجب سوءظن ميد حيعالوه بر تول یتلگراف
اس از صدارت يپس از . برآب شد ساخته و پرداخته بودند نقش» بالمرال«كه در 

سها هم موافقت نمودند اما يشنهاد كردند و انگلين الدوله را پيسعد الدوله روسها ع
 .م گذاشتيز عقين نقشه را نيا یاريل بختيا ید رؤساياعتراض شد

بودن خزانه بواسطه عدم وصول  یشد تهيتر م ميران روزبروز وخياوضاع ا
ران يافزود دولت ايبود م ینظام یرويكه فاقد ن یات بر ضعف دولت مركزيمال

ن بود يمجبور به كسب اجازه از دولت یك قشون شش هزار نفريل يبمنظور تشك
 یر مستشاران ژاندارمرينظ یمنصبان سوئد و آنها در راه استخدام صاحب

 .دنديتراش یريمعاذ

ه آماده هرگونه يرزا ظاهرا آرامتر شد اما در تحت اراده روسيم یدمحم عل
داد يز ادامه ميخود را در تبر یشجاع الدوله حكومت شداد بود صمد خان یجنبش
كرد ساالر الدوله حسب يشاه مخلوع علنا تظاهر م یم ارتجاعيرجعت رژ یو برا

ت داد كه يران اجبارا رضايرمختار روس بطهران احضار و دولت اياالمر وز
 .باو اعطاء و امالكش مسترد گردد یكاف یمستمر

  كمك صاحب فارس با یكه مخبرالسلطنه والد يرس یدر جنوب بحد یناامن
س عاجز شده بودند ياز حفظ جان و مال اتباع انگل یژاندارمر یمنصبان سوئد

ف قنسول روس و يزد حمله آورده و درصدد توقيبه شهر  یماشا هللاّا خان كاشان
 .س برآمديقنسول انگل

مواجه  سفارت روس یخواهان بمنظور افتتاح مجلس با مخالفت علنيفشار آزاد
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ن يل چنيتشك یرومند الزم بود براين یمملكت دولت یت دادن بقوايمركز یشد برا
ا قرضه را در گرو ين هرگونه مساعده يپول ضرورت داشت و دولت یدولت
آباد نگاهداشته بودند عالوه بر آن دولت  خرم -ز ومحمرهيتبر - آهن جلفا از راهيامت

د يتا تهران احداث نما ینكه دولت روس خطينداشت با یس اعتراضيانگل
ل بود يد و خود مايطرف تجاوز ننمايمشروط بر آنكه از منطقه روس به منطقه ب

آباد را پس از جلب  خرم -گذشته از خطوط بندرعباس و كرمان خط آهن محمره
ر امور خارجه تزار تا بروجرد كه در منطقه روس يوز» سازانف«ت يرضا

 یها آهن راه یكايموسوم به سند یسيگلان یكايدهد ضمنا سند واقع بود توسعه
ن نزد ياقدام مشترك دولت ینده به سن پطرزبورغ برايال اعزام نمايران در خيا

 .برآمد یدولت شاهنشاه

ن از يبود و دولت یك حكومت قادر و ثابتيل يها مستلزم تشك ن نقشهياجراء ا
مورد اعتماد ران ينه در ايندگان خودشان در تهران استعالم نمودند چه كابينما

دند مشروط ينه عال السلطنه را پسنديخواهد بود و هردو سفارت كاب یافكار عموم
ن و محبوب ير الدوله و مؤتمن الملك كه هردو متديمش یعنينكه دو برادر يبر ا

س يرمختار انگليوز» یسروالترتونل«. رندينه را بپذيت آن كابيعامه هستند عضو
 :ن گزارش داديچنش ين باب بوزارت متبوعه خويدر ا

است كه  ینمودم او محور یس سابق مجلس مذاكره طوالنيبا موتمن الملك رئ«
زند و اگر ينه عالء السلطنه دور ميل كابيت تشكيا عدم موفقيت يآن موفق یبر رو

نه شود تمام اشخاص خوب داخل خواهند شد اگر يت در كابيبعضو یاو راض
 یران بسيه ايل نشود آتيل دهد تشكيتشكنه كه عالء السلطنه در مدنظر دارد يكاب

 یجان ارتجاعيسلب اعتبار شده و ه یها بكل یاريك است از بختيره و تاريت
جان ين هيدا خواهد نمود اسما مقصود از ايوع پيران شيجان در تمام شمال ايآذربا
 یآن رجعت دمحم عل ینه تحت صدارت سعد الدوله بود لكن منظور فعليل كابيتشك

 ».مخلوع است رزا شاهيم
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دوار يار داشت و امينه عالء السلطنه عجله بسيل كابيدر تشك» یسرادوارد گر«
د دولت روس يكند و شا یريجان جلوگيآذربا یله از نهضت ارتجاعينوسيبود بد

ن لحاظ به يان خود تن دردهند بديران از سپاهيه ايد كه به تخلينما یرا راض
سه دستور داد كه باتفاق همكار روس م فرانيس مقير انگلير كبيسف» یسربرت«

س است مالقات و اصرار يران كه در پاريب السلطنه ايخود با ناصر الملك نا
 .ديد نماينه عالء السلطنه را تائيكنند كاب

نه با يك كابياز  یبانيه به پشتيت روسيرضا یسها برايانگل یباالخره مساع
سروالتر « ١٩١٣ه ينوژا ١١خ يد و در تاريجه رسيوجاهت و درستكار به نت

» یسرادوارد گر«ل را از طهران به يس تلگراف ذيرمختار انگليوز» یتونل
س يانگل یپلوماسيبود كه د یرين تين آخرير امور خارجه مخابره نمود و ايوز

 :ران در تركش داشتيت ايبه تمام یه تزاريروس یدر مقابل تجاوز علن

ر ين الدوله وزيه مركب از عنيل كابيعالء السلطنه موفق شده است به تشك«
ر ير جنگ قوام السلطنه وزيالممالك وز یر خارجه مستوفيداخله وثوق الدوله وز

ر ير معارف ممتاز الدوله وزير الدوله وزير تجارت مشيه موتمن الملك وزيمال
نه سابق بودند و يجزء كاب یندو نفر آخرير پست ايه مستشار الدوله وزيعدل

ل داد و ينه است كه بتوان تشكين كابينه مقتدرتريكابن يخوب كردند ا یكارها
كه وجوه الزمه بآنها برسد يم در صورتيدوار باشيح بدست است كه اميل صحيدل

مهمه  یداشته باشند بتوانند بانجام اصالحات عمران ین با آنها همراهيو دولت
 »موفق شوند

ر يتلگراف زه يم روسيس مقير انگلير كبيسف» سرجارج بوكانان«دو روز بعد 
 :م داشتير امور خارجه تقديوز» یسرادوارد گر«را بعنوان 

ر امور خارجه در ضمن يوز» سازانف« ١٩١٣ه يژانو ١٣پطرزبورغ  سن«
 یل باستقرار حكومت مقتدريار مايسد دولت روس با آنكه بسينويم یادداشتي
ه دولت يون رياند بنابرا ن حاصل ننمودهيقيد ينه جديت كابيباشند هنوز از كفايم
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د ابراز خواهد داشت و حسن سلوك آن ينه جدياست كه كاب یجيروس بسته به نتا
كنند كه استقراض بزرگ الزم است و يال ميدولت روس هنوز خ. هينسبت بروس

 یز راضيخواهند داشت و ن یالزمه همراه یها قهياتمام عمل آن تحت وث یبرا
ول شود از بابت استقراض بزرگ ها قب آهن ازات راهيباشند كه پس از آنكه امتيم

ن يدولت روس ا یميل صميكنند مين نمييمساعده بدهند لكن مبلغ آنرا تع یمبلغ
است كه عساكر خود را عودت دهند لكن با اوضاع موجوده چون عساكر مذكور 

توانند از عده آنها بكاهند و يباشند فعال نمين اتباع و تجارت روس ميقه تأميفقط وث
ن كنند و عودت آنها بسته به اعاده و يعودت آنها مع یبرا یخيتار توانندينه هم م

كه صدراعظم طرح  یاستقرار انتظامات است در خصوص پرگرام اصالحات
ر امور خارجه يند وزيده بنمايتوانند اظهار عقياند نم دهينموده چون هنوز آنرا ند

د سلوك دولت روس يكنيدر ضمن صحبت اظهار داشت چنانكه مالحظه م
د آنها ين اوضاع مقابله نمايه توانست با اينه حاليكه كابيوستانه است و در صورتد

م كه يب نمايت خواهند نمود من نتوانستم او را ترغيل از آن تقويبا كمال م
از عساكرروس شود در خصوص شجاع الدوله  یبه عودت قسمت كم یراض

اهد نمود چرا كه او خو یدر ابقا یالمقدور سع یجناب معظم اظهار داشت كه حت
 یده و به تجارت روس خسارتيبظهور نرس یز اغتشاشياز زمان ورود او به تبر

 ».امده استيوارد ن

نه عالء يز از طرف كابيآهن جلفا به تبر از راهيامت ١٩١٣ه يروز ششم فور
ت داد يه دولت روس رضاير ماليجه وزيالسلطنه به روسها اعطاء شد و در نت

سرادوارد «ران مساعده داده شود پس از تعرض يبه ا رهيست هزار ليمبلغ دو
از روسها را داده و يض قائل شده امتيران تبعينه اينكه چرا كابيبر ا یمبن» یگر

 ١٩١٣ه يفور ٩خ يران در تاريگذراند دولت ايسها بطفره و تعلل مينسبت به انگل
 یر كلبطو یسيانگل یكايآباد را به سند از محمره به خرم یحق احداث خط آهن

ران مبادرت به يكا بنام دولت ايه توافق حاصل شود كه سنديواگذار نمود تا در آت
 .ازيا بطور امتيدن خط خواهد كرد يكش
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ازات احساس ين امتيت عامه را از اير الدوله و مؤتمن الملك عدم رضايمش
ت باغبان يب تربيد فريگر دانستند كه نبايك مرتبه ديدند و يكرده خود را كنار كش
 .خواهديدهد اما گالب ميرا خورد چونكه آب م

نه عالء السلطنه يكاب ین و باستدعايد كه ناصر الملك باصرار دولتينپائ یريد
 .گشوده نشد یچ مشكلياز ه یران بازگشت اما با معاودت او گرهيبا

ن كشور يآسمان ا ١٩١۴و در هفت ماه اول  ١٩١٣ه مدت تا آخر يدر بق
خبر شروع  ١٩١۴ده بود تا آنكه روز اول اوت يپوشره يت یاز ابرها یباستان

خواه مطلع غزل معروف شاعر  ان وطنيرانيد آنوقت ايان رسيجنگ بگوش جهان
 :راز را بزبان آوردنديش

  ) ٣(...دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند 

    

  اميدوارند احمدشاه تاجگذاری به ردمم

حيات « در خاطراتش  هعصرمشروط آزاديخواهان  آبادی از رجال يحيی دولت

بعد از سه سال و کسری اقامت اروپا به وطن بازگشت : آورده است او» يحيی

رسم،  نموده در تاريخ هفتم شعبان يک هزار و سيصد و سی و دو به تهران می

 .انگيز است العاده مالل احساسات من در ديدار وطن فوق

زادی اروپا و مفارقت اندازه آيا تنها به واسطه محرومی از آ اين ماللت بی 

دوستان مهربان آن سامان است يا بابت انسی است که در مدت طوالنی به اقامت 

البته همه مدخليت . بينم ام و اکنون جز خرابه چيزی نمی در شهرهای آباد داشته

دارد ولی بيشتر به واسطه ديدن اوضاع ناگوار وطن است که خرابی صوری و 

کسی بر در و ديوارش  ش شده غبار غربت و بیمعنويش به مراتب بيشتر از پي

 .نشسته است
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شنوم  بينم نامطبوع، هر چه می از رسيدن به انزلی تا ورود به تهران هر چه می

ای  الخصوص که دختر سه ساله افزاست علی کنم غم ناماليم، هر چه احساس می

ت اين طفل در مدت يک سال اقام. دارم حساس و شيرين زبان نامش فخرالزمان

زند و فارسی را فراموش نموده و از اوضاع  سوئيس زبان فرانسه حرف می

گذارد  ماند که تازه در اين عالم قدم می وطن چيزی در خاطرش نمانده، بدان می

اظهار . ها انس داشته کند همه مخالف است با آنچه با آن هر چه مشاهده می

پرسد اينجا  ی میکند و از روی حيرت به زبانی که دارد پی در پ وحشت می

داند اينجا خانه  طور است، برويم خانه خودمان، ديگر نمی کجاست؟ اينجا چرا اين

صاحبی آن را به اين  خودمان است، اين ويرانه وطن عزيز ماست که بی

ها  ها چرا خراب است، زمين پرسد ديوار می. صورت و به اين روز سياه افکنده

) مراد مردم گيالنند(اند  ای چه پا برهنهچرا پر از خاک و کثافت است، مردم بر

آميز اين طفل تازه زبان گشوده بيشتر خاطر مرا مشوش  های حيرت پرسش

الخصوص که احوال پريشان فقرا و عجزه بيچاره را که در هر  دارد علی می

نمايند مشاهده  گذرگاه بر مسافرين هجوم آورده در کمال سماجت تکدی می

. گردد پيش افزون شده، بر پريشانی خاطرم افزوده می نمايم که به مراتب از می

شود اين ملت روی سعادت ببيند و از اين بدبختی  کنم چگونه می گاهی تصور می

شود امور ملک و ملت ما رو به اصالح بگذارد و  کی می. که دارد نجات يابد

از يک طرف پس از چند سال در . آثار آن در ناحيه بيچارگان هويدا گردد

های اروپا به آسانی و استراحت سفر کرده اکنون طی نمودن راه انزلی تا  راه

های مملکت ماست با زحمت زياد که دارد  تهران در صورتی که از بهترين راه

 .بر من ناگوار است

چيزی که در اين وقت و در اين راه جالب نظر من گشته و مزيتی است که در 

و آرامی است که در همه جا  کنم حاصل شده است سکوت اين سفر تصور می
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دانم اين سکوت، اين آرامی به واسطه انتظام امور دولت و  نمی. شود ديده می

حسن جريان اداره حکومت است يا به واسطه رعبی است که از قوه اجنبی در 

ها جای گرفته يا اينکه مملکت به صورت قبرستانی درآمده و از مردگان  دل

ای  خانه گذرم محاذی قهوه ای راه چون از منجيل میدر اثن. شود آوازی شنيده نمی

آيد که بيرق شير و خورشيد  اداره کوچکی به نظر می. شود اطراق مختصری می

کنم که اينجا کجاست، در اين  به حيرت بر آن اداره نظر می. بر آن نصب است

بال حال دو تن از جوانان در لباس ژاندارمری به فرم تازه که نديده بودم مرا استق

رويی و ادب به حجره خويش خواندند و تشريفاتی به جا آوردند،  کرده با خوش

شود اداره ژاندارمری است که در  کنم، معلوم می ها پرسش می از حال و کار آن

ای است که در ازای  منصبان سوئدی مرتب گشته و تنها قوه تحت رياست صاحب

ام مملکت مخصوصا در نقاط تمام قوای محو شده دولت ايجاد شده و هنوز در تم

ايست که از  شمالی به واسطه ضديت مامورين روس نفوذ نيافته و اين آخر نقطه

از . اند تا کی بتوانند خود را به سرحدات شمالی برسانند اين طرف پيش آمده

گردم خصوصا که  ديدن اين مرکز کوچک که به نام قوه ايرانی است مشعوف می

جوانان به واسطه سابقه شناسايی است که  شود اظهار خصوصيت معلوم می

اند و حق  يافتگان مدرسه ادب تهران بوده ها از تربيت چه آن. نسبت به من دارند

بينم و مسرت  ديگر از آنچه می. اند تعليم مرا درباره خود فراموش نکرده

افزايد خالی بودن جای عساکر روس است در گيالن و قزوين که زمان کمی  می

اند و غير از معدودی به نام حراست  به روسيه بازگشت نموده پيش از اين

 .ها باقی نمانده است قنسولخانه

رسم گرچه بايستی پس از عهد بعيد دوری از وطن به  بالجمله به تهران می 

خواهم احساس اين  ديدار دوستان و عزيزان دلشاد گردم ولی هر وقت می

ختالل امور شخصی از يک طرف خوشبختی را بنمايم پريشانی حواس از بابت ا
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و پی بردن بر احوال پريشان وطن و هموطنان از طرف ديگر شهد آن را به 

نمايد، خصوصا که هر چه بيشتر مردم را ديده سخنان ايشان را  کامم تلخ می

کنم که روح حيات از پيکر اين قوم بيرون رفته،  شنوم بيشتر حس می می

ه، گويا مرغ مرگ بر سر همگی نشسته، احساسات ملی بالمره محو و نابود شد

ياس و نااميدی سرتاسر مملکت را فرا گرفته است، جمعی از ستمکاران سران 

ها بزرگتر  دو قوه فاسد که قرن. اند و سروران قوم شده به يغماگری پرداخته

نمايان  داده يعنی قوه دولتيان ستمگر و روحانی بدبختی ايران را تشکيل می

ن همه انقالب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس کار بعد از آ طمع

و هتک اعراض و نهب اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه 

سعی جميل که در راه کوتاه کردن دست اين دو قوه فاسد به کار رفته، به 

 .نمايد های گذشته حکمروايی می تر از تمام صورت صورتی قبيح

تر، بلی چه پيش از اين تسلط بر زيردستان از طرف  تی قبيحگفتم به صور 

نمايان و اکنون قوه اجنبی اسباب دست  دولتيان بود و گاهی از طرف روحانی

ستمگران شده، هر کجا درمانده شوند، هر کجا رسيدن به آرزوهای خود را 

مشکل تصور نمايند به زبان مامورين اجنبی مقاصد نامشروع خود را بر دوش 

خبر، ملت بيچاره هم چاه را از راه نشناخته متنفذين  ملت بی. نمايند ت بار میمل

در وجود خود را که همه گرگان در لباس ميشند تقويت نموده به دست خود 

چون سخن از دو قوه فاسد به ميان آمد . آورد اسباب بدبختی خود را فراهم می

اليه مملکت را از بابت اين دانم اين رشته را تعقيب نموده حالت ح بهتر چنان می

دو قوه با پيش از انقالب ايران مقايسه نمايم تا بر خوانندگان معيار ترقی و تنزل 

 .مملکت آشکار گردد

مخصوصا در (ام  درازمنه سابق چنان که در مجلدات ديگر اين کتاب نوشته

شد از يک سلطنت مقتدر که پادشاهش  اين دو قوه ناشی می) اوائل جلد اول
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آموخته  شد، وزرا و امرايش مردم سالخورده دنياديده تجربه الرقاب گفته می مالک

و اغلب گرچه به ظاهر بود، ديانت شعار بودند، قوای دولت برای ابهت سلطنت 

و انتظامات داخلی کافی بود، حکامش از مرکز کمال مالحظه را داشتند، 

رف يک دسته به درباريانش اغلب دو دسته بودند بر ضد يکديگر که اگر از ط

 .کردند کشيده به دسته ديگر متوسل گشته او را حمايت می شد ستم کسی ستم می

قوه ديگر ناشی بود از روحانيان خداپرست که در هر شهر و ديار ايران و  

. نمايان شرکا ستمکاران عراق عرب متعدد موجود بودند و از جمعی روحانی

ديتشان گرچه در گوشۀ انزوا بود ها وجودشان برکت بود و موجو خداپرستان آن

 .موجب هزارگونه مالحظه و در واقع پشت و پناه حقيقی ملت و دولت بودند

نمايان آن عهد و زمان نيز اغلب مردم آبرومند و دارای حيثيات  روحانی

ها  توانست از بسياری از تجاوزات آن شخصی بودند که حيثيات مزبور می

بعالوه از . های ايشان بوده باشد سناکیجلوگيری نمايد و سدی در برابر هو

روحانيان حقيقی انديشه داشتند اين بود که راه چاره برای ستمديدگان از طرف 

 .پذير بود ها هم بسته نبود و مضرت وجودشان اغلب چاره آن

اما در اين عهد و مخصوصا در سنوات اخير در مبادی اين دو قوه عکس تمام 
شود و هيچ يک به صورت و معنايی که از  می آنچه در ازمنه سابق بود ديده

پيش بوده باقی نمانده است و اما قوه دولت بعد از خلع دمحمعلی شاه، اين قوه از 
سلطان احمدشاه نابالغ ناشی بود که مدت چهار سال در انتظار تاجگذاری 

آنکه بداند سلطنت چيست و  رسد بی گذرانيد و اکنون دارد به آرزوی خود می می
کدام است و از بابت سلطنت کسانی که به دست صاحبان هوا و  مملکت

های گوناگون اسير بوده مانند عضدالملک شخص معقول مؤدب مذهبی  هوس
توانسته است  شناسی که نمی شناس و يا مانند ناصرالملک عالم سياست نا سياست

صالح ملک و ملت را بر مالحظه حيثيت و دارايی خود مقدم بدارد و از 
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اند با وجود اينکه اهليت داشتن  ی که اغلب با يکديگر ضد و ناسازگار بودهوزراي
ها هم برای آن مقام محرز نبوده است بلکه مکرر اشخاص نااهل  بسياری از آن

رسيدند، به عالوه معارضين تخت و تاج چه از خانواده  به شغل وزارت می
رده، قوه مستقيمی سلطنت و چه از چپاوالن داخلی در نقاط مختلف مکرر حمله ک

اند زمام امور را به  ها موجود نبوده است و مجبور بوده برای دولت در دفع آن
مقام قوه دولت بوده باشد و  ها قائم دست روسای بختياری بدهند که قوه شخصی آن

بديهی است حکومت ايالتی در مملکتی مانند ايران با اوضاع ايالت ديگر و 
کند و هم در حکومتی که قوه ايالتی او  ثر میها هست چه ا رقابتی که در آن

اليه دولت باشد، چه در مرکز و چه در واليات و آن قوه جلب نفع را يگانه  محتاج
اين بود که کار . کشد مقصد خويش بشمارد، حال زيردستان او پيداست به کجا می

تر  ستمکاری در تمام مملکت مخصوصا در نقاطی که حکومت ايالتی بود شديد
. شدند به قوای اجنبی متوسل گردند های استبدادی شد و مردم ناچار می دورهاز 

کرد بلکه خود وسايل  سياست اجنبی هم همين آرزو را داشت و حسن استقبال می
الخصوص که به واسطه پذيرفته شدن اولتيماتوم  علی. آورد آن را نيز فراهم می

ابين آن دو دولت راجع که م ١٩٠٧روس و انگليس و قبوالنيدن مواد عهدنامه 
های دو دولت در جنوب و شمال  به آسيای وسطی بسته شده به دولت وقت قنسول

رشته امور سياست داخلی و خارجی را از دست حکومت ايرانی گرفته، کار به 
جايی رسيده است که از بدخواهان و خيانتکاران گرفته تا سران و سروران قوم 

ب دربار پطرسبورغ و لندن افکنده، منتظرند همه ديده باطن و ظاهر را به جان
قوه نظامی . ها از آن دو ناحيه بروز کرده در داخل مجری گردد مقدرات آن

دولت هم صفر شده، دو قوه قزاق و ژاندارمری هم در واقع مستند است به روس 
شود گرچه ژاندارمری به ايرانی بودن  و انگليس و قوه اجنبی شمرده می

 .زاقنزديکتر است تا ق

اند،  و اما قوه روحانی ـ رؤسای بزرگ مذهب و مجتهدين محترم از ميان رفته
ماندگان ايشان در عراق عرب و ايران از کميابی در حکم معدومند و جمعی  باقی
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اند در انقالبات اخير و  نمايان که به وراثت در اين کسوت باقی مانده از روحانی
ها  اند و جمعی از آن لتيان شدهالمصلحه دو خلط و مزج دولت و ملت شريک

سواد طماع  های بی االسالم اسباب دست خيانتکاران گشته، به عبارت ديگر حجت
خود را به ميدان انداخته به دست ياری مردم طماع بيکار، اشخاصی را به 

رسانند و در امور دولت و ملت دخالت  وزارت و حکومت و وکالت و غيره می
 .کنند نموده، استفاده می

نااميدی سرتاسر مملکت را فرو گرفته، با هر کس سخنی از اصالحات ملکی  
شود و کار گذشته يعنی تقدير امور از دست داخله  گفته شود به غير از نمی

شود، چيزی که در اين وقت نويددهنده و موجب  خارج است، جوابی شنيده نمی
بيست و هفتم سرگرمی مردم شده حکايت تاجگذاری سلطان احمدشاه است که در 

خبر  مردم بی. مقرر گشته است انجام يابد) ١٣٣٢(شعبان هزار سيصد و سی دو 
گذارد در  کنند با تاجگذاری احمدشاه اوضاع و احوال رو به بهبود می تصور می

السلطنه در انجام اين  تر شود، چه تعجيل نايب صورتی که شايد از اينکه هست بد
ست بلکه برای خالص نمودن جان خويش و کار تنها به رعايت صالح مملکت ني

آمد  خبر از اين پيش رفتن به اروپا و آسايش خيال است و به هر حال مردم بی
يک طايفه منافع خود را در . خوشحالند و خوشحاالن را مقصدهای مختلف است

دانند که سلطان احمدشاه خود متصدی امر سلطنت باشد، طايفه ديگر  اين می
سلطنت ناصرالملک را خواهانند يا برای منافع خويش و يا انقضای مدت نيابت 

کنند سياست ناصرالملک گرچه به صورت  خواهی، چه تصور می از روی وطن
گويند  کارانه است و می در حمايت حکومت ملی است در واقع سياست محافظه

 .رياست ناصرالملک روح تجددخواهی ملت را مانع نمو و هيجان است

ب در مدت رياست او نيز زياد گشته، به واسطه جبنی که وی بعالوه نفوذ اجان
نمايد و شاهد  ها دارد و به واسطه همراهی که با مستخدمين اجنبی می از آن

داری را که به يک اجنبی طماع سپرده شده و مبلغ هنگفت  آورند اداره خزانه می
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ه، از خرج او و اداره اوست، اين شخص زمام امور ماليه مملکت در دست گرفت
 .دارد به اطمينان همراهی ناصرالملک گونه خيانت مادی و معنوی دريغ نمی هيچ

نمايان طماع بيش از پيش به  گويند در رياست ناصرالملک پای روحانی می
تر  ها به دامان شرکت در کارهای دولتی افزون دربار دولت بازگشته و دست آن

ت ناصرالملک بسيار دارند و گونه تعرضات به نيابت سلطن رسيده است و از اين
کنندگان بيشتر اشخاصی هستند که مسلک ناصرالملک کامال بر ضد  اعتراض

هاست و به همين مالحظه حزبی به عنوان دمکرات اخيرا نفوذ يافته بود، به  آن
 .تدبيرات عملی ناصرالملک از کار باز مانده در شرف انحالل است

شوند که خود  الملک معتدلينی میدر اين صورت بديهی است هواخواهان ناصر
ها اشخاصی هستند که  نمايند در صورتی که در آن خواه معرفی می را مشروطه

آب و هوای سياسی مملکت هم با . از ترويج نمودن مرتجعين هم مضايقت ندارند
سياست اجنبی نيز از ايشان احترازی ندارد بلکه در . ها مساعد است مزاج آن

ها استفاده هم بنمايد پس تندروان از  يرمستقيم از آنمواقعی شايد بتواند غ
تجددخواهان و مستبدين عموما دشمنان ناصرالملک هستند و متوسطين مابين 

 .ساکت و مداح نسبت به او

اما درمحاکمه تاريخی گرچه نيابت سلطنت ناصرالملک موکول به بقای  
ولی همين که او مشروطيت بوده است و او بايستی ظاهرا آن را محافظت نمايد 

ها در سياست خارجی  با ضديت مستبدين و تندروان در داخل و اختالف نظر
مشروطه را بر سلطان   توانست مدت چهارسال را بگذراند و تاج سلطنت

کنندگان به وی نسبت  احمدشاه قاجار بگذارد قابل تمجيد است و اما آنچه اعتراض
توان گفت اين است که  يزی که میتوان همه را تصديق کرد، تنها چ دهند نمی می

به . ناصرالملک هم مانند اغلب دانشمندان ايران طبيعت او بر دانشش غلبه دارد
هر حال تشريفات تاجگذاری در سرتاسر مملکت فراهم آمد و در اين حال که 
ملت به واسطه شدت تجاوزات مامورين روس مخصوصا در نقاط شمالی در 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٦٣                                                                                 دق ، 

  

  

  

ی دولتيان به خيال افتادند درخواستی از دربار هيجان است به مناسبت تاجگذار
روسيه بنمايند بلکه برای تجاوزات مزبور حدی قرار داده شود، درخواست 
مزبور راجع بود به تغيير حکومت آذربايجان و خلع صمدخان مراغه که پس از 

ها حکومت يافته و  حوادث محرم يک هزار و سيصد و سی از طرف روس
است و از هرگونه ستمگری نسبت به مردم مخصوصا  هنوز به جای خود باقی

اند خودداری ندارد و ديگر راجع به  زده خواهی می کسانی که دم از مشروطه
شوند برخالف عهدنامه  دار می مهاجرين روس که در خاک ايران عالقه

ترکمانچای و هم راجع به مداخله قنسوالت روس در ماليه امالک کسانی که در 
 .ها واقعند و به حمايت ايشان استظهار دارند منطقه نفوذ آن

دولت روس به آن درخواست وقعی نگذارده تنها در مساله اول که اهميتی  
نداشت روی مساعدت نموده باقی را رد کرد ولی در چند روزه تاجگذاری 
مستور کرده پس از آن اشاعه داد رسيدن جواب نامساعد مزبور در اين موقع در 

الدوله را که متهم به رابطه  خان وثوق ر نموده، حسنافکار عامه سوءاث
باشد مقصر  خصوصی داشتن با سفارت روس است و اکنون وزير خارجه می

 .شمارند می

بالجمله اگر چه در ظاهر به واسطه هيجان موقتی که در مردم برای  
آيد  نظران سراب اميدی از دور به نظر می تاجگذاری حاصل شده در چشم کوته

 :ايد شعر سعدی را فراموش کرد که گفتولی نب

 خواجه در بند نقش ايوان است/ خانه از پايبند ويران است 

همان است که    ها هستند که بودند، خالی بودن خزانه زمامداران امور همان 

بود، نه دولت را قوتی است و نه ملت را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر داريم و 

  )۴(.مگردستی ازغيب برون آيد و کاری بکند. قهورنه زور و در دست اجانب م
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  شاه احمد   سلطان یتاجگذار

  

تابستان تهران  : مورخ الدوله سپهر در باره ی تاجکذاری احمد شاه  می نويسد
شهر  یهوا. داديخود را نشان م یها شيزودتر از موعد ن ١٩١۴ه يدر ماه ژوئ

نه يها را در س د نفسيوزيطراف مابان ايكه از ب یگرم ینمود و بادهايم ینيسنگ
 یاند رو اد العطش برآوردهيفر یاز خشك یگل یوارهايد یكرد گوئيتنگ م

در كوچه و  یولگرد از تشنگ یده شده و سگهايدرختان از گرد و خاك پوش
تهران و نقاط  یشمال یدار بطرف كوهها هيابان سرگردان بودند مردم مايخ

خود مستقر و موكب  یالقيي یها در باغها آورده سفارتخانه یران رويمختلف شم
آباد و  ه و سلطنتيافته بود هرسه قصر صاحبقرانيل مكان ياوران تبديملوكانه به ن
 :شدنديآماده م یواقعه بزرگ یگلستان برا

 ٢٧شاه روز جمعه يش بود پدر او دمحم عليشاه جوان در پ یجشن تاجگذار
در سفارت روس در زرگنده  یام مليجه قيدر نت یقمر ١٣٢٧االخره  یجماد

 یجماد ٢٨شنبه  یعنياركرده و از سلطنت خلع شده بود روز بعد يتحصن اخت
سابق و تجار  یان و وكاليمركب از علماء و وزراء و اع یمجلس ١٣٢٧االخره 

زده ساله را بنام سلطان احمد شاه قاجار بسلطنت يعهد سيدر بهارستان منعقد و ول
ابت سلطنت و يرضا خان عضد الملك موقتا به نيلاعالم نمود در همان جلسه ع

خان سردار اسعد يقليعل یخان سپهدار اعظم بوزارت جنگ و حاج یدمحم ول
خان يقليعل یت حاجيره در تمشيئت مديبوزارت داخله انتخاب شدند و ه یاريبخت

 سپهدار اعظم پس از فتح تهران یخان تنكابنيو دمحم ول یاريسردار اسعد بخت
ب پنجسال شاه نابالغ يكرد قريم یمملكت با آنها همكار یو خارج یاست داخليس

ب السلطنه عضد الملك قاجار و ناصر الملك قراگزلو يمومت دو نايدر تحت ق
 .رديما بدست گيرود زمام سلطنت را مستقيمانده و اكنون م یباق

       ندهد  یر رويك روز هم در انعقاد جشن تأخيمصلحت اقتضا كرده بود كه 
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نمود ناصر  یسن شاه از هفده سال تجاوز نم یاروپائ یمهايو با آنكه مطابق تقو
قلمداد كرده  یقمر ١٣١۴د شده در پشت قرآن سنه تولد را يخ قيالملك باستناد تار

صادر  یحيمس ١٩١۴مطابق با  یقمر ١٣٣٢ یرا برا یو دستور تاجگذار
ت مخابره كرده و س به دوليكه در زمان اقامت در پار یتلگراف رمز. نمود

  :است ین معنيد ايشود مؤينا درج ميع

ك كه بحضور يس الوزراء تلگراف تبريرئ یآقا - توسط ممتازالسلطان«
از جواب و آنچه . بود یعرض كرده بودم متضمن اشاره مسئله بزرگ یونيهما

عظام نشده لهذا  یشود محل توجه وزراياند معلوم م ها منتشر كرده روزنامه
ارواحنا فداه در سنه  یون شاهنشاهيحضرت اقدس هماينم كه اعلكيخاطرنشان م

تمام  یصد و چهارده متولد در شهر شعبان المعظم هذه السنه بسالمتيهزار و س
 ».الزم است یو ششم قانون اساس یفصل س یشود و اجرايجده بالغ ميبسن ه

  :ت سرودين بيخ جلوس به تخت سلطنت را در ايماده تار یشاعر دربار

بسلطان احمد قاجار  یخاتم شاه / زدان تا شود آباد ملك از عدل و داديت خواس
  داد

ابانها و مقابل يبعمل آمد در خ یمفصل یسه شب چراغان یدر جشن تاجگذار 
 یجشن تاجگذار یمجلس و عمارات دولت

ك يگر با شعف و سرور تبريكدين بسته و مردم با يشهر آئ یها و اكثر خانه
ران هم جشن و يا یر شهرهايك مترنم بود و در سايدان موزين ميگفتند در چنديم

 .ديگرد یمجر یچراغان

حضرت بود طاق نصرت بسته يتهران كه محل عبور اعل یابانهايدر اغلب خ
 یر طاق كسرينظ یه طاقير عدليه پرنس ارفع الدوله وزيبودند جلو وزارت عدل

 .ن ساخته بوديدر مدا
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  سلطنت بتخت شاه احمد سلطان جلوس

ها و ياز اروپائ یك و بعضيپلوماتياز اعضاء كر د یدعوت یدر موقع تاجگذار
گر به يد یبشام و جمع یآباد بعمل آمد جمع ن داخله در قصرسلطنتيمأمور

 یز شاه شخصا رؤسايك شب ني ین مهمانيدعوت داشتند عالوه بر ا ینينش شب
دعوت نمود ه بشام يشان را در صاحب قرانيها دول خارجه و خانم یندگينما
 .السلطنه و اعتضاد السلطنه و عموم وزراء حضور داشتند ۀعهد و نصريول

ابت سلطنت واالحضرت ابوالقاسم خان ناصر ي، مدت نیدر روز تاجگذار
 یقمر ١٣٣١خ دهم صفر يكه از تارياغلب وزرائ یرفت وليالملك خاتمه پذ

 :ستل ايآنها از قرار ذ یمصدر كار بودند موقتا ابقاء شدند اسام

 

  نه عالء السلطنهيكاب 

 ر داخلهيس الوزراء و وزيخان عالء السلطنه رئيرزا دمحم عليپرنس م - ١

 ر جنگيالممالك وز یرزا حسن خان مستوفيم - ٢

بعد از چند روز استعفاء (ر امور خارجه يرزا حسن خان وثوق الدوله وزيم - ٣
 )كرد

 هير ماليرزا احمد خان قوام السلطنه وزيم - ۴

 ر پست و تلگراف و فوائد عامهيا صادق خان مستشار الدوله وزرزيم - ۵

 هير عدليرزا رضا خان ارفع الدوله وزيپرنس م - ۶

 ر معارف و اوقافيم الملك وزيم خان حكيرزا ابراهيم - ٧

 ر تجارتيل خان ممتاز الدوله وزيرزا اسماعيم - ٨
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بار  یونيه ناصر الملك بحضور همايشاه بصاحبقران یف فرمائيدر موقع تشر
در چالهرز توقف نموده بعد بفرنگستان  یگرفت كه چند روز یافت و مرخصي

   )٢(».ديمسافرت نما

  

  شاه احمد سلطان اخالق و تيشخص

ت او يل و تربيسلطان احمد شاه مراقبت الزم در باب تحص یعهديهنگام ول
را نزد  ینداشت زبان روس یده بهره كافيامده بود و از علوم جديبعمل ن

ط يدانست پس از ارتقاء بمقام سلطنت محيگر نميرنف فراگرفته و لسان دياسم
بندوبار  یخواهان ب ان چاپلوس مشروطهيدربار یبجا: افتير ييتغ یاطرافش بكل

ن در يكه مجاهد یط مبدل شد، بحديكباره افراط به تفرياو را احاطه كردند 
ره كه يئت مديد هكردنيم یتن دند و در حوض گلستان آبيكشيحضور او چپق م

ن ياز بزرگتر یكين وضع گرفت ير اييم به تغينمود تصميموقتا مملكت را اداره م
م يد و حكيالممالك را بوزارت دربار برگز یران مستوفين رجال ايتر فيو شر

و شهامت  ین شاه داشت و بدرستياد در سلطنت مظفر الديالملك را كه سوابق ز
ان يراسخ اطراف یم الملك با عزميحك. دمعروف بود مأمور اصالح دربار نمو
 یريت به قصر ملوكانه جلوگيترب ین بيفاسد را دور ساخت و از ورود مجاهد

ن الدوله يمز یشاه بسرپرست یل كالس درس براياو تشك ین اقدام اساسيكرد اول
عهد يرزا وليگان و فرزندان سلطان احمد شاه و دمحم حسن م بود كه از شاهزاده

چون ذكاء الملك  ینيافت و معلميب ياشراف ترك ن كالس مخصوصيباتفاق معلم
س علوم مختلفه شدند يو كمال الملك مأمور تدر یو ذكاء الدوله غفار یفروغ

رنف را گرفتند ساالر لشگر ياسم یجا یلسان روس یمدحت و مشار برا
دادند بعدها يم ميرا تعل یه فنون نظاميان و صادق السلطنه گرانمايفرمانفرمائ

از  یميك و شيزيات و فياضيخ و ريات و تاريمشهور در رشته ادب یستادانا
  كشور فرانسه استخدام شدند و سلطان احمد شاه توانست نزد آنها سطح معلومات 
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ا يخ يخود را باال برد و از آن پس بواسطه عشق مفرط به مطالعه كتب تار
الملك و عبرت از ت ناصر يروزبروز بر دانش خود افزود ترب یخيتار یرمانها
بند ساخته بود، يو عدم دخالت در امور دولت پا یپدر او را بقانون اساس یبدبخت

ورد زبانش بود نسبت به اجانب سوءظن داشت و » ستميمن مسئول ن«جمله 
كرد چنانكه بعد از يشاه را هرگز فراموش نميگان درباره دمحم عليرفتار همسا

د آن عهدنامه يبر تائ یس مبنيدولت انگل در مقابل اصرار ١٩١٩انعقاد قرارداد 
در جواب نطق شهردار لندن و  یز شام رسميد و در سر ميشوم استقامت ورز

 یر امور خارجه از هرگونه اشاره بآن موضوع خودداريانات لرد كرزن وزيب
ار از يم بسيل و تكريس با تجلين رفتار موجب شد كه در مسافرت پاريكرد و ا

ان عمر يشود و عالقه بكشور فرانسه را تا پا یرائيطرف دولت فرانسه پذ
  . محفوظ داشت

 :كندياد مين ياز سلطان احمد شاه چن یسيكس مورخ انگليستوفرسايكر

  

  هيشهردار لندن در طاالر بلد یرائيپذ

 

آلود موجب  ن و خوابيريچشمان ش ین جوان نابالغ فربه دارايا یميتصم یب«
ران يدر ا یك پادشاه با اراده و مقتدريقع د هرگاه در آنمويران گردينجات ا

 ».سقوط نموده بود یدر پرتگاه مخوف ین كشور باستانيكرد حتما ايسلطنت م

م يسلطان احمد شاه تا آنجا كه اطالع دار یو اخالق شخص یخصوص یاز زندگ
كرد نظر به يرئوف داشت آهسته صحبت م یمهربان و مؤدب بود و قلب یجوان

 یها ش از خوراكيب یرانيه اينمود به اغذيوردن امساك مدر خ یاستعداد فربه
ده يعق یفات درباريداشت به تشريدوست نم یرغبت داشت مشروب الكل یفرنگ

مان داشت اما يا یم اسالميمنش بود به تعال ش مسلك و دموكراتينداشت درو
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داشت يس را دوست ميارد و تنيليب یگرفت شكار و بازيخواند و روزه نمينماز نم
ل و يداد ترسو و محتاط و تودار و محيك عشق فراوان نشان ميكالس یقيوسبم

 یس یم بود از ماهيسرنگهدار بود بالفطره ممسك و در فكر گرد آوردن زر و س
د يبورس و خر یگذاشت و از راه بازيكنار م یقدر یهزار تومان بودجه دربار

بپدر و  شان مخصوصايو فروش طال ثروت قابل مالحظه اندوخت نسبت بخو
ر اقوام يش از سايالسلطنه ب تاد داشت با عضد السلطان و نصريمادر عالقه ز

ده ين الدوله عقيام و فخر الدوله خانمه ان شاهزاده خانمها بيمانوس بود و در م
شه يان نغز هميرويبود اما در مقابل پر یشاه مبريداشت از انحرافات دمحم عل

و  م خانميدا كرد بنام مريار فرزند پد تا آخر عمر چهار زن گرفت، چهيلغزيم
 یقبل از ازدواج عشق سوزان. رزايدون ميون دخت و فريران دخت و همايا

ه را در يش داشت و قصر منظريرمختار اطريدختر وز ینسبت به كنتس لگوتت
با يزه زياوران با آن دوشيش قرار داد تا روزها از نيار سفارت اطريتابستان باخت

ن دختر خواهر يموضوع عشق شاه ا. س بپردازديتن یازو ب یبگردش و سوار
ن الوزاره ياست كه شهرت داشت طرف عالقه مع یكوچك همان كنتس لوگوتت

نه وزارت امور خارجه بوده اما در باب ازدواج توافق حاصل نكردند يس كابيرئ
  .درآمد یائيطاليپلومات ايا ديه منتانيزه در طهران بعقد ازدواج شواليو آن دوش

  ت سفارت آلمانيوع فعالشر

آغاز كار  یدانم راجع بچگونگيقبل از ورود در اصل موضوع مناسبت م
 :ح دهميتوض یش در سفارت آلمان مختصريخو

خدمت خود را در ) یقمر ١٣٣٢ششم رجب ( ١٩١۴صبح دوشنبه اول ژوئن 
و  یس یسفارت آلمان آغاز نمودم در آنموقع سفارت متشكل بود از پرنس هانر

و اتوفن يرمختار، مسيوز )Le Prince Henri XXXI de Reuss (سيروكم دوي
 (Franz Litten) تنيو فرانس ليب سفارت، مسينا (Otto Von Hentig)  گيهنت

و يب سفارت و مسيطب ) (Le Dr .Ilberg لبرگيترجمان دوم، دكتر ا
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 و رادلف فنيم بعد از اشتغال نگارنده مسيكماه و ني.  دفتردار )Sommer(مروز
 یرمختار كه بمرخصيبت وزيوارد شد تا در غ) R .Von Kardorff (كاردرف

 .ديرا احراز نما یرفت مقام شارژه دافريم

 یكيز من حاضر كرده بودند يم یمطالعه رو یمختلف را برا یها هيقبال دوس 
ر با وزارت يبمكاتبات اخ یگريات ديراجع بود باتباع آلمان در تهران و وال

و  یمفصل در باب امور تجارت یراپورتها یحاو ین سومرايامور خارجه ا
و  یف اداريرمختار مرا احضار كرد و بطور اختصار بوظاي، وزیاقتصاد

او فراست فوق  یمايب و موقر بود سينج یمن اشاره نمود شاهزاده مرد یاسيس
ار يبس یآراسته بود زندگان یو درست یه راستيداد اما به حليالعاده را نشان نم

 یشد هفته چند روز مهمانيزه داشت در درشكه چهار اسبه سوار ميو پاكمجلل 
و  یرانين ايك عده از محترميپلوماتينمود و عالوه بر اعضاء كورديمفصل م
كرد با وجود يرا دعوت م یژاندارمر یديقزاقخانه و سو یمنصبان روس صاحب

نمود يم رفتار یت ادب و فروتنينسبت بمهمانان با نها یمقام بزرگ خانوادگ
ك يدن هرياو حاضر شوم و بد یها افتيداشت كه من در تمام ض یاصرار خاص

اج بمترجم نبود يدانستند و احتيم یكه زبان خارجيكسان یرفت حتياز رجال كه م
قه يق وقت از خصائص او بود و تاب چند دقيمراعات دق. برديمرا با خود م

فت بدرجه وسواس نطور درحفظ نظاينه را نداشت همير از ساعت معيتأخ
 یا مختصر گرد و غبار رويفرش  یت زائد رويك چوب كبريدن يد از ديرسيم
زدند و شبها سر ياش را واكس م درشكه یها د هر روز سم اسبيكشيز نعره ميم

كرد يبر پا م ینگ بر تن و كفش برقيلباس سموك یموقع تنهائ یشام حت
 یفرانسو یبود شامپان ث غذا و گل و مشروب ضرب المثلياو از ح یهايمهمان

باشكوه و  یها د و دعوتينوشانين ميغ به مدعويدريرا ب ین آلمانين و ايورا
كه از يآورد چند روزيرمختار روس را بخاطر ميكوزل وز یر پاكلوسكينظ یب

واقع در  یالقييبه پارك  یماه ژوئن گذشت سفارت از عمارت شهر یابتدا
ران يباغ شم(دره نقل مكان نمودم  البافت منهم بباغ ملك در گيش انتقال يتجر
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شده و عمارت آن را كنت ركس  یداريخر ١٩٠۵سفارت آلمان در سال 
 ).رمختار وقت بنا نموده استيوز

داد  ین ماه روين دو سفارت در ايكه از لحاظ روابط بيواقعه قابل ذكر
س در يسفارت انگل یب شرقينا ) Churchill (ليبود كه مستر چرچ یمذاكرات

 یارين بختينكه من با خوانيل بعلت ايچرچ. ها با نگارنده نموديرائياز پذ یكي
س هستند معتقد ين دوستان سفارت انگليكترياد دارم و آنها از نزديوآمد ز رفت

ن اظهار ساده بنظر يت سفارت آلمان را قبول كنم ظاهر ايد عضويبود كه من نبا
كرد يسها با آلمانها ميانگل خصومت یو حت ت از رقابتيد اما در باطن حكايرسيم

ند روز ينمايده كه حفظ ظاهر را هم نميآنها بدرجه رس یداد كه نگرانيو نشان م
دم از حدت خشم يرمختار آلمان رسانيفه مراتب را باطالع وزيبعد كه حسب الوظ

ل مربوط نبود باو يكه بچرچيو دخالت در امور ید و نسبت فضوليبر خود لرز
م يتنظ یدفتردار سفارت گفت صورت مجلس ) Sommer(رموو زيداد و فورا بمس

اعمام  یت بنياء دولت آلمان از حدود سوءنيد تا اوليو پس از امضاء ببرلن بفرست
 .انگلو ساكسن ما مستحضر شوند

ب يل گله كرده بود كه ناياز چرچ یمالقات با چنان شدت یس در طيپرنس رو
والتر  یرحسب تقاضاس متوسل بانكار شده و بعد بيسفارت انگل یشرق
نجانب يل و ايس قرار شده بود چرچيرمختار انگليوز )Walter Townley (یتونل

نطور هم رفتار شد روز يم هميرمختار مطلب را روبرو كنيبا حضور هردو وز
ان باغ سفارت من در حضور يرمختار آلمان ميوز یهفتگ یرائيجمعه هنگام پذ

س دست او را يرمختار انگليكردم وز ل اظهارات دو روز قبل او را تكراريچرچ
 یك رويپلوماتيكنوع حادثه دي. گرفته بطور تعرض از سفارت آلمان خارج شدند

شد معلوم يشروع نم ید و اگر جنگ بزوديداده بود موضوع ببرلن و لندن كش
 .ديگرديدرباره ما دو نفر اتخاذ م یمين چه تصمينبود از طرف دولت

ه يكسب كرد و منجربه بل ین الملليرگ بت بزيكه اهمين ماه موضوعيدرا
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فرانسوا  دوكيارش١٩١۴ژوئن  ٢٨بود، در» سراجو«شد فاجعه  یعموم
 یكنفرمحصل صربستانيش بدست يعهد اطريول ) Francois Ferdinand ( نانيفرد

به  ١٩١۴ه يژوئ ٢٨ش در يد دولت اطريبقتل رس ) ( Princip پيموسوم به پرنس
ه، سوم اوت ين آلمان و روسيل ماه اوت جنگ بصربستان اعالن جنگ نمود او

ن آلمان و انگلستان آغاز و دامنه آن به پنج ين آلمان و فرانسه و چهارم اوت بيب
 .ده شديقطعه جهان كش

سلطان  یباشد تاجگذاريت ميان اهميران شايا یث داخليكه از حيگريواقعه د
كروز بعد از يو  احمد شاه قاجار است كه هشت روز قبل از شروع جنگ و پنجاه

بعمل آمد و  ١٩١۴ه يژوئ ٢١خ يدر تار یعنيت من در سفارت آلمان يعضو
ت سفارت آلمان و يات فعالينك به ذكر جزئيشرح آن در فصل قبل گذشت ا

 :ميپردازيسوابق آن م

ب خدمت يببعد به ترت ١٨٨۵را از سال  سفراء سابق ین موقع ما اساميدر ا 
 :ميدهيال شرح ميذ

 ) Ernst von Braunschweig.(گيون برونشوف ارنست - ١

 یرمختاريبسمت وز١٨٨۵/ ٢٨/٣خ يه كه در تاريدر صوف یژنرال كنسول قبل
 .مراجعت كرده یماريبه علت ب ١٨٨۶/ ۴/ ١١خ يبه تهران آمده و در تار

 (Gustav Frhr Schenck zu Schweinsberg).نسبركيگوستاوفراهرشنك تسوشوا - ٢
بعنوان سفارت به  ٨۶/ ١٢/ ١٠خ ياگو درتاريدرسانت ر مختار سابق آلمانيوز

 ٩٣/ ٢/ ٧خ يرفته و در تار یبه مرخص ٩٢/ ۴/ ١۶خ يتهران آمده و در تار
 .ن منصوب شده استيچ یبسفارت كبرا

رمختار يوز, ) Nikolaus Gf von Wallwitz.(تزيفون والو كوالس گرافين - ٣
رمختار آلمان در يبعنوان وز ٩٣/ ۴/ ١٢خ يسابق آلمان در لوگزامبورگ از تار

/ ١١/ ٢١در تهران مشغول بكار و بعدا در  ٩٣/ ١٠/ ۶خ ين و در تارييران تعيا
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 .تهران را ترك نموده است ٩۶/ ١/ ٢به هامبورگ منتقل و در  ٩۵

– Günther Frhr von Gaertner).بنويگرتنرگر گونترفراهر فون - ۴

Griebenow) - به  ٩۵/ ١٢/ ٣ه كه از ژنرال كنسول سابق آلمان در كلكت
در تهران  ٩٨/ ٣/ ٢٢تا  ٩۶/ ۵/ ٢٣ران منصوب شده و از يا یرمختاريوز

 .نجا درگذشته استيبوده و در ا

رمختار سابق در يوز, ) (Arthur Gf von Rex.فون ركس ارتور گراف - ۵
خ يوارد تهران شده و در تار یرمختاريبسمت وز ٩٨/ ١٢/ ٣كاراكاس كه در 

 .ن تهران را ترك كرده استينوان سفارت چبع ١٩٠۶/ ۵/ ١٧

ژنرال كنسول سابق آلمان در ) ( Wilhelm Stemrich.خيلهلم اشتمريو - ۶
/ ١۵ران مأمور و در يبسفارت ا ١٩٠۶/ ۴/ ٧در ) ١٩٠۵/ ٣/ ۴تا (ه يقسطنطن

به وزارت امور خارجه  ١٩٠٧وارد تهران شده و سپس در نوامبر  ١٩٠۶/ ١٠
  .تهران را ترك كرده است ١٩٠٧/ ١١/ ٢٣آلمان منتقل و در 

 Albert gf von Quad t -W y  c)-یسنيكرادت ايفون كوادت و البرت گراف - ٧

Kradt –Isny)  بسفارت  ١٩٠٨/ ١/ ١۵ژنرال كنسول اسبق آلمان در كلكته در
در تهران بوده  ١٩١١/ ١٠/ ٢٢تا  ١٩٠٨/ ١١/ ٢۴ران مأمور و از يآلمان در ا

  .حركت كرده است یرمختاريآتن بسمت وز بصوب ١٩١٢/ ۶/ ٢٣و در 

 Heinrich XXXI .Prinz von)  سيكم پرنس فون رويو  یش سين ريها - ٨
Reuss J .L) .   بسفارت  ١٩١٢/ ۶/ ٢٣ژنرال كنسول اسبق آلمان در كلكته از

اواخر (و چند روز قبل از شروع جنگ  ١٩١٢/ ٨/ ١١تهران منصوب و از 
باتفاق  ١٩١۵ل يآور ٢۶به آلمان رفته و  یاز تهران بمرخص) ١٩١۴ه يژوئ
در موقع  ١٩١۵نوامبر  ١۵ش بطهران مراجعت كرده، روز يرمختار اطريوز

 -كرمانشاه -ق قميتخت از طهران حركت نموده و از طرير پاييم به تغيتصم
ا بهتر يتلگراف احضار  ١٩١۵دسامبر  ١٨اسالمبول بآلمان رفته در  - بغداد
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ن مضمون بكرمانشاه يزارت امور خارجه آلمان بام عزل او از طرف ويبگوئ
شود كه فورا يداده م ینظر به كسالت نواب اشرف واال بشما مرخص«: ديرس

 .»ديو واسل كه در راه است واگذار نمائيد و كارها را به مسيبموقع اجراء گذار

 ۴٣: ، ص١٩١۴-١٩١٨ران در جنگ بزرگ يا

آلمان نزد مارشال  یقبل یاسيده سنينما.  ) Philipp Vassel ( پ واسليليف - ٩
ران يآلمان در ا یاسيس یندگيبنما ١٩١۵/ ١٢/ ١۵خ يفون درگولتز در تار

خ بعنوان يران بود و در آن تاريدر مغرب ا ١٩١۶/ ٧/ ٢١منصوب و تا 
 .استراحت بآلمان مراجعت كرد

. ) Gf von Willamowitz  -Mollendorff (تز مولندرفيالمويگراف فون و -١٠
نده يبسمت نما ١٩١۶/ ٧/ ١٨ران كه از ياسبق آلمان در ا یسته نظامواب

سكته كرده و  یدكيدر اثر مارگز ١٩١۶/ ٧/ ٢٢ز منصوب و در ين یبازرگان
  .گفته است ۀويبدرود ح

 ین الملليون بيسينده آلمان در كمينما.  )Rudolf Nadolny (یرودولف نادلن -١١
 ١٩١۶/ ٧/ ١٨لمان در آنكشور از و بعدا ژنرال كنسول آ ینظارت بر آلبان

 .ديران منصوب گرديبسفارت آلمان در ا

انتشارات و اطالعات  یوابسته قبل )Rudolf Sommer(رودولف زومر -١٢
/ ٢١ر سفارت و قونسول و از يدب ١٩١٩/ ١١/ ٢٧سفارت آلمان در تهران از 

در آلمان  یبسمت كنسول ١٩٢٣/ ١٠/ ٢۶خ يكاردار سفارت و در تار ١٩٢٠/ ۶
 .ديخار كف منصوب گرد

 در شولنبورگ - ك گراف فونيورنرفردر - ١٣ 

Werner Friedrich gf von Der Schulenburg) ( 

وارد  ١٩٢٣/ ١/ ٢٣بسفارت آلمان در تهران منصوب و در  ٢٢/ ٧/ ٢۵از 
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/ ٩/ ١۶بسفارت آلمان در بخارست منصوب و در  ٣١/ ٧/ ١٨تهران شده و در 
 .تهران را ترك گفت ٣١

 یاسينده سينما.  )Dr .Wipert von Blucher(پرت فون بلوخريدكتر و -١۴
بسفارت آلمان در تهران  ١٩٣١/ ٧/ ٢٧خ يرس بتاريآلمان در بوئنوس آ

د يمنتقل گرد ینكيكه به هلس ١٩٣۴/ ١٢/ ٣١ یال ١٩٣١/ ١٠/ ۵منصوب و از 
 .رمختار آلمان در تهران بوديوز

بسفارت  ١٩٣۵/ ٢/ ١۵از . ) Dr .Johannes Smend(وهانس اسمنديدكتر  -١۵
/ ٨/ ٢٧وارد طهران شد و تا  ١٩٣۵/ ۶/ ٢١خ يآلمان در تهران منصوب در تار

تهران را ترك  ١٩٣٩/ ١٠/ ١۶بعنوان سفارت مشغول كار بوده در  ١٩٣٧
 .گفت فعال در وزارت امور خارجه آلمان مشغول خدمت است

 ۴۴: ، ص١٩١۴-١٩١٨ران در جنگ بزرگ يا

آلمان در رم  یمستشار اول سابق سفارت كبرا.  )Erwin Ettel (اتل نيارو -١۶
د و در يآلمان در تهران منصوب گرد یرمختاريبه وز ١٩٣٩/ ١٠/ ١۶از 

 .مجبور به ترك تهران شد ١٩۴١سپتامبر 

 ١٩۵٣در ماه سپتامبر  ) Dr .Lutz Gielhammer(لهامريدكتر لوتز گ -١٧
بمقام  ١٩۵۵ژوئن  ٢١وب و بعد در ران منصيرمختار آلمان در ايبسمت وز

 .افتيارتقاء  یرير كبيسف

رفت فن كاردرف  یبه مرخص یان جشن تاجگذاريس در پايچون پرنس رو 

فعال  یكاردرف مرد. شد یران معرفيبدولت ا یدافر -بسمت شارژه یو یبجا

دانست مخصوصا يم یداشت چند لسان خارج یرينظ یت بيبود و هوش و درا

نگاشت يكرد و با بالغت ميلهجه تكلم م یب یمانند زبان مادر زبان فرانسه را

 یفورم نظامير اونيدر ز یده بود و در مجالس رسميبلند و ورز یاندام یدارا

اول جنگ مشغول مطالعه و  یكرد روزهايجلوه م یخاص یبا برازندگ یآلمان
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ل ر رجايان و وزراء و سايبا دربار یران و آشنائيا یاسيمداقه در اوضاع س

در  یدانست چه حوادثيرا ميداشت زياط كامل گام برميد و با احتيمعروف گرد

 .د بمبارزه پردازديزبردست با یش است و با حرفائيپ

ران يغالب روزها طرف عصر بمنزل نگارنده واقع در قصر ملك در شم

با دوستان  یرونير چادر بيآبشار در ز یآمد و آنجا در پايدره م متصل به گالب

ل مطبوعات بود ين اقدام او جلب تمايپرداخت اولينده ميم نقشه آيبه ترس یرانيا

ل بآلمان يس متمايرغم روس و انگل ینگاران بصرافت طبع عل غالب روزنامه

نمود اقدام دوم او اعزام ياستفاده كامل م یعيل طبين تمايبودند و فن كاردرف از ا

ن يه متفقيرا بر عل یار عمومله آنها افكيات بود كه بوسياالت و والين به ايمبلغ

 .نديآلمانها داستانها سرا یپرست و اسالم یران دوستيد تا از ايز نمايتجه

در منزل  یخوان هيرا مغتنم شمرده به مجلس تعز یدر تهران هر فرصت مناسب

فرزند عضد الملك قاجار رفت ) یر السلطنه سناتور فعليمش(ساالر السلطان 

 .جا حضور داشتندران در آنياغلب رجال بزرگ ا

اثر  د و چنان حسنيشركت فن كاردرف در آن مجلس چون بمب در افكار ترك

آلمانها پرداختند و اظهار مسرت نمودند از  یمنابر وعاظ بدعا ید كه رويبخش

 .رفته استيانت اسالم را پذيد یروزمندين ملت قهرمان و پينكه چنيا

روز يراست است كه دا يد آيروز بعد سلطان احمد شاه از نگارنده پرس

 !ه كرده استيه گريدافر آلمان در تعز شارژه

نكه آلمانها يبر ا یتر بطور تمسخر و استهزاء منتشر نمود مبنيرا كه رو یخبر

 یمسلمان» ال اله اال هللاّا دمحم رسول هللااّ «اند  خود نوشته یبازو یمسلمان شده و رو

كه در بازار تجار و كسبه زبان د ير بخشيدر عامه تأث ید وبقسميملت آلمان را تائ

 .ن پادشاه اسالم خواندنديلهم دوم را بزرگتريامپراطور آلمان گشودند و و یبدعا
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خان عالء السلطنه يرزا دمحم عليس دولت وقت ميدافر آلمان با رئ روابط شارژه

د را ينه جديل كابياورده تشكيبا او بعمل ن یار خوب بود اما مذاكرات مهميبس

را برگذار نمود تا  ینه عالء السلطنه كه مراسم تاجگذاريد كابيكشيانتظار م

 زمام امور دولت را در دست داشت و پس یست و هشت روز بعد از تاجگذاريب

رزا حسن خان يل حكومت از طرف سلطان احمد شاه بعهده مياز آن تشك 

ن يمترين و قديفتريالممالك از شر ید مستوفيالممالك محول گرد یمستوف

معروف بود در  یدوست و وطن یو درست یخواه یران و به آزاديا یها هخانواد

ده و همواره شاه و مردم او را مورد يرس یالممالك -یبمقام مستوف یسن ده سالگ

صدر  یانيالممالك آشت یوسف مستوفيرزا ياند پدرش م احترام و عزت قرار داده

رزا كاظم يفرزند مالممالك  -یرزا حسن مستوفين شاه فرزند مياعظم ناصر الد

باشد تولد او يم خان زند ميمعاصر كر یانيالممالك فرزند آقا محسن آشت یمستوف

 یهجر ١٣۵١ یع الثانيرب ٢۵و وفاتش در  یقمر یهجر ١٢٩١در رمضان 

  .وسته استيبوقوع پ) یشمس ١٣١١ور يششم شهر( یقمر

 

  الممالك یمستوف نهيكاب

الممالك  یمستوف) ١٩١۴ جدهم اوتيه( یقمر یهجر ١٣٣٢رمضان  ٢۵شب 
 :كرد یر بحضور شاه معرفيب زينه خود را بترتيكاب

 ر داخلهيس الوزراء و وزيالممالك رئ یرزا حسنخان مستوفيم

 ر امور خارجهيخان عالء السلطنه وزيرزا دمحم عليم

 ر جنگيار وزياخت صاحب ین خان غفاريغالمحس

 هير ماليرزا حسن خان محتشم السلطنه وزيم
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 ر معارف و اوقافيمهندس الممالك وز ین خان غفاريام الدرزا نظيم

 ر پست و تلگراف و فوائد عامهيرزا شهاب الدوله وزيشاهزاده اسد هللا م

 هير عدليخان ذكاء الملك وزيرزا دمحم عليم

  

م مملكت را بدون حضور قوه يالممالك در مدت سه ماه و ن ینه مستوفيكاب

در  یس و روس در تهران نظر بدخول عثمانيانگل یپلوماتهايه اداره كرد، دينيتقن

ه آنها يران بر عليم آنكه مبادا افكار ملت مسلمان اين از بيجنگ برضد متفق

منعكس شود با افتتاح پارلمان  یمل ید و آن افكار در مجلس شورايبجوش آ

ن مصادمه آنها با يآوردند نخستيمخالفت كرده و انواع مشكالت را فراهم م

 یدين فشار شدياتفاق افتاد كه طرف ١٩١۴آلمان در پنجم نوامبر دافر  شارژه

فن  یروزيران در دو جهت معكوس وارد آوردند و باالخره منجر به پيبدولت ا

از  یت دو دسته متخاصم خارجيد و بعد از افتتاح مجلس فعاليكاردرف گرد

. ن شروع بتماس با وكالء نمودنديقصر گلستان بكاخ بهارستان منتقل و طرف

مالقات  یبانيد الملك شيدافر آلمان در منزل وح چنانكه روز بعد از افتتاح شارژه

د يد دمحم رضا مساوات وحيل آقا سيدموكرات از قب یاز وكال یمحرمانه با بعض

 یبانيالملك ش

ن حزب يله ائتالف بيت بوسيك اكثريكرده و طرح  یليل اردبيد جليو آقا س

خته شد مقصد ير یرزا دمحم صادق طباطبائيم یدريون به ليدموكرات با اعتدال

بود حاضر  یران بنفع آلمان و عثمانيدولت ا یطرفيت ترك بيآن اكثر ینهائ

ل يرا روزبروز تمايد زيرسين منظور چندان مشكل بنظر نميا یكردن مجلس برا

نكه بآنها يران وحشت داشتند از ايرفت رجال ايد ميها رو به تزا مردم بآلمان

رند يقرار بگ یبا آلمان زده شود كه مبادا مورد نفرت افكار عموم تهمت مخالفت
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ه يرماليوز یاريچنانكه سه روز پس از افتتاح مجلس محتشم السلطنه اسفند

ح ين ساعت وقت صرف توضيمخصوصا نگارنده را بشام دعوت كرده چند

با  ام آلمانها از من گله دارند كه چرا عباس خان پسر من دهيشن«: ل نموديمطلب ذ

ر شده است خواهش دارم يان آلمان اسيقشون فرانسه بجنگ رفته و بدست سپاه

ل من بوده و ذوق و ين اقدام فرزند من برخالف ميد ايكن یدافر حال به شارژه

. ده كه وارد جنگ شوديكشان ین ماجرير او را بايسن س یشوق مدرسه نظام

 ین مدعيس نگاشته شاهد ايم پاريران مقيرمختار ايكه ممتاز السلطنه وزيهائ نامه

  .»است

  اسفندياری السلطنه محتشم

باالخص راجع   یم شرح مختصريدانياز محتشم السلطنه و فرزندش الزم م  

و اسارت او در ماگدبورك و پروس  یاريعباس خان اسفند یت نظاميبه فعال

حجه يذ ١٨رزا حسن خان محتشم السلطنه روز يم: ميبرشته نگارش آور یشرق

 ١٣٢٣پنجم اسفند ( یقمر ١٣۶۴ع االول يتولد و در دهم رب یرقم ١٢٨٣

 .افته استيوفات ) یشمس

ن شاه مشاغل يدر سلطنت مظفر الد. دوست و خداپرست بود ب و نوعياد یمرد

س ين دوره رئيل و چندير و وكيت كرارا وزيمهم داشته و در زمان مشروط

او و چند تن از  ١٩١٩ر س ديران و انگليمجلس بوده نظر بمخالفت با قرارداد ا

ن يمع یمستشار الدوله و ممتاز الدوله و ممتاز الملك و حاج یعنيگر يرجال د

 .د شدندياز طرف دولت وقت بكاشان تبع یبوشهر

 ید در سالهايرس یپيران بدرجه سرتيكه بعدها در ارتش ا یاريعباسخان اسفند

ان يرانسه به پار فيس سن یالت خود را در دانشكده افسريتحص ١٩١٣تا  ١٩١١

در رأس رسد چهارم گروهان  یبا رتبه ستوان ١٩١۴ده و روز پنجم اوت يرسان
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برضد قشون آلمان داخل جنگ شده در ماه سپتامبر همان سال در  ۶۶هفتم هنگ 

را در هاله در  یمراحل مختلفه اسارت جنگ. ر شديجبهه معروف مارن اس

 .ردن و در بسر بيدر مار یماگدبورگ و در پروس شرق

ن يت سفارت آلمان شد شركت دمحم حسيكه موجب عدم رضا یگريموضوع د 

زده يه آلمان بود كه در سن سيرزا فرزند شاهزاده فرمانفرما در جنگ بر عليم

ه اعزام يبه روس )Jeanson de Sailly (سيپار يی یسه ژانسون دوساياز ل یسالگ

در سن  ) Corps de Pages(و داخل مدرسه مخصوص نجباء بنام كور دوپاژ

ل بامر امپراطور روس وارد هنگ يپطرزبورك شده بود او پس از اتمام تحص

در جنگ برضد آلمان در جبهه  ١٩١٧تا  ١٩١۵گارد هوسار شد و از سال 

ن فرونت مشترك آلمان و يجه نبرد خونيشركت داشت و در نت یسيلهستان و گال

ك يش از احتراق نزدو صدمات وارده بگو )Stochod( ش در رود استوخودياطر

 .بود یمارستان پطروگراد بستريتوپ مدتها در ب

فرزند  )Palley (پرنس پاله -٢رزا فرزند شاهزاده فرمانفرما ين ميدمحم حس - ١

كه بعد از  یمتريامپراطور روس و برادر كوچك گراندوك د یگراندوك پل عمو

 .د شديران تبعين باتهام شركت در توطئه بايقتل راسپوت

ن امپراطور يجانش یكل قو یبه فرمانده) Alexieff (فيكه ژنرال آلكس یهنگام

شد دستور داد كه فرزند فرمانفرما از جبهه به پطروگراد عودت داده  یمستعف

ر يوز )Kerenski (یكرنسك )Lvow (نه لووفيران برگردد بعد در كابيشود و با

ران ينكرد و در اگر معاودت يه ديجنگ تلگرافا او را احضار نمود اما مشار ال

نائل و به مقام  یران بدرجه سرلشگريا ینده در ارتش شاهنشاهيماند و در آ

 .ديرس یوزارت طرق و شوارع و كشور و استاندار

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٣                                                                                 دق ، 

  

  

  

  برلن در تيفعال دنباله 

ن هندوستان و يد خصومت بيون آلمان بمنظور تولياسيس ١٩١۴در اواخر سال 
 یكيبرآمده با كمك » غدر«بنام  یهند یانگلستان در مقام استفاده از حزب انقالب

زهوش و يكه از رجال دانشمند و ت» ايچاتو بادا«ون معروف هند باسم ياز انقالب
 یكنفر انقالبيل دادند و توانستند يته در برلن تشكيمدبر و با شهامت بود كم

 یمولو«س بآلمان بكشانند يز از سويرا ن» اليهارد«موسوم به  یبزرگ هند
غ و يته تبلين كميفه اين وظيته بود اولياز اهل بهوپال جزو همان كم »بركت هللااّ 
ران ين به هندوستان از راه ايفه دوم اعزام مبلغيو وظ یان اسراء شرقيموعظه م

حزب دموكرات است كه  یمنظم و مل یرانيا یرويگفت تنها ن» ايچاتو بادا«بود 
د ببرلن يكاست و بايمرزاده در آن نفوذ دارد و او هم فعال در آ ید حسن تقيس

 یقل یورك اقامت داشت و بدعوت عليويزاده در ن یدعوت شود در آن موقع تق
او  یبايالق رفته در باغ زييپرستان پرحرارت به  از وطن یكيل الدوله يخان نب

رزا رضا يگر بنام ميد یرانيك جوان ايكرد در آنجا يم یكوه زندگ یواقع در رو
ز توقف داشت يشور و احساسات تند ن یشد دارا خان كه بعدها معروف بافشار

م آنشهر از يژنرال قونسول آلمان مق یورك روزيويزاده به ن یپس از مراجعت تق
زاده كه  ین نمود تقيبرضد متفق یشنهاد همكاريزاده وقت مالقات خواست و پ یتق

شنهاد را يد بدون درنگ آن پيپروريم یتزار یدر دل از مظالم روسها یآتش
رزا رضا خان افشار بطرف آلمان يت و پس از فراهم آمدن وسائل باتفاق مرفيپذ

كه سابقا در » التا«معروف موسوم به  یك هنديبا  یمت نمود، در كشتيعز
رمختار يزاده در هلند با وز یاقامت داشته آشنا شد تق» نياء الديض«ران باسم يا

س اداره امور يئد ريوارد برلن گرد ١٩١۵ه يآلمان مالقات و روز دهم ژانو
زاده از تهران خواست فن  یراجع به سوابق تق یحاتيشرق آلمان تلگرافا توض

آلمان جواب تلگراف  در حزب دمكراتيزاده ل ید حسن تقيدافر س كاردرف شارژه
و  یپرست ت از مراتب وطنيام طفوليرا بنگارنده محول داشت و من آنچه از ا

 .كاغذ آوردم یبودم برو دهيزاده شن یتق یو فداكار یخواه یآزاد
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زاده كرد او اساسا  یاز تق یدرخواست مساعدت فكر یته هنديدر برلن كم 
قائل شد  یات خود استقالليعمل یبا اقدامات آنها را قبول نمود اما برا یآهنگ هم

دوست را كه در اكناف  هنيف و ميشر یرانين عناصر ايم گرفت بهتريو تصم
ران ينجات ا یبرا یئتيگرد آورده و از جمع آنها هاروپا پراكنده بودند در برلن 

زاده را  یخواه دعوت تق ان ملتيرانيل دهد اغلب ايگان تشكياز فشار همسا
رزا دمحم يزاده و م ج پورداود و اشرفيرانشهر از كمبرياجابت كردند كاظم زاده ا

ان ر و سعد هللاّا خيزاده و نصر هللاّا خان جهانگ س و جمالياز پار ینيخان قزو
ر يل آقا اميو حاج اسماع یل نوبريرزا اسماعيس و مياز سو یش راونديدرو

 از اسالمبول بآلمان رفتند یگانيل يرزا اسماعيرزا آقا ناله ملت و ميو م یزيخ
با آلمان گرفتند  یو همكار یرانيته ايك كميل يم به تشكيتصم یو پس از مشاورات

ت هر يند و فعاليمت نمايعز یشرق یدسته بنواح د كه دستهين مقرر گرديو چن
: ل شدنديب بمقصد گسين ترتيات تمركز حاصل كند و بدياز وال یكيدسته در 

گر يدو نفر د یكيزاده و  اشراف ،رزا رضا خان افشار بتهرانيزاده و م كاظم
ن عده بعد از بغداد يببغداد ا یو پورداود و نوبر یزير خيراز جمالزاده و اميبش

زاده  یرا انتشار دادند اقدام تق» زيرستاخ«آنجا روزنامه  بكرمانشاه رفته و در
دولت  یرسم یندگيخواست نمايل انجمن فوق الذكر نبود او ميمنحصر بتشك

با  یعاديله مينوسيمطمئن سپرده شود بد یز بدستهايدر آلمان ن یشاهنشاه
. س قرار داد و خود عازم آن شهر شديسو» مونترو«خان نواب در  ینقليحس

خان نواب به  ینقليد دست زد تا حسيع وسائل ممكنه بايده معتقد بود بجمزا یتق
شنهاد را قبول كرد ين پيران در برلن منصوب گردد نواب ايا یرمختاريمقام وز

و لذا از وزارت امور خارجه آلمان به سفارت تهران دستور صادر شد موانع 
ران در برلن در يا یاسينده سين انتخاب را مرتفع سازند خصوصا كه چون نمايا

نان بآنها نداشتند ياز ارامنه موسوم به آهانس خان بود و آلمانها اطم یكيآنموقع 
ت بعهده نگارنده واگذار شد و ين مأموريموضوع را بطهران مرجوع و انجام ا

نواب بود  یميالممالك را كه خود از دوستان صم یمن بسهولت توانستم مستوف
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ت يآلمان گرفته بود از ن یرمختاريمالك به وزن صفاء المييم به تعيلكن تصم
 .ميخان نما یمنصرف و مصمم به نصب حسنقل یاول

» كاوه«زاده در آلمان نشر روزنامه معروف  یگر تقياز خدمات مهم د یكي 
ث فصاحت و ير آن از حينظ رانيبود كه تاكنون در مطبوعات ا یبزبان فارس

ن راه كمك يده نشده و از ايكاغذ د یچاپ و مرغوب یزگيصحت اخبار و پاك
كشور نمود و  یقيمصالح حق یر افكار و ارشاد هموطنان بسويبه تنو یبزرگ

كه در آن  یمقاالت مختلف. از امالء و انشاء قرار داد ین سرمشقيمترسل یبرا
ر آمده يزاده برشته تحر  جمال یوايك قسمت آن بقلم شيده نگاشته شده يجر

 )۵(.است

   :مآخذ و توضيحات◀

» اول یران در آستانه جنگ جهانيشرايط ا«  عليرضا مالئی توانی    - ١    
 موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  - بزرگ  یقدرتها ران و يا

: ،نشر » ١٩١۴-١٩١٨»ايران در جنگ بزرگ «الدوله سپهر  مورخ - ٢ 
   ٩ – ١٠صص .  ١٣۶٢اديب،  : تهران

  رايانهای   تحقيقات مرکز « اين کتاب را از  Word شايان ذکراست که   
توسط اينترنت استفاده و کارم را را برای ماشين کردن » اصفهان   قائميه  

  آسان نمود و سپاسگزار  آن 

  ١٣ -  ١٧صص   »  ايران در جنگ بزرگ «الدوله سپهر  مورخ  - ٣

آبادی، انتشارات عطار، انتشارات فردوسی،  حيات يحيی، يحيی دولت - ۴ 
  ٢۶٠-٢۶٧، صص ١٣۶١تهران، سوم،  جلد 

   ٣٢ -  ۵٧صص   ، » ايران در جنگ بزرگ «الدوله سپهر  مورخ  - ۵ 
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ران يا» اول یران در آستانه جنگ جهانيشرايط ا«  عليرضا مالئی توانی    
 بزرگ   یقدرتها و 

   پی نوشتها

 یقيقتل اتابك و شانزده مقاله تحق. ، جوادیاالسالم خيد به شيبنگر. ١ 
  . ١٣٣، چاپ دوم، ص ١٣۶٨هان، يتهران، انتشارات ك . گريد

گاد يبر« . رضاي، علید به مالئين باره بنگريشتر در اياطالع ب یبرا. ٢ 
خ يتار. »رانيه در ايخته روسياز مداخالت لجام گس یا ران، صحنهيا قزاق 

). ١٣٧۶ز و زمستان ييپا( ۴و  ٣فرهنگ معاصر، سال ششم، شماره  و 
  . ١٨١ تا ١۶١  ص 

    3- Amirsadeghi, Hossein. Twentieth Century Iran,  London, First 

Published 1977, p. 11   .  

-١٨۶۴ران يس در ايروس و انگل. روزيزاده، ف كاظم: د بهيبنگر. ۴ 
تهران، آموزش . یريترجمه منوچهر ام. سمياليپژوهش درباره امپر . ١٩١۴
  . ۶۴٨م، ص ، چاپ دو١٣٧١، یاسالم انقالب 

ترجمه  . رانيل در ايا ده هزارمايكس يسفرنامه ژنرال سا. یكس،سرپرسيسا. ۵ 
  . ۴٣٩  - ۴٣٨، چاپ دوم، ص ١٣٣۶نا، يتهران، ابن س. ین سعادت نوريحس

ران از گوماتا يدر ا یر الگارشيس. ، ابوالفضلید به قاسميرجوع كن. ۶ 
  . ٢۵٧و  ٢۵۵، چاپ اول، ص ١٣۵٧تهران، ققنوس، . كودتا تا 

ران يدولت و حكومت در ا. ، شاپوریرواسان: ك .شتر رياطالع ب یبرا. ٧ 
تا، چاپ اول،  یتهران، نشر شمع، ب. یدار هيدوره تسلط استعمار سرما در 
  . ٨٩تا  ٨٧  ص 

ام، يپ تهران، . رانيپنجاه سال نفت ا. یفاتح، مصطف: د بهيدرباره نفت بنگر. ٨ 
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. ، چارلزیسويع: نيو همچن ٢۶۶تا  ٢۶۴، چاپ دوم، ص ١٣۵٨
  . ۵٠٠- ۵٠١صص ). ق١٢١۵- ١٣٣٢تا  ١٢١۵ه يقاجار(ران يا یاقتصاد خ يتار

 ١٣٣٣(  درمجلس سوم یاسياحزاب س. ،منصورهیه نظام مافياتحاد:هب ديبنگر.٩ 
  . ٢٠، چاپ اول، ص ١٣٧١ران، يخ ايتهران، نشر تار). ق١٣٣۴و 

كاوس يترجمه ك. ه بلوشرسفرنام. پرتيبلوشر، و: د به يبنگر. ١٠ 
  . ١٣٠، چاپ اول، ص ١٣۶٣، یتهران، خوارزم . یجهاندار

ترجمه  . یران در جنگ جهانيا. ن.نكف، ليروشيد به مين باره بنگريدر ا. ١١ 
، یراحمديم ن يهمچن. ٢٩، چاپ اول، ص ١٣۴۴ر، يركبيتهران، ام. یاتيدخان. ع

. ١٩۵٠-١٩٠٠  و غرب  ران برخورد شرقيخ معاصر ايدر تار یپژوهش. ميمر
ن، يز مارتي؛ و ن٧٣  و  ٧٢، چاپ دوم، ص ١٣۶٨، یمشهد، آستان قدس رضو

. ديام یآزاد و عل مان يترجمه پ. ران و آلمانيخ روابط ايتار. یج. برادفور
  . ١٢تا  ٨، چاپ ول، ص ١٣۶٨ك ترجمه و نشر، يپ. تهران

ستم يب قرن  یر ابتداج فارس دينقش آلمان در تحوالت خل« . دي، مجیتفرش. ١٢ 
دفتر . تهران . ج فارسينار مسائل خليمحموعه مقاالت سم. »اول یو جنگ جهان

  . ١۶۵  تا  ١۵٨، چاپ دوم، ص ١٣۶٩، یالملل نيو ب یاسيمطالعات س

، یعلم تهران، انتشارات . ران در دوره سلطنت قاجاريا. اصغر یم، عليشم. ١٣ 
  . ١١٢، چاپ دوم، ص ١٣٧٠

چند   یاوراق: رانياست اروپا در ايس. د به افشار، محموديباره بنگر نيدر ا. ١۴ 
تهران، . یرين دهشياءالديترجمه ض. یپلماسيو د یاسيخ سياز تار

ران در ياوضاع ا. ؛ تمدن، دمحم١٧١، چاپ اول، ص ١٣۵٨تهران،  دانشگاه 
   .٨٢، ص١٣۵٠تهران، تمدن، . هيخ رضائيا تاري جنگ اول 
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   هفتم فصل

 سياسی ی جامعه  پيدايش و بزرگ های رقابت اول، نیجها جنگ
  ايران در

  تورج  اتابکی 

جنگ جهانی اول و پيامدهای آن شايد پر اهميت ترين فصل سياسی تاريخ  قرن 
مجارستان و امپراتوری های  -فرو پاشی سلطنت دوگانه اتريش . بيستم  باشد

اهی مجارستان، عثمانی و روس و سپس شالوده ريزی جمهوری  اتريش، پادش
اتحاد  جماهير شوری سوسياليستی و جمهوری ترکيه ی کماليستی از مهم ترين  

  .نتايج  اين جنگ بودند

پس از آغاز جنگ، فشار خارجی درايران افزايش يافت و شکاف سياسی 
. حکومت مرکزی يگانه منبع قدرت در کشور نبود.  ديرينه را دو چندان ساخت

دو منبع در کشوراعمال قدرت سياسی می « نويسدبلوشر درسفر نامه اش می 
يکی رسمی که حکومت و بستکانش را شامل می شد و ديگری  غير . کردند

  )١.(را در بر می گرفت»  نيرروهای  ملی « که به گفته ی او » رسمی 

به توشيح شاه قاجار  ١٢٨۵/  ١٩٠۶پس از آن که قانون اساسی ايران در 
کم  - دست کم تا چندی  -و انگليس در ايران  رسيد، رقابت دولت های  روس

اين توافقنامه که .  رنگ شد و توافقنامه ای بين دو قدرت بزرگ به امضا رسيد
روس و انگليس  روس و انگليس مشهور شد ايران   رابه  ١٩٠٧به قرار داد  

به اتکای اين قرار داد، . سه منظقه ی روس وانگليس و بی طرف تقسيم کرد
اوليتماتومی در باره ی امنيت  ١٢٨٩مهر /  ١٩١٠در اکتبر دولت انگليس

اين کار  انگليسی ها زمينه ساز اقدام مشابه . جنوب کشور به دولت ايران داد
نوامبر . اينان پيشاپيش واليات شمالی ايران را اشغال  کرده بودند.  روس ها شد

  شمال  دولت روس اولتيماتومی به دولت ايران داد که ١٢٩٠آبان /  ١٩١١
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از آن جا که )  ٢.(کشور را عمال تبديل به مستعمره ی روس ها می کرد 
مجلس به پشتگرمی  مردم در برابر روس ها  سر تسليم فرود نمی آورد، دولت 

در بحران دامنگير  کشور، اين . شکنندۀ مجلس را برچيد و اولتيماتوم را پذيرفت
دراين بين اقدامات اشغالگرانه ی ) ٣. (می رسيد تنها راه حل مسئله به نظر

روس و انگلس در شمال و جنوب ايران به عثمانيان نيز بهانه ای داد تا اوايل 
کافی است فعاليت عوامل .  جنگ به غرب و شمال غرب ايران يورش آورند

آلمانی به ويژه در ميان عشاير جنوب را هم به اين فهرست  مصيبت ها بيفزاييم 
وری از ميزان نا توانی حکومت مرکزی ايران در اين دوره به دست تا تص
  .آوريم

نخستين واکنش دولت ايران در برابر جنگ جهانی اعالم بی طرفی اش در 
ولی در حالی که بخش بزرگی . بود ١٢٩٣آبان  ٩/  ١٩١۴فرمان اول نوامبر 

ت؟ هنگامی از خاک ايران  دراشغال متفقين بود اعالم بی طرفی  چه معنايی داش
که رئيس الوزرا مستوفی  الممالک از مقامات روس خواست که قشون خود را 

« از آذربايجان بيرون ببرند تا بهانه به دست عثمانيان برای حمله به ايران ندهند 
وزير مختار روس ضمن تأييد نظر او پرسيد چه تضمينی وجود دارد که پس از 

  )۴(؟»وارد ايران نکنندخروج  لشکرما، عثمانی ها قشون خود را 

بدين سان شمال و شمال غرب ايران يکی از ميدان های اصلی جنگ جهانی 
راهبرد نظامی   روس و انگليس و عثمانی، هر سه، حول محور ايجاد . اول شد

وعده . و تشديد اختالفات بين گروه های قومی و مذهبی   در آن منطقه می گشت
ای مستقل برای کردها، آشوری ها ،  ها داده شد در باره ی تأسيس دولت ه

اين تحريکات به کشمکش  های فوق العاده  خونين و . ارامنه ، و مسلمانان آذری
  .وحشيانه ای در ميان اين گروه های قومی و مذهبی منجر شد

روشن است که اگرحکومت مرکزی قدرت و استحکام داشت حفظ بی طرفی  
جوان کشور، احمد شاه قاجار، که در اما هم شاه . برايش دور از دسترس  نبود
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بر تخت نشست، و  هم کابينه ی مستوفی المالک هر  ١٢٩٣تير/  ١٩١۴ژوئيه 
به سبب آن که ايرانيان نتوانستند بی طرف بمانند، برخی از .  دو بی کفايت بودند

ايشان به گمان  خود راه عافيت را برگزيدند و هم  پيمان بی خطری برای خود 
بر خالف .  به علت فاصله ی دورش مرجح به نظر می آمد آلمان. جستند

انگليسی ها که منافعشان در هند خواه ناخواه متضمن سياست مداخله ی جويانه 
. ی آن ها در ايران بود،  آلمان در نگاه نخست تهديد مستقيمی جلوه نمی کرد

وس و آلمان درمناسباتش با ايران چه بسا می توانست همين را امتياز خود بر ر
. عثمانی، اکر که اينان نيز مدعی هم  پيمانی با ايران می شدند، به حساب آورد

. بسيار می کوشيدند که سری بين سرها در بياورند« قدرمسلم اين که آلمان ها 
  )۵(».اما هميشه  احتياط می کردند که پا روی دم روس ها نگذارند

جب شد که پاره ای از بدين ترتيب احساسات ضد روسی و انگليسی درايران مو
که  ١٢٩٣آذر /  ١٩١۴دسامبر. دموکرات ها مشتاق  هم پيمانی با آلمان ها شوند

نماينده ی آن عضوحزب دموکرات   ١٣۶نفر از  ٣٠مجلس سوم برسر ارآمد 
فعاليت دموکرات های طرفدار آلمان باعث بدگمانی و خشم روس و )  ۶. (بودند

وخامت . ود را درايران افزايش دادندانگليس شد و شمار نيروهای اشغالگرخ
اوضاع تا به جايی رسيد که قشون روس در قزوين مستقرشد و بنای پيشروی به 

نماينده ی دموکرات به  ٣٠. سمت پايتخت گذاشت و تهديد به اشغال تهران  کرد
همراه روزنامه نگاران و اعتداليون پرنفوذ راهی سفر درازی شدند که نخستين 

را تشکيل دادند و » کميته ی دفاع ملی « در اين شهر. م بودمنزلگاهش شهر ق
سرانجام در کرمانشاه مستقر شدند و خود را . سپس راه کاشان را در پيش گرفتند

اين حکومت که به مثابه قدرت مرکزی مورد . ناميدند»  حکومت موقت ايران« 
بود در شناسايی رسمی قرار گرفت و از اين  حيث يگانه حکومت مشروع ايران 

کرمانشاه   ١٩١۶در . برابر فشار روز افزون انگليسی ها تاب ايستادگی نداشت
  .به دست روس ها  افتاد و عمر حکومت موقت به پايان رسيد
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در اين ميان عثمانيان، با الهام از احساسات پان ترکی و پان تورانی و رؤيای و 
هه ی تازه ای در وطن بزرگ يکپارچه   ای برای همه ی اقوام ترک زبان؛؛ جب

نتيجه آنی اين اقدام آن بود که . آذربايجان در برابر نيروهای متفقين گشودند
راهبرد   نظامی . آذربايجان يکی از ميدان های اصلی جنگ جهانی اول شد

روس و انگليس وعثمانی ،هرسه، حول محور ايجاد و تشديد اختالفات بين  
وعده ها داده شد در باره ی . گشت گروه های قومی  و مذهبی در اين ايالت می

در .  تأسيس دولت های مستقل برای کردها، آشوری، ارامنه ، و مسلمانان آذری 
اگر چه آذربايجان بين )   ١٢٨٨ – ١٢٨۴/  ١٩٠٩ – ١٩٠۵( انقالب مشروطه 

مسلمانان آذری با گرجی های . مشروطه  خواهان و شاه دوستان تقسيم شده بود
مداخله ی خارجی در . منی آرمان مشترکی پيدا کرده بودندمسحی و داوطلبان ار

جنک اول آذربايجان  را پاره پاره  کرد و سران  طوايف و جمعيت در صدد 
         )  ٧. (بسيج  امت اسالم  در زير پرچم اتحاد بر آمدند

روسيه از قرار معلوم در شمال ايران تأثيرآنی تری  ١٩١٧انقالب فوريه ی  
گذشته از بهت و حيرتی که در کل قشون . ا در جنوب ايرانبر جای گذاشت ت
تغيير رفتار برخی از واحدهای آن نسبت به اهالی منطقه .  روس پديد آورد

در تبريز از آن  پس روس ها  مردم را دوست و رفيق  خطاب می . مشهود  بود
ين کردند، اما  در اوايل عمالً اقدامی صورت ندادند که فکر يک دگرگونی بنياد

  ) ٨.(را به سر  مردم بيندازد

وانگهی، هفت سال جنگ و سال ها اشغال نظامی باعث شده بود که مردم 
آذربايجان تمايلی به قبول  دعوت سوسيال دموکرات های ايرانی به پيوستن به 

  .موج انقالبی که از شمال سرريز می کرد نشان  ندهند

با دکوبه که ازآغاز / اکوسوسيال دموکرات های ايرانی درب ١٢٩۶/  ١٩١٧در 
جنگ جهانی به کار زير زمينی  پرداخته بودند تأسيس حزب مستقل خود را با 

عضو خود  ١٨فرقه ی عدالت    ١٩١٨اعالم کردند و در » فرقه عدالت« نام 
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نخستين . را به رياست اسدهللا غفار زاده  که دبير حزب بود  به گيالن  فرستاد
تباط با کوچک خان، رهبر نهضت جنگل در کوشش فرقه برای برقراری ار

 ٢٠گيالن، شکست  خورد و اندکی بعد فرقه گروه  ديگری را که  اين بار شامل 
فرقه ی عدالت اوليه  کنگره ی  ١٢٩٩خرداد /  ١٩٢٠ژوئن . نفر بود روانه کرد

عضو دارای حق   ۵١دراين کنگره  که )  ٩.(خود را در انزلی برگزار کرد
تغيير » حزب  کمونيست ايران« داشتند فرقه ی عدالت به  رأی در آن شرکت 

  .نام داد

کمی آن طرف .  در حالی که قفقاز به زير نفوذ روحيه ی کمونيستی می رفت
تر در آسيای صغير روح پان ترکی جای رقيبانش، مکتب های پان عثمانی و 

کرد و  جنگ جهانی  عثمانيان را با روس ها در گير . پان اسالمی، را می گرفت
پان ترکيست ها روس ها را نه فقط  کافر . راه برای رشد پان ترکيسم  هموار شد

که همچنين مهاجمانی می ديدند که منطقه ی جنوب قفقاز را گرفته  بودند؛  
از اين رو .  منطقه ای که بخشی از وطن ترک ها ی مسلمان به شمار می رفت

  .جنگ با روس ها قداستی  همچون جهاد داشت

روسيه  و فرو پاشی امپراتوری روس ، بسياری از پان  ١٩١٧از انقالب پس 
ترکيست ها فرصت را برای آزاد سازی سرزمين پدری و يکپارچه سازی ملت 

هر چند اين خوشبينی زياد دوام  نياورد و بلشويک ها نشان . ترک مغتنم  ديدند
ند سالی دادند که تغييرمرزهای امپراتوری خود را تحمل نمی کنند، تا چ

هواداران کهنه کار پان ترکيسم هنوز سرگرم استفاده از هر وسيله ی ممکن 
بر خالف توقع ايشان، دستاوردهای . برای تحقق رؤيای ديرينه ی خويش بودند

پان ترکيست ها درآذربايجان در خالل جنگ جهانی و بعد از آن چندان چشمگير 
ی نيروهای عثمانی باقی ماند، اگر چه اين ايالت سال ها تحت اشغال ظاهر. نبود

  .تالش های اينان برای جلب حمايت قابل اتکای اهالی آذربايجان به نتيجه نرسيد
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سرانجام  ارتش  ١٩١٨به دنبال انعقاد پيمان آتش بس مودروس در اکتبر 
جمعيت اتخاد « در استانبول کابينه ی . عثمانی آغاز به ترک خاک   ايران کرد

. و دولت جديدی به رياست احمد عزت پاشا بر سرکار آمداستعفا داد » و ترقی 
« اين  آخرين ميخ تابوت پان ترکيسم و پان تورانيسم و پان اسالميسم  بود که 

در چهار سال جنگ مشتاقانه از آن ها  بهره برداری کرده » ترک های جوان
ب اما خروج همه ی  نيروهای بيگانه از ايران به جز انگليسی ها موج.  بودند

آذربايجان، گيالن،  –در شمال کشور.  تحکيم قدرت حکومت مرکزی نشد
اصالح طلبان معتقد بودند که اگر دست به مبارزه برای اصالحات در  - خراسان 

نواحی  خود بزنند رفته رفته اصالحات به نقاط ديگر کشور نيز راه  خواهد 
برای ايجاد   اينان  هرگز تجزيه  طلب نبودند و کوشش های آنان فقط. يافت

قدرت با ثباتی در کشور بود، ضمن   اين که خواستار تقسيم عادالنه ی قوا بين 
افزون بر آدربايجان و گيالن و . حکومت مرکزی و حکومت های محلی بودند

خراسان، در جنوب و غرب کشور نيز جنبش های محلی ای يافت می شدند که 
مت مرکزی در کشور می هر چند خواهان اصالحات نبودند از اقتدار حکو

. يکی از اين جنبش ها را فردی شورشی به نام سيمکو رهبری می کرد. کاستند
گفتنی است که جامعه ی سياسی ايران آهسته آهسته   درهمين  دوره ی نسبتاً 

  .پرهرج  و مرج تاريخ کشورشکل گرفت

پيدايش جامعه سياسی در ايران معاصربه نهضت مشروطه در آغاز قرن بيستم 
در انقالب مشروطه اين نظر غالب بود که شرط پيشرفت اجتماعی . بازمی گردد

. و سياسی ايران وجود حکومت متمرکز و مستحکمی براساس قانون و نظم است
تا دست کم يک دهه بعد ازانقالب، اين گونه آمال سياسی مشروطه خواهان  را  

در انقالب . جدا می کرد  -» مدافعان  استبداد «  - از مخالفانت  محافظه کارشان 
بی « مشروطه، ايرانيان از هر قوم و قبيله در کنار يکديگر با نيروهای طرفدار 

در مخالفت با . و همچنين با قدرت مطلقه ی استبدادی سلطنت جنگيدند» قانونی 
قصد آن ها .  انحصار دولت  در تصميم گيری ها  نيز با يکديگرهم داستان بودند
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در ميان گروه های قومی مختلف برای تأسيس دولت های ابداً تقسيم قدرت 
گر چه انتظار داشتند که انقالب ساختار . جداگانه بر پايه ی هويت قومی نبود

تمرکز . کهنه ی قدرت را که متمرکز و مطلق و استبدادی بود دگرگون سازد
ن حال بايد که تمرکز ، بر مبنای قانو. رابه رأی  حکومت جديد نيز الزم می دند

  .اساسی مکتوبی ،  شکل عملی معقولی  پيدا  می کرد

دوره ی استبداد .  به تصويب رسيد ١٢٨۵/  ١٩٠۶قانون اساسی ايران در 
تا  ١٢٨٧خرداد /  ١٩٠٨صغير متعاقب  کودتای دمحم علی شاه که  از ژوئن 

به درزا کشيد   مرحله ی سرنوشت  ساز ی از  ١٢٨٨تير /  ١٩٠٩ژوئيه ی  
با اين که کودتا دست کم تا چندی مانع ازعملکرد حکومت . بودنهضت مشروطه 

مشروطه  شد،  مداخله ی خشونت آميز  شاه به اين نهضت در دراز مدت پويايی   
طبقات  متمکن که در اوايل نهضت نسبتاً زود دست از مخالفت  . بيشتتری بخشيد

مگانی در ميان  بر داشته و در مواردی  چه بسا وانمود کرده بودند که توافقی ه
اکنون به آگاهی تازه ای می رسيدند  که غافلگير  شان می . مردم  وجود دارد

روشن شده بود نهضت  مشروطه توانايی آن را دارد که ساختارهای  . کرد
از سوی ديگر مردم نيز . سياسی  کهنه و نهادينه را  زير و رو کند -اجتماعی  

کباب بو ( به معنی کباب يک وجبی کم کم  پی می بردند که حکومت مشروطه 
اين وعده را شيخ سليم داده بود که . برای هرايرانی نيست) آينده  کاسب 

در روزهای نخست  نهضت ، وی از اين قيبل  . ازهواداران انقالب در تبريز بود
  ) ١٠. (فوايد مشروطه  برای مردم سخن  گفته  بود

يجی حسن ميهن پرستی درآغاز تدريجی جنگ جهانی اول، شکل گيری تدر
ملی . دولتی وملی گرايی ارضی در گفتمان سياسی غالب در ايران مشهود بود

گرايی ارضی تا حد زيادی از سياست های  تجزيه طلبانه ی قدرت های بزرگ 
بسياری از ايرانيان . می کرد دناشی می شد که تماميت ارضی کشور را تهدي
در راه استقرار حکومت قانون و  حفظ  تماميت ارضی را نخستين  گام ضروری
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يکم دولت   با کفايت امروزی ، که تضمين  کننده ی حقوق جمعی و فردی ملت 
  .بود، می دانستند

در شروع جنگ، بسياری از سياستمداران محبوب به مقوله ی نوسازی کشور 
مستوفی الممالک  در برنامه ی کابينه ی  دو مش که   ١٩١۴در . توجه داشتند
الغای مقرری بگيری قديم ؛ : را نپذيرفت اين موارد را گنجانده بودمجلس آن 

تکميل سريع قانون اساسی جديد؛  تأسيس مدرسه ی حقوق غيرمذهبی  برای 
اموزش دست اندرکاران وزارت عدليه؛ ايجاد مدارس دخترانه ؛ و وضع قوانينی 

  )١١.(و جديد در مورد  ارتباطات تلگرافی 

برنامه ای به مجلس سوم تقديم مرد که موادی از آن  در همين سال مشيرالدوله
وضع قوانين تجاری، اجرای قانون ورشکستگی، تأسيس «عبارت بودند از 

مدرسه يا  برای تربيت معلمان زن، تعيين برنامه ی  درسی يکسان و کتاب های 
مدارس  ( درسی يکسان برای همه ی مدارس، تبديل تدريجی مکتب خانه ها 

) ....  ١٢( »دارس ابتدايی غير مذهبی و تشکيل يک اتاق بارگانی به م) مذهبی 
)١(  

   ايران به مراجعت در من احساسات :آبادی دولت يحيی

  

بعد از سه سال و کسری اقامت اروپا به وطن بازگشت نموده در تاريخ هفتم 
رسم، احساسات من در ديدار  شعبان يک هزار و سيصد و سی و دو به تهران می

 .انگيز است العاده مالل وطن فوق

اندازه آيا تنها به واسطه محرومی از آزادی اروپا و مفارقت  اين ماللت بی 
دوستان مهربان آن سامان است يا بابت انسی است که در مدت طوالنی به اقامت 

البته همه مدخليت . بينم ام و اکنون جز خرابه چيزی نمی در شهرهای آباد داشته
سطه ديدن اوضاع ناگوار وطن است که خرابی صوری و دارد ولی بيشتر به وا
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کسی بر در و ديوارش  معنويش به مراتب بيشتر از پيش شده غبار غربت و بی
 .نشسته است

بينم نامطبوع، هر چه  از رسيدن به انزلی تا ورود به تهران هر چه می 
 الخصوص که دختر سه افزاست علی کنم غم شنوم ناماليم، هر چه احساس می می

اين طفل در مدت يک . ای دارم حساس و شيرين زبان نامش فخرالزمان ساله
زند و فارسی را فراموش نموده و از  سال اقامت سوئيس زبان فرانسه حرف می

ماند که تازه در اين عالم قدم  اوضاع وطن چيزی در خاطرش نمانده، بدان می
. ها انس داشته آن کند همه مخالف است با آنچه با گذارد هر چه مشاهده می می

پرسد  کند و از روی حيرت به زبانی که دارد پی در پی می اظهار وحشت می
داند  طور است، برويم خانه خودمان، ديگر نمی اينجا کجاست؟ اينجا چرا اين

صاحبی آن را به  اينجا خانه خودمان است، اين ويرانه وطن عزيز ماست که بی
ها چرا خراب است،  پرسد ديوار می .اين صورت و به اين روز سياه افکنده

مراد مردم (اند  ها چرا پر از خاک و کثافت است، مردم برای چه پا برهنه زمين
آميز اين طفل تازه زبان گشوده بيشتر خاطر مرا  های حيرت پرسش) گيالنند

الخصوص که احوال پريشان فقرا و عجزه بيچاره را که در  دارد علی مشوش می
نمايند مشاهده  رين هجوم آورده در کمال سماجت تکدی میهر گذرگاه بر مساف

. گردد نمايم که به مراتب از پيش افزون شده، بر پريشانی خاطرم افزوده می می
شود اين ملت روی سعادت ببيند و از اين بدبختی  کنم چگونه می گاهی تصور می

رد و شود امور ملک و ملت ما رو به اصالح بگذا کی می. که دارد نجات يابد
از يک طرف پس از چند سال در . آثار آن در ناحيه بيچارگان هويدا گردد

های اروپا به آسانی و استراحت سفر کرده اکنون طی نمودن راه انزلی تا  راه
های مملکت ماست با زحمت زياد که دارد  تهران در صورتی که از بهترين راه

 .بر من ناگوار است

ه جالب نظر من گشته و مزيتی است که در چيزی که در اين وقت و در اين را
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کنم حاصل شده است سکوت و آرامی است که در همه جا  اين سفر تصور می
دانم اين سکوت، اين آرامی به واسطه انتظام امور دولت و  نمی. شود ديده می

حسن جريان اداره حکومت است يا به واسطه رعبی است که از قوه اجنبی در 
ينکه مملکت به صورت قبرستانی درآمده و از مردگان ها جای گرفته يا ا دل

ای  خانه گذرم محاذی قهوه در اثنای راه چون از منجيل می. شود آوازی شنيده نمی
آيد که بيرق شير و خورشيد  اداره کوچکی به نظر می. شود اطراق مختصری می

ن کنم که اينجا کجاست، در اي به حيرت بر آن اداره نظر می. بر آن نصب است
حال دو تن از جوانان در لباس ژاندارمری به فرم تازه که نديده بودم مرا استقبال 

رويی و ادب به حجره خويش خواندند و تشريفاتی به جا آوردند،  کرده با خوش
شود اداره ژاندارمری است که در  کنم، معلوم می ها پرسش می از حال و کار آن

ای است که در ازای  و تنها قوهمنصبان سوئدی مرتب گشته  تحت رياست صاحب
تمام قوای محو شده دولت ايجاد شده و هنوز در تمام مملکت مخصوصا در نقاط 

ايست که از  شمالی به واسطه ضديت مامورين روس نفوذ نيافته و اين آخر نقطه
از . اند تا کی بتوانند خود را به سرحدات شمالی برسانند اين طرف پيش آمده

گردم خصوصا که  که به نام قوه ايرانی است مشعوف می ديدن اين مرکز کوچک
شود اظهار خصوصيت جوانان به واسطه سابقه شناسايی است که  معلوم می

اند و حق  يافتگان مدرسه ادب تهران بوده ها از تربيت چه آن. نسبت به من دارند
بينم و مسرت  ديگر از آنچه می. اند تعليم مرا درباره خود فراموش نکرده

افزايد خالی بودن جای عساکر روس است در گيالن و قزوين که زمان کمی  می
اند و غير از معدودی به نام حراست  پيش از اين به روسيه بازگشت نموده

 .ها باقی نمانده است قنسولخانه

رسم گرچه بايستی پس از عهد بعيد دوری از وطن به  بالجمله به تهران می 
خواهم احساس اين  ردم ولی هر وقت میديدار دوستان و عزيزان دلشاد گ

خوشبختی را بنمايم پريشانی حواس از بابت اختالل امور شخصی از يک طرف 
و پی بردن بر احوال پريشان وطن و هموطنان از طرف ديگر شهد آن را به 
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نمايد، خصوصا که هر چه بيشتر مردم را ديده سخنان ايشان را  کامم تلخ می
که روح حيات از پيکر اين قوم بيرون رفته،  کنم شنوم بيشتر حس می می

احساسات ملی بالمره محو و نابود شده، گويا مرغ مرگ بر سر همگی نشسته، 
ياس و نااميدی سرتاسر مملکت را فرا گرفته است، جمعی از ستمکاران سران 

ها بزرگتر  دو قوه فاسد که قرن. اند و سروران قوم شده به يغماگری پرداخته
نمايان  داده يعنی قوه دولتيان ستمگر و روحانی ن را تشکيل میبدبختی ايرا

کار بعد از آن همه انقالب، بعد از آن همه فداکاری، بعد از همه قتل نفوس  طمع
و هتک اعراض و نهب اموال که در راه آزادی ملت واقع شده، بعد از همه 

ه، به سعی جميل که در راه کوتاه کردن دست اين دو قوه فاسد به کار رفت
 .نمايد های گذشته حکمروايی می تر از تمام صورت صورتی قبيح

تر، بلی چه پيش از اين تسلط بر زيردستان از طرف  گفتم به صورتی قبيح
نمايان و اکنون قوه اجنبی اسباب دست  دولتيان بود و گاهی از طرف روحانی

را  ستمگران شده، هر کجا درمانده شوند، هر کجا رسيدن به آرزوهای خود
مشکل تصور نمايند به زبان مامورين اجنبی مقاصد نامشروع خود را بر دوش 

خبر، ملت بيچاره هم چاه را از راه نشناخته متنفذين  ملت بی. نمايند ملت بار می
در وجود خود را که همه گرگان در لباس ميشند تقويت نموده به دست خود 

دو قوه فاسد به ميان آمد  چون سخن از. آورد اسباب بدبختی خود را فراهم می
دانم اين رشته را تعقيب نموده حالت حاليه مملکت را از بابت اين  بهتر چنان می

دو قوه با پيش از انقالب ايران مقايسه نمايم تا بر خوانندگان معيار ترقی و تنزل 
 .مملکت آشکار گردد

در  مخصوصا(ام  در ازمنه سابق چنان که در مجلدات ديگر اين کتاب نوشته
شد از يک سلطنت مقتدر که پادشاهش  اين دو قوه ناشی می) اوائل جلد اول

آموخته  شد، وزرا و امرايش مردم سالخورده دنياديده تجربه الرقاب گفته می مالک
و اغلب گرچه به ظاهر بود، ديانت شعار بودند، قوای دولت برای ابهت سلطنت 
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ال مالحظه را داشتند، و انتظامات داخلی کافی بود، حکامش از مرکز کم
درباريانش اغلب دو دسته بودند بر ضد يکديگر که اگر از طرف يک دسته به 

 .کردند کشيده به دسته ديگر متوسل گشته او را حمايت می شد ستم کسی ستم می

قوه ديگر ناشی بود از روحانيان خداپرست که در هر شهر و ديار ايران و 
. نمايان شرکا ستمکاران جمعی روحانیعراق عرب متعدد موجود بودند و از 

ها وجودشان برکت بود و موجوديتشان گرچه در گوشۀ انزوا بود  خداپرستان آن
 .موجب هزارگونه مالحظه و در واقع پشت و پناه حقيقی ملت و دولت بودند

نمايان آن عهد و زمان نيز اغلب مردم آبرومند ودارای حيثيات  روحانی 
ها  توانست از بسياری از تجاوزات آن زبور میشخصی بودند که حيثيات م

بعالوه از . های ايشان بوده باشد جلوگيری نمايد و سدی در برابر هوسناکی
روحانيان حقيقی انديشه داشتند اين بود که راه چاره برای ستمديدگان از طرف 

 .پذير بود ها هم بسته نبود و مضرت وجودشان اغلب چاره آن

وصا در سنوات اخير در مبادی اين دو قوه عکس تمام اما در اين عهد و مخص 
شود و هيچ يک به صورت و معنايی که از  آنچه در ازمنه سابق بود ديده می

پيش بوده باقی نمانده است و اما قوه دولت بعد از خلع دمحمعلی شاه، اين قوه از 
سلطان احمدشاه نابالغ ناشی بود که مدت چهار سال در انتظار تاجگذاری 

آنکه بداند سلطنت چيست و  رسد بی گذرانيد و اکنون دارد به آرزوی خود می می
مملکت کدام است و از بابت سلطنت کسانی که به دست صاحبان هوا و 

های گوناگون اسير بوده مانند عضدالملک شخص معقول مؤدب مذهبی  هوس
ه است توانست شناسی که نمی شناس و يا مانند ناصرالملک عالم سياست نا سياست

صالح ملک و ملت را بر مالحظه حيثيت و دارايی خود مقدم بدارد و از 
اند با وجود اينکه اهليت داشتن  وزرايی که اغلب با يکديگر ضد و ناسازگار بوده

ها هم برای آن مقام محرز نبوده است بلکه مکرر اشخاص نااهل  بسياری از آن
و تاج چه از خانواده  رسيدند، به عالوه معارضين تخت به شغل وزارت می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠١                                                                                 دق ، 

  

  

  

سلطنت و چه از چپاوالن داخلی در نقاط مختلف مکرر حمله کرده، قوه مستقيمی 
اند زمام امور را به  ها موجود نبوده است و مجبور بوده برای دولت در دفع آن

مقام قوه دولت بوده باشد و  ها قائم دست روسای بختياری بدهند که قوه شخصی آن
تی در مملکتی مانند ايران با اوضاع ايالت ديگر و بديهی است حکومت ايال

کند و هم در حکومتی که قوه ايالتی او  ها هست چه اثر می رقابتی که در آن
اليه دولت باشد، چه در مرکز و چه در واليات و آن قوه جلب نفع را يگانه  محتاج

کار  اين بود که. کشد مقصد خويش بشمارد، حال زيردستان او پيداست به کجا می
تر  ستمکاری در تمام مملکت مخصوصا در نقاطی که حکومت ايالتی بود شديد

. شدند به قوای اجنبی متوسل گردند های استبدادی شد و مردم ناچار می از دوره
کرد بلکه خود وسايل  سياست اجنبی هم همين آرزو را داشت و حسن استقبال می

سطه پذيرفته شدن اولتيماتوم الخصوص که به وا علی. آورد آن را نيز فراهم می
که مابين آن دو دولت راجع  ١٩٠٧روس و انگليس و قبوالنيدن مواد عهدنامه 

های دو دولت در جنوب و شمال  به آسيای وسطی بسته شده به دولت وقت قنسول
رشته امور سياست داخلی و خارجی را از دست حکومت ايرانی گرفته، کار به 

هان و خيانتکاران گرفته تا سران و سروران قوم جايی رسيده است که از بدخوا
همه ديده باطن و ظاهر را به جانب دربار پطرسبورغ و لندن افکنده، منتظرند 

قوه نظامی . ها از آن دو ناحيه بروز کرده در داخل مجری گردد مقدرات آن
دولت هم صفر شده، دو قوه قزاق و ژاندارمری هم در واقع مستند است به روس 

شود گرچه ژاندارمری به ايرانی بودن  يس و قوه اجنبی شمرده میو انگل
 .نزديکتر است تا قزاق

اند،  و اما قوه روحانی ـ رؤسای بزرگ مذهب و مجتهدين محترم از ميان رفته
ماندگان ايشان در عراق عرب و ايران از کميابی در حکم معدومند و جمعی  باقی

اند در انقالبات اخير و  سوت باقی ماندهنمايان که به وراثت در اين ک از روحانی
ها  اند و جمعی از آن المصلحه دولتيان شده خلط و مزج دولت و ملت شريک

سواد طماع  های بی االسالم اسباب دست خيانتکاران گشته، به عبارت ديگر حجت
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خود را به ميدان انداخته به دست ياری مردم طماع بيکار، اشخاصی را به 
رسانند و در امور دولت و ملت دخالت  وکالت و غيره میوزارت و حکومت و 

 .کنند نموده، استفاده می

نااميدی سرتاسر مملکت را فرو گرفته، با هر کس سخنی از اصالحات ملکی  

شود و کار گذشته يعنی تقدير امور از دست داخله  گفته شود به غير از نمی

ت نويددهنده و موجب شود، چيزی که در اين وق خارج است، جوابی شنيده نمی

سرگرمی مردم شده حکايت تاجگذاری سلطان احمدشاه است که در بيست و هفتم 

خبر  مردم بی. مقرر گشته است انجام يابد) ١٣٣٢(شعبان هزار سيصد و سی دو 

گذارد در  کنند با تاجگذاری احمدشاه اوضاع و احوال رو به بهبود می تصور می

السلطنه در انجام اين  تر شود، چه تعجيل نايب صورتی که شايد از اينکه هست بد

کار تنها به رعايت صالح مملکت نيست بلکه برای خالص نمودن جان خويش و 

آمد  خبر از اين پيش رفتن به اروپا و آسايش خيال است و به هر حال مردم بی

يک طايفه منافع خود را در . خوشحالند و خوشحاالن را مقصدهای مختلف است

ند که سلطان احمدشاه خود متصدی امر سلطنت باشد، طايفه ديگر دان اين می

انقضای مدت نيابت سلطنت ناصرالملک را خواهانند يا برای منافع خويش و يا 

کنند سياست ناصرالملک گرچه به صورت  خواهی، چه تصور می از روی وطن

گويند  کارانه است و می در حمايت حکومت ملی است در واقع سياست محافظه

 .ياست ناصرالملک روح تجددخواهی ملت را مانع نمو و هيجان استر

بعالوه نفوذ اجانب در مدت رياست او نيز زياد گشته، به واسطه جبنی که وی 

نمايد و شاهد  ها دارد و به واسطه همراهی که با مستخدمين اجنبی می از آن

مبلغ هنگفت  داری را که به يک اجنبی طماع سپرده شده و آورند اداره خزانه می

خرج او و اداره اوست، اين شخص زمام امور ماليه مملکت در دست گرفته، از 

 .دارد به اطمينان همراهی ناصرالملک گونه خيانت مادی و معنوی دريغ نمی هيچ
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نمايان طماع بيش از پيش به  گويند در رياست ناصرالملک پای روحانی می 

تر  شرکت در کارهای دولتی افزون ها به دامان دربار دولت بازگشته و دست آن

گونه تعرضات به نيابت سلطنت ناصرالملک بسيار دارند و  رسيده است و از اين

کنندگان بيشتر اشخاصی هستند که مسلک ناصرالملک کامال بر ضد  اعتراض

هاست و به همين مالحظه حزبی به عنوان دمکرات اخيرا نفوذ يافته بود، به  آن

 .لک از کار باز مانده در شرف انحالل استتدبيرات عملی ناصرالم

شوند که  در اين صورت بديهی است هواخواهان ناصرالملک معتدلينی می 

ها اشخاصی هستند  نمايند در صورتی که در آن خواه معرفی می خود را مشروطه

آب و هوای سياسی مملکت . که از ترويج نمودن مرتجعين هم مضايقت ندارند

سياست اجنبی نيز از ايشان احترازی ندارد بلکه . اعد استها مس هم با مزاج آن

ها استفاده هم بنمايد پس تندروان از  در مواقعی شايد بتواند غيرمستقيم از آن

تجددخواهان و مستبدين عموما دشمنان ناصرالملک هستند و متوسطين مابين 

 .ساکت و مداح نسبت به او

اصرالملک موکول به بقای اما در محاکمه تاريخی گرچه نيابت سلطنت ن 

مشروطيت بوده است و او بايستی ظاهرا آن را محافظت نمايد ولی همين که او 

ها در سياست خارجی  با ضديت مستبدين و تندروان در داخل و اختالف نظر

مشروطه را بر سلطان   توانست مدت چهارسال را بگذراند و تاج سلطنت

کنندگان به وی نسبت  اما آنچه اعتراض احمدشاه قاجار بگذارد قابل تمجيد است و

توان گفت اين است که  توان همه را تصديق کرد، تنها چيزی که می دهند نمی می

به . ناصرالملک هم مانند اغلب دانشمندان ايران طبيعت او بر دانشش غلبه دارد

هر حال تشريفات تاجگذاری در سرتاسر مملکت فراهم آمد و در اين حال که 

ه شدت تجاوزات مامورين روس مخصوصا در نقاط شمالی در ملت به واسط

هيجان است به مناسبت تاجگذاری دولتيان به خيال افتادند درخواستی از دربار 
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روسيه بنمايند بلکه برای تجاوزات مزبور حدی قرار داده شود، درخواست 

مزبور راجع بود به تغيير حکومت آذربايجان و خلع صمدخان مراغه که پس از 

ها حکومت يافته و  ادث محرم يک هزار و سيصد و سی از طرف روسحو

هنوز به جای خود باقی است و از هرگونه ستمگری نسبت به مردم مخصوصا 

اند خودداری ندارد و ديگر راجع به  زده خواهی می کسانی که دم از مشروطه

شوند برخالف عهدنامه  دار می مهاجرين روس که در خاک ايران عالقه

چای و هم راجع به مداخله قنسوالت روس در ماليه امالک کسانی که در ترکمان

 .ها واقعند و به حمايت ايشان استظهار دارند منطقه نفوذ آن

دولت روس به آن درخواست وقعی نگذارده تنها در مساله اول که اهميتی 

نداشت روی مساعدت نموده باقی را رد کرد ولی در چند روزه تاجگذاری 

پس از آن اشاعه داد رسيدن جواب نامساعد مزبور در اين موقع در  مستور کرده

الدوله را که متهم به رابطه  خان وثوق افکار عامه سوءاثر نموده، حسن

باشد مقصر  خصوصی داشتن با سفارت روس است و اکنون وزير خارجه می

 .شمارند می

تاجگذاری  بالجمله اگر چه در ظاهر به واسطه هيجان موقتی که در مردم برای

آيد ولی نبايد  نظران سراب اميدی از دور به نظر می حاصل شده در چشم کوته

  :شعر سعدی را فراموش کرد که گفت

 خواجه در بند نقش ايوان است/ خانه از پايبند ويران است 

همان است که    ها هستند که بودند، خالی بودن خزانه زمامداران امور همان 

ست و نه ملت را اتفاق و همتی و بالجمله نه زر داريم و بود، نه دولت را قوتی ا

مگر دستی از غيب برون آيد و کاری . نه زور و در دست اجانب مقهور

  )٢.(بکند
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   متفقين  توسط ايران اشغال :آبادی دولت يحيی ◀

   جهانی اول جنگ در

آزاديخواهان و فرهيختگان  انقالب مشروطه و آن زمان  در  از يحيی دولت
چون تبدل احوال ايران را : جنگ جهانی اول  اين  چنين  روايت کرده استبارۀ 

مسيحی ما  ١٨٧٠بخواهم بنويسم ناچار بايد علت آنرا بيان نمايم بعد از جنگ 
بين فرانسه و آلمان جمهوری فرانسه دائماً مترصد تالفی نمودن از حريف ستيزه 

می و تهيه آالت جنگ خود بود و در فراهم  آوردن اسباب از استحکامات نظا
بری و بحری و ترتيب روابط سياسی با دول کوچک و بزرگ اروپا سعی می 
کرد و از جمله روابط خود را با روس زياد کرده  و از هرگونه   مساعدت 
مادی و معنوی با آن دولت قوی جثه دريغ نمی داشت و کار بجايی رسيد که 

شد بقرض جديد از فرانسه روس برای ادای  منافع قروض فرانسه متوسل می 
بعبارت ديگر مملکت فرانسه بانک روس شمرده می شد بقرض جديد ازفرانسه 
بعبارت ديگر مملکت فرانسه بانک روس شمرده می شد و ازاين رو فرانسويان 
مجبور بودند رضای خاطر روسها را درهرحال منظور دارند و از حقوق روس 

ا خوش می کردند که اگر روزی برای منافع خويش دفاع کنند و دل خود ر
بخواهند از آلمان تالفی نمايند موافقت روس با آنها بزرگتروسيله موفقيت ايشان 
خواهد بود علی الخصوص که با دولت کوچک بلژيک هم اتحاد کرده او را در 
فاصله ما بين خود و آلمان مختصر سدی تصورمی نمودند و از  طرفی با 

رعالم رقابت انگليس با آلمان اين اتخاد برای فرانسه انگليسيان ائتالف کردند و د
و انگليس هر دو سودمند بنظرمی آيد فرانسه  در ميانه اين ائتالف مثلث حقوق و 
حدود خود را محفوظ بلکه  دست تطاول به تصرف الجزيره و تونس و مراکش 
 و ديگر متصرفات تازه هم دراز کرد و با اطمينان و آسايش خاطر بعيش و نوش

و تفننات زندگانی پرداخت و تصور می کرد شهر پير پاريس می تواند هميشه 
عروس دنيا باشد وانسانيت ستائی وتمدن نمائی درميدان مبارزه کشورستانی تاب 
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  .مقاومت خواهد داشت

اما دولت آلمان يکدم غافل نگشته همه وقت نقشه خياالت فرانسه و افکارعميق 
از روس را در برابر نظر اعتبارگذارده در انگليس و آرزوهای دور و دراز 

ترقی دادن قوای حربيبه خود و ايجاد آالت و ادوات  محيرالعقول سر او علناً 
دقيقه ئی فرو گذار نمی کرد و از طرفی با دو دولت اطريش و ايطالی عقد   

اتحاد بست و عثمانيان را  بار و پر ميداد و قشون ايشان را پرورش آلمانی 
بالجمله  روزگاری سياست اروپا که کنهش رقابت انگليس و آلمان بود مينمود و 

در دو کفه  ترازوی اين اتحاد و آن ائتالف موازنه می شد و چربيدن يکی از اين 
دو کفه بر ديگری در انظار اروپائيان بر هم خوردن عالم  تمدن و غير ممکن 

  .الوقوع  تصور می شد

ی خود را در مقابل تهيه نظامی فوق علی الخصوص که ائتالف مثلث ناتوان
العاده آلمان حس کرده   عالوه بر تهيه وسائل مدافعه  بوسائل معنوی هم متوسل 
شده  صلح طلبی و ترک جنگ و ريختن آالت   حرب را بوسيله مطبوعات و 
بواسطه کنگره ها و کنفرانسهای صلح پرور و ترويج می نمود و در سالهای 

زيادت شده چون می بينند ترقيات قشونی و تهيه های آخرين اين اقدامات بر 
حربی آلمان روز افزون و موجب اضطراب خاطر حريفان گشته بحدی که 
فرانسويان به خيال افتاده اند مدت مشق نظامی  اجباری را که دو سال بود سه 
سال نمايند مدتی اين مسئله مطرح مذاکرات پارلمانی فرانسه بود وموجب 

مخصوصاً سوسياليست ها نمی خواستند زيربار اين صرف وقت نارضائی مردم 
و مال رفته باشند و باالخره دولت روس فرانسويان را مجبورکرد مشق سه ساله 
را بپذيرند بلکه بر قوای مؤتلف افزوده گردد اين کارموجب هيجان شديد 

از  درافکار آلمانيان گشته آنها را بخيال انداخت زودتر شروع  به عمليات کرده
موفقيت حاصل نمودن دول مؤتلف در تزييد قوای خود جلوگيری نمايند علی 
الخصوص که روسها در سالهای آخرين نشو و نمای زياد می کردند يعنی  پس 
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هـ  و مأيوس شدن از شرق اقصی  ١٣٠۵از شکست خوردن از ژاپون در سنه 
ن مطلب  هم خود را مصروف پيشرفت در وسط  آسيا کردند و بهترين شاهد اي

تجاوزات آنهاست بوطن عزيز ما در اين حال خطر روس به آلمان و اطريش و 
ً  بعد از مداخله .  از آنها  بيشتر به عثمانی روزمره نزديک می شد خصوصا

اين از يکطرف و . های مسلح او در شمال ايران که تهديد  فعلی به عثمانيان بود
ر ضد عثمانی ميکرد و باالخره از طرفی تحريکاتی که او بدول کوچک بالکان ب

مسيحی  گرديد و جنگ بالکان  ١٩١٣منجر به جنگ هزار و نهصد و سيزده 
  .افکار دور را نزديک و حوادث منتظر را قريب الوقوع ساخت

عثمانيان هم بعد از شکست خوردن دول متحد بالکان بخود آمدند و با جديت   
ساخته به جبران کردن خرابيهای فوق العاده  روابط  خويش   رابا آلمان محکم 

گذشته پرداختند اسباب هم مساعد شد و رشته  حکومت ترکی بدست جمعيت 
  .اتحاد و ترقی افتاد که دارای جوانان عالم وطن پرست بودند و متحد باآلمان

بالجمله آلمانيها هم از روی هم ريختن اسلحه و تحت سالح نگاهداشتن ميليونها 
ن کار بجان آمدند و صالح خود را نديدند بيش از اين نفوس و خرج  گزاف   اي

وقت و مرد و مال را معطل نگاهدارند و کار امروز را به فردا  بيندازند اين بود  
که منتظر فرصت بودند تا دست قضا وسيله انفجار اين ماده  خونين  آتش بار را 

وليعهد )  هـ ١٣٣٢( فراهم  آورده  در ماه  رمضان هزار و سيصد و سی و دو 
اطريش  با زنش در وين  کشته شدند و معلوم شد دست  صربيان در اينکار بوده 
است اطريش در صدد تالفی با صرب بر آمد روس به حمايت صرب قشون 
درسرحدات اطريش جمع آلمان به حمايت اطريش قدم به ميدان نهاد انگليس و 

فته داهيه عظيم  فرانسه به حمايت روس در آمدند جنگ اطريش و صرب در گر
)  هـ ١٣٣٢( اروپا از اينجا شروع شد نهم رمضان هزار و سيصد و سی و دو 

اطريش به صرب اعالن جنگ داد دو روز بعد آلمان به روس سه روز بعد 
آلمان به بلژيک همان روز آلمان بفرانسه  همان روز انگليس به آلمان سه روز 
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ه آلمان همان روز  ژاپون به بعد انگليس به اطريش يک روز بعد قره طاغ ب
  .آلمان و چند روز بعد  اطريش با ژاپون قطع  مناسبات کرد

رشته انتظام محيرالعقول اروپا يک مرتبه برهم خورده روزگار آسايش و 
امينت آبادترين قطعات کره زمين سپری گشته از برو بحرزمين و آسمان آتش 

کشتگان مستور گشت   روئيد و باريد صحرا های پر از گل الله زير جسد
عمارتهای بزرگ اروپا در شهرهای بزرگ و کوچک بيشتر خراب يا به 
صورت  مريضخانه درآمد بهترين جوانان و حساسترين مردان اروپا در بر 

  .وبحربه خاک هالک افتادند يا خوراک جانوران  دريا گشتند

صور شود و بالجمله بزرگتر شديدتر هولناک تر بدبختی که برای  نوع  بشر ت
چون بالی ناگهانی بر سر  خوشبخت ترين  خلق عالم  باريدن گرفت بهشت دنيا 
بصورت جهنم مهيبی نمودار گشت و تا اين تاريخ  که نيمه ذی القعده  هزار و 

است آتش جنگ در نهايت شدت در اشتغال  ) هـ ١٣٣٢( سيصد وسی و دو 
د بدنهای از است شهرهای قشنگ می سوزد عمارتهای عالی خراب می شو

برگ کل لطيف تر مجروح  و ناتوان شکسته و سوخته در دست جراحان گرفتار 
فرياد سوگواری و در بدری و گرسنگی از زمين  اروپا به آسمان بلند است و 
تاکنون حسن اسلحه و رشادت ذاتی و جديت آلمانها و اتخاد تام ملت با  دولت در 

ست و خدا داند به کجا منجر و نقشه تمام جنگ ها فتح را نصيب آلمان نبوده ا
  .سياست تازه دنيا بعد از اين جنگ مهيب بچه صورت جلوه گر بگردد

اکنون به اوضاع  درونی بنگريم و ببينيم اثرات اين جنگ تا کنون در مملکت 
ما چه بوده است و تبدل  که احوالی ما را حاصل گشته کدام است پس از 

لملک نايب السلطنه به جانب اروپا روانه شد تاجگذاری سلطان احمد شاه ناصر ا
پادشاه جوان رياست وزراء را به ميرزا حسنخان مستوفی الممالک بواسطه کم 

  .طمعی حسن سلوکی که دارد محبوبيتی در ملت حاصل نموده است

کابينه تازه تشکيل شد کابينه قديم که درآن اشخاصی طرفدار روس شناخته شده 
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به جنگ که شد روسها مجبورشدند  قوای مادی و بودند برهم خورد  شروع 
معنوی خود را متوجه اطريش وآلمان و اخيراً  متوجه عثمانی  نمايند که بزودی 

  .محتمل است اعالن جنگ او بروس داده شود

به اين سبب افکار دولت و ملت از زيرفشار تحکمات روس اندگی بيرون آمد 
در ايران بلکه در همه جای آسيا انگليسيان نيزبخود  پرداخته سياست آنها 

ضعيف شد و هر چه بر ضعف دو قوه اجنبی  افزوده شد پيش پای افکارايرانيان 
بازترگشت و از مرعوبيت درآمدند فتوحات پی در پی آلمان و شکست دول 
مؤتلف ابهت سياست جنوب و شمال را از دل ايرانيان برد نفوس منجمد شده به 

بالضروره  تا چند صباح از تازگی خود استفاده  جنبش  آمدند دولت تازه هم 
خوشنامی کرد خاصه  که حکومت آذربايجان را که در تصرف صمد خان بود 
از او گرفتن و مرناد بلژيکی را از رياست خزانه داری انداختند و اين در 
موقعی بود که آلمان مملکت بلژيک را تصاحب کرد و قدرت بلژيکيان محو شد 

دست نشانده روس درآذربايجان آثار حياتی از دولت ظاهر  از تغيير حکومت
و از تغيير خزانه داری راه مداخله برای دولت در ماليه خود بازگشت گشت 

اکنون موقع کاراست که با فعاليت فوق العاده از اوضاع حاضر داخلی و 
انقالبات خارجی استفاده نموده اگر برای پيدا کردن گم کرده های خود در 

آخرين لياقت نداريم الاقل نگذاريم مملکت ما بيش از اين  در گرداب  سالهای
  .هالکت فرو برود

ولی افسوس که اين کاردرعهده مردان کارآگاه وطن پرست فعال است که در 
مملکت ما نايابند و اگربيش و کمی يافت شوند دست آنها  بدامان امور دولت 

ملت می رود و وقت از  نمی رسد در اينصورت وقت عزيزی از دست دولت و
  . دست رفته هرگز بدست  نمی آيد

پس از بروز انقالبات خارجی و پيش آمد احوال داخلی با همه نا آميدی که مرا 
بود با پريشانی احوال  شخصی و مهيا نبودن وسائل آسايش خيال باز بخاطر 
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آنان  آوردم افکارکارکنان دولت را به هيجان بياورم  بلکه روح حياتی در کالبد
پديد آيد و قدمی رو به اصالحات بردارند اين بود که سراً  و علناً  با هر يک از 
ايشان گفتگوی بسيارکردم بلکه جمعی از جوانان تحصيل کرده تربيت يافته که با 
يکديگرعقد الفتی داشته باشند دخيل امور دولت شده بوجود آنها پايه امور در 

تمکاری بسيار که در تمام  مملکت جاری محورطبيعی خود جاری گردد  و از س
  .  اندکی  جلوگيری شود

و هم طرحی ريخته شد که در اين حال فالکت دولت بعنوان خزانه خاص يک 
استقراض داخلی بشود وبه اين وسيله از استقراض خارجی بی نياز گرديم چه 

تا وقتی  ( استقراض خارجی بواسطه شرطی که در قرضه روس و انگليس شده 
برای ما  ) آن قرض  ادا نشده باشد نتوانيم از دولت ديگر قرض کنيم  که

خطرناک است اگر بخواهيم از خارج استقراض  کنيم  ناچار بايد از روس و 
انگليس باشد با شرايط  وطن برباد ده و باالخره  بعد از مذاکرات بسيار کار 

  .قرضه داخلی هم صورت نگرفت
ی کار برچيده  آشکارا بميدان آمده  جمعی را گاهی بخاطر ميآورم پرده از رو 

با خود همراه نموده بر ضد زمام داران امور يا تنبالن طماع قيام کرده نا اهالن 
را بجای خود نشانيده رشته امور را بدست اشخاص بهتر بسپاريم  دراين حال 
وفور حاسدين و بدخواهان خود را از يکطرف و خالی بودن کيسه  خويش و 

را از طرف ديگر نا موافقتی عناصر صالح ملت را با يکدگر مالحظه رفيقان 
نموده صبر را پيشه نموده انتظار پيش آمدهای بهتر را می کشم و روز بروز 

اران امور امروزهم از جنس مردم ديروز هستند که زمامد آشکار تر می شود
اگر در موانع  خارجی که از روی  فقدان رجال با جرئت کار آگاه توليد و دوام 

اثر رعب آن هنوز در وجود زمامداران يافته بود سستی رويداده باشد اما 
امورباقی  است و بعالوه اغراض طمعکارانه اشخاص رسمی و غير رسمی 

ضيات بدبختيهای  گوناگون را تشکيل می داده بجای خود درهرلباس که مقت
است و خلقی انبوه  از بيکاران مملکتند که راه معاشی بجز از وسائل نامشروع 
ندارند وتا دراصالحات اساسی از جانب دولت مقتدری بوضع و اجرای قوانين 
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سودمند اقدامات جدی نشود و هوای مملکت روشن نگردد روی صالح و 
ده  نخواهد شد اما کجاست آن دولت و کدام است آن قوانين و کيست اصالحی دي

  .آنکه صالح مملکت را بداند و نفع نوع را بر منافع شخصی  مقدم بدارد
از جنگ )  يکهزار سيصد وسی و دو هـ(  ١٣٣٢دولت عثمانی درماه  شوال 

ازاو اروپا استفاده بزرگ کرد درسايه اتحاد با آلمان واستفاده مادی و معنوی 
را که سالها در قيد ) کاپيتوالسيون(موضوع بزرگ حق محاکمه قنسوالت 

اسارت آن بود لغو کرد آلمان و اطريش اختياراً پذيرفتند و دول  مؤتلف 
اضطراراً  و اين بزرگتر فائده ئی  بود که يک دولت مقبور در دست سياست 

  .اروپائيان می توانست در اينموقع  برده  باشد
خود را بی طرف معرفی نموده در صورتيکه از هر طرف به بی دولت ايران 

طرفی او خلل می رسد مخصوصاً از سرحدات روس و عثمانی و نمی خواهند 
از بی طرفی خود دفاع نمايد در صورتيکه اگر بخواهد بواسطه قوای رسمی 
وغير رسمی می تواند ولی مردی که پا به ميدان بگذاردکيست؟ بازشمه ئی از 

ود بنويسم؛  در اين باز گشت به ايران گاهی خيال می کردم در دائره احوال خ
معارف عمومی به شغل  رسمی بپردازم تا هم راه تحصيل معاش بوده باشد وهم 
بهتربتوانم خياالت ديرينه خود را در راه معارف مجری سازم اما پيش از برپا 

ران برای شد جنگ در اروپا  تصور می کردم پس از چند ماه توقف در اي
حضور در دوم کنگره نژادی به اروپا برخواهم گشت اين بود که در قبول کار 
رسمی  مسامحه می کردم و با خود می گفتم اگر با اوضاع سياست بازی اجانب 
و احوال ناهنجار داخلی برای من موفقيت حاصل نشد که  بتوانم خدمت مستقيمی 

کنگره دوم يک جهت قطع عالقه بوطن بنمايم در موقع مسافرت به اروپا برای 
ظاهری کرده با يک دنيا افسوس در خارج مملکت بهر صورت که بتوانم امرار 
حيات می نماينم اما جنگ اروپا اين انديشه را از سر بدر کرد و با وجود جنگ 
موجود کنگره ئی  برپا نخواهد شد از اين جهت مصمم اقامت در تهران و اقدام 

تم بلکه  بتوانم بقيه عمر را بخدمات سودمند تر از به تحصيل شغل و کار گش
  .گذشته  بوطن و هموطنان  بگذرانم
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 را شانوبيه و بيدار را خفتگان تواند می که است فکری انقالب 
   نمايد  هشيار

بايد دانست تا اين وقت از عمر مرا شغلی که در ازای آن اجرتی داشته باشم   

ر عسرت زندگانی بوده ام  بيست سال  نبوده است و به اين واسط همه وقت د

پيش از اينکه بدنيا و خلق آن نزديک شدم و در خير و شرامورشرکت و با خوب 

و بد مردم معاشرت نمودم بيشتر اوقات در انقالبات فکری وسياسی   مملکت 

ً تصدی کار رسمی نمی کردم زيرا اوضاع مملکت و  داخل بودم ولکن شخصا

که  من در کسوت روحانی موروثی که بودم  به  اخالق مردم  اقتضا نداشت

  .مشاغل  دولتی  بپردازم

ولی پس از اين مسافرت هم اوضاع وطن تغيير يافته و محذوراتی که بوده کم 

است و هم اختالل احوال  شخصی مرا مجبور می کند شغل رسمی تحصيل نمايم  

  .مت  نمايمو بيشتر نظرم متوجه معارف است و می خواهم  در آن دائره  خد

خصوصاً که در سالهای آخرين بواسطه انقالب احوال ملکی  و تشتت خياالت 

شخصی و مسافرت های پی درپی  طوالنی نتوانستم  بدائره معارف نظری کرده 

دراين سنوات گرچه بظاهر در دائره  معارف ما وسعتی حاصل  شده باشم 

تعليم  دهندگان   مدارس پسران و دختران در تهران و واليات زياد گشته 

بالنسبه افزونتر و اسباب تعليم و تعلم فراهم ترشده دارالفنون تهران نظربه 

حاجت مدارس ابتدائی   بوجود مدارسه  متوسطه و باالتر حاجت خود را 

  .باصالحات داخلی احساس نموده و اصالحاتی هم در آن شده است

کومت مقتدر ولکن بواسطه اغراض شخصی و طعمکاری اشخاص و نبودن ح 

مطاع و نقصان اسباب  کار دائره معارف ما بی نهايت حاجتمند اصالحات است 

ً راجع به معلم و کتاب از طرفی  حوادث گذشته سياسی و غيره  مخصوصا

طوری افکار عمومی را منجمد نموده است که حس حياتی پديدار نيست  و چون 
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ی هم در ملت ما صورت انقالبات سياسی  ما را سودی نداده است انقالب مذهب

پس محتاجيم به انقالب فکری، بلی انقالب فکری است که می پذير نمی نمايد 

تواند در ميان  نااميديها روشنائی اميدی  نمودار سازد و در سعادتی  بروی 

ملت بگشايد انقالب فکری است که سر چشمهای بسته را باز می کند و افکار 

فکری است که می تواند خفتگان را  خسته را روح حيات می بخشد انقالب

  .بيدار و بيهشان را هشيار  نمايد

ملت فرانسه چه می داشت اگر قرن هفدهم  را نمی دانست و قرن اعظم  

  .فرانسه  چه بود اگر نويسندگان  بزرگ و گويندگان  سترک در آن  نمی بودند

و ادبی بالجمله ملت ما مملکت ما دراين حال محتاج است به انقالب فکری  

محتاج است به تنقيه  نمودن سر چشمهای افکار محتاج  است به تشويق ارباب 

قلم و بترغيب گويندگان و نويسندگان و ديگر آنکه زبان شيرين ما که  بدبختانه  

کمتر روزی خوشی درعمر طوالنی خويش ديده است گاهی درفشار ستمکاری 

ستخوانهايش درهم شکسته ترکی تاتاری ميزيسته گاهی درلگدکوب حمله تازی ا

اين  روزگاری است که  دستخوش لغات و اصالحات زبانهای غربی گشته روز 

بروز زحمت تازه سرباردوش  ناتوان او می گردد  جمعی از نورسان اروپا ديده 

باظهار فضيلت بی اساس بوی ستم می نمايند و جمعی از ارباب قلم تيغ جفا 

عليل وناتوان بدست صاحب غرضان  بروی آن می کشند وبالجمله زبان ما

  .گرفتار بی طبيب و بی  دوا و بی پرستارمانده است

بديهی است در اين حال حاجتمندی بيک مجلس علمی و ادبی که بتواند بزبان 

ما خدمت نمايد بتواند  وسائل انقالب فکری و ادبی را فراهم آورد بتواند درهای 

  .می آيد بسته افکار قوم رابگشايد از مسلمات بنظر

اين بود که در صدد تأسيس چنين مجلسی برآمدم که از روی اساس آکادميهای 
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ملتهای مترقی با رعايت عادات و اخالق ملکی تأسيس  گردد و تصور می کنم  

  .تأسيس مزبور اهميتش از تأسيس مکاتب  جديد کمتر نباشد

تشکيل خالصه در اين کار کوشش نمودم تا پس از تاجگذاری که دولت  تازه 

. شد وزارت معارف  نامزد ميرزا نظام الدين خان مهندس الممالک کاشانی گشت

و پسر تحصيل کرده ئی  دارد  که چند سال است در دائره معارف خدمت می 

نمايد و می خواهد حقوق مرا در معارف رعايت کند لهذا پدرش رابه مساعدت 

  .با خياالت من ترغيب می نمايد 

ذيرد که بدست من مجلس علمی برقرارگردد و مهندس الممالک می پ 

تصورمی کند بتواند از نظريات من در اصالحات معارفی استفاده  کند اين است 

که برای مجلس علمی بودجه معارف مبلغی می نويسد و شروع بکارنزديک می 

  . گردد

بديهی است انجام اين مقصد برای من سعادت  شمرده می شود و می بايد   

که پس از سالها  سرگردانی خيال من برای تکليف بقيه عمر آسوده  تصورنمايم 

می شود اوضاع زمان هم بما اجازت می دهد قدمهای خود را رو باصالحات  

معارفی و اساسی سريعتر برداريم اين است که با اميدواری بسيار با سر پر 

   )٣( »....شور بميدان  خدمت قدم گذارده

  

   شاه احمد  تاجگذاری

شرح  رجال سياسی  و نظامی  « عاقلی در بارۀ  احمد شاه  در کتاب  باقر
 ٢٧مجلد دوم آورده است دومين فرزند ذکور دمحمعلی شاه، در » معاصر ايران 

ش برابر با اول فوريه  ١٢٧۵ماه  بهمن ١٢ق مطابق با . هـ ١٣١۴شعبان 
ن ميرزا مادرش ملکه جهان بزرگترين دختر کامرا. م در تبريز متولد شد ١٨٩٧
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ق به عقد و نکاح دائم پسرعموی خود درآمد . هـ ١٣١٠نايب السلطنه بود که در 
خانه وليعهد تحصيالت خود را آغاز کرد و  احمد ميرزا از پنج سالگی در مکتب

با  ١٢٨۵اسفند ماه  ١٩در ده سالگی به اتفاق پدرش به تهران انتقال يافت و در 
به  ١٢٨٨تيرماه  ٢۵د و باالخره در تشريفات خاصی به وليعهدی تعيين گردي

اتفاق پدر و مادر و ساير برادران خود در سفارت روسيه واقع در زرگنده 
سرانجام دمحمعلی شاه به حکم فاتحين تهران از سلطنت خلع و . متحصن شدند

احمدميرزا وليعهد به سلطنت ايران انتخاب گرديد و چون سن وی به نصاب 
عليرضاخان عضدالملک ايلخانی قاجار را به نيابت قانونی نرسيده بود، ميرزا 

 . او برگزيدند

هيئتی به رياست عضدالملک نايب السلطنه و عضويت  ١٢٨٨روز اول مرداد 
الدوله، شاهزاده ناظر به سفارت روسيه در زرگنده  شاهزاده مغرور ميرزا موثق

. نت آباد ببرندرفته، پس از مالقات با دمحمعلی ميرزا خواستند شاه تازه را به سلط
دمحمعلی ميرزا به آسانی با اين انتقال موافقت نکرد و متذکر شد چون انس و الفت 

توانم از او جدا شوم، بهتر است شما  زيادی بين من و اين فرزند وجود دارد نمی
. فرزند ديگرم را به سلطنت مبعوث کنيد و اين فرزند هميشه با من باشد

زا اظهار کرد چنانچه حاضر به تحويل وليعهد عضدالملک در پاسخ دمحمعلی مير
ً سلطنت از قاجاريه خارج می سرانجام دمحمعلی ميرزا با . شود به ما نشويد يقينا

آباد برده به  اين مفارقت موافقت کرد و احمدميرزا شاه سيزده ساله را به سلطنت
اسم سيد دمحم امام جمعه جديد خطبه سلطنت را قرائت نمود و مر. تخت نشانيدند

سالم عام به عمل آمد و به مبارکی و ميمنت شاه جديد، قيمت گوشت از چارگی 
ساله او به نام  ٩شاهی تنزل يافت و در همان روز برادر  ١٨شاهی به  ٢٢

پس از آنکه دمحمعلی ميرزا تهران را به . دمحمحسن ميرزا به وليعهدی برگزيده شد
الملک  لک با معاونت حکيمالم سوی روسيه ترک کرد، ميرزا حسن خان مستوفی

نخست در دربار . وزير دربار شد تا سروصوتی به وضع آشفته دربار بدهد
ای دائر کرده از بهترين معلمين آن روز دعوت نمودند که تربيت و  مدرسه
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در اولين تشريفاتی که شاه جديد . تحصيل شاه و وليعهد زير نظر آنها قرار بگيرد
احمدشاه به اتفاق وليعهد در پناه عضدالملک . دشرکت کرد، افتتاح مجلس دوم بو

ای که به دست او داده بود، قرائت  وارد عمارت بهارستان شده و نطق افتتاحيه
 . نمود

در سنينی  ١٢٨٩در شهريور . مدت نيابت سلطنت عضدالملک طوالنی نشد
سالگی درگذشت و برای جانشينی او از طرف قاجاريه نام سه نفر  ٩٠باالتر از 

شد که عبارت بودند از عبدالصمد ميرزا عزالدوله پسر دمحمشاه و برادر  ه میبرد
ناصرالدين شاه، مهديقلی خان مجدالدوله پسردائی و داماد ناصرالدين شاه، و 

همچنين کانديدای . باالخره ميرزا احمدخان عالءالدوله داماد عضدالملک
سردار . الک بودالمم خواهان ميرزا حسن خان مستوفی پرستان و آزادی وطن

ميل نبود ولی يکباره دست آشکار  اسعد بختياری هم برای قبول چنين پستی بی
يافتگان و سرسپردگان قديم  سياست انگليس از آستين بيرون آمد و يکی از تربيت

ها و وابستگان به سياست انگليس  گروه ماسون. خود را کانديدای اين پست نمود
ی رئيس مجلس بود، به تالش افتاده زمينه را که در رأس آنها ذکاءالملک فروغ

در مجلس برای ناصرالملک فراهم ساختند و سرانجام ناصرالملک با اکثريت 
به نيابت سلطنت تعيين شد و مراتب را تلگرافی به وی ) رأی ۴٠(ضعيفی 

اطالع دادند و ناصرالملک ظاهراً برای قبول چنين پستی شرايط سنگينی قائل 
 ١٢٨٩در اسفند ماه . هيانه يکصد هزار لایر حقوق بودشد که از جمله ما

ناصرالملک با تشريفات زيادی وارد شد و درباريب برای خود تدارک ديد و 
الوزار است و مسئول مجلس، وزيران  من فقط معرفی رئيس ۀاعالم نمود وظيف

 .هستند

ی گاه. ميرزا ابوالقاسم ناصرالملک قريب چهار سال نايب السلطنه ايران بود
کرد و سرانجام چند روز قبل  در لندن و زمانی در تهران به امور رسيدگی می

از آغاز جنگ جهانگير اول، بار سنگين سلطنت را به دوش سلطان احمدشاه که 
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سالگی رسيده بود گذاشت و با صول مطالبات  ١٨ظاهراً به سال قمری به 
ست جوانی گذشته خود به انگلستان رفت و سرنوشت کشور ايران را به د

 . تجربه قرار داد بی

هنوز پنج روز از تاجگذاری احمدشاه نگذشته بود که ناقوس کليساهای اروپا 
گيری و  آغاز جنگ جهانی را اعالم داشتند و دولت ناتوان عالءالسلطنه کناره

سلطان احمدشاه طی فرمانی خطاب به . الممالک جانشين او شد مستوفی
الملل اول اعالم نمود و در  ران را در جنگ بينطرفی دولت اي الوزاء، بی رئيس

   )۴(.همان ايام مجلس سوم با نطق او افتتاح شد

پس ازتاجگذاری احمد شاه يا ابتدای : يحيی دولت آبادی می نويسد  
شروع جنگ اروپا  اوضاع سياست خارجی و داخلی ايران دچار بحران  شديد 

  :گشت  بدالئل  ذيل 

اله سنش مقتضی نبود زمام امور مملکت را کامالً سلطان احمد شاه هفده س - ١
بدست خود بگيرد و از طرفی از مجلس شورايملی و مشروطيت انديشه داشت و 
نمی خواست کاری که بوی استبداد از آن بيايد  از وی صادر گردد اين بود که 

 .در برابر مجلس وزرای مشروطه تسليم صرف بود

بيشتر آنها لياقت نداشتند و نظامنامه  مجلس دائر شد با نمايندگانی که – ٢
انتخابات آنها را بقوت مالکی و رعيت داری يا به نفوذ روحانيت انتخاب کرده 
بود و يا آنکه طرفداران اجانب چه ازمأمورين جزء که زير دست مستخدمين 
بلزيکی کار می کردند و خود را هواخواه روس و انگليس می دانستند وغيرآنها 

  .جانب بکرسی نمايندگی نشستندبه تحريکات ا

بديهی است ازچنين مجلس با اختالفات دستجات مختلف که اغلب از روی  
غرضهای خصوصی  تشکيل شده و اساس درستی ندارد اميد خيروصالحی نمی 
ً که جمعی منتظر  الوزاره  درميان نمايندگان بودند که  توان داشت مخصوصا
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دند کابينه ئی که آنها  در آن نباشند برای رسيدن به مقام وزارت راضی نمی ش
  .تشکيل شود يا دوامی داشته باشد

مردان با کفايتی هم که بتواند کرسيهای وزارت را اشغال نمايند و بوظيفه  – ٣
امروز ايران رفتار کنند موجود نبودند و اگر بودند هم نزديک بکار نبودند تنها 

ه مرعوب اجانب و يا نورسان معدودی از شاهزادگان ورجال کهنه از کار افتاد
طماع خائن و متمايل باجانب پيشقدم برای تصدی وزارت بودند در صورتيکه 
همين معدود هم با يکديگراتحاد و يگانگی نداشتند وهر چند تن از آنان که 
روی کار می آمدند مابقی برضد آنها برخاسته آنقدرکارشکنی می کردند که آنها 

ين سبب در ظرف يکسال پنج مرتبه کابينه وزراء را از کار بيندازند و به ا
تعييرکرد وهر دفعه مدتی بحرانش بطول انجاميد و باين واسطه رشته امور از 

  .هم گسسته شد و شيرازه  کارها  پاره  پاره گشت

اثرات جنگ بين المللی اروپا در ايران ظاهرشد و مأمورين سياسی دو  - ۴
ات داخلی ازهر طرف پرداختند و به دسته بجان يکديگرافتادند  و بتحريک

مالحظه فتوحات محيرالعقول آلمان که قهراً جالب توجه ملل بی طرف است و به 
مالحظه دلتنگی ايرانيان ازتجاوزات روس و انگليس و از بودن قشون روس در 
شمال مملکت از روی حس انتقام افکار عمومی متمايل به آلمان گرديد علی 

هب همسايه ما عثمانی هم داخل جنگ شد و برضد الخصوص که دولت هم مذ
روس و انگليس و فرانسه قيام نمود و از مرکز خالفت عثمانی حکم بجهاد مقدس 
صادرگشت و روحانيون شيعه مذهب مخصوصاً مجاورين عتبات عاليات هم از 
آنها پيروی کرده حکم جهاد دادند گرچه اين حکم  بواسطه اينکه دولت سياست 

اختيارنموده بود وهم بواسطه مهيا نبودن اسباب به موقع اجرا بی طرفی را 
گذارده نشد ولی بر تمايل ملت بجانب آلمان وعثمانی افزود و نفرت از روس و 
ً که درجنگ اعراب باتفاق قشون عثمانی  انگليس را بر زيادت کرد خصوصا

واز برضد انگليسيان در حدود شط العرب جمعی از روحانيون شيعه تبعه ايران 
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مجاهدين ايرانی هم شرکت نمودند وهم درحدود آذربايجان درجنگ عثمانيان با 
  .روس ايرانيان مشارکت و فداکاری کردند

نظر باعالن بی طرفی که دولت داده بود مجبور بود حدود آنرا رعايت  -  ۵
نمايد يعنی بطرفين متخاصم بيک نظر نگاه کند در صورتيکه آلمان و عثمانی در 

عدادی نداشتند ولی روس و انگليس بواسطه قشون روس در شمال که ايران است
تاپشت دروازه تهران را اشغال داشت و بواسطه نفوذی که در دولت و ملت 
داشتند و بواسطه مسائل ماليه و غيره خود را مقتدرتر از رقيبان دانسته اولی به 

ازآلمان  تصرف در جميع امور تصور می کردند و نمی خواستند مغلوبيت آنها
در اروپا اثرش در ايران ظاهر گردد و بافکارعمومی که بر ضد آنها بود و به 
تهيه هائی که آلمانها و عثمانيان بر ضد آنها می گرفتند اهميت نمی دادند و از 
سختی رفتار خود با دولت نمی کاستند دولت هم بين المحذورين شديد واقع بود و 

ر نمی کرد زيرا گمان می نمود اگر چارۀ جز تحمل نمودن برای خود تصو
بخواهد بهمراهی افکار عمومی  متمايل به آلمان و عثمانی گردد روس وانگليس 
فوراً مرکز را باقشونی که در قزوين دارند اشغال خواهند مرد و او را محومی 
کنند و اگر بخواهد بجانب روس و انگليس برود از مخالفت ملت می ترسيد و از 

عالم اسالميت انديشه می کرد لهذا هيچ اقدام از هيچ  طرف ننگين شدن در 
  .جرئت نمی نمود

قوای دولت عبارت بود از دو قوه ضد يکديگر يعنی قوه قزاق که کامالً   - ۶ 
در دست روس بود و يک قسمت از قشون اجنبی شمرده می شد گر چه در ميان 

مقهور دست  قزاقان اشخاص ايرانی وطن پرست هم يافت می شدند ولی همه
فرماندهان روسی بودند و از قوه ژاندرمری که صاحبمنصبان سوئدی آن قوه را 
اداره می کردند و پيش از جنگ اروپا انگليسها آنها را بخود جلب نموده در عين 
ائتالف با روس در مقابل قزاقخانه حامی خود قرار داده بودند و بعد از جنگ 

د در مقابل  قزاق  واداشتند بلکه حفظ  و آلمانها آنها را به جانب خود کشيدن
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حراست خود را هم به آنها  سپردند و از هيچگونه مساعدت معنوی با آنها دريغ 
نداشتند اختالف کلمه مابين اين دوقوه بجائی کشيد که يک قزاق و يک ژاندارم 
در يک رهگذر  که بهم برمی خوردذند مثل دو نفر جنگجو بيکديگر نگاه می 

ی گذشتند و بديهی است که اين اختالف  نامه از دو قوه  نظامی چه  کردند و م
  .اثرات سوء در بحران مملکت دارد

متعرض شدن روس وانگليس در شمال و جنوب به مأمورين سياسی آلمان  – ٧
و اطريش و عثمانی  و گرفتن و تبعيد نمودن آنها وبه مخاطره انداختن اتباع دول 

لکت مخصوصاً در شمال وجنوب چنانکه درتبريز مزبور را در نقاط مختلف مم
و بوشهر و غيره شد به بهانه آنکه آنها مردم را برضد ايشان تحريک می نمايند 
و بديهی است اين اقدامات در يک مملکت بيطرف تا چه اندازه موجب اختالل 
امر حکومت و اغتشاش مملکت می گردد خصوصاً که طرف مقابل هم خود را 

اند و نتواند اين تجاوزات را که  در يک مملکت بی طرف از فاتح درجنگ بد
دشمنان خود نسبت به تبعه خويش می شود تحمل کند ناچاراست ايرانيان را به 

  .هيجان آورده وسيله دفاع از تعديات دشمنان را بدست ايرانيان فراهم سازد

صورتی  اغتشاش ماليه که کامالً در تحت نفوذ بلژيکيان رفته گرچه سر   -  ٨  
به اداره نمودن آن داده اند ولی با چند کرور خرج که در حقيقت فرع زياده بر 

جوزا در  ٢٣اصل می باشد و اين اختيارات را قانونی که موسوم است به قانون
مجلس شورايملی بواسطه اعتمادی که بشوستر امريکائی خزانه دارايران داشته 

ت بلژيکيان افتاده و در تحت نفوذ اند وضع  شده و پس از انفصال قهری او بدس
روس و انگليس درآمده از مصرف نمودن وجوه خزانه دولت در راههائی که با 
سياست آنها منافی است مانند خرج قشون و راه بردن اداره ژاندارمری خود 
داری نموده  بمسامحه می گذارانند و اين يکی از اسباب  هيجان افکار است که 

يان  را از تصرف در ماليه مملکت کوتاه  نموده ماليه را می خواهند دست بلژيک
  .بمصارف  الزام برسانند
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رقابت ايالت با يکديگر و ترويج  اين رقابت بواسطه تحريکات اجانب و  - ٩
تعليمات مختلف که به آنها داده می شود و کمک های مادی و معنوی هردسته از 

تأثيرات حکم جهاد درايالت  متخاصمين از ايالتی که متمايل به آنها است و
سرحدات عثمانی و حدود غربی وهم اختالف دو دسته که بنام حزب سياسی 
مداخله درامور می کردند و هر يک اقدامات ديگری و هردو اقدامات دولت را 

  .بی اثرمی گذارند  به مالحظات  شخصی  بنام حزب  دموکرات و اعتدال 

از آنها نوظهور و ازعوارض جنگ و بالجمله بواسطه اين اسباب که بعضی 
اروپا است و بعضی نتيجه  مقدماتی است که در دوره های گذشته چيده شده 
ً در چهار سال فاصله مابين خلع دمحمعلی شاه و تاجگذاری سلطان  مخصوصا

احمد شاه مملکت دچار بحران شديد شده است در کابينه هائی که تشکيل می شد  
ه بود اين بود که از هواخواهان روس و انگليس هر اوائل امر تنها مالحظه ئی ک

دو تشکيل شده باشد  که موجب دلتنگی آن دو رقيب که اکنون با يکديگر بظاهر 
دست اتحاد داده اند نباشد ولی بعد از ظهور  فتوحات آلمان عثمانی مالحظه 

  .رضايت آنها هم  جزو مالحظات آمده تکليف تشکيل کابينه مشکل تر گشته است

رزا  دمحم علی خان عالء السلطنه در وقت تاجگذاری رئيس الوزراء بود و مي
متمايل به انگليستان پس از تاجگذاری ميرزا حسن خان مستوفی الممالک 
زمامدار امورگشت و خواست رشته بيطرفی را بدست  گرفته جانب همه را 

متی رعايت کرده باشد و تا مجلس شورايملی دائر نشده بود  با مختصراستقا
کارش  پيشرفت کرده بنام پادشاه  تازه و دولت جديد صورت انتظامی بامور داد 
ضعفی هم که  در کار روس و انگليس در جنگ ظاهر شد و از فشار خود 
بدولت ايران کاستند او را مدد  کرد مستوفی الممالک  موفق  شد دمحم حسن 

ين  کشمکش  روسها ميرزای وليعهد را بفرمانفرمائی آذربايجان بفرستد و درع
با عثمانيان  در آذربايجان اين کار را انجام داد واز نفوذ تام روس در آن ناحيه 

مستوفی الممالک . که حکومت سابق دست نشانده آنها بود اندکی کاسته شد
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خبطی که کرد و دولت و ملت را دچار زحمت نمود و از استفاده  نمودن از 
عالن بيطرفی رابی عوض داد در جنگ اروپا دورانداخت اين بود که ا

  .صورتيکه می توانست از هردو طرف عوض بگيرد

بعد از رسمی شدن مجلس کابينه مستوفی الممالک دچار زحمت گشت بواسطه 
آنچه در ماده دوم  و نهم بدان اشاره  شد و باالخره منفصل گرديده، ميرزا حسن 

يکديگر تشکيل داد خان مشيرالدوله  کابينه را مرکب از اشخاصی متناسب با
مشيرالدوله از اشخاص تحصيل کرده تربيت شده اين عصر است  در جلد اول 
اين کتاب بمناسبت انقالب ادبی ايران و در جلد دوم  بمناسبت انقالب سياسی 
مکرر نام برده شده، مشيرالدوله مرد کارآگاه و اداره کننده است ولکن جرئت و 

ياط  و محافظه کاريش زياد است بهر جسارتش بقدرکافی نيست يا آنکه احت
صورت مشيرالدوله به چابکی کابينه خود را تشکيل داد اما اين کابينه جوان 
ابتدای تشکيل تصادف کرد با فشارتازه ئی از طرف روسها که قشون جديدی  
بسرحد انزلی وارد کردند وبه تجاوزی که از طرف مغرب از عثمانيان شده عده 

ن فرستادند واولين دفعه است درسالهای آخری که ئی قشون به قصر شيري
کابينه مشيرالدوله سعی کرد . عثمانيان ازراه خانقين قشون به ايران  فرستادند

عثمانيان را برگرداند اما آنها به قصد برکشتن نيامده بودند بلکه قصدشان اين 
يدان بود مددی بقوه آلمانی عثمانی که درايران تشکيل می شود داده باالخره م

وسيع ايران را برای دشمنان خود بی معارض نگذارند اين بود که بازگشت خود 
. را بخالی شدن جنوب و شمال ايران ازعساکر روس و انگليس موکول نمودند

روس و انگليس هم اطمينان نداشتنداگر ايران را تخليه نمايند ايرانيان بتوانند 
ان آنها نگردد بهرصورت مقامات خويش را نگاهداشته مملکت جايگاه دشمن

تجاوزعساکرعثمانی از اين سرحد واقدامات او درآذربايجان وموافقت ايرانيان 
باعثمانيان مخصوصاً روحانيون عراق عرب واقدامات جدی کارکنان آلمانی در 
نقاط مختلف ايران و در مرکز و فتوحات پی درپی آلمان در ميدان های جنگ 

نشدن قوای انگليس و فرانسه بگشودن راه مخصوصاً در جنگ با روس و موفق 
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با سعی عظيم  و خسارت کلی به ضميمه حس انتقامی از روس  و "  دارد انل"
انگليس  که در دماغ  جوانان ايرانی توليد شده روزبروز نفوذ آلمان در ايران 
افزوده  ولی در دربار بواسطه سبقت مقام روس و انگليس تأثير شديد نکرد 

ل می خواست ازبروزاين افکار درملت و ازعاقبت انديشی مشيرالدوله او
انگليسها يعنی از ضديت معنوی انکليسها با روس استفاده کرده بدست انگليسيان 
وسيله استفاده ئی از اوضاع حاضر برای ايران فراهم آورد اقساط قروض دولت 

گيرد را به اين دو همسايه در مدت جنگ نپردازد و از اين راه تدارک قشونی ب
ولی روس وانگليس که قشون ايران را منحل شده تصورمی کردند با اين خيال 
همراهی نکردند سفيرکبيرعثمانی هم که دارای سياست نيکوئی نمی باشد و 
بواسطه غيبت وزيرمختار آلمان زمامدارسياست آلمان هم هست مشيرالدوله در 

جلس هم بکمال اينموضوع موافقت نکرد و دو طرف از او ناراضی ماندند م
اظهار اعتمادی که بوی داشت آنطور که بايد با او همراهی کند نکرد به مالحظه 
دموکراتها کم جرئتی خودش هم دخالت کرد و مشير الدوله بعد از  دو ماه  

  .استفاء  داده بکنار رفت

بعد از مشيرالدوله ، ميرزا جواد خان سعدالدوله که مکرر نام او برده شده  
از هوا خواهان  روس و انگليس است به خيال رياست دولت افتاد است و يکی 

وزير مختار روس و انگليس هم حامی او بودند و به شاه جوان اصرارمی کردند 
او را انتخاب نمايد و مسلم بود که به انتخاب او اساس مجلس متزلزل و قوه 

ارد ژاندارمری ضعيف يا منحل می گردد وبرحيات تازه ايرانی فشارسختی و
می شود و باالخره   مقاصد روس و انگليس زمقاصد دشمنان ايشان در ايران 
پيش ميفتد اين بود که قوای ملی از مجلس و احزاب و غيره و قوای اجنبی ضد 
روس و انگليس دست اتفاق داده  دوره رياست وزرائی سعدالدوله را نگذاردند 

ود برای تصدی اين کار از يک شبانه روز تجاوز کند و چون کسی در ميدان نب
که  بتوانند او را بپذيرند مگر شاهزاده عين الدوله عبدالمجيد ميرزا اين بود که 
برياست او راضی شدند و شاه سعدالدوله را بدل به عين الدوله نمود عين الدوله 
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رئيس الوزراء شد و مجلس ملی رياست او را به اتفاق پذيرفت برای اينکه پای 
ان نيايد در صورتيکه دموکرات ها طرفدار رياست مستوفی سعد الدوله در مي

  .الممالک بودند

خالصه عين الدوله رئيس الوزراء شد و پيش از هر کار فرمانفرما عبدالحسين 
ميرزا را که از دوستان روس بود برای وزارت داخله انتخاب کرد فرمانفرما 

شتند ولی دست مورد بدگمانی مليون تندرو بود و رضايت  وزارت او را ندا
روس و انگليس که درساختن کابينه عين الدوله دخالت داشت از افکار تند روان 
مالحظه نکرد اعتداليون هم که نمی خواستند مستوفی الممالک رئيس گردد تا 
دموکراتها قوت نگيرند با عين الدوله موافقت کردند با فرمانفرما هم دم خور 

دانست  بهر صورت اضطراب خاطرها از بودند و او خود را ازاعتداليون می 
سعدالدوله  و رياست او بحدی بود که نه تنها عين الدوله را که مورد   

هزارانتقاد ملی بود پذيرفتند بلکه به کابينه متمايل بروس وانگليس هم که تشکيل 
داد ناچاری رضا  دادند عين الدوله خبط بزرگ کرد که فرمانفرما را در کابينه 

زيرا سياست فرمانفرما مقتضی  طرف شدن ايران با عثمانی بود   خود پذيرفت
و در اجرای خيال خود جد و جهد  داشت  و مسلم بود بيش از يکی دو ماه طول 
نمی کشد که مليون با فرمانفرما مدعی شده، عين الدوله ناچارخواهد بود خود را 

ام نگرفت تا اسباب با ملت طرف نمايد و باالخره از کار بيفتد اما فرمانفرما آر
طرف شدن قوای مجتمع شده در کرمانشاهان و کرند را با قوه ئی از عثمانيان 

داخل خاک ايران شده بود فراهم آورد در " حسين رئوف بيک "که برياست 
کرند جنگی کردند و خسارت کلی بدو طرف رسيد وباالخره با قراردادی قشون 

ه حزب دموکرات که برای عثمانی بسرحد مراجعت نمود پس ازاين واقع
ازکارانداختن فرمانفرما منتظر فرصت بود موقع بدست آورده او را در مجلس 
شورای ملی تحت استيضاح کشيده مقصرش نمودند عين الدوله مجبورشد برای 
نگاهداری فرمانفرما در صورتيکه باطناً هم از وی دلتنگ بود رئيس  الوزرائی 

فدا نمايد و فرمانفرما برای تنها از کابينه عين  خود را که بسياربه اوعالقه داشت
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الدوله بيرون نرفتن، برفقای اجنبی خود هم متوسل شده باشد و آنهاهم عين الدوله 
  .را مجبورکرده باشند خودش هم استعفاء  بدهد  يا فرمانفرما را نگاهدارد

کاردولت باز دچاربحران گشت روس و انگليس وحزب اعتدال می کوشيدند 
اً عين الدوله برسرکار بيايد و دموکراتها سعی می کردند مستوفی المممالک مجدد

هم نظربه اشکاالت بسيارکه درکار بود زيرباررياست نمی رفت باالخرهمه 
راضی شدندکه بازمشيرالدوله کابينه را تشکيل نمايد مشيرالدوله از حزب 

همراهی نکرده دموکرات ناراضی بود و تصور می کرد در ايام رياست او با او 
بلکه کار شکتنی کرده اند و هم از طرف روس و انگليس نگرانی داشت اين بود 
که دخول خود را در کار موکول می کرد بشرکت مستوفی الممالک و عين 
الدوله که بواسطه بودن مستوفی الممالک از تعرض  دموکراتها محفوظ باشد و 

يرند و روس و انگليس پرستان بواسطه بودن عين الدوله روس و انگليس آرام بگ
هم بجای خود بنشينند ولی اين کار صورت نگرفت و باالخره مشيرالدوله هم که 
تشکيل کابينه را پذيرفته بود استعفاء داد و مدتی در اين احوال خطرناک مملکت 
بی وزير مسئول بود و خاطر شاه بی نهايت مکدرعاقبت مستوفی الممالک 

را بعهده گرفت و دوسه نفر از اشخاص ملت خواه را  بميدان آمد تشکيل کابينه
داخل کرد و مجبور شد دو سه تن از دوستان روس و انگليس را هم  شريک 
نمايد  بهر حال کابينه مستوفی الممالک وقتی تشکيل شد که کار بی پولی دولت 
به انتها رسيده  بود اداره سلطنتی برای مخارج يوميه اش معطل بود ادارات هر 

شش هفت برج طلبکار و اغلب در حال تعطيل بودند تمام امور مختل و  يک
معطل بود و سياست خارجی در اشتغال فوق العاده مخصوصاً از طرف روس و 

  .انگليس که نگرانی شديد حاصل نموده بودند

روس و انگليس از رياست مستوفی الممالک و خصوصاً که وزارت داخله هم  
خود را درآن وزارتخانه به ميرزا سليمان که  بعهده خود گرفته و معاونت

ازکارکنان حزب دموکرات بود واختيار ژاندارمری هم با وزارت داخله است 
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ً در اثر  نگران مانده دولت را در حال تمايل به مخالفين خود دانسته  خصوصا
فتوحات آلمان و اطريش راه برلن به اسالمبول و به ممالک شرقی بواسطه 

ولت صرب از وسط بالکان باز و وسائل رسيدن قشون و برطرف   شدن د
اسلحه به ايران از طرف  آلمانها  فراهم   شده تحريکات آلمانی درجنوب وغرب 
روزمره برضد روس وانگليس درافزايش است کميته  دموکرات ايرانی که در 
برلن برياست آقا سيد حسن تقی زاده با آلمانيها به ظاهربست و بند کرده  

ی را به ايران فرستاده مشغول تحريکات بر ضد روس و انگليس می اشخاص
باشند دراينصورت البته آنها هم  آرام  نمی گيرند و در صدد هستند بر قوای خود  

  .در ايران بيافزايند اين بود که بتدريج  شروع  به عمليات نمودند

ره ئی از طرف ديگر مستوفی الممالک با عثمانی و آلمان و اطريش داخل پا 
مذاکرات شد و از روس و انگليس تقاضا کرد و اقساط  قرض خود را در مدت 
جنگ نگيرند و خواست خطائی را که در موقع  دادن اعالن بی طرفی نموده  
جبران نمايد بلکه به اين وسيله گشايشی در کار دولت شده ازعسرت شديد که 

اگر ( گليس می خواهند بود درآيد از طرف ديگر شاه را ترسانيدند که روس و ان
شعاع السلطنه پسرمظفرالدين شاه را که از دوستان ) شاه با آنها موافقت ننمايد

آنها است بجای او به سلطنت برسانند به اين واسطه شاه هم بطرف آلمان و 
عثمانی متمايل شد و فتوحات پی در پی آلمان هم اين مخالف روس و انگليس را 

اضطراب خاطر آنها افزود ولی کارهنوز بی پرده در دولت و ملت قوت داد بر 
نشده بود و معلوم نبود بچه صورت اين معما حل خواهد گشت در اين احوال 
مستوفی الممالک و کسانيکه درکابينه او محرم بودند  يعنی ميرزا صادق خان 

مستشارالدوله وزير پست وتلگراف ميرزا ابراهيم خان حکيم  الملک وزير علوم  
سن خان محتشم السلطنه وزير خارجه در صدد بستن قراردادی با ميرزا ح

آلمانها  شدند اما بزودی روس و انگليس پی بردند و آن کار نا تمام بماند  چيزی 
که روس و انگليس را منع می کرد برضد کابينه مستوفی الممالک اقدامات علنی 

جه برای تغيير دادن بنمايند همانا مأيوسی آنها از طرف شاه  بود که او به هيچو
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مستوفی الممالک حاضر نبود و ناچار بودند مدارا نمايند ولی عين الدوله و 
فرمانفرما دقيقه ئی آرام نمی گرفتند و از طرف دوستان خارجی خود هم 

  .تحريک  می شدند  مخصوصاً  فرمان فرما

وزرای روس و انگليس پرست کابينه هم که  دانستند پاره ئی مذاکرات سری 
ر کار است که بی اطالع آنها می شود دلتنک شده بنای کار شکنی را از د

اين بود که دولت بی نهايت مشوش گشت و .  رياست مستوفی الممالک گذاردند
خصوصاً که پی  در پی بر قوای  - هر ساعت تر صد يک انقالب شديد می رفت 

يات روس در رشت و انزلی افزوده به قزوين سوق داده می گشت و از وال
غربی و جنوبی ازعلما و اعيان و از رؤسای ايالت و عشاير تلگرافات الينقطع  
بدولت می رسيد  که تکليف آخرين را معين نمايند و تصميم دولت معلوم گردد و 
همه انتظارداشتند دولت بی طرفی رابه طرفداری از آلمان و متحدين او مبدل 

در  ١٣٣۴يصد و سی و چهار نمايد اين حال دوام کرد تا محرم يکهزار و س
  .رسيد و اوضاع دگرگون گشت

  

   فوری مسافرت و سريع  انقالب

در رسيد و هالل اين ماه برای  ١٣٣۴محرم يکهزار و سيصد و سی و چهار 
قشون روس از قزوين روبه  -تهرانيان بلکه عموم  ايرانيان وحشتناک پديدار

پياده و رو به قزوين روانه  تهران آمد قشون تازه از روسيه پی در پی  درانزلی
شد مذاکرات سياسی دولت ناتوان ايران درگوش سنگين  نمايندگانئ روس و 
انگليس بی نتيجه ماند و مصمم شدند اين دفعه  بدون ترديد قشون به تهران  وارد 

کرده دولت را مجبور نمايند مقاصد آنها را جاری کند چه بعد از باز شدن راه  
موفق شدن آلمان  و متحدين او برساندن قشون و اسلحه به صرب به استانبول و 

ممالک شرقی و بالجمله باز شدن راه هندوستان بروی آلمان انگليسيان سخت 
مضطرب گشتند اقدامات آلمان و عثمانی هم در جنوب  و مغرب  ايران در 
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برانگيختن و مسلح کردن ايرانيان بر ضد روس و انگليس يکی ازاسباب 
بود شکستهای فاحش قشون انگليس در بنادرفارس بدست  اضطراب آنها

تنگستانيهای ايرانی و مجروح شدن قنسول انگليس در اصفهان بدست  مجاهدين 
و ترک نمودن کليه تبعۀ روس و انگليس شهر اصفهان را بتحريکات آلمانها و 
کشته شدن نائب قنسول انگليس و درفارس و افتادن راه خانقين بدست آلمانها 

يله ژاندارمری ايرانی و صحبمنصبان سوئدی اينها همه سبب مزيد  بوس
اضطراب خاطر انگليسيان شد و بعالوه احساسات ايرانيان جوان را بر ضد خود 
و برمساعدت با آلمان ميديدند اشخاصی از رجال دولت هم که نمی خواستند 

ضطراب مستوفی الممالک بر سرکار باشد و جايگاه او را  آرزو داشتند آتش ا
خاطر روس و انگليس را دامن ميزدند در اين حال رسيدن ايام عاشورا را بهانه 
کرده به آنها  وانمود کردند در اين ايام  قوای ملی ايرانيان که خود را در تهران 
تمرکز ميداد اهميت پيدا نموده در ايام عاشورا به سفارتخانهای آنها و متفقينشان 

بتالفی آنچه روس و انگليس در جنوب و شمال با حمله خواهد آورد و آنها را 
 دستگير خواهند نمود اين تحريکات درافکار مأمورين آلمانی وعثمانی کردند

مضطرب روس وانگليس سبب شد که  قشون زيادی به ايران و به تهران وارد 
کرده سفارتخانه های خود را محافظت نمايند باين وسيله دولت را مرعوب 

يکات آلمانی و عثمانی و از بروز احساسات ايرانی برضد آنها سازند که از تحر
جلوگيری نمايد در صورتيکه دولت نه استطاعت اين کاررا داشت و نه حاضر 
بود اين اقدام را بکند  زيرا شاه از تجاوزات روس و انگليس بجان  آمده بروز 

نقاط   احساسات ايرانيان جوان بر ضد آنها و اقدامات جنگجويانه فارسيان و
ديگر هم او را اندکی از مرعوبيت که داشت در آورده  بعالوه  مستوفی الممالک 
هم از مساعدت  آلمان و عثمانی او را تا يک حد اميدوار کرده است در اين 

صورت بديهی است برضا آلمان وعثمانی يعنی بر ضد احساسان ملت اقدامی  
جنوب و مغرب مملکت حاضر نمی کرد و اگر می کرد هم با زمينه هائی که در 

شده بود نتيجه نداشت از طرف ديگر اقساط  قرض روس و انگليس را که  
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دولت به آنها  قبوالنيده در مدت جنگ اروپا معاف باشد و آنچه را هم  که از 
قصد اولش را دادند بشرط اينکه دولت . ابتدای جنگ تاکنون گرفته اند رد نمايند

جلوگيری نمايد دولت هم که به نهايت محتاج  از تحريکات  آلمان و عثمانی
گرفتن  وجه بود اين شرط را غير مقدور را قبول کرد و بهانه بدست روس و 
انگليس داد برای گرفتار کردن اشخاصی که در تهران بر ضد افکارآنها کار می 
کردند چه از ايرانيان وطن پرست  که ادای وظيفه می کردند و چه  کسانی که به 

  .آلمان و عثمانی اقدامات می نمودندتحريک 

تبريز )  ه ١٣٣٠(تهرانيان هم که واقعه قائله عاشورای يکهزارو سيصد و سی 
را بواسطه ورود قشون  روس بدان شهر فراموش نکرده بودند از نزديک شدن 
قشون روس به تهران در اضطراب  شديد افتادند  شخص پادشاه جوان هم که 

واده خودش هستند که با روسها همدست می باشند و می دانست اشخاصی در خان
شايد در اين انقالب آنها به طمع تخت و تاج بيفتند از مقام سلطنت خود نگران 
ماند ولی با استقامتی که زياده از استعداد سن او بود خود داری می کرد و گاهی 
سخنان درشت هم بنمايندگان روس و انگليس می گفت مستوفی الممالک هم 

  .چه می توانست او را  قوت قلب می دادهر

اول محرم که قشون روس از قزوين بجانب تهران  حرکت کرد  آثار اضطراب 
در مردم هويدا  گشت  نمايندگان عثمانی و آلمان  و اطريش سفارتخانه های خود 
را خالی کرده بيرق دولتهای بی طرف را بر سرعمارتهای سفارتخانه ها نصب 

ارداد سری که با شاه و مستوفی الممالک دادند و ديگری کردند و با يک قر
خبردار نبود مصمم شدند  تهران را ترک کرده به شهر ديگر بروند دولت هم 

  .پايتخت خود را به اصفهان تبديل  نمايد

مستوفی الممالک که می دانست اگرقشون روس وارد تهران شود با اشخاص 
مانها تعرض خواهد کرد و شايد وطن پرست بعنوان جلوگيری از تحريکات آل

واقعه خونين تبريز در تهران تجديد گردد و بکلی رشته امور منفصل شود اين 
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بود که روز اول محرم محرمانه جمعی را واداشت از تهران خارج  شده در قم 
اقامت کرده آنجا بعنوان دفاع ملی قوه جمع آوری نمايند ميرزا سليمان خان 

ستگی تام به مستوفی الممالک دارد واداره ژاندارمری معاون وزارت داخله که ب
هم باو سپرده است بعالوه با آلمانها  که روابط سری دارد از آن اشخاص بود که 

  .حرکت  کرد

کميته  مرکزی فرقه دموکرات هم که مورد بدگمانی روسها بود تهران را ترک 
خصوصی  نمود بعد از ظهر روز  اول محرم از طرف رئيس الوزراء بطور 

بنگارنده پيغامی رسيد که تکليف خود را بعد  از رسيدن آن پيغام چنان دانستم بی 
درنگ از تهران حرکت نمايم اين بود بدون هيچگونه تهيه حتی کتابها  و 
نوشتجات روی ميزتحرير خود را جمع نکرده مهيای حرکت شدم و روز دوم 

  .بجانب قم روانه گشتم  محرم بعد از ظهربا اهل و عيال از تهران خارج شده

گرچه عنوان مسافرت اين بود که برای زيارت عاشورا به قم ميروم ولی با 
خبرآن می دانستند سفر اضطراری است که من به آن اقدام  کرده ام  بهر 
صورت در راه قم  جمعی از دوستان را ديدم که مانند من ترک يارو ديار کرده 

قم شده ، بانتظار حوادث تهران   نشستم و  بجانب قم ميروند روزسيم محرم وارد
  .پی در پی  دوستان و آشنايان  وارد گشتند

و اما در تهران شب دوم محرم که از طرف دولت مکرر به سفارت  روس و 
انگليس پيغام رفت و از علت اين حمله قشون روس به پايخت استفسار شد جواب 

ل ميرود تعرضی به سفارتخانه دادند بواسطه انقالب شهر درايام عاشورا  احتما
های ما بشود ازاين سبب قشونی در نزديکی تهران حاضرنگاه می داريم که 
وسيله امنيت بوده باشد و قشون مزبوراز ينگی امام که نيمه راه قزوين به تهران 
است تجاوز نخواهد کرد پاره ئی از دولتيان کوته نظر اين سخن را باورکرده 

در دربار جمع شده تکليف ميطلبيدند آرام  نمودند اما اين مرد ميرا که پی در پی 
اغفال بيش از چهار روز طول نکشيد و روز پنجم مقدمه قشون ازينگی امام 
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  . بجانب کرج  و شاه آباد که چهار فرسخی تهران است حرکت کرد

يکی از روزهای )  هـ١٣٣۴( روز هفتم محرم  يکهزار و سيصد سی و چهار 
ن شد روزمزبور روزمبارزه سياسی دولت جوان ايران با بزرگ تاريخ ايرا

دولتين روس وانگليس و متفقين آنها شد اثاثيه  سلطنتی برای نقل وتحويل دادن 
پايتخت جمع آوری شد از طرف شاه بدربار لندن و پطروگراد تلگراف شد که 
چون بدون مالحظه و بدون هيچ جهت قشون روس بطرف پايتخت من می آيد 

نستم  پايتخت خود را  تغيير بدهم  منبعد هر اتفاقی بيفتد دولت ايران الزم دا
مسئول نخواهد بود سفرای دول آلمان و اطريش و عثمانی از تهران خارج شدند 
جمع کثيری از رجال دولت و ملت تا آنجا که توانستند و وسائل حمل و نقل 

شت اداره فراهم بود تهران را ترک نمودند انقالب شديد درشهرهويدا گ
ژاندارمری به جانب قم روانه شد ژاندارم و پليس از دم ارک همايون تا بدروازه 
حضرت عبدالعظيم  صف کشيدند کالسکه سواری شاه را حاضر کردند بوسيله 
تلگراف به بالد ايران خبر داده شد  که شاه پايتخت خود را عوض می نمايد 

افخانه ها جمع شدند و نهايت بی انقالب به تمام مملکت سرايت کرد خلق در تلگر
  .اختياری انتظار خبر مرکز می کشيدند

مردم تهران که قطع  داشتند به محض خارج شاه از تهران قشون روس از شاه 
آباد وارد شهرشده  اشرار شهری با آنها هم دست گشته از هيچگونه بی انتظامی 

  .فرو گذار نخواهد شد بی نهايت در وحشت  و اضطراب بودند

و بهر صورت بعد از ظهر روز هفتم شاه صمصام السلطنه بختياری و دمحم 
وليخان سپهدار را که  دومی  نام وزارت جنگ دارد مأمورکرد  به سفارتخانه 
روس و انگليس بروند ورسماً اطالع  بدهند که پايتخت دولت تبديل به اصفهان 

  .ها را خبر دار نمايندمی شود واز تلگرافی که بدربار لندن و پطروگراد شده و آن

دو فرستاده دولت که رسالت خود را انجام دادند موجب اضطراب خاطر و    
نماينده روس وانگليس شده خواهش کردند شاه حرکت خود را بتعويق اندازد تا 
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آنها شرفياب گردند وبی فاصله خود را بدربار رسانيده خواستند حضور شاه  
بالتماس شاه را راضی کرد که مجلسی بشود با  بروند بار نيافتند بالخره سپهدار

دو سفيرگفتگو نمايند و شاه حرکت خود را تعويق بيندازد اين بود که مجلسی 
مرکب از مستوفی الممالک مشيرالدوله مؤتمن الملک عين الدوله سهپدار تشکيل 
نتيجه اين شد که شاه حرکت نکند و قشون روس به ينگی امام برگردد و دولت  

سفير داخل  مذاکره  بشوند  و تعهدات  آنها را سفارت امريکا ضمانت کند  با دو 
جمعی از وزراء و رجال دولت که طرفدار سياست روس و انگليس هستند از 
عجز و البه  و گريه و زاری هم نزد شاه برای انصراف خاطر او از مسافرت 

برگردانيدند و  کوتاهی نکردند و بالجمله پيش خانه  شاه را که حرکت کرده بود
جمعی از رجال که بحضرت عبدالعظيم رسيده بودند بازگشت نمودند سفيرروس 
و انگليس در همين حال عضويت رسمی عين الدوله و فرمانفرما را در کابينه از 
دولت در خواست کردند مستوفی الممالک هم که صالح را در امرار وقت می 

اداره می کرد واگذارنمود ولکن اسم دانست بفرمانفرما وزارت داخله را که خود 
بی رسم زيرا فرمانفرما راجع به مالک  جنوب و غرب  نمی تواند امری صادر 
نمايد  و در شمال هم حکومت تابع  سياست روس است پس وزارت داخله او 

  .معنی ندارد وعين اللدوله را هم عضو مشاور کابينه قرارداده

م از نمايندگان مجلس ملی که به نصف و بالجمله در اين انقالب يک قسمت مه
بالغ می شد به قم و به نقاط ديگرمسافرت کردند مجلس ملی تعطيل قهری شد 

  .سياست باطنی دولت يعنی شخص شاه و مستوفی الممالک بکلی مستور ماند

در صورت ظاهر با نمايندگان روس و انگليس مماشات می کردند با اصرار به 
اقل مراجعت نمايد ولی نمايندگان مزبور بوعده خود اينکه قشون روس بقزوين ال

که قشون از کرج به ينگی امام باز گشت  کندهم وفا نکردند گاهی عده می رفتند 
و باز برمی گشتند و دائماً  برازياد قوای خود ميافزودند دراين حادثه رؤسای ايل 

ت خودرا بختياری که در تهران بودند ازهمه بهتر مهيای خدمت بدولت شده ضدي
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با دشمنان دولت آشکار کردند جمعی ازتجار و کسبه و از اشخاص مختلف از 
مردم تهران هم به قم آمدند پاره ئی بواسطه اينکه خود را در مخاطره ميديدند و 
پاره ئی برای اينکه خويشتن را در انظار مردم مخالف روس وانگليس قلمداد 

  .برای جاسوسی حرکت کردندکنند گرچه واقعيت نداشته باشد پاره ئی هم 

بازدر تهران روز هفتم محرم ابالغيه ئی از طرف سفارت روس طبع و نشر  
  :شد و بمضمون ذيل

سفارت امپراطوری به اطالع عموم ميرساند اينکه دولت امپراطوری روس  
اقدام به اعزام قشون کثيربه ايران نموده فقط محض جلوگيری از دسايس 

وعثمانی است که دراين اواخربه اندازۀ تحريکات  محرکين آلمانی و اطريشی
  .آنها ازحد افزون شده که امنيت و سکونت ايران را فوق العاده تهديد می نمايد

مقصود دشمنان ما در ايران از اين تحريکات اين است که مناسبات واديه و 
محو  روابط دوستانه که ازقديم  االيام  فيمابين دولتين روس و ايران برقرار بوده

  .ونابود سازند 

چون هرگونه تشبثات وتدابيربرای حصول اتحاد کامل با دولت شاهنشاهی و 
جلوگيری ازاقدامات فريب آميز طالی آلمانی ابداً فائده نکرد و نتيجه نبخشيد و 
همچنين دولت امپراطوری نخواست مقابله به مثل نموده بهمان وسائلی که 

حريکات که باالخره طبعاً مملکت را به حال دشمنان ما از قبيل رشوه  دادن و ت
نا امنی و اعتشاش سوق می داد اتخاذ نمودند اقدام  نمايد لذا دولت امپراطوری 
مجبوراً با تحمل مخارج بدينوسيله توسل نمودند اقدام نمايد لذا دولت امپراطوری 
مجبوراً با تحمل مخارج بدينوسيله توسل جست که به اين تحريکات نخربده 

  .مانيها و اطريشيها و عثمانيها خاتمه بدهدآل

دولت امپراطوری اميدواراست بوسيله اين اقدام امنيت درايران برقرار و  
روابط حسنه ما بين دولتين  روس و ايران را مستحکم کرده آسايش و منافع هر 
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دو مملکت را تأمين نموده موجبات دوام سلطنت  خوشبختانه اعليحضرت 
  .م آوردشاهنشاهی را فراه

  با خط  جلی   

تمام ايران دوست ما بدانند اسلحه  قشون روس برضد آنها و خانواده شان و  
منازل آنها و ساير دارائی ايشان استعمال نشده و از قشون روس که در واقع 
اسباب و وسيله امنيت ايران که بواسطه تحريکات در حال اضطراب است می 

ً نسبت  به مردم صلح طلب نخواهد بود و در باشد هيچگونه خطری مخصوصا
  .هرموقع  قشون ما برای خريد آذوقه الزم نقداً قيمت آنرا خواهند پرداخت

  

  بخط ريز

قشون روس فقط برای محرکين آلمانی و اطريشی وعثمانی واشخاصی که 
برای جلب منافع غير مشروع  با دشمنان مامتحد شده و اين فقره مدلل ميدارد که 

راطوری روس و متحدين   او قيام  کرده اند مخوف و هولناک بر ضد دولت امپ
  .می باشد

پيش از اينکه بين بيانز نامه را نشربدهند بيان نامه ئی نزديک به اين مضمون 
فرستادند شاه دستخط   نموده از طرف دولت نشرگردد ولی شاه آن ورقه را 

ياننامه را نشرداد بدورانداخته امضاء نکرد اين بودکه سفارت   روس خود اين  ب
و سوء تأثير کرد چه افکارعمومی کامالً برضد روس و انگليس در ايران شد و 
خلف و عده هائی که از آنها ديده شد جای شبهه برای کسی باقی نماند که روابط 
حسنه آنها با ما روابط حسنه گرگ با ميش است و ايرانيان ديگر فريب اين 

ياننامه  برای اسايش خاطر معدودی از روس و دسيسه ها را نبايد بخورند اين ب
انگليس پرستان مفيد است که بدانند دوستی آنها با روس و انگليس در اينموقع 
آنها را از خطر نگاهئاری خواهد کرد و بالجمله از اين بياننامه  نيکوهويدا  می 
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  .شود   که روسها  به ملت و دولت ايران با چه نظر حقارت آميز می نگرند

مهاجرين تهران که به قم رسيدند رؤسای فرقه  –ينک نظری باوضاع قما 
دموکرات که قوه  ژاندارمری را در دست خود می ديدند و روابطی با سفارت 
آلمان و عثمانی احراز کرده بودند بی درنگ کميته ئی بنام  کميت دفاع ملی 

قدامات الزم تشکيل داده اوراقی منتشرساختند واشخاصی را بواليات فرستاده با
قيام کردند  در صورتيکه مردم کاردان کارکن در ميان آن ها بسيارکم بود  از 
طرف ديگر جمعی از رؤسای اعتداليون و فرقهای ديگر و اشخاص منفرد هم 
برای اينکه از مليون عقب نمانند يا از روی  وطن پرستی درقم جمع شدند و 

و بديگران رخنه نميدهند  چون ديدند رشته امور بدست فرقه دموکرات است
دلتنگ شده و رقابتی که بنام اختالف حزبی در تهران  بود در قم  بروز کرد  اما  
خير خواهان   به ميان افتاده  نگذاردند چندان اثر بر اين اختالف  مترتب گردد 
و نمايندگان مجلس شورايملی هم که در قم بودند هيئتی تشکيل داده از ميان خود 

نفری مرکب از نمايندگان دستجات مختلف انتخاب کردند و اين  کميته چهار
کميته تا يک اندازه در کارها با  کميته مرکزی دموکرات شرکت يافت و بهمين 

  .سبب از اختالف جلوگيری شد ولی باز اساس  محکمی  پيدا نکرد

رزو هفتم محرم همنی که ازتهران خبرعزم حرکت شاه به قم  رسيد مهاجرين 
ار اين خبر را داشتند بگرفتن تهيه ورود شاه  پرداختند حاکم قم  که که انتظ

شاهزاده  معتمدالدوله نوادۀ عباس ميرزای نايب السلطنه قاجاراست واز پيروان 
حزب دموکرات بکارافتاده جمعی از رؤسای قم را بدارالحکومه دعوت کرد 

يب بعضی از متوليباشی قم  هم که اول شخص متمول با نفوذ آن شهراست بترغ
مليون درآن مجلس حاضرشد پس از مذاکرات تهييج آميزحاضرين بهيئت جتماع 
بصحن آمدند روحانيان قم همه از طرف  حکومت در صحن مقدس دعوت شده 
حاضر گشتند مجلس بزرگی منعقد شد يکی از روحانيان قم ابتداء به منبر رفته 

م را به جهاد در راه دين و عزم شاه را در تغيير پايتخت به مردم خبر داده مرد
حفظ بيضه اسالم ترغيب نمود و باالخره نگارنده بمنبر رفته وظيفه خود را در 
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چنين مقام ادا نمود حاضرين اين مجلس که جمعی کثيراز مردم قم وجم غفير از 
زور متفرقه بودند از وقايع تهران با خبر گشتند و هيجان شديدی در خلق پديدار 

ه نقشه در تهران تغيير يافته  و کميته دفاع ملی ديکررابطه گشت غافل از اينک
ئی با دولت مرکزی نخواهد داشت با وصف اين کميته مزبور مشغول کار خود 
شد و هيئتی برای جمع آوری اعانه و تدارک دفاع ملی منعقد نمود اما بواسطه 
اغراض خصوصی بعضی از مردم قم و پاره ئی از مهاجرين که از اقدامات 

موکراتها دلخوش نبودند از آن هيئت کاری ساخته نشد واعتداليون اشتهار دادند د
که روحانيان قم مساعدت با اين اقدامات ندارند  چونکه اين اقدامات بتوسط  
دموکراتها می شود و به صحت عمل آنها اعتمادی نيست بهرصورت از قم 

اسطه مزار مقدس کاری ساخته نشد و نبايد هم ساخته شود زيرا مردم  قم بو
  .عادت به استفاده کردن نموده اند و از آنها توقع فائده رسانيدن نبايد داشت

در واليات جنوبی و غربی که نفوذ روس و انگليس کم  يا  –اما در واليات 
معدوم بود هيجانی بروز  کرد در همه جا بجمع آوری قوای ملی شروع نموده 

مات تکيه داد دموکراتها انتشارمی دادند  اند اما نه چندان که بتوان برآن اقدا
تغيير پايتخت و نقشه مخالف روس وانگليس و حرکت شاه موقتاً تأخيرشده  و بر 
عکس آنها اعتداليون شهرت ميدادند نقشه بکلی عوض شد و عمليات دموکراتها 

  .مخالف نظر دولت  می باشد و بهر صورت تشتت آراء و افکار زياد شد

ده مصمم شدم از قم به شهر ديگر بروم در ميان بالد غربی در اين حال نگارن
بروجرد را انتخاب کردم چونکه تصور می کردم تحصيل قوه  درآن ناحيه 
بواسطه ايالت فراهم تراز ديگربالد است وهم بواسطه آنکه اقارب عيال من در 
بروجرد اقامت دارند عزم کردم عيال و اوالد خود را به آن شهر برده زمستان 
را درآن جا آسوده باشند و خيال من از طرف آنها راحت باشد اين بود که روز 

از قم با خانواده بجانب عراق  ١٣٣۴بيستم محرم يکهزار سيصد و سی و چهار 
  )۵.(و بروجرد روانه گشتم
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   جهانی  اول جنگ طلوع از پيش ايران :بهار الشعراء ملک◀  

تاريخ مختصر احزاب ايران «  تابدمحم تقی بهار ملقب به ملک الشعرا در ک 
 : در باره  جنگ  بين المللی اول آورده است»  انقراض قاجاريه

در حزب دمکرات با انگليسيها روابط  خوبی داشت و مأمورين بريتانيا در  
اياالت به اين حزب روی خوشی نشان ميدادند وحزب اعتدال با روسها  

نفذ ايران و سرمايه داران دوست مناسبات خوب داشت، دولت تزاری با رجال مت
  . بود

ناصرالملک خود روابط سياسی دولت را با انگليسها محکم کرده ، حزب 
دموکرات را برانداخت و در ين راه جلب توجه کامل دولت تزاری را بعمل 

  ! آورد

  .اين حالت دوام  داشت تا جنگ بين المللی برسر کار آمد

کار احزاب خاصه ) قمری  ١٣٣٢رمضان( پيش از طلوع جنگ بين الملل
حزب  دموکراتيک زار شده بود، زيرا دولت انگليس و روس هر دو بر ضد 
آلمان متحد شدند، و درايران با عداوتی که ميان  روسهای تزاری و دموکراتها 
بود هر دو دولت شرکت کردند وازاينجا توجه دموکراتها که همۀ اميد شان 

منحرف گرديده بسوی  بود از دولت مزبور درمقابل مخاطرات روسيه بانگلستان
  .متحدين اروپای مرکزی معطوف  گشت

   ناصرالملک  سقوط 

بعد از تعطيل مجلس دوم سه سال و کسری ناصرالملک زمامدار مطلق بود « 
نفوذ  روس در اياالت . و با کمال خشونت با احزاب و احرار رفتار می کرد

لی مداخله مداخله می کريدند و با شمالی بيحد و روزافزون شده، درامور داخ
دموکراتها که هنوز در بعضی ايالت خاصه خراسان کميته و تشکيالت داشتند 

من در . مخالفت می ورزدند و اتباع روسيه بر رجال کشور بزرگی می فروختند
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منطبعۀ مشهد مقاله ای  ١٣٣٢شعبان  ٨نوبهار مورخۀ  ۵۵آن تاريخ در شمارۀ 
  :آنرا نقل  می کنمنوشتم که چند قسمت از 

آن دستی که انقالب ايران را خنثی گذاشت، آن دستی که زعما و قهرمانان « 
انقالب را نابود ومضمحل ساخت، آن دستی که سه سال ما را از نعميت  

علی رغم آرزو های سياسيون ايران کار  -مشروطه محروم داشته و هنوز دارد 
  » ....شکنی  می کند

ت يک ينظران گمان می کنند که کار ايران به مظفرساده لوحان و کوته « 
و معدوم شدن يک جمعيت سياسی ديگر ) مراد حزب، اعتدالست( سلسلۀ سياسی 

اما خبر ندارند  . اصالح شده و روبطرف  اصالحات خواهد رفت) دموکراتها (
  »!که همين مسئله يگانه سبب بدبختی و فالکت ايران خواهد شد

 ريت خواه ايران، تبعيد عناصرحرلمان، انفکاک قوای بسته بودن متمادی پا« 
تأخير . در خزانه داری» مرنارد بلژيکی « فعال مشروطه، مشروطه زمامداری 

انتخابات، عدم مداخلۀ مستخدمين سويدی در شمال، شناعت  امر و اهمال در
صمد خان در شمال غربی، هجوم رنجبران خارجه از شمال به سرحدات ، 

  » ....سياه  خواهد بود  ايران که آتيۀ   آشکار می سازد

طابق م قمری ١٣٣٢شعيان   ٢٧رسيد و در  سياسی  بحد بلوغ  درين اوان شاه 
  بدون رمضان ١٨سرطان تاجگذاری کرد و ناصرالملک سقوط کرد و روز  ٣٠

اينکه نطقی بکند يا شرح  کارهای ديرينۀ خود را بنويسد مانند کسيکه می گريزد  
  !! گريختبفرنگستان 

ناصرالملک قبل از سقوطش اعالن انتخابات را در ايران منتشر کرده بود و  
بعد از رفتنش انتخابات دوام  داشت، اما اگر انتخابات در عهد او تمام  می شد 
شايد اثری از حزب  دموکرات در مجلس سوم مشهود نمی شد، معهذلک باز 

  .اکثريت اين مجلس تقريباً با حزب اعتدال  شد
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   داد  نجات را دموکراتها  الملل بين  جنگ

در جنگ بين الملل احمد شاه بالغ بود و تازه به تخت نشسته و ناصر الملک   
وتشنجات سختی . مجلس سوم بازشد و دموکرات و اعتدال در مجلس بودند. رفته

گاه ائتالف می کردند و گاهی بوسيلۀ . هم در اين مجلس بين دستجات رخ داد
دموکراتها اين نوبت . اکسيون بی طرف اکثريتی بوجود می آوردندسازش با فر

زيادتر بودند،  اعتداليون بدو دسته تقسيم  شده بودند دسته ای آزاديخواه  و دسته 
تا اينکه فشار متفقين از طرفی . ای روحانی و گفتگو بر سرسياست خارجی بود

. قسمت شود تحريکات متحدين از طرف ديگر موجب شد که افکار بدو طبقه
از تهران هجرت کردند و از جلو هجوم  » آلمان و دوستانش«  هواداران متحدين 

دسته ای از سپاهيان روسی که از قزوين بسوی تهران به بهانۀ تأمين پايتخت می 
مرحوم  مستوفی الممالک رئيس دولت بود وشاه  . آمد بطرف قم  رهسپار شدند

اين واقعه صورت نگرفت، اما غالب   را می خواست از تهران حرکت بدهد ولی
  .باشارۀ دولت به قم  رفتند از آنجا مهاجرت نمودند –وکال چنانکه خواهيم  ديد 

  

  قبل سال بيک برگرديم

انقالبات و تشنج عجيبی در ايران پيدا )  قمری  هجری  ١٣٣۴( درين  سال 
ن ساير قبالً  می دانستنيم  که حزب دموکرات و قسمتی از آزاديخواها.  شد

ً در حال  احزاب درعهد ناصر الملک بفشاردولت روس  گرفتار  بودند و غالبا
ارگان  دموکرات  »  ايران نو«  جرايد  ملی .  تبعيد و بازداشت بسر می بردند

ارگان »  استقالل ايران « ارگان اعتداليون  و روزنامه » شوری « و روزنامه 
در . يگر از جرايد توقيف شدندمستقل و بسياری د» شرقی«اتفاق و ترقی و 

در تبريز از » شفق« در مشهد  و » نوبهار«ايالت  نيز روزنامه های ملی 
  .طرف  دولت يا بفشار روسها  توقيف  گرديدند
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  .به از  افتتاح مجلس  سوم  حکومت  مشروطه   بار ديگر   بوجود آمد 

لف در تهران بمدريت مؤ» نوبهار« جرايد ملی از نو جان گرفتند، روزنامه  
که ازجرائد مستقل و متکی بحزبی » رعد« بجای ايران نو داير گشت، روزنامه 

« سيد ضياء الدين طباطبائی، داير گشت و جريدۀ هفتگی بنام « مديريت ه نبود ب
راه افتاد، سوای اينها روزنامه های » متين السلطنه « برياست » عصرجديد 

هواداران اتحاد اسالم و » داد روشن بام« دموکرات و » ستاره ايران« ديگر 
  .جرايد  ديگر بوجود آمد

به هواداری  صريح  » عصر جديد « و » رعد« از همۀ اين جرايد  فقط 
متفقين يعنی  روس و انگليس  چيز مينوشتند،  ولی باقی جرايد نظر بسوابق 
حزبی و تأثر شديدی  که از عمليات روسهای تزاری و سکوت عميق انگلستان  

برابر مظالم حضرات داشتند طوری از متفقين رنجيده بودند که  می توان  در
گفت اکثريت افراد  احزاب و مطلق  روزنامه نگاران از همان  بدو امر و طلوع 
ستارۀ جنگ به هواداری متحدين دل بستند  و اين احساسات يکباره عمومی  شد، 

گرديده به انقالب   و تدابير مأمورين ترک و آلمان و اتريش نيز مزيد علت
  .فکری  و قلمی و عاقبت  بقيام  حزبی و مهاجرت پيوست

و تعيين مناطق نفوذ  ١٩٠٧بايد گفته شود که دولت تزاری بعد از عقد معاهدۀ  
روس و انگليس در ايران تصميم  گرفت که در منطقۀ نفوذ خويش دست بکار 

  !شود و بمداخالت مستقيم در امور داخل ايران آغاز کند

چنانکه ديديم بعد از قيام ستارخان در تبريز به بهانۀ آوردن آرد  و حفظ  اتباع   
روس،  سالدات وارد آذربايجان کرد، و بعد از  قضيۀ  شوستر و دادن اولتيماتوم 

تحريک ه نيز قوائی به قزوين و استر آباد و خراسان وارد کرد و ب ١٣٢٩در 
قای آدمحم طالب الحق برادر سيد علی  مفسدين در خراسان آشوبی برپا نمود و سيد

يزدی مجتهد و يوسف خان هراتی و جمعی ديگر را واداشت که در مسجد و 
صحن رضوی گرد آمده بر ضد  حزب دموکرات و مشروطه خواهان و عاقبت 
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بخالف حکومت مرکزی  و به هواداری دمحم علی ميرزا که در استر آباد بود قيام 
شتند و جمعی  مسلح  دور خود جمع کردند و افکار کردند و گروهی بيگناه را ک

عوام  را زهر آگين ساختند و امنيت را از خراسان سلب نمودند بخددی که حاکم  
از خلع سالح آنان عاجز شد و دموکراتها  که می  توانستند از آنها  جلوگيری 
کنند بفشار روسها قبالً تبعيد شدند و چون ميدان خالی شد خود روسها  بر 
مفسدين  تاختند و صحن و مسجد و حرم و گنبد را هدف توپ ساختند  و به 
فجايع تاريخی دست زدند  و از رؤسای اشرار يوسف خان را که  اسناد  در 

  !دست داشت درحين گريز فرستادند وکشتند وطالب الحق را بروسيه  گريزانيدند
کردند و مقدمات  روسها عالوه  براين مفسدتها در امور داخلی نيز مداخله می 

دست اندازی  در منطقۀ  نفوذ  خود را فراهم  می آوردند ، خاصه که ناصر 
الملک و ساير رجال هم خود را تسليم آنان کرده  و در قبال  تقاضاهای مأمورين  

از قبيل  مسيو مرنارد خزانه دار و همکاران ديگر ( روس و مستشاران بلژيکی 
مقاومتی بروز نمی  داند  و )  ستان بودندها متحد  و همدا او  که با روس

رفته است و اميدی به بقای  از دست ناصرالملک صريح می گفت که ايران
و حتی از اين سخنان يأس ! استقالل و تماميت ملکيۀ اين کشور نمی توان داشت

آميز و زهر دار با شاه جوان  نيز گفته می شد و شاه را به جمع مال و نوميدی  
  !مملکت  تشويق  و راهنمونی ميکرداز مردم  و 

با اين مقدمات و در واقع  کمتر کسی از عقال بود که  اميدی به بقای  کشور 
داشته باشد و مداخالت  دولت روس اميد را در قلب و حساسترين  فر د ايرانی 
می گشت و فقط معجزی می توانست ايران را از شر مداخالت روسيه و ار زير 

] ه[و اين معجز -نجات دهد هرآگين زعمای بدبخت و مأيوسبار يأس و سخنان ز
  ! جنگ  بين الملل بود

آری جنگ بين الملل احساسات فشرده و فسردۀ  مذکور را منسبط و گرم  کرد 
و خبر فتوحات سربازان  آلمان در روسيه ايرانيان حساس را که از روسها نا 

  !متحدين  وادار کرداميد و از انگلستان  رنجه  خاطر بودند به هواداری 
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 شد شروع مهاجرت 

مجلس سوم که اکثريت و اقليت نا معلومی داشت توسط شاه مفتوح شده  
مجلس مزبور از آغاز گشايش گرفتار اين . بيطرفی ايران در جنگ اعالم گرديد

بحران فکری شد، جرايد نيز دچار حرارت و هيجان شديدی شده بودند، 
زاده در   تقی. ها روز افزون شده بود تخانههای سياسی از طرف سفار فعاليت

را به تهران فرستاد و با کميته دمکرات مذاکراتی   برلن بود واز آنجا کسانی
از افراد فراکسيون   بالجمله معلوم شد کميته دمکرات در تهران با قسمتی. داشتند

ز دمکرات متحد شده اند و با ژاندارمری که برياست معلمان سوئدی داير بود ني
 .همدستی در کار است

آمد و انديشناک بودند و اعتماد آنها از اداره   متفقين از اين قضايا خوششان نمی
بود که بر " بمب"ژاندارمری سلب شده بود و تهران در نظر آنها يکپارچه 

عصر "خالف آنان ممکن است منفجر شود، چنانکه مرحوم متين السلطنه مدير 
های  سال: "نوشت ١٣٣۴جشنبه سوم محرم الحرام ای بتاريخ پن در مقاله" جديد

و عثمانی حرکت   های مسلح از روسی، آلمانی قبل در تهران پايتخت ايران هيئت
توان گفت تمام ما در روی  بطوريکه می(نميکرد، اسلحه و بمب از اطراف ما 

باری معلوم است که اين !..." بتهران وارد نشده بود!) کنيم بمب حرکت می
حدی اغراق آميز بود و برای رفع بهانه حرکت قشون روس از کرج  عبارت تا

 !...هيچ هم نبود  بمرکز نوشته شده بود، اما بی

يکعده قشون روس که  ١٣٣٣اين حالت موجب گرديد که روز آخر ماه ذيحجه 
آنها بتفاوت از يکهزار و هفصد تا دو هزار نفر بود از قزوين بقصد تهران   عده

ی الممالک رئيس الوزرا تصميم گرفت که شاه را از حرکت کرد و مستوف
پايتخت حرکت داده باصفهان ببرد و قبالن هم بکميته دمکرات و بعضی وکال 
محرمانه دستور داده بود که از تهران بقم رهسپار شوند و اين دستور را در 
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 - از تهران برويد : قصر ابيض بمن و شاهزاده سليمان ميرزا شخصاً داد و گفت
  الخره ژاندارمری بامهمات، و از سفرای دول متحده سفير آلمان، و جمعیو با

 .از نمايندگان مجلس و مردم متفرقه بسوی قم عزيمت کردند

ای  من در نوبهار بعد از دريافت خبر حرکت قشون روس بسمت تهران مقاله
بود و يک شماره ديگر نيز بعد از آن !" دشمن حمله کرد"نوشتم که عنوانش 

در پاسخ مقاله عصر !" دوست هم حمله کرد"ای تحت عنوان  شد و مقاله منتشر
جديد که باالتر ذکر شد نگاشتم و اين روزنامه بالفاصله توقيف گرديد و بمن 

 !اشاره شد که از تهران خارج شوم

  

  مهاجرين حرکت

اينک قسمتی است که از روی يادداشتهای تاريخی مفصلی که در همان اوقات  
  :ل می کنيمنوشته ام نق

رفتم درهيئت وزرا که در قصر ابيض تشکيل  شده  ١٣٣۴شب پنجم محرم « 
بود، مستوفی الممالک  با چشم بی حالت خود نگته می کرد، سپهدار اعظم  فقط  
خود را  حرکت  می داد و با کالهش بازی می نمود، چيزی که در ان جلسه نبود 

ه اطاق ديگر و به رئيس  الوزرا من بر خاستم  و رفتم ب... دو فکر موافق بود
پيغام  دادم که  با شما کاری دارم  ممکن است تشريف بياوريد اين 

عقابی از چوب  فوفل جزء مبل  اين اطاق بود که بالهايش شکسته ولف ....اطاق
شده و آويزان بود، ديدن اين عقاب تق ولق مرا از ديدار قيافۀ با جرأت کلنل 

منصرف  ! روزانتقام فرا رسيد: رمری که می گفتادوال رئيس تشکيالت ژاندا
ادوال رفت،  شاهزادۀ سليمان ميرزا ليدر . کرد، و بالهای او را راست کردم

حزب دموکرات و فراکسيون آمد و رئيس  الوزرا هم تشريف آوردند، سه تن در 
گوشۀ اطاق نشستيم، از حرکت سپاهيان  روس  بسوی تهران صحبت کرديم و 
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  !بايد شاه  را برداشت و رفت :  چه بايد کرد؟ فرمودند:  يديم باالخره  پرس

فردا سليمان ميرزا  و عدۀ  . و سپس هم بما توصيه کرد که شما بايد برويد 
ميرزا سليمان ( ديگر از وکالی دموکرات وبی طرف و معاون وزارت داخله 

 و معدودی ديگر از افراد حزب بطرف قم عزيمت کردند و در) خان ميکده 
واقع  کميتۀ دموکرات و وکالئی که با آنها  سر سر يکی داشتند  حرکت کردند 

ولی من چون درعمليات  کميته دخيل نبودم و از سروسر حضرات صورۀ  
بوديم در تهران ماندم زيرا هنوز )  واليتی و نامحرم( بيخبر و به اصطالح آنها 

  .فصل  نشده بوددولت رسماً تصميم خود را آشکار نساخته بود و مجلس من

روز پنجم و ششم ماه بسرعت گذشت و مخاطرات  ساعت  باعث  نزديکتر می 
همه کس نمی دانست چه خبر است و  بلکه تصور می رفت  که اساسی در . شد 

کارها هست که عنقريب آشکار خواهد  شد، شب هفتم  محرم هوای محيط تهران 
رئيس .  از دحامی   بود رنگ ديگر داشت، من باز رفتم درهيئت وزرا، آنجا

الوزرا،  را مالقات  کردم، چيزی  نمی گفت  و نگاه  می کرد، در اطاق ديگری 
ديروز شرحی از طرف : آقای وثوق الدوله  وزير ماليه را ديدار کردم ، گفت 

را توقيف کنيم و مديرش » نوبهار« سفرای روس و انگليس بما رسيده است که 
شب خوفناک من از هيئت  ديپلوماسی   نآعاتی که در اين بود  اطال. تبعيد گردد

  !   ايران  کسب کردم 

ژاندارمری  دسته دسته سواره  و پياده  . روز هفتم محرم، شهر پرازغلغله  بود 
درتک و تاز بودند، درشگه و اسب ناپيدا، خبر تصميمی دولت که بايد امروز 

ران عزيمت کنند در شهر شاه با هيئت وزرا و  دربار و دفاتر و ذخاير از ته
دربار شاهی پر از ازدحام ، کالسکۀ شاه  را بدو اسب  قوی گلگون  . طنين انداز

بسته و سواران  مستحفظ  و رديف  صف زده ، آژان  و ژاندارم  از در اندرون 
تا درب دروازۀ  حضرت عبدالعظيم صف کشيده ، خالصه اينکه شاه می خواهند 

  .بروند
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  .وند؟ به اصفهان کجا می خواهند بر 

اين خبر برای من که سابقه داشتم چندان قرع سمع نمی کرد، ولی يک   
شهرچهار صد هزار نفری را بوحشت و تکاپو انداخته بود، چه معلوم بود که  

من قبل از ! معلوم بود که شاه  برای اين می رود که قشون روس می خواهد بيايد
جلس معلوم  شد که  قسمت ديگری هم  ظهر پس از  شنيدن  اين خبر رفتم  به م

  .از نمايندگان درين دو روزه  حرکت  کرده اند و در قم اجتماعی است

مانديم، شهر شد، نواب رئيس از هيئت وزرا باز گشته بودند،  نمايندگانی  که 
رئيس .  آنجا ولو بوديم برای کسب  خبر تازه بحالت ازدحام آنها از پيشباز کرديم

نمايندگان نيز . گفته بود که شاه  حرکت خواهند کرد» لملکمؤتمن ا« مجلس 
آيا تکليف قانونی نمايندگان که شاه . تصميمی گرفته تکليف خود را بميل بياورند

) آنهم  يک حرکت و نهضت سياسی ( و هيئت دولت ايشان عازم حرکت است 
  .چه خواهد بود ؟  بديهی است رأی داده شد که وکال نيز بروند

و با اين مقدمات بود که از دروازۀ  . د حقيقت و مقدمات يک تصميمیچنين بو 
طهران تا دروازۀ قم از کاروان مهاجر وبار وبنۀ ژاندارم و احمال و اثقال ذاخير 

ومهمات و قورخانه و اسب و درشگه و گاری واالغ وحتی پيادگان  بينوا  بشکل  
  !بازارچۀ پراز دحامی درآمده  بود

سفيرآلمان بود که به اعتماد قول رئيس » پرنس رويس«  از جمله مسافران 
  !الوزرا حرکت کرده و محل مأموری خود را  ترک گفته بود

ويک روزتاريخی که بسی مقدرات  ١٣٣۴به پايان رسيد روز هفتم محرم 
سهمگين را در زيردقايق پروحشت خود پنهان ساخته و آتيۀ نامعلومی را زمزمه 

  »!می کرد

د، آری شاه روز هفتم  محرم با وجود مقدمات مذکور حرکت شاه حرکت نکر« 
نکرد، علت حرکت نکردن شاه بسياراست، آنچه معروف شد آمدن سپهساالرکه 
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و صمصام السلطنۀ ) پدر بزرگ شاه ( آنوقت وزيرجنگ بود باب کامران ميرزا 
بختياری وعدۀ  ديگراز معمرين رجال بدربار و منصرف ساختن  شاه را از 

  .داليلی که همه صحيح  و منطقی بود موجب عدم  حرکت  شاه گرديدحرکت ب

از طرف ديگر نمايندگان سياسی روس و انگليس بقصد مالقات شاه بدربار 
رفتند ولی اول مرتبه شاه آنان را نپذيرفت اما باالخره بحضوراعليحضرت 

ن  باريافته و تهديدات و نصايح  مذکور را تجديد  نمودند و بار ديگر معمري
  .بحضور  بار يافته  گفته ها  را تجديد کردند

شاه متانت را از کف نداده  مسئوليت را بعهدۀ رئيس دولت را واگذار کرد و 
حضرات را بدو رجوع  داد و عاقبت دولت از تصميم حرکت شاه منصرف 
گرديد و قشون روس هم از آمدن به تهران خودداری کرد و بعد از يکهفته خبر 

سيلۀ تلگرافی که از مؤتمن الملک رئيس مجلس بنمايندگان   اين تصميم بو
محتوی  رقعۀ  رئيس  الوزرا و   ١۵٠عقرب بنمرۀ   ٣٠مهاجر در قم به تاريخ 

  اصل گريدد دربين  مهاجرين انتشار يافت

   

  :صورت تلگراف رئيس مجلس  

 ً   آقايان نمايندگان محترم مجلس امروز رقعۀ از رياست وزراء  رسيده  که عينا
  :درج  می شود

  .رياست مجلس شورای ملی شيدهللا  ارکانه  

روز دوشنبه هفتم ماه که بمناسبت تقرب قشون روس، به پايتخت، اعليحضرت  
اقدس همايونی شاهنشاهی خلدهللا  ملکه از طهران تصميم  حرکت فرموده بودند، 

ند، حال جمعی از آقايان نمايندگان محترم  حرکت  فرموده به قم مشرف  شده ا
که با جريان مذاکرات اميد  بخش ارادۀ  مقدسۀ ملوکانه  از حرکت منصرف شده 
است البته تصديق خواهند  فرمود که امتداد غيبت آقايان معزی اليهم بيشتر از 
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اين  اقتضا ندارد و الزم است در چنين موقع که دولت مشغول تصفيۀ مهم ترين 
شورای ملی  داير و بايفای تکاليف   مشکالتست با مراجعت آقايان محترم مجلس

عين اين مطلب هم از قرار معلوم بخود  آقايان . مقررۀ خود مشغول باشند، انتهی
از طرف دولت مخابره شده است، معلوم  است  با رفع  علت رفع  معلول از 

به ساير آقايان که در بالد  متمنی هستم عين اين تلگراف را. نتايج طبيعی است
  »  حسين«از طرف خود و عموم آقايان حاضر . »مخابره  نمايند ديگر هستند،

محرم در قم  در جلسه نمايندگان قرائت شد،   ١۵اين تلگراف روز سه شنبۀ 
بعضی باز گشته و برخی که احتمال داشت از طرف روس ها برای آنها 

يک هفته از قضيه گذشت  در حالتی که تهران ! مخاطرانی باشد بر نگشتند
« شکل  ديگری بخود گرفته بود، مجلس منفصل، جرايد ملی  سوای حالت و 

توقيف يا تعطيل ، سفير آلمان و کليۀ طرفداران آلمان » عصر جديد« و »  رعد
و ترک  و همۀ  رؤسای حزب  دموکرات و اعتدال و تمام قوائی که ممکن بود 

ده و در تهران روزی برعليه روس و انگليس نمايش بدهند  از مرکز خارج  ش
زمينه  درنهايت ساختگی و پرداختگی برای اجرای اعمال متفقين و هواداران  

  »ايشان فراهم  آمده بود؟

  ميشود منحل اعتدال و دمکرات 

از زعمای دمکرات تشکيل  گرديد و "  کميته دفاع ملی"ای بنام  در قم کميته
ميرزا دمحم  سليمان ميرزا، ميرزا سليمان خان،: ش چنين بودند اعضا ی برجسته ا

ناميده ميشد، وحيد الملک، حاج فطن الملک " فرزين"خان کلوب که بعد   علی
  و عده ديگر که با مسيو شونمان آلمانی) سميعی(، اديب السلطنه ) جاللی(

 .همکاری ميکردند

بودم که ميل نداشتم بدون اجازه رئيس مجلس، مجلس را ترک   من از کسانی
 .کنم
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، زيرا وزير ماليه صريح گفته بود که نمايندگان متفقين توانستم کرد اما چه می
ند، بنابر اين عزيمت بمهاجرت قطعی شد و در تحت لوای  ا تبعيد ترا خواسته

از اسفار   بواسطه شکستن دستم که در يکی  قرار گرفتيم ولی  کميته دفاع ملی
م و نزديک واقع شد ناچار شدم دعوت ثانوی دولت را پذيرفته بتهران بازگرد

بعد از توقف پنجماه در تهران که درينمدت با دست . بمعالجه دست بپردازم
شکسته در خانه آقای امير مفخم بختياری و مهمان مرحوم سردار جنگ 
بختياری بودم بامر سپهساالر اعظم که آنوقت رئيس الوزرا بود بخراسان تبعيد 

قای وثوق الدوله شدم و مدت ششماه در بجنورد متوقف گشتم و پس از کابينه آ
 .بمرکز احضار گرديدم

  :احمد شهريور  در تاريخ  خود می نويسد

ملک )  ١٩١۶مه  ۴ثوره  ١۴مطابق  ١٣٣۴پنجشنبه غرۀ رجب ( امروز« 
درشگه ( الشعراء مدير روزنامۀ  نوبهار که پس از افتادن  مشاراليه  از کالسگه 

تهران و درين مدت موقع مهاجرت از تهران و باز گشتن او به )  بوده است
بودن در منزل  سردار جنگ بختياری بموجب در خواست سفارت روس ادارۀ 
نظميه حسب االمررئيس الوزرا مشاراليه را بموجب رقعه دعوت می کند بادارۀ 

بمجرد ورود به نظميه مشاراليه را گرفتار نموده  و تحت الحفظ  می » مزبور
ضی ازعلما کردند  فقط  اين نتيجه در مرکزهر اقدامی که بع. برند بسمت مشهد

را داد که رئيس الوزرا را اطمينان داد در صورت ظاهرکه جا مشاراليه  
  »محفوط خواهد بود

تفصيل اين بود که روزی باشارۀ  کميتۀ دفاع ملی باتفاق مرحوم مشار الدوله   
حکمت و اقای سيد جليل اردبيلی و جمعی ديگراز نمايندگان و رجال محلی 

دو فرسنگی شهر برويم  و ماشاءهللا  خان کاشی  »  البرز« شديم که بقريۀ  مأمور
و پدرش  که با دويست و پنجاه سواربعزم قم و بقصد  جهاد با  مهاجمين   روس 

« می آمد مالقات کنيم و او را از ورود به شهر مانع شويم و واداريم مستقيماً به 
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ۀ دقوای روس سنگربسته  و آمابرود و بقوای ملی که در برابرهجوم » ساوه 
در بازگشت و دست چپ من از آرنج  شکست و در رفت . دفاع هستند به پيوندد

و مچ دست هم از جا در رفت و در قم بستری شدم، تا مرحوم  مستوفی الممالک 
مهالجه فرستادند و سپس مرحوم  ۀآقايان دکتراميراعلم و لقمان الملک را جه

حوم  سپهساالر اعظم را آورد و مرا به تهران بر ارباب کيخسرو اتو مبيل مر
  .گردانيد

چيزی نگذشت قوای روس از دو طرف هجوم  کردند و قوای ژاندارم و 
چريک را شکست  داده بطرف  قم رهسپار شدند و کميتۀ  دفاع ملی و رؤسای 
احزاب ديگر مانند مرحوم سيد دمحم طباطبائی طاب ثراه و مرحوم مدرس 

ه و آقای ميرزا دمحم صادق طباطبائی و گروهی کثيراز احرار  رضوان هللا علي
بسوی کاشان و اصفهان رهسپار گرديدند و از آنجا نيز به کرمانشاه شتافتند و در 
کرمانشاه مرحوم نظام السلطنه وزيرعدليه مدرس و آقايان فرزين و فطن الملک 

  .و صور و ساالر لشکرو غيره نيز  وزرای ديگر بودند

شاه اختالف نظر سياسی بين هيئت دولت نظام السلطنه و بين شاهزادۀ  در کرمان
سليمان ميرزا  و دموکراتها پيدا شد و با آنکه عده ای ازعمای دموکراتها  داخل 
کابينه بودند ميسر نشد اين اختالف حل شود ومنجربدستگيری جمعی از 

که ترکها با دموکراتها و رنجش سليمان ميرزا گرديد و علت اختالف اين بود 
ً با ايرانيان مهاجر نبايد همکاری کنيد و  آلمانيها مدعی شدند که شما مستقيما
بوسيلۀ ما بايد روابط سياسی خود را با مهاجرين ترتيب دهيد، ولی سليمان 

اين معنی نرفته می گفتند ما باعتماد مواعيد دولت  آلمان  ميرزا و جمعی زير بار
ان به صميمت ترکها نداريم و  بايد با آلمانها  هم نهضت کرده ايم  و ما با اطمين

عهد و همکار شويم ولی دولت معتقد بود که اين رويه  با عمل منطبق نمی شود، 
چه فعالً ما با ترکها همسايه ايم و آنها داخل جنگ هستند و اگر با ترکها روابط 

د بود و معين پيدا نکنيم تکليف آمد و رفت و همکاری ما با آنها دشوار خواه
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  .باالخره سليمان ميرزا شکست خورد و دولت  موفق  گرديد

معذلک در سرحد خانقين که مجبور شده بودند از جلو قشون  روس عقب 
بنشينند هر دو حزب  زعمای دو فرقه اجتماعی  کردند  و با يکديگر کنار آمدند 
و هر دو حزب را منحل ساخته يکی شدند و از آن روز حزب دموکرات و 

چنانکه   –تدال منحل  گرديد، تا آنکه بار ديگر در تهران حزب دمو کرات اع
  .خواهيم ديد تشگيل می گردد

  

 

  سياسی معجز يا روسيه انقالب

تا   بدست قشون روس آمد که از طرفی  هايی بعد از رفتن مهاجرين بهانه
. اصفهان و از طرف ديگر تا همدان و کرمانشاه و نزديک سرحد عراق بتازد

که ژاندارم و چريک و الوار و روستاييان دلير اصفهان جای   هايی و خوردزد 
است که بايد   و ملی  اند خود داستانهای تاريخی بجای با سپاهان روس کرده

 .جداگانه نوشته شود

اما بتهران ورود نکردند فقط صاحب منصبان روس و خانهايشان و تک تک 
 .اجعت ميکردندشدند و مر سرباز و سالدات وارد تهران می

کابينه مستوفی الممالک پس از استقرار قوای روس در همدان و اصفهان سقوط 
سپهبد اعظم . کرد و فرمانفرما رئيس الوزرا شد، بزودی او نيز سقوط کرد

 .تنکابنی که طرف اعتماد روس و انگليس بود رئيس الوزرا شد

راتف حکومت ب. بودند  ها در مرکز همه کاره در حين حکومت سپهدار روس
 ١٩١۶ميکرد و در تاريخ احمد شهريور اطالعات زيادی از وقايع اين دوره 

 :جمله گويد از آن. ثبت است، که خواندنی است
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خواستند وارد اندرون  روزی چند نفر زن روس بفرح آباد رفته بودند و می"
سلطنتی شوند و تماشا کنند، مردی روسی مست که از شهر دنبال زنان را گرفته 
بود رسيد و او نيز ميخواهد وارد حرمسرای شاهی شود و کار بکشمکش کشيده 

کند و بفرمانده قشون روس خبر ميدهد و  و شاه رئيس الوزرا را احضار می
 .آنمرد را ميبرند

*** 

بود در قصد مداخله در منطقه نفوذ خود داشتند و بهمين   ها مدتی گفتيم که روس
ن خود را از ايران بيرون ببرند و همين علت حاضر نشدند بعد از جنگ قشو

معنی باعث تزلزل بيطرفی ايران و فرياد مردم و جرايد و مداخله عثمانی و 
هزاران جنجال ديگر شده و کار بمهاجرت کشيده و موجب مهاجمات سپاه 

 .عثمانی بهمدان گرديده بود

وجب آن در کابينه سپهدار موفق شدند سندی از دولت ايران تحصيل نمايند و بم
سند دولتين در امور مالی ايران بالخاصه بوسيلٔه کميسيون مختلط حق مداخله 

صارم (يافتند و گفته ميشد که اين قرارداد را تنها رييس الوزرا و وزير خارجه 
 .اند امضا کرده و ساير وزرا موافق نبوده) الدوله

هنسنس بود با مسيو " کميسيون ميکس"رياست کميسيون مختلط که معروف به 
بلژيکی بود که از خزانه داری مصطفی شد و رياست اين کميسيون را پذيرفت، 

  .نشد  ای افتاد و اين قرارداد عملی خوشبختانه اتفاق تازه

ها در دولت سپهدار موفق شدند، سندی از دولت ايران  ها و انگليس روس
اصه به تحصيل نمايند و به موجب آن سند، دولتين در امور مالی ايران ، بالخ

شد که اين قرارداد را تنها  می  ی کميسيون مختلط حق مداخله يافتند و گفته وسيله
امضا کرده و ساير وزرا موافق ) صارم الدوله(رييس الوزرا و وزير خارجه 

 .نبودند

بود با مسيو “ کميسيون ميکس”رياست کميسيون مختلط که معروف به 
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فی شده و رياست اين کميسيون را داری مستع سنس بلژيکی بود که از خزانه هن
خوشبختانه اتفاق تازه افتاد و اين قرارداد  که صورت  آنرا ذيالً  می . پذيرفت

 : نگاريم  عملی نشد

 ١٠تير و  ٢٨[ ١٩١۶ژوئيه و اول اوت  ١٩ی قرارداد  نامه صورت موافقت 
 ]١٢٩۵امرداد 

ن دولتين نهايت توقير و احترام از وصول يادداشت متحدالمال سفارتي« 
راجع به  ١٩١۶ژوئيه و اول اوت  ١٩فخيمتين روس و انگليس مورخه 

پيشنهادهايی که متضمن اصالحات امور قشونی و مالی دولت عليه است زحمت 
که اوليا دولتين  با نهايت شعف و مسرت و اظهار امتنان قلبی از اين. افزا گرديد

نظر خود قرار  را وجهه آميز اين اصالحات فخيمتين با حسن توجه و نظر مودت
داده و اوليا دولت عليه را در اجرای اين اصالحات که متضمن ترقی و تعالی 
اين مملکت و ترقی و بسط تجارت و ثروت ايران است، کمک و مساعدت 

رساند که  نمايد جوابا استحضار خاطر محترم اوليای سفارتين فخيمتين می می
نهادهای مذکور نگريسته نظر به اوضاع  اوليای دولت عليه با نظر توجه به پيش

 .نمايد قبول می) فرس ماژور(کنونی 

ی  ی بيست و دو هزار نفر در تحت تعليم و تربيت عده عده که قوای نظامی به
کافی معلمين روس و انگليس در تحت اوامر وزارت جنگ دولت عليه ايران 

از حسن مساعدت  تشکيل گرديده در انتظام و استقرار امنيت عمومی بپردازند و
اوليای دولتين فخيمتين روس و انگليس در اعزام و استخدام اين معلمين و 

ی اين تشکيالت که متضمن مساعدت مالی با اين دولت  پرداخت مخارج الزمه
نمايد و در اين موقع خاطرنشان  است نيز مراتب مسرت قلبی خود را اظهار می

معادل ماهی بيست هزار تومان به  نمايد که تشکيل يک عده نظامی با بودجه می
 .الذکر در مرکز ترتيب و تشکيل خواهد يافت غير از قوای نظامی فوق

وسيله بسط و توسعه و  راجع به اصالحات امورمالی دولت عليه ايران به - ١
 .اختيارات کميسيون مختلط
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که اوليای دولتين فخيمتين مساعدت و کمک مالی را پرداخت ماهی  و اين - ٢
دويست هزار تومان برای مصارف الزمه جاريه تصويب و قبول مبلغ 

که  اند منتهای خوشوقتی و مسرت حاصل گرديده اميدوار است چنان فرموده
های مستقيم و غيرمستقيم اتباع  اند در اجرای پرداخت ماليات مرقوم فرموده

خارجه کميسيون مختلط بزودی موفق گردد و از طرف سفارتين فخيمتين هم در 
 .های الزمه به عمل آيد ن باب مساعدتاي

آميز را که حاکی از نيات صادقانه و  اوليای دولت عليه ايران اين روابط مودت
توجه قابل تقدير اوليای دولتين فخيمتين در ترقی و تعالی اين مملکت است با 

و اميدوارند که از اين بذل موافقت و . نگرند نظر خوشوقتی و صميمی می
رفت  ساعی و جاهد بوده و همواره از مساعدت و کمک در پيشمساعدت معنوی 

 .نيات حسنه اوليای اين دولت دريغ نفرمايند

در خاتمه از ذکر اين نکته ناگزير است که با رعايت مقررات قوانينی که اساس 
مواد مقرره قانون اساسی اين  تشکيالت دولت عليه ايران بر آن است و نظر به

تاح مجلس شورای ملی و سنا به تصويب و تصديق پيشنهادها در موقع افت
 ».مجلسين خواهد رسيد

من در بجنورد بودم که اين خبر توسط جرايد رسيد که سپهدار اعظم چنين  
 :مقوله را قبول کرده است، در آن هنگام قصيده گفتم که مطلع آن چنين بود

 آنرا که نگونست رايتش

 من هيچ نخواهم حمايتش

 ١٣٣۴شوال  ١٢طه نزديک شدن قشون عثمانی بتاريخ کابينه سپهدار بواس
 ١٩روز . سقوط کرد و کابينه وثوق الدوله تشکيل گرديد ١٩١۶اوت  ١٢مطابق 

همان ماه سفرای متفقين از بيم سقوط تهران و آمدن قوای ترک در صدد برآمدند 
 .که شاه و دربار را همراه خود بمازندران ببرند يا خود ترک پايتخت کنند

باب دعوتی در دربار صاحبقرانيه از چهل تن رجال بعمل آمد و از آن  درين
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  و پنج نفر حاضر شدند و پس از صحبت از موضوع، رای مخفی  جمله سی
رای بعدم حرکت شاه و دو رای بحرکت   سه  گرفته شد و از مجموع آرا سی

در و توسط دولت بسفرای متفقين نيز اطمينان داده شد که ... استخراج گرديد
پايتخت بمانند و حرکت نکنند و دولت نخواهد گذاشت قوای ترک باين حدود 

 .وارد شود

بعد از آنکه مهاجرت آغاز شد، چيزی نگذشت که انقالب روسيه در گرفت و 
  )۶(» ....سپاهيان روس تزاری ايران را ترک گفتند

  

   :مآخذ و توضيحات◀

 

. تورج اتابکی: ويراستار. ری حسن افشا ترجمه. ايران و جنگ جهانی اول   - ١ 
  ١٣ – ١٩ صص ، ١٣٨٩بهار : چاپ نخست. انتشارات ماهی: تهران

آبادی، انتشارات عطار، انتشارات فردوسی،  ، يحيی دولت»حيات يحيی« - ٢
 ٢۶٠ - ٢۶٧، صص ١٣۶١جلد سوم، تهران، 

    ٢۶٨ – ٢٧٧صص     - همانجا،  – ٣ 
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   ناصرالملک به ملقب همدانی گوزلوی قره ابوالقاسم ميرزا  ◀
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هجری شمسی، ميرزا ابوالقاسم  ١٣٠۶دی  ۴در روز : ازمنظر تاريخ ايرانی - ١
السلطنه  گوزلوی همدانی ملقب به ناصرالملک، از بزرگان قاجار و نايب قره

 .رگذشتاحمد شاه در تهران د

نوۀ محمودخان  و خان گوزلوی همدانی فرزند احمد خان قره ابوالقاسم 
هجری شمسی متولد شد؛ پدرش نظامی  ١٢۴۵ناصرالملک فرمانفرما در سال 

برد وبه همين دليل او در  و اغلب اوقاتش را در خارج از منزل به سر می  بود
در سفر دوم . دامان پدربزرگش ميرزا محمودخان ناصرالملک پرورش يافت

ناصرالدين شاه به اروپا، محمودخان ناصرالملک که از همراهان شاه بود، نوۀ 
ابوالقاسم در دانشگاه آکسفورد . خود ابوالقاسم را نيز برای تحصيل به لندن برد

به تحصيل پرداخت و پس از فراغت از تحصيل مدتی با سمت وابسته سفارت 
العاده به دربار هلند  نيابت سفارت فوق ايران در لندن خدمت کرد و دو بار هم به

 .و دربار آلمان رفت

هجری قمری به ايران آمد و يک سال بعد به  ١٣٠١ميرزا ابوالقاسم در سال  
ملقب » مشير حضور«خواهش پدر بزرگش از طرف ناصرالدين شاه به عنوان 

س خان در دستگاه ناصرالدين شاه به کار مترجمی مشغول شد و پ ابوالقاسم. شد
آرا به  از سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، در شورايی که عباس ميرزا ملک

دستور شاه برای تنظيم قوانين تشکيل داد، عضويت داشت و قوانين و 
خان همچنين در غياب  ميرزا ابوالقاسم. کرد های خارجی را ترجمه می نامه آيين

خواند و  ی شاه میهای خارجی را برا خان اعتمادالسلطنه، روزنامه دمحمحسن
های سفرای خارجی را برای او و بيانات شاه را برای سفيران ترجمه  خطابه

الدوله به عنوان صدراعظم در سال  خان امين پس از انتخاب ميرزا علی. کرد می
هجری قمری، ناصرالملک به سمت وزارت ماليه برگزيده شد و با کنار  ١٣١۴

خان هم از وزارت ماليه  مری، ابوالقاسمهجری ق ١٣١۶الدوله در سال  رفتن امين
ناصرالملک پس از . کنار رفت و پس از آن مأمور حکومت کردستان شد
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خان مشيرالدوله، سلطان  های ميرزا نصرهللا پيروزی انقالب مشروطه در کابينه
 .السلطان وزير ماليه بود خان وزير افخم و امين علی

سلطنه، نمايندگان مجلس شورای پس از سقوط کابينۀ ميرزا احمدخان مشيرال 
خان ناصرالملک را نامزد  ملی در نشستی محرمانه و خصوصی ميرزا ابوالقاسم

با تاييد اين تصميم از سوی دمحمعلی شاه، فرمان . الوزرايی کردند رييس
. هجری شمسی صادر شد ١٢٨۶الوزرايی ناصرالملک در سوم آبان ماه  رييس

با نمايندگان بدون خواستن نظر شاه،  ناصرالملک بعد از چند روز مشورت
وزيران خود را به مجلس معرفی کرد و چون بيشتر افراد اين کابينه با هم 

 .مشهور شد» کابينه خانوادگی«ارتباط خانوادگی داشتند به 

اولين اقدام ناصرالملک برای ايجاد تفاهم بين شاه و مجلس اين بود که شاه و  
ضور يابند و برای حفظ مشروعيت و صيانت شاهزادگان بالفاصله در مجلس ح

دمحمعلی شاه از اين . از قانون اساسی سوگند وفاداری به مشروطيت ياد کنند
پيشنهاد ناصرالملک استقبال کرد و قرار شد مجلس روزی برای سوگند شاه و 

 ١٢٨۶آبان  ١٩شاهزادگان تعيين کند؛ بدين ترتيب شاه و شاهزادگان در روز 
 .لس حضور يافتند و اين سوگند را به جا آوردندهجری شمسی در مج

اقدام ديگر او سر و سامان دادن به بودجه مملکت و کاستن از بودجه شاه،  
در دوره ناصرالملک بود که برای اولين بار، مجلس . شاهزادگان و دربار بود

ای را برای کل کشور تدوين کرد و به اين ترتيب توانست گام بلندی در  بودجه
ريزی که پايه و اساس هر حکومتی است، بردارد و  صالح شيوۀ بودجهراه ا

اگر چه . وظيفۀ خود را که نظارت در امر دخل و خرج مملکت است، اجرا کند
العاده ناراضی بودند ولی در ظاهر  دمحمعلی شاه و شاهزادگان در باطن فوق

يان با مخالفتی از خود نشان ندادند و در عوض بعضی از شاهزادگان و دربار
اجير کردن تعدادی از اوباش، نظم عمومی را مختل کرده و دست به اغتشاش 

 .زدند
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در اين آشوب و بلوا ناصرالملک تاب مقاومت نياورده و استعفای خود و  
وزيران را به دمحمعلی شاه تسليم کرد ولی شاه استعفای او را قبول نکرد و از او 

آذرماه به در  ٢٢ای در روز  ل عدهبا اين حا. خواست به کار خود ادامه دهد
مجلس آمده و بر ضد مشروطه دست به تظاهرات زدند و به نمايندگان توهين 

ها تيراندازی شود، درنتيجه بين  کردند و اين باعث شد که به سمت آن
خواهان و جمعيت تظاهرکننده زد و خورد آغاز شد و عدۀ نسبتاً زيادی  مشروطه

السلطنه، رييس  احتشام. ر تهران نيز تعطيل شدمقتول و مجروح شدند و بازا
شاه . مجلس مسبب را شاه دانست و دو تن را نزد شاه فرستاد و از او گله کردند

که از اين کار عصبانی شده بود، دستور داد فرستادگان مجلس را به فلک بستند 
او سپس رييس مجلس را به حضور . ها را اعدام کرد و بعد هم هر دوی آن

السلطنه هم به همراه وزرای کابينه نزديک  و رييس مجلس احتشامخواست 
شاه پس از فحاشی زياد و نواختن . همان روز به حضور شاه رسيدند    غروب

او . ها را صادر کرد ها، دستور توقيف و اعدام همۀ آن چوب به سر و صورت آن
ن چرچيل در همين زما. همچنين دستور داد ناصرالملک را با قهوۀ قجری بکشند

نايب رييس سفارت انگليس که از شرح ماوقع مطلع شده بود، وارد کاخ شد و 
با شفاعت چرچيل و يادآوری اين مطلب از سوی او که . اجازه مالقات خواست

الوزرا از مرگ نجات  ناصرالملک دارای نشان دولتی از انگلستان است، رييس
ترک کند و بدين ترتيب  يافت اما شاه شرط کرد که او بايد فوراً ايران را

 .ناصرالملک صبح فردای آن روز ايران را به مقصد اروپا ترک کرد

هجری  ١٣٢٩ناصرالملک بعد از خروج از ايران به لندن رفت و تا سال 
او يکی از دشمنان سرسخت دمحمعلی شاه محسوب . قمری به ايران بازنگشت

دازی حکومت او شد و در تمام طول دوران حضور در لندن درصدد بران می
ها دمحمعلی شاه از او خواست که به ايران بيايد، اما او که از  هر چه بعد. بود

 .مقاصد شاه اطالع داشت، به ايران نيامد
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السلطنه  ساله، عضدالملک نايب١٢پس از خلع دمحمعلی شاه و جانشينی احمد شاه 
نيابت سلطنت مدت . ها به ايران آمد شد و در اين زمان ناصرالملک بعد از سال
 ٩٠تر از شمسی در سنين باال ١٢٨٩عضدالملک طوالنی نشد و او در شهريور 

بعد از مرگ عضدالملک، برای جانشينی از طرف قاجاريه . سالگی درگذشت
ميرزا عزالدوله پسر   شد که عبارت بودند از عبدالصمد نام سه نفر برده می

الدوله پسردايی و داماد خان مجد دمحمشاه و برادر ناصرالدين شاه، مهديقلی
پيشنهاد . ناصرالدين شاه و باالخره ميرزا احمدخان عالءالدوله داماد عضدالملک

اسعد  الممالک بود و البته سردار  خان مستوفی گروهی ديگر، ميرزا حسن
اما در اين ميان گروهی با . ميل نبود بختياری هم برای قبول چنين پستی بی

آن زمان رييس مجلس بود، به تالش افتادند و محوريت ذکاءالملک فروغی که 
زمينه را در مجلس برای انتخاب ناصرالملک فراهم کردند و سرانجام 

به نيابت  ١٢٨٩در اول مهرماه ) رأی ۴٠(ناصرالملک با اکثريت ضعيفی 
وقتی اين خبر را تلگرافی به وی اطالع دادند، ناصرالملک . سلطنت تعيين شد

ايطی سنگين قائل شد که از جمله ماهيانه يکصد هزار برای قبول چنين پستی شر
بدين ترتيب ناصرالملک به مدت حدود . لایر حقوق بود که مورد پذيرش واقع شد

السلطنه ايران ماند و گاهی در لندن و زمانی در تهران به امور  چهار سال نايب
 .کرد رسيدگی می

و خواست به بهانه اينکه او سپهدار تنکابنی را مامور تشکيل کابينه کرد و از ا
در . کند مجاهدين را خلع سالح کند ديگر خطری مشروطيت را تهديد نمی

ماجرای اخراج مورگان شوستر آمريکايی زمانی که مجلس تن به اولتيماتوم 
ها نداد، ناصرالملک مجلس را منحل و نشريات را توقيف کرد و از اين  روس

د و از انجام انتخابات مجلس تا زمانی زمان عمالً نوعی ديکتاتوری به وجود آور
سرانجام چند روز پيش . که احمد شاه به سن قانونی نرسيده بود، خودداری کرد

ساله را به تخت سلطنت  ١٨از آغاز جنگ جهانی اول، ناصرالملک احمد شاه 
پس از خلع قاجاريه . نشاند و خود با وصول مطالبات گذشته مجددا به اروپا رفت
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رضا شاه پهلوی، ناصرالملک بار ديگر به ايران آمد و سرانجام  و آغاز سلطنت
فردای آن روز به . هجری شمسی در تهران درگذشت ١٣٠۶دی ماه  ۴در روز 

مناسبت درگذشت ناصرالملک ادارات تعطيل و مراسم تشييع او با حضور 
اعضای هيات دولت، وزير دربار، سفيران کشورهای خارجی، نمايندگان مجلس 

حضور  ملی و سران قشون و اعيان و رجال از منزلش تا سه راه امينشورای 
برگزار شد و پيکر او در جوار حرم حضرت عبدالعظيم در شهر ری به خاک 

 .سپرده شد

  :منابع 

 شرح حال رجال ايران، مهدی بامداد، انتشارات گلشن 

 گزارش ايران، مهديقلی هدايت، به اهتمام دمحمعلی صوتی، نشر سکه

 زاده، انتشارات علمی انقالب مشروطيت ايران، مهدی ملک تاريخ

 السلطنه، به کوشش سيد مهدی موسوی، نشر زوار خاطرات احتشام

  ٣، صفحه ١٣٠۶دی  ۵، ٢۵۶٧روزنامه ايران، شماره 

  تاريخ ايرانی : منبع

 

بطور مختصر ناصر الملک   شرحل زندگينامه دکتر باقر عاقلی در  - ٢
 :  ورده استبه نوشته آ اينگونه  

، فرزند  یشمس ١٢۴٢ملقب به ناصرالملك ، متولد  گوزلو قره ابوالقاسم ق
ل دانشگاه يو فارغ التحص یالت عاليتحص یدارا. پ احمد آقاخان استيسرت

 .! ت در انگلستان بوديد مورد حمايآكسفورد است و چنانچه بعداً خواهم د
در ) ماه ٣كمتر از (ال ش تا مهر ماه همان س ١٢٨٨رماه يت ٢۶خ ياز تار یو

ر يخان سپهدار اعظم، وزيدمحمول یس الوزراء به سرپرستيدولت بدون رئ
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 ٨خ يخان سپهدار اعظم، از تار ینه دمحمولين كابيمجدداً در اول. امورخارجه بود
 . ر امور خارجه شديش وز ١٢٨٨تا آذر ماه  ١٢٨٨مهرماه 
رزا محمودخان يم( از فرماندهان قزاق همدان بود و پدر بزرگش یپدر و

ار متنفذ و يان بسيران، از دربارير امور خارجه اين وزيهشتم) ناصر الملك
 . نشاه بوديمورد عالقه ناصر الد

ارائه  یق برا. ه ١٢٩۵، در سال  یالت مقدماتي، پس از تحص گوزلو قره
را در دانشگاه آكسفورد  یو مال یاسيل به انگلستان رفت و رشته علوم سيتحص

 ١٣٠٢ران در سال يو پس از مراجعت به ا. ديسال به اتمام رسان ۶در مدت 
ر حضور به او داده شد يلقب ش) پدربزرگ(رزا محمود خان يم یق، به تقاضا.ه

را  یخارج ین قرار گرفت و روزنامه هايو در وزارت انطباقات جزء مترجم
ً برا ك رزا محمودخان ناصرالمليق،م ١٣٠۵كرد در سال يشاه ترجمه م یبعضا

نشاه بود درگذشت و تمام القاب و مناصب و مكنت او ، يكه از محارم ناصرالد
 .د و ناصرالملك شدير حضور ، رسيو مشگوزلو  قرهن حكومت همدان به يهمچن

ان بود ، كارش يكه در زمره دربار ین شاه در حاليدر سلطنت ناصرالد
ز ين یمدت. دشاه بو یبرا ین خارجيو خواندن روزنامه و ترجمه قوان یمترجم

نشاه يبه دستور ناصرالد یپس از واقعه رژ. ت داشتيدر مجلس دربار، عضو
ن شاه در اثر يق، مظفرالد ١٣١۴مذاكره به انگلستان رفت و در سال  یبرا
اصغر  یرزا عليان كه در رأس آنها فرمانفرما داماد شاه بود، ميس در پايدسا

ران را يو صدارت ا. د نموديعن السلطان را از صدارت عزل و به قم تبيخان ام
در  ین الدوله كه سالها شور اصالحات و تجدد خواهيخان ام یرزا عليبه م

ه و خزانه كشور شروع كرد و ين الدوله اصطالحات را از ماليام. سردات سپرد
د تا با اطالعات كه از علوم يه برگزيابوالقاسم خان ناصر الملك را به وزارت مال

ناصرالملك . ه مملكت بدهديبه خزانه و مال یوسامانداشت، سر  ید ماليجد
اق يستم حساب را از سيم را برهم زد و در صدد بود كه سيقد یاتياصول مال

نه يدرآمدها و هز. ديبراساس عدد برقرار نما يیاروپا یخارج و مانند كشورها
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 نيد و با كنار رفتن امياصالحات ناصرالملك به ثمر نرس. ها مشخص شوند
به حكومت كردستان  یه معزول و پس از چندياو هم از وزارت مالالدوله 

 . منصوب شد
ن الدوله او را از مركز دور ين امين السلطان جانشياصغرخان ام یعل یرزايم

ت ، يدر كردستان بود و بعد به تهران آمد تا مشروط یناصرالملك مدت. ساخت
 . به او ارجاع شد یكار مهم

ر افخم يوز ینه هايلك به خدمت دعوت و در كابت ، ناصر الميبعد از مشروط
ده شد و يه برگزيبه وزارت مال) اتابك(ن السلطان ياصغر خان ام یرزا عليو م
 یز و صندليه، ميبود كه دستور صادر كرد در وزارت مال یرين وزياول

 یه، بعضير امور مالين اقدام وزيدر اثر ا. ننديز بنشيبگذارند و كارمندان پشت م
شدند كه ينوشتند و متذكر ميم ید آن روز، به عنوان تمسخر مطالبياز جرا

 یاطيخ یز براياطخانه اشتباه گرفته است ، ميناصرالملك وزارتخانه را با خ
ل دولت ياز طرف مجلس مأمورتشك ١٢٨۶آبان  ۴ناصرالملك در . است نه اداره

ز بعهده يه را نيكرد و وزارت مال ینه خود را به شاه و مجلس معرفيشد و كاب
ناصرالملك تشنج در تهران باال گرفت واقعه  یريدر دوران نخست وز. گرفت

شاه نسبت به ناصرالملك  یشد، دمحمعل یتوپخانه كه منجر به قتل و جرح عده ا
س از ين و او را از صدارت خلع و به زندان افكند كه با كمك سفارت انگليبدب

 .زندان آزاد و روانه اروپا شد
نكه مجدداً ير بودند تا اينخست وز یك مدتيرالسلطنه هريو مش نظام السلطنه

كرد و  یمعرف ینه خود را تلگرافيناصرالملك به خدمت دعوت شد و اعضاء كاب
د و ناچار به يرزا جوادخان سعدالدوله وزارت خارجه را به كفالت برگزيم

لملك استعفا دادند و ناصرالملك همچنان در اروپا بود ناصرا یصورت دسته جمع
نه مشروطه خواهان به وزارت يران آمد و در كابيرزا به ايم یبعد از خلع دمحمعل

بود و سپس  یكمتر از چندماه ید و مدت وزارت ويامورخارجه منصوب گرد
 .به اروپا رفت
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ن ين ، بين جانشييتع یب السلطنه ، برايرضا خان عضدالملك نايبعد از فوت عل
الممالك ، نامزد  یردار سعد و مستوفس. دستجات مختلف اختالف بروز كرد

 ید وليابت سلطنت رسيسرانجام ناصرالملك برنده شد و به ن. ابت سلطنت بودندين
 .ران وارد شدينكه به اينمود تا ا یران مدتها خوددارياز آمدن به ا

ه يانياست و ضمن ب یاسيل احزاب سين سمت، تشكياز اقدامات ناصرالملك در ا
به احزاب باشد و دو  ید مجلس متكيبا یكومت پارلمانمتذكر شد كه در ح یا

ده بود و با مشروطه يلكرده و اروپا ديتحص یناصرالملك مرد. ل داديحزب تشك
 یانجام خواسته آزاد یبرا ین شاه جلساتيمظفرالد. نداشت یخواهان صفائ

ز در آن جلسات يداد كه ناصرالملك نيل ميخواهان كه همان عدالتخانه بود تشك
ران زود است و يا یاو معتقد بود حكومت قانون و مشروطه برا. داشت شركت

كه سالها در انگلستان و  یباوجود. نكرد ین رو بامشروطه خواهان هماهنگياز ا
. در او بشدت وجود داشت یكتاتوريده بود معذلك روح ديفرانسه اقامت گز

در مدت سه د از انجام انتخابات طفره رفت و يابت سلطنت رسيكه به نيهنگام
ران مجلس نداشت و مطبوعات به شدت در فشار يابت سلطنت او، ايم نيسال و ن

ك يس رفت و مانند يد به پاريها را در كار دياريدخالت بخت یوقت. قه بودنديو مض
ح پرداخت و امور سلطنت را با مكاتبه و تلگراف يشاهزاده به گردش و تفر

را  یافراد. م به عزل او گرفتنديمتص یارهايسردار اسعد و بخت. داديانجام م
و تا روز آخر . ران آمدياما نه استعفا داد و نه به ا. مذاكره نزد او فرستادند یبرا

ن الملل اول شروع شد يكه جنگ ب یروز. ز حقوق خود را كامل وصول نمودين
كند، بار سلطنت را به دوش احمد  یت، شانه خالير بار مسئوليآنكه از ز یبرا

ده بود و خود پس از چند ينرس یكه او هنوز به سن قانون یشت در حالرزا گذايم
ناصرالملك . خود در چاله هرز، به اروپا رفت یالقييروز استراحت در ملك 

 یشود ول یتوانست منشاء خدماتيبود در دوران خدمت خود م....  یاستمداريس
ط يهتر در محب یده بود او را وادار به زندگيكه از جدش به او رس یاديثروت ز

ن يدر بهتر یراحت ید با اندوخته و ثروت زندگياو معتقد بود با. كرديم یگريد
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ن ين فكر را به احمدشاه تلقيابت سلطنت، ايخارج داشت و در زمان ن یكشورها
ران در قحط و غال ياول، كه مردم ا ین الملليكرد و او هم در بحبوحه جنگ ب

كردند به يو پوست مردار ارتزاق م از مردم از خون یغوطه ور بودند و بعض
سلطان احمدشاه به او  ینرو مردم به جايخود پرداخت و از ا یفروش گندمها

 . دادند) احمد عالف(لقب 
چ به فكر مصالح يداشت و ه یكيناصرالملك با انگلستان و عوامل او رابطه نزد

الت در يمكار و غارتگر، تحت پوشش ادامه تحص یايتانيمملكت نبود، بر
خود ،  یاستعمار یجهان سوم را مطابق اهداف و برنامه ا یروهايانگلستان ن

 :ن امر غافلنديشان از ايكند معهذا ساده اند یت ميترب
ن ثروت از پدربزرگ خود، يقسمت اعظم ا. داشت یاديناصرالملك ثروت ز

ر تجارت و ينشاه وزيرزا محمودخان ناصرالملك كه مدتها در زمان ناصرالديم
در  ١٣٠۶در سال  یسالگ ۶۴قراگزلو ،در سن . ده بوديود، به او رسخارجه ب

 ینده مجلس و مدتيمحسن قراگزلو فرزند ارشد او چند دوره نما. تهران جانسپرد
مور تاش شد يگرش ، داماد تيفرزند د ینعليفات دربار بود حسيس تشريز رئين

ن يحس یهمسر ز بهين یتنها دختر و. مورتاش ، متاركه كرديپس از سقوط ت یول
ش  ١٣٣۴ن عالء در سال يو حس. درآمد) ر دربار ير و وزينخست وز(عالء 

ن مهلكه جان به در برد و در سن يان اسالم مورد ترور واقع شد و ازايتوسط فدائ
 .ش درگذشت ١٣۴٣در سال  یسالگ ٨٢

ف دفتر مطالعات يتال: امورخارجه  ینامه و شرح حال وزرايزندگ: منبع 
نگاه کنيد به  دکتر باقر به نقل از  سايت مغرب نيوز و  یالمللن يو ب یاسيس

نشر گفتار ،  –مجلد  دوم « شرح رجال  سياسی  ئ نظامی  معاصر « عاقلی 
  ١٢٠٠ - ١٢٠٢، صص  ١٣٨٠ –نشر علم 

مختصراحزاب ايران انقراض  تاريخ« حاشيه کتاب بهاردر ملک الشعرا - ٣
ناصر الملک در مدت  : ملک می نويسدجلد  اول   در بارۀ ناصر ال» قاجاريه

ری سه ساله ای به ميل خود  و بميل  دولتين  با دموکراتها هر چه ممکن  وديکتات
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ا که گفتيم با دموکراتها  بد نبود درين يسخت می گرفت و حتی دولت بريتانبود 
  ١٣٣٢انتخابات که در جمادی االولی  و رجب  در مدت با روسها همداستان شد

ديد انتظار می رفت  که شکست  قطعی دموکراتها صورت پذيرد و اعالن گر
حتی در محافل  سياسی تهران گفته می شد که در اين دوره از حزب  دست چپ  
کسی انتخاب نخواهد شد و درانتخابات تهران هم يکنفر دموکرات انتخاب نشده 

ر  سفي. دموکراتها را ناصرالملک و روسها بزعم خود محوکرده بودند. بود
غروردر متحد المال  محرمانۀ  خود  به قونسولهای   انگليس تاونلی با اطمينان و
 اکلک دموکراته« ه کنوشت  ١٣٣٢ربيع الثانی ٢۵انگليس در ايران مورخه 

اما در حقيقت دموکراتها در اياالت ريشه دوانيده بودند،  خاصه  » ستاکنده  شده 
اين ايالتها اکثريت  با دموکراتها  خراسان و اصفهان و فارس و کرمان و درهمۀ 

بود و درانتخابات ثانوی تهران که بعد از افتتاح  مجلس برای هفت نفر وکالی  
رون شده بودند اعالن گرديد اکثريت قاطع  نصيب  يتازه  که بوزارت از مجلس ب

، هيئت  ٢٩و اعتدالی   ٣١عدۀ دموکراتها در مجلس سوم . دموکراتها گرديد
نفر بود وناچار    ٢٠ی طرف که با دموکراتها ائتالف کرده  بود و ب ١۴علميه 

درين مجلس حزب اعتدال دو دسته  شدند و يکدستۀ آنها با دموکراتها ائتالف   
صص   –جلد  اول » تاريخ مختصر احزاب ايران  انقراض قاجاريه«  « .  نمود
١۴ – ١٣   
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   هشتم فصل

  ايران موقت حکومت :اتحاديه منصوره◀

  

حکومت موقت « منصوره اتحاديه پژوهشگر تاريخ معاصرايران در باره ی   
جنگ  جهانی اول : ته آورده استدرجنگ  جهانی اول اينگونه  به نوش» ايران 

سه ماه بعد ترکيه ی عثمانی به طرفداری آلمان . دراروپا آغازشد١٩١۴در اوت 
. بی گمان اين اقدام بود که آلمان را متوجه شرق کرد. و اتريش اعالم جنگ کرد

نقشه ی آلمان اين بود که با نفوذ درهند و افغانستان آن ها را به شورش عليه 
با همين هدف، عوامل آلمان در ايران دست به تحريک . انگيزدانگليسی ها بر

ايرانيان زدند و شش ماه بعد از آغاز جنگ به توزيع اسلحه و پخش اطالعات 
دراين بين . ضد انگليسی و ضد روسی درمان ايالت غرب ايران  پرداختند

بهانه به دست عثمانيها می  ١٩١٠حضور قشون روس در خاک ايران از سال
  )١.(ه ايران يورش آوردندداد  ب

شاه جديد کشور، احمد شاه قاجار، ايران را  ١٢٩٣آبان  ٩/  ١٩١۴اول نوامبر 
و سپس همه ی کابينه های کشور نيز بر آن تأکيد )  ٢(بی طرف اعالم کرد

ولی روشن بود که تا قشون روس از ايران  بيرون نمی رفت بی . ورزيدند
ً اين که ايران نيرويی هم برای اعمال آن   طرفی معنايی نداشت،  خصوصا

در واقع نه طرف های جنگ و نه خود ملّيون ايرانی به ويژه دموکرات . نداشت
که خواستار اعالن جنگ ايران به متفقين بودند اعتنايی به بی طرفی ) ٣(ها 

دولت ايران افزون بر مشکل اعمال سياست بی طرفی با مسائل . کشورنداشتند
روس و انگليس، رقيبان ديرينه ای  که . ت به گريبان بودالينحل ديگری نيز دس

اختالفاتشان را کنار گذاشت بودند، امور سياسی و مالی )  ۴(١٩٠٧با قرارداد 
  اما قرارداد نتوانست به رقابت و بد گمانی آن ها . ايران را در چنگ خود داشتند
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قواعد سابق  به يکديگر پايان دهد و فعاليت آلمان ها نيز مزيد برعلت شد و
عنصر تازه ای وارد عرصه ی سياسی ايران شد و . بازی را به هم ريخت

دموکرات ها که از ديرباز نگاه تحقير آميز قدرت های جهانخوار را احساس 
  .کرده بودند اکنون می توانستند به اين عنصر تازه متوسل شوند

ستی هايی در زمان جنگ، سياست آلمان درقبال ايران وشرق روی هم رفته کا
اهداف فرماندهی عالی آلمان اغلب با اهداف نمايندگانش در صحنه نمی . داشت
به عالوه هرگز معلوم نبود که آلمان ها چشم به ايران داشتند يا به . خواند

وانگهی آلمان راهی برای رساندن اسلحه و مهمات و کمک های  –افغانستان 
) ۵. (ما کم تر به آن عمل می کردقول اين ها را می داد ا. ديگربه ايران نداشت

از طرفی آلمان ها تازه وارد گود شده بودند در حالی که روس و انگليس سالها 
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يک اشکال ديگر کار آلمان اين بود . تجربه و دوستانی فراوانی در ايران داشتند
) ۶(دربرلين می گرفت» کميته ی ملّيون ايرانی « که عمده ی اطالعاتش را از 

و ) ٧(را سيد حسن تقی زاده داشت که اغلب از واقعيت به دور بود رياست کميته
از مواضع اعضايی از کميته که تماس رو در روی چندانی با رهبران ملی 

ولی شايد  بزرگ ترين مشکال آلمان ها که در نهايت . نداشتند تأثيرمی پذيرفت
مانيان و رقابت به عدم موفقيت آن ها در ايران انجاميد بی اعتمادی آن ها   به عث

  .آن ها با اين دولت بود

هدف آن ها انگيزش قيامی . عثمانی ها در ايران راه ديگری را دنبال می کردند
تحت لوای اسالم بود که تا افغانستان و هند نيز می رفت و موی دماغ روس و 

.( پيشی گرفتن بر آلمان ها در شرق از اهداف ديگرايشان بود. انگليس می شد
سپس به جنوب  . ها در آغاز جنگ به آذربايجان يورش آوردند عثمانی) ٨

غربی ايران تاختند و انگليسی ها هم در واکنش به اين اقدام آن ها، با وجود 
اعتراض های دولت ايران، نيرويی برای حفظ ميدان های نفتی درآبادان پياده 

انان عثمانی ها  برای بسيج  مسلم ١٢٩٣شهريور/ ١٩١۴در سپتامبر . کردند
ايران و هند و افغانستان در يک جبهه ی پان اسالمی اعالم جهاد کردند و آن را 

اين ترفند آن ها  روس و انگليس را نگران )  ٩.(در سراسرايران جار زدند
علما . کرد،  ولی با توفيق چندانی رو به رو نشد و در ايران انعکاسی پيدا نکرد

آلمان و عثمانی در . يس  بودندروی هم رفته خواستار جنگ با روس و انگل
توافق کردند اقدامات جنگی و نيروهای خود را  زير  ١٢٩۴مهر /  ١٩١۵اکتبر 

رهبری مارشال فون ِدر گولتس يکپارچه کنند و او فرمانده عالی عمليات آلمانی 
  .و عثمانی در ايران  شد

را هيچ يک دولت ايران ناتوان بود و کابينه ها پياپی می آمدند و می رفتند، زي

آذر  ١۵/  ١٩١۴دسامبر  ٧مجلس در. نمی توانست از مجلس  رأی کافی بگيرد

بعد از او . در دوره ی رئيس وزرا يی عالء السلطنه تشکيل شده بود ١٢٩٣
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مستوفی الممالک آمد که ايران  را در جنگ  بی طرف اعالم کرد و  خواستار 

او شکست خورد و در . بردخروج  روس ها از خاک ايران شد اما راه به جايی ن

ولی مشيرالدوله  .  جای خود را به مشيرالدوله داد ١٢٩٣اسفند /  ١٩١۵مارس   

نيز از آن جا که سخت در  پی اعمال سياست بی طرفی نسبت به همه ی طرف 

دول متفق اين سياست را نمی پسنديد . های جنگ بود کابينه اش امکان بقا نداشت

جای  او را عين الدوله گرفت که عليه )  ١٠.(شد و او ناچار به کناره گيری

وزير داخله اش فرمانفرما، که به جانبداری از انگليسی ها شهرت داشت،  اعالم  

اعالم جرم به بهانه ی حمله های ) ١١. (جرم شد  و اين کابينه هم استعفا کرد

رئوف بيک عثمانی به غرب ايران صورت گرفت که در واقع در دوره ی 

ولی علت واقعی اعالم  جرم اين بود که )  ١٢. (ی قبلی رخ داده بودکابينه 

چرخه، پس از يک ماه .  دموکرات ها  مخالف او و خواستار برکناری اش بودند

کامل شد و از نومستوفی الممالک  ١٢٩۴مرداد / ١٩١۵و نيم بحران، در اوت 

ات را هم شامل کابينه ی او چند وزير دموکر.  را به رياست وزرا انتخاب کردند

در اين ميان تبليغات و فعاليت آلمان ها در ايران باال می گرفت و پا به . می شد

گواه آن استقبالی بود که از . پای آن محبوبيت ايشان در نزد ملّيون باال می رفت

پرنس رويس، وزير مختار آلمان، ولوگوتِنی، وزيرمختاراتريش، دربدو 

  )١٣.(به عمل آمد١٢٩۴فروردين /  ١٩١۵ورودشان به تهران در آوريل 

از يک سوبه گفت و گو . مستوفی الممالک سياستی دو گانه ای را دنبال کرد

و خروج  قشون روس از ايران ) ١۴( برای گرفتن يک وام از انگليسی ها 

پرداخت و ازسوی ديگردر خفا برسرميزمذاکره با آلمان ها برای عقد پيمان 

غير رسمی با  -مانند عين الدوله  -خود نيز او دردولت قبلی. همکاری نشست

شارژدافرآلمان مذاکره کرده بود، ولی اين بار درخواست تضمين استقالل 

سياسی و تماميت ارضی  ايران و اعطای وام و ارسال اسلحه  و مهمات و پول 
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وقول داد که  در صورت تأمين اين شرايط ) ١۵(و صاحب منصبان نظامی کرد 

همچنين ياد آور شد که چنانچه اين شرط بر آورده . جنگ  کندبه متفقين اعالم 

نشود و به خصوص اگر آلمان ها تضمين ندهند، چاره ای نخواهد داشت جز اين 

آلمان ها  برای نشان .  که ازآن بخواهد به فعاليت های خود در ايران پايان بدهند

اما بيش از  .حسن نيت خود مو جبات خروج  رئوف بيگ از ايران فراهم آوردند

اين را نپذيرفتند و تعهدی هم ندادند و اتحاد خود را با ايران  موکول به روزی 

. اما وعده ی مساعدت مالی دادند. کردند که ايران آمادگی نظامی داشته باشد

آخرين پاسخ آن ها . مستوفی يک بار ديگراز آن ها کمک مالی و نظامی خواست

جنگ کند، آلمان در مذاکرات صلح از استقالل  اين بود اکرايران به متفقين اعالم

  )١۶. ( سياسی وتماميت ارضی ايران حمايت خواهد کرد

  

  مهاجرت آغاز

اگرچه اين گفت و گوها ها پنهانی انجام می گرفت متفقين از آن اطالع يافتند 
مرداد آغاز به پياده کردن نيرو در انزلی / و روس ها که از ماه اوت )  ١٧(

راه تهران را پيش گرفتند و  ١٢٩۴آبان  ١۵/  ١٩١۵نوامبر  ٧کرده بودند 
يک روز قبلش نمايندگان دولت ) ١٨. ( هراس فراوان درپايتخت پديد آوردند

های آلمان و عثمانی و اتريش از تهران رفته بودند و در اين روز مستوفی 
الممالک از وکالی مجلس و دموکرات ها و همه ی مخالفان متففقين نيزخواست 

  )  ١٩. (که تهران را ترک کنند

نماينده، عده ی بسياری روزنامه نگاران، بخش بزرگی از نيروهای  ۴۴   
ژاندارمرزی، با همه ی  کسان ديگری که از روس ها می ترسيدند از تهران 

اما شاه را نمايندگان . مشهور   شد» مهاجرت« اين حرکت به . راهی قم شدند
.  ستمداران پرنفوذ از رفتن منصرف کردندروس و انگليس و گروهی از سيا
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سپس مستوفی الممالک کوشيد وکالی مجلس را راضی کند که بر گردند، ولی 
مستوفی )  ٢٠. (نتوانست و مجلس به علت نداشتن حد نصابش تعطيل ماند

جای  او را فرمانفرما، سياسمتدار  ١٢٩۴آذر /  ١٩١۵استعفا کرد و دسامبر 
پرنس رويس ديگر برنگشت و بدين ترتيب  دو بار .  طرفدارانگليسی ها، گرفت

  .دست باال در پايتخت از آن متفقين شد

» کميته ی دفاع ملی « در اين ميان در قم مهاجرين با پشتيبانی آلمان ها يک 
احزاب هم ) ٢١. (به رياست سليمان ميرزا ، رهبردموکرات ها، تشکيل دادند

يز، همچون مجلس سوم، کشمکش که درآن ن) ٢٢(ائتالفی به وجود آوردند
ً سليمان ميرزا . سياسی بين دموکرات ها و اعتداليون ادامه يافت ولی عجالتا

اوبه آلمان . رهبری آن ها و حمايت اغلب وکالی مجلس را به دست آورد
مهاجرين ) ٢٣.(نزديک بود که مهاجرين کمک مالی از آن ها می گرفتند

وخواستار پيوستن مردم به آن ها شدند و نمايندگانی به شهرهای ديگر فرستادند 
شروع  به بسيج  نيرو و هماهنگ کردن اقدامات نظامی خود کردند، زيرا هر 

تأسيس حکومتی از آن خود . لحظه احتمال آن می رفت که روس ها حمله  کنند
  .ايشان نيز در دستور کار مهاجرين قرار گرفت

د و افغانستان يا متحدی بالقوه از زمانی که آلمانی ها ايران را سرپلی به هن 
برای خود ديدند، عوامل   آن ها به فعاليت در نقاط  مختلف ايران، تحريک 

به ويژه . ، تبليغ برای آلمان، و بسيج نيرو درغرب کشور پرداختند)٢۴(عشاير
او . ، وابسته ی نظامی آلمان، در اين زمينه بسيار فعال بود) ٢۵(کنت کانتيس 

عشايرو ژاندارمری و دموکرات ها برقرار کرد و نيرويی روابط نزديکی با 
زيرا شکی در وقوع خيزش همگانی نداشت، که البته هرگز کامالً . کرد آورد

از آن جا که اين نيرو سرکرده ای می خواست، کانيتس نظام . تحقق نيافت
السلطنه، والی لرستان، را که به نفرت از انگليسی ها شهرت داشت برای آن در 

  )٢۶. (گرفت نظر
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  گيرد می ست در را مهاجرين رهبريی السلطنه نظام

نظام السلطنه دولتمردی کهنه کار با سال ها تجربه ی اداری و واليگری بود که 
سليمان ميرزا، )  ٢٧. ( شايد ترديد داشت دموکراسی در ايران جواب بدهد

را  مردی که رهبری مهاجرت را تا اين زمان  عهده دار بود، شايستگی او
سليمان ميرزا با اين که از قاجارها بود و با افکار سوسياليستی  اش . نداشت

سرکردگی دموکرات ها را از مجلس دوم به دست آورده بود به پای نظام 
در . ضمن اين که آن دو با يکديگر نيز رابطه خوبی نداشتند.  السلطنه نمی رسيد

مشروطه، رهبری سياسی و جّو سياسی دوران جنگ و در واقع از زمان انقالب 
مقام های مهم در دست اعيان و اشراف و شاهزادگان باقی مانده بود و اينان در 
صورت لزوم امکان گرد آوری نيرو از والياتشان را داشتند  و به کمک  نفوذ و 
ايادی خود می توانستند از راه های غير سياسی نيز برای خود حمايت کسب 

رغم  اصل و نسب اش نه تجربه داشت نه ثروت، و سليمان ميرزا  به .  کنند 
خود مهاجرين نيز از قم . تصادفی نبود که آلمان ها به نظام السلطنه روی آوردند

به سراغ او آمده و از وی خواسته بودند که رهبری نهضت را در دست 
  )٢٨.(بکيرد

مرداد /  ١٩١۵کانيتس چند بار در بروجرد نظام  السلطنه را ديد و اوت 
نظام السلطنه پذيرفت فرماندهی نيرويی را .  مذاکراتش رابا او آغاز کرد ١٢٩۴

که کانيتس درحال بسيج آن بود برعهده بگيرد به شرط  آن که  وزارت خارجه 
آلمان ها همچنين بايد پول و اسلحه . ی آلمان توافقشان را به رسميت بشناسد

جنگی را می  برای قشون ايرانی فراهم  می کردند و غرامت هرخسارت
پرداختند و هر نقطه ای از ايران  را که از دست دشمن  بيرون می آوردند به 

  )٢٩. ( ايران  پس می دادند

که مهاجرت به قم آغاز شد کانيتس دوباره  ١٢٩۴دی  ۴/  ١٩١۵دسامبر  ٢۶
در اين توافق . خود به ديدن نظام السلطنه  رفت و به توافق  دومی با او رسيد
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د که نظام السلطنه رهبری قيام ملی را برعليه روس و انگليس تا دوم عنوان ش
آلمان تعهد کرد که نظاميان آلمانی و . انعقاد پيمان صلح به دست می گيرد

عثمانی و اسلحه و مهمات در اختيار نظام السلطنه بگذارد و هزينه ی جنگ را 
ان و اصفهان  همچنين توافق  شد که چنانچه جنگ به کرمانشاه و کردست. بپردازد

سال تماميت ارضی ايران را تضمين کنند و شرکت نظام  ٢٠کشيد آلمان ها 
تومان   ٢٠٠٠٠دولت آلمان همچنين  ماهی . السلطنه در جنگ به اين شرط باشد

مخارج  سياسی نظام السلطنه  به وی می پرداخت و اين  مبالغ  را او وام به 
نفر را تا ژانويه ی    ۴٠٠عهد شد که نظام السلطنه مت. دولت ايران تلقی می کرد

بدين  ترتيب در حالی که هنوز خبری از . مسلح و مهيا کند ١٢٩۴دی /  ١٩١۶
  )٣٠.(کمک آلمان ها نبود نظام السلطنه گردآوری نيرو را آغاز کرد

در اين بين روس ها در دو جبهه دست به  حمله زدند  و ساوه  و همدان را  
از اين رو مهاجرين در قم محاصره . ايران را ببندندنشانه رفتند تا راه غرب  

در اين شهربا خوشامدگويی .  شدند و چاره ای جزعزيمت به اصفهان نديدند
هر چند بنا بر گزارش ها مردم بيمناک بودند که مبادا  . گرمی روبه رو شدند

)  ٣١. ( حضور آن ها در شهرشان باعث هجوم  روس ها به اصفهان  شود
به دست  روس ها افتاد و  ١٢٩۴آذر  ١١/  ١٩١۵دسامبر  ٣همدان در 

نيروهای کانتيس در آوج شکست خوردند ودر حالی  که روس ها در تعقيبشان 
يکبار   )  ٣٢.(نظام السلطنه به ياری کانيتس شتافت. بودند رو به اسد آباد نهادند

طالع داده دراصفهان که بودند نظام السلطنه ا. ديگر مهاجرين ناچاربه سفر شدند
حال از ايشان دعوت کرد در . بود که رهبری نهضت را او به دست گرفته است

بدو به . آن جا تشکيل شده بود» کميته دفاع ملی « کرمانشاه، که يک 
  ) ٣٣.(پيوندند
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   شيرين قصر و کرمانشاه در مهاجرين

 مهاجرين راه کرمانشاه را در پيش گرفتند  و با تحمل سختی های فراوان در
در . گروه گروه وارد شهرشدند١٢٩۴اوايل بهمن /    ١٩١۶اواخر ژانويه ی 

کرمانشاه شورای مهاجرين رهبری نظام السلطنه را پذيرفت و يک حکومت 
) ٣۴. (داده بودند تشکيل شد ١٩١۵موقت که پيشنهادش را آلمان ها در دسامبر

شکل گرفت جلسات متعدد بر گزار کردند و تشکيالت حکومت موقت رفته رفته 
گويا مقدر نبود که مهاجرين مدت زيادی . اگر چه هنوز رسميت نيافته بود)  ٣۵(

در کرمانشاه بمانند، زيرا روس ها در کنگاورايرانی ها را شکست دادند و 
دراين . رهسپارقصر شيرين شدند ١٢٩۴اسفند /  ١٩١۶مهاجرين در مارس 

انی برايش پيام تبريک  شهرحکومت موقت رسميت يافت وامپراتوری آلمان وعثم
  ) ٣۶. (فرستادند

تشکيالت حکومت موقت کابينه ای به رياست نظام السلطنه را با شش وزير که 
وزرا عهده دار امورخارجه، . همه از وکالی سوم بودند در بر می گرفت 

دموکرات ها و . امورداخله، پست و تلگراف، ماليه، فوايد وعامه و عدليه بودند
و در کابينه مشارکت داشتند و به رغم  اختالفاتشان مدتی  با اعتداليون هر د

مرکب ازحدود » هيئت نمايندگان « نهاد ديگری نيز به نام . يکديگر کار کردند
  )٣٧.(وکيل مجلس  تشکيل شد که مرتب جلساتی برگزار می کرد ٢٠

به کمک هايی که آلمان ها . حکومت موقت با مشکالت بسياری رو به رو بود
داده بودند نرسيده بود و نيروهايی که عتمانی ها فرستاده  بودند دردی دوا وعده 

روس ها يکسره  درحال پيشروی  بودند و مهاجرين  پی در پی .  نمی کرد
جنگ را از پيش باخته بودند و روحيه ی خود را هم از . شکست می خوردند

)  ٣٨.(گزارش های زيادی از مشاجرات آن ها در دست است. دست می دادند
مشکالت ديگر آن ها  از عدم همکاری احزاب رقيب با يکديگر،  معضالت 

مهم تر از . اداری،بی پولی ، سختی های زندگی در دوران جنگ ناشی ميشد 
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کنت  . همه مسئله ی ارتباط با آلمان ها به ويژه  مسئله ی اتحاد با آن ها بود
از شکست  کنگاور ناپديد شده  کانيتس که بانی اتحاد با با نظام السلطنه بود پس 

پرنس رويس، وزير مختار ) ٣٩.(وبد و گمان می رفت که خودکشی کرده باشد
آذر  ٢۶/  ١٩١۵دسامبر  ١٨آلمان، نيز که مهاجرين را تا قم همراهی کرده بود 

جای او را دکتر فاسل  گرفت و مأمور شد که  دو )  ۴٠.( بر کنار شد ١٢٩۴
دولت آلمان  ادعا کرد که .  م السلطنه گفت و گو کندباره  بر سر توافقی با نظا

کانيتس اختيار الزم  را برای اجرای توافقش نداشته و سر خود وعده هايی داده 
  .است

نظام السلطنه می خواست که حکومتش رسمی  و مشروع  شناخته شود و  
الگوی او در هر . نيازبه توافق  نامه ای داشت که اقداماتش را توجيه  کند

خواسته ای که مطرح کرد توافق نامه ی نا فرجام  مستوفی الممالک بود که به 
مشکل اين جا بود که در حالی که مشروعيت توافق نامه ی  . تصويب نرسيده بود

اول جای ترديد داشت،  فاسل با احساس همدردی  با نظام السلطنه  می خواست 
به جنگ به شرايط طرف  دولت خود را   مجاب کند  که نظام السلطنه با ورود

نظام السلطنه نيز ادعا می کرد که پيکار . خودش در توافق نامه عمل کرده است
ولی آلمان ها خواستار . مهاجرين را بايد در حکم ورود ايران به جنگ گرفت

اعالم  جنگ رسمی ايران به متفقين بودند و هيچ تمايلی به دادن تضمين نداشتند، 
در )  ۴١.(گفتند به فاسل دستور وقت کشی می دادند گرچه اين را آشکارا نمی

ميانه ی دفع الوقت آلمان ها، نظام السلطنه وحيد الملک را به برلين فرستاد تا در 
ژانويه ی  ٣١) ۴٢. ( گفت و گوی رو در رو با آن ها به توافق بهتری برسد

ن فاسل به آگاهی نظام السلطنه رساند که اگر ايرا ١٢٩۴بهمن  ١١/   ١٩١۶
وارد جنگ نشود تضمين های آلمان منتفی خواهد شد، ما نامه ی کمابيش دلگرم 
کننده تری نيز برای او نوشت و تصريح کرد که شک ندارد در جنگ ايران در 

.  اين چيزی  نبود که ايرانی ها به دنبالش بودند)   ۴٣.(کنار آلمان خواهد  جنگيد
ند و آلمان ها بر ايرانيان خرده اينان مقصر شکست های خود را آلمان می دانست
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می گرفتند که چرا بهتر نمی جنگند، در حالی که کمکی هم به ايران نکرده 
در اين گيرودارهرکس ديگری را متهم می کرد و نظام السلطنه هم از . بودند

گويا توطئه  ای هم برای قتل او وجود داشت  که به موقع بر . انتقاد در امان نبود
يجه ی لجاجت آلمان ها برقراری روابط  حسنه بين نظام السلطنه نت) ۴۴.(مال شد

ظاهراً عثمانی تغيير سياست داده بودند و از آن پس )  ۴۵.(و عثمانی ها بود
پشتيبانی آن ها از نظام السلطنه به .  نقش فعال تری در ايران ايفا می کردند

روز تقويت موضع وی انجاميد که به علت شکست های مهاجرين روز به 
ضعيف ترمی شد ، اما از طرفی هم رابطه ی نظام السلطنه را با آلمان ها  و 

فروردين  مارشال فون در گولتس در / ماه آوريل . دموکرات ها تيره ترکرد
گذشت و خليل پاشا، فرمانده عثمانی، به جای او گمارده شد،  که نشان دهنده ی 

  ) ۴۶. ( دبرتری يافتن موضع عثمانيان برموضع آلمان ها بو

  

   عراق به مهاجرين فرار

با پيشروی روس ها به سمت ١٢٩۵اوايل ارديبهشت / ١٩١۶اواخراوريل 
. قصر شيرين مجاهدين   ناچار به ترک اين شهرو عزيمت به عراق شدند

) ۴٧. (درعراق، انورپاشا، وزير جنگ عثمانی، آن ها  را به بغداد دعوت کرد
 خود را به شارژ دافر، رودولف  نادولنیدربغداد، فاسل به علت بيماری جای 

(Rudolf Nadolny) نظام السلطنه و هوا دارنش در دوره ی اقامتشان . ، داد
درعراق بيش از پيش به عثمانيان نزديک شدند،  که به تيرگی بيش تر رابطه ی 

عده ای از طرفداران سليمان ميرزا  . آنان با دموکرات ها و آلمان ها  انجاميد 
لمان ها نزديک بود از او بريدند و به نظام السلطنه و حکومتش پيوستند که به آ

در دوره ی . که همچون زمان حضور در قصرشيرين به کار خود ادامه می داد
اقامت مهاجرين در بغداد رهبری نظام السلطنه تثبيت شد و سليمان ميرزا همه ی 

در برلين از » رانی کميته ملّيون  اي« نفوذ خود را مگر نزد برخی از اعضای 
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)  ۴٨. (اعضای کابينه هم تغيير کردند و  دموکرات ها بر کنارشدند.  دست  داد
اگر چه سندی  در دست نيست که نشان دهد سليمان ميرزا عمالً اتهامی به  نظام 
السلطنه زده باشد، نامه هايی از کاظم زاده، يکی از اعضای کميته ی برلين که 

کی بيش تری با سليمان ميرزا داشت ، وجود دارد که به با مهاجرين بود و نزدي
او  برای تقی زاده هم . وزارت خارجه ی آلمان نوشته و بی پاسخ مانده است

. نامه فرستاد و از وضع دموکرات ها و رابطه شان با مهاجرين ديگر نوشت
کاظم زاده  نظر مثبتی در باره ی  نظام السلطنه نداشت، اما حضور او را برای 

معتقد بود که دکتر فاسل هيچ آشنايی ای با او . الزم می ديد» کميته دفاع ملی « 
همچنين نوشت که . ضاع ايران ندارد ولی با نظام السلطنه رابطه ی خوبی دارد

علت افول دموکرات ها دسيسه چنين ها و کينه  ورزی هاست و زبان به شکوه 
حتی شکايت کرد که در بغداد . از حمالت اعضای کابينه به سليمان ميرزا گشود

  ) ۴٩.( تحت مراقبت پليس قرار دارند  و از هر فعاليتی  منع  شده اند

در ايام اقامت مهاجرين درعراق بر سرچند معاهده بين ايرانيان و عثمانيان و 
ارديبهشت / ماه مه .  آلمان ها به مناسبت  تغيير اوضاع مذاکره  صورت گرفت

.  حمله ی آتی به روس ها در ايران به بغداد رفتانور پاشا برای طرح ريزی 
ً فرصت را مغتنم  شمرد و کامالً محرمانه در حرم کاظمين با نظام   ضمنا

در اين مالقات که سيد حسن مدرس و دمحم علی ساالر )  ۵٠.(السلطنه ديدار کرد
معظم نيز درآن حضور داشتند دو رهبر قرار گذاشتند در باره ی توافق نامه ای 

خرداد  / سی و نظاامی  با يکديگر همکاری و گفت و گو  کنند، که ماه ژوئن سيا
  .به مورد اجرا  گذاشته شد

کم تر کسی از مهاجرين از اين مالقات مطلع شد و آلمان ها نيز گويا فقط يک  
در همين ماه بر سريک اتحاد نظامی بين آلمان و عثمانی و . ماده از آن را شنيدند

همزمان عثمانی ها و آلمان ها نيزبا يکديگرعهد نامه ی تازه  ايران توافق شد و
نتيجه ی همه ی اين )  ۵١.(ای برای همکاری نظامی درايران امضا کردند
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" توافق ها اولويت يافتن عثمانيان بر آلمان ها بود، که موجب رنجش خاطر
  .، شارژ  دافرجديد، شد"رودلف نادولنی

خرداد /  ١٩١۶را گرفت در ژوئن  پس از آن که جای  فاصل" نادولنی" 
نامه ی بلندی برای وزارت خارجه ی آلمان نوشت و در آن نظرش  را  ١٢٩۵

نامه ی او نشان می دهد که آلمان ها هنوز . در باره ی اوضاع منطقه توضيح داد
از يک سوهمچنان در انديشه ی . دو سياست ناهمخوان را دنبال می کردند

يران را همچون سرپلی در اين نقشه می ديدند و از افغانستان و هند بودند و ا
سوی ديگردر پی هم پيمانی با ايران بودند  که به روابطشان با روس ها بيش از 

پيشنهاد کرد که ايران را سر پلی بگيرند و برای " نا دولتی. "پيش لطمه می زد
تفقين او ترديدی نداشت که اگر ايران به م. هدف های پنهانی خود به کار بندند

از اين رو تضمين . اعالم  جنگ می کرد موجب تشديد حمالت روس ها می شد
هايی که آلمان ها می دادند  بايد محدود  به قول  کمک به ايران در تالش هايش 
برای رها سازی خود از زير سلطه ی روس وانگليس و پشتيبانی از استقالل 

در عين حال . ی می شدسياسی و تماميت ارضی ايران در هر کنفرانس صلح آت
بايد  نيرويی  با شرکت عثمانی )  ۵٢( آلمان ها برای پاسداری از منافع خويش 

ها و ايرانيان به داخل ايران روانه می کردند تا اين کشور را از چنگ روس و 
به دولتش برای مهاجرين خوش " نادولتی"اين پيشنهادهای . انگليس درآوردند

حتی پيش از آن که او را  ببينند در صداقتش ترديد يمن نبود و در واقع اينان 
  .داشتند

/  ١٩١۶ژوئن . اقامت مهاجرين در خارج از ايران شش ماه به درازا کشيد  
علی احسان  بيگ،  فرمانده  قوای عثمانی ، تهاجمش به روس ها  ١٢٩۵خرداد 

رهمدان يک ماه بعد د. تير کرمانشاه  را گرفت/ را در ايران آغاز کرد و ژوئيه 
مهاجرين از پی اوراه بازگشت را درپيش گرفتند ودوباره  حکومتشان را . بود

  .در کرمانشاه برپا کردند
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چنان که پيش تر گفتيم ، پس از خروج مهاجرين از تهران، متفقين يک بار  
مستوفی الممالک استعفا  ١٢٩۴آذر/ ١٩١۵دسامبر. ديگر دست بال  پيدا کردند

اسفند  سپهساالر بر /  ماه  مارس . را فرمانفرما گرفت داد و چهار ماه جای او
سر کارآمد که با تشکيل پليس جنوب، افزايش نفرات بريگاد قزاق، و ايجاد 
کميسيون مختلطی برای نظارت بر خرج پولی که متفقين به صورت استمهال 

مرداد / شاه درماه اوت) ۵٣.(بدهی ها به دولت ايران می پرداختند موافقيت کرد
پهساالر را برکنارکرد و وثوق الدوله رابر سرکارآورد که از انگليسی ها بيش س

اما هنگامی که مهاجرين به کرمانشاه برگشتند دو باره . تر حرف شنوی داشت
  )۵۴.(سپهساالر قدرت را در دست داشتند

  

  درکرمانشاه مهاجرين استقرار دوم ی دوره

قت به کرماشناه برسد، در راه بازگشت و حتی پيش از آن که حکومت مو 
جلساتش در کرند شکل منظم تری يافت و صورت جلساتش يک بار ديگر ثبت 

اديب السلطنه ، کفيل وزارت داخله، همه ی بحث های  کابينه را دردفتر آبی . شد
  )۵۵.(ساده ای به روی کاغذ آورد

قلمرو . دوره ی دوم استقرارمهاجرين در کرمانشاه هفت ماه به درازا کشيد 
عراق [کومت موقت شامل  کرمانشاه، همدان، کردستان، لرستان، وعراق ح

کرمانشاه را مرکزحکومت قرار دادند، ولی افزودند که از آن  پس . بود] عجم
حکومت موقت هرجا مستقر شود همان جا حکم  کرسی اش را پيدا می کند 

 ٢٠دومی . حکومت همچنان مرکب ازدو نهاد کابينه وهيئت نمايندگان بود
عضوداشت ونهادی  مشورتی به شمار می رفت و از قرار معلوم زير نفوذ 
سليمان ميرزا بود؛ هر چند رياست آن را سيد حسن مدرس داشت، مردی 

به احتمال قريب به يقين، . روحانی از اعتداليون که به نظام السلطنه نزديک بود
نمايندگان ايفا  مدرس نقش حلقه يا واسطی رابين نظام السلطنه و کابينه و هيئت
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اما گفتی است که ظاهراً او به هيئت اعتماد نداشت، زيرا توصيه می . می کرد
يکی از وظايف هيئت نظارت بر . کرد که مذاکرات کابينه برای هيئت فاش نشود

پس از همکاری آن ها با يکديگر بايد بيش از آنی . بودجه ی تقديمی کابينه بود 
  .ميدهد بوده باشد که صورت جلسات نشان

که حکم کابينه را داشت  و رياست آن را نظام » هيئت حکومت موقت« 
اعضای آن همان کسانی بودند که در . السلطنه برعهده داشت نهاد مهم تر بود

جز پسر و داماد نظام السلطنه که سن و سال زيادی نداشتند ديگر . بغداد بودند
ر بزرگ نظام السلطنه، دمحم پس. اعضا مردانی با تجربه ی سياسی و اداری بودند

علی ساالر معظم، که در مسکو و بلژيک درس خوانده و با حقوق اروپا آشنا 
داماد او عباس ميرزا ساالرلشکر، که در انگليس . بود، وزارت خارجه را داشت

هر چند  -و فرانسه علوم نظامی آموخته بود، وزارت  جنگ را بر عهده  داشت
 عباس ميرزا  پسر. خود نظام السلطنه بودسررشته داراصلی وزارتخانه 

فرمانفرما بود و از اين رو برخی از مهاجرين به او اعتماد نداشتند و شايد به 
بی ترديد حضور )  ۵۶.( همين علت بود که  در جلسات کابينه شرکت نمی کرد

دو تن از خانواده ی نظام السلطنه در کابينه به او نسبت به ديگر اعضا قدرت 
سيد حسن مدرس، نماينده ی دوره های دوم و سوم مجلس، . ميداد بيش تری

وزيرعدليه بود وحاج عزالممالک، نماينده ی کرمانشاه  در مجالس دوم وسوم، 
، نماينده ی همدان، وزارت ماليه را )فرزين( دمحم علی کلوب . وزيرفوايد عامه

دموکرات  اين ها. داشت و اديب السلطنه، نماينده ی رشت، وزارت داخله را
قاسم خان صوراسرافيل، نماينده . هايی بودند که با نظام السلطنه همراه شده بودند

قراربود وزير فرهنگی هم . ی رشت از اعتداليون، وزير پست و تلگراف شد
تومان حقوق می گرفت، که در اين  ١۵٠هر عضو کابينه . بعداً انتخاب کنند

  . تومان افزايش يافت ٣٠٠برهه به 

و مجلس رابطه ی خوبی با يکديگر نداشتند و گويا کابينه غالب  بحث ها کابينه 
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و تصميمی هايش را از مجلس پنهان نگاه می داشت، يحتمل به سبب نفوذی که 
فقط هنگامی که کابينه مشکالت بسياری با  . سليمان ميرزا درمجلس داشت

  .پيدا کرد دست به دامان مجلس شد" نادولنی"

رد که به شاه وفاداراست و به نام او حکومت می کند و حکومت موقت اعالم ک
از اين . چون او آزادی عمل ندارد می خواهد برای نجات او رهسپار تهران شود

رو به منظور اعالم  وفاداری، و تشريح   اهداف خود و عثمانيان ، و درخواست 
رنامه ی شاه پاسخ داد چنان  که د)  ۵٧.(پشتيبانی شاه برای او نامه ای فرستاد

آبان خود به قيصرنوشته است، به مجرد آن که عثمانيان جنگ  ٢۵/ نوامبر ١٧
گفتنی است که درآغاز بحث در )  ۵٨.(را بردند به دول مرکزی خواهد پيوست

باره ی پيشروی به سوی تهران، نظام السلطنه مطرح کرد که عزيمت از دنبال 
بدين . انۀ  تهران شوندعثمانيان صورت خوشی ندارد و بهتراست جداگانه رو

با برخی  )  ۵٩( ترتيب خيلی زود مهاجرين شروع به مکاتبه ی رمزی 
سياستمداران در تهران کردند و  پيام هايی برای مستوفی الممالک و رئيس 
مجلس و عده ای از نمايندگان پيشين آن فرستادند تا موضوع خود را تبليغ کنند 

اما عثمانی ها هرگز ازهمدان جلوتر )  ۶٠.(وهوادارانی در پايتخت فراهم آورند
. و از اين رو مهاجرين پا فراتر ازکرمانشاه و غرب ايران نگذاشتند) ۶١(نرفتند

حتی  رابطه ی آن ها با تهران قطع شد و خبرها نيز جسته گريخته به دستشان 
  .می رسيد

و گرچه نظام السلطنه نفوذ زيادی دراعضای کابينه داشت، تصميم ها با رأی  
  - البته پيش می آمد که کاربه جر و بحث بکشد . پس از گفت و گو  گرفته می شد

ولی معموالً  –خصوصاً هنگامی که بايد تصميمی سرنوشت ساز گرفته می شد 
نظام السلطنه می گفت به هيچ . زياد باال نمی گرفت و روابط اغلب دوستانه بود

ها می خواست که احتياط کنند  از آن. کس در همکارانش در کابينه اعتماد ندارد
مدرس اعتقاد داشت که بايد مقرراتی تنظيم . و می گفت من مجری اراده ی ملتم
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کابينه هر روز به جز دو شنبه ها و . کنند و همچون يک جبهه واحد عمل کنند
گاهی که کار زياد بود در يک روز دو جلسه تشکيل می . جمعه ها جلسه داشت

اعضا  از. لسات غير رسمی برگزارمی کردنددرموارد اضطراری، ج. شد
 هر آغاز در. دو قران جريمه می شد غايب می شد وهرکس ديرمی آمد حاضر
، مصوبات و خالصه ی  بحث های جلسه ی  قبلی را برای اعضا می  جلسه

  .خواندند

کابينه و شخص نظام السلطنه مخالفان و دشمنانی داشتند مانند برخی از 
در برلين سليمان ميرزا که با موضع نظام »  ن ايرانی کميته ملّيو« اعضای

در مذاکرات کابينه فراوان از توطئه سخن می رفت )  ۶٢.(السلطنه مخالف بود 
و نظام السلطنه شکايت داشت که توطئه ها نمی گذارند وظايفش را آن طور که 

و روزی با درماندگی گفته بود سليمان ميرزا .  به ياد و شايد انجام  بدهد
هوادارانش شبانه روزکارمی کنند تا باعث شکست ما شوند وهمچون در 
قصرشيرين بعضی مشکالت از رقابت های محلی، حضور قشون عثمانی، 
نتيجه ی جنگ، و کمبودهای ناشی از آن آب می خورد اما برخی ديگر نيزبه 

و » کميته مليون ايرانی « علت مخالفت و خصومت دموکرات ها، دخالت های 
، شارژ دافر آلمان، و بی اعتنايی او به آرمان مهاجرين و "نادولنی"جت لجا

ً به نظام السلطنه و بدگمانی اش به فوزی بيگ، وابسته ی نظامی  خصوصا
مهاجرين که خود از ضعف موضع خويش .  سفارت عثمانی در تهران، بود

با رفتارها يا اطالع داشتند معتقد وبودند که بايد در همه ی موارد  کوتاه بيايند و 
سنگين ترين مجازاتی که . تصميم های خود به وخامت اوضاع دامن  نزنند

مهاجرين برای مخالفان خود يا متهمان به طرح  ريزی قتل نظام السلطنه  تعيين 
  )۶٣.(کردند طرد آن ها بود

حکومت موقت همه ی وظايف يک دولت ملی را انجام می داد و کليه ی قوانين 
از قبيل قانون مطبوعات و قانون تجارت ترياک را اعمال مصوب مجلس سوم 
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هدف اصلی آن ايجاد يک حکومت  دموکراتيک کار آمد و متجدد بود . می کرد
و به رغم  مشکالت مالی  بسيارش ، که بعد بدان ها اشاره خواهيم  کرد، تا 

بحث هايی هم در باره ی تأسيس يک بانک ملی و اعطای . حدودی نيز موفق شد
گفتنی است که  . اما از حد  آرزو فراتر نرفت. ياز يک راه آهن انجام  گرفتامت
، با اين که هميشه منفی بافی می کرد، گزارش داده که نظام السلطنه " نادولنی"

به ابتکارخود والی هايی  برای همدان و بروجرد و دولت آباد تعيين  کرد و به 
جلسات کابينه نشان می دهد  با وجود اين، صورت. گرد آوری ماليات پرداخت

. که همه ی تصميم ها مورد بحث قرار می گرفته و دسته جمعی گرفته می شده
وانگهی تعيين والی و اخذ ماليات جزو وظايف هر حکومتی بود و کارعجيبی 

  .نبود

ماليات . در زمينه ی امور داخلی، کابينه حکم  دولت رسمی کشور را داشت 
حقوق حاکمان  و مسخدمان محلی را تعيين می می گرفت، بودجه می نوشت، 

هرچند در رفتن به واليت های محل کارشان اغلب ( کرد ، والی می گماشت 
و با خان هايی مثل والی پشتکوه لرستان که هميشه  نمی شد ) تعلل می کردند

کابينه به مسائل بهداشتی، . وفاداريشان را مسلم گرفت رابطه برقرار می کرد
در ميان کاغذهای . ، و راه ها نيز توجه داشت و عدليه هم داشت آموزشی، پستی

.  نظام السلطنه اشاره هايی به گشايش چند مدرسه و يک بيمارستان هست
حکومت موقت دستا وردهای ديگری نيز مانند کشيدن خط تلگراف بين کردستان 
و کرمانشاه و ساختن جاده از کرمانشاه  تا قصر شيرين داشت که اولی را 
صوراسرافيل ، وزير پست و تلگراف انجام داد و دومی را اديب السلطنه ، 

کابينه  مشکالت پيش پا افتاده ای هم داشت مثل محاکمه ی )  ۶۴.(وزير داخله 
سارقی که چند اسب دزديده  بود يا سرنوشت درشکه ی پستی که به دست روس 

نه رو به تيرگی  نهاد با کابي" نادولنی" ولی کم کم که رابطه ی. ها افتاده بود
  .ديگر صحبتی  از اين مسائل  پيش پا افتاده به ميان  نيامد
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يک سياست خاص حکومت موقت که هنوز از آن سخن نگفته ايم الغای يک 

جانبه ی کاپيتوالسيون بود که امتياز ويژه ای برای بيگانگان درمحاکمات قائل 

ی  ها و خاری در چشم اين امتيازهميشه نشانه ی اقتدار امپراتور. می شد

خواست الغای کاپيتوالسيون در توافق نامه ی کانيتس با نظام . ايرانيان بود

السلطنه  گنجانده شده بود و در نامه ای هم که به نواب، نماينده ی تهران 

را که » کارگزاری ها« تصميمی گرفته  شد . دربرلين، نوشته بودند آمده بود

اتباع خارجی را محاکمه می کردند برچينند و  نمايندگان وزارت خارج بودند و

گفته می شد که ديگرنيازی به . دادگاهای عادی را جانشين آن ها کنند

کارگزاری ها نيست و در حقيقت يک نوع دادگاه ايرانی جانشين نوع ديگری 

زير بار نرفت و آن را  مشروط به اصالحات قضايی "  نادولنی"اما   .می شود

او حق داشت که می گفت برای الغای  . مان ها کردبيش تر با کمک آل

کاپيتوالسيون اول بايد قوانين جديد و اصالحات قضايی به مرحله ای  اجرا در 

ً منحصر به محاکم  . آيند مدرس نيز اين را می دانست و پيشنهاد کرد که عجالتا

جنايی شود زيرا حکومت موقت امکان چنين اصالحات گسترده ای را ندارد؛  

. ا اصل مطالبه با استقبال فراوان  رو به رو شد و او با آن مخالفت نکردام

عثمانی ها بيش ترهمراهی کردند و الغای کاپيتوالسيون را پذيرفتند و اين 

  .پيروزی بزرگی برای حکومت موقت تلقی شد

مشکالت . دشوارترين مسئله ی داخلی حکومت موقت مشکالت مالی بود
در گرد آوری ماليات ها، نداشتن وبودجه ی مشخص، عبارت بودند از ناتوانی 

جنگ و حضور قشون  عثمانی هم اين شرايط  را . و توقف بازرگانی خارجی
سربازان  حقوق می خواستند و مهاجرين هم  که روز به .  وخيم تر می کرد

خبری هم از کمک های . روز تعدادشان  بيشترمی شد همه حقوق می گرفتند
صحبت زيادی از نياز به صرفه جويی . وعده داده بودند نبودمالی که آلمان ها 

برای مثال، تصميم گرفته شد بلديه ی کرمانشاه  را که وجودش ضروری . بود
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دو سه ماه  بعد که . نبود برچينند و گفته شد که نظميه برای شهر کافی است
آلودگی شهر را برداشت  و تهيه ی خوراک مشکل  شد، از نو تصميم گرفتند 

اين  بحث هم در گرفت که رئيس بلديه بايد انتخابی باشد يا . بلديه را برگردانند
انتصابی؛  و گفته شد که به علت نآرامی شهر بهتر است شخصی را خود 

  .بگمارند و با انتخابی کردن اين مقام بهانه به دست  آشوبگران  ندهند

يرفته بودند که ماهيانه برابر توافق نامه ی کانيتس و نظام السلطنه، آلمان ها پذ
تومان به حکومت موقت بپردازند؛  اما اين مبلغ فقط دو بار پرداخت ٢٠٠٠٠

مشکالت  مالی با  روابط  خارجی  مهاجرين به ويژه با آلمانی هابی ) ۶۵.(شد
کابينه از ناتوانی خود ووابستگی خويش به کمک عثمانی ها و . ارتباط نبود

ً حمايت مالی آلمان ها  به خوبی آگاه بود و می کوشيد مناسبات مخصوصا
  .دوستانه و متوازنی با هر دو طرف بر قرار کند

  

  عثمانيان با موقت حکومت رابطه

دراين ميان بعضی سياستمداران با توجه به حمله ی عثمانی ها به ايران  
درآغاز جنگ جهانی و اعترافشان به پيروی از سياست های پان اسالمی  و پان 

ولی مورخانی )  ۶۶. (بودند که آن ها چشم  به خاک ايران دارند  ترکی، معتقد
اعضای  حکومت .  مانند کسروی و يحيی دولت آبادی با اين نظر مخالف اند

يکی از آن . موقت  ترسی ابراز نکرده اند، هر چند  شايد  سوءظن را داشتته اند 
نظام السلطنه بر . کرد ها گفته بود بايد تا جنگ ادامه دارد از عثمانی ها استفاده 

کسانی که اظهار بدگمانی می کردند خرده می گرفت و می گفت اين گونه  
بدگمانی ها  کارها را خراب می کند؛ اما خود او نيز دو جا  در اين مورد  ابراز 

يک بار به  فاسل گفت می ترسد عثمانی ها ذره ذره ايران . بدگمانی کرده است
گفته بود نمی تواند درخواست رايزنی با " نادولنی"به  يکبار هم)  ۶٧.( را ببلعند

  .او را بپذيرد، چون می ترسد عثمانی ها هم چنين امتيازی از او بخواهند
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عثمانيان بارها گفته بودند که هيچ طرح و غرض پنهانی در مورد ايران ندارند 

عی  و يک بار وحيد الملک  حين عبور از بغداد در اين باره از آن ها  خاطرجم

آن  لعاب اسالمی هم که به رابطه ی خود با ايرانيان می زدند  ) ۶٨.(گرفته بود

برای رفع اين بدگمانی بود،  مثل مالقاتی  که بين  انور پاشا و نظام  السلطنه در 

حرم کاظمين انجام  گرفت يا شمشير حيدری که علمای شيعه ی عتبات به نشانه 

چنان )  ۶٩. (السلطنه به کرمانشاه فرستادند ی   همبستگی با ايرانيان برای نظام

 ١۵/  ١٩١۶نوامبر ٢۶که بلوشر، منشی هيئت آلمانی، می نويسد ، شمشير در 

وی اين واقعه .  با کبکه و دبدبه ی فراوان به نظام السلطنه اهدا  شد ١٢٩۵آذر 

او دلگرم شد و گويا اميدواری . را اوج دوران کاری نظام السلطنه می شمارد

مسلم اين که تکيه ی بسياری بر ) ٧٠. (ا درسخنرانی اش ابراز داشتاش ر

  .وحدت اسالمی دو ملت شد

اما شکايت های زيادی هم از رفتارعثمانی ها به ويژه از دخالت هايشان در  

آن ها خود سرانه برای واليت ها والی تعيين می . امور داخلی ايران می شد

پول  اجناسی را که می خريدند يا  .  ی شدندکردند  يا با اين و آن وارد مذاکره م

تلگرافات هايی را که می زدند نمی دادند و از پرداخت اجاره يهای  امالک  

پيشنهاد  کردند  خط  تلگرافی  بين کرمانشاه  و کردستان . طفره  می رفتند 

رابطه ی " نادولنی"با اين همه آن ها نسبت به . بکشند و ايرانی ها نپذيرفتند

نظام السلطنه با فوزی بيگ کنار می آمد اما علی . ی با ايرانيان  داشتندبهتر

احسان بيگ،  فرمانده قشون عثمانی در همدان، را باعث بسياری از گرفتاری 

يک بار او را ديوانه خوانده وگفته . های بين مهاجرين وعثمانی ها می دانست

تش را به نزد انورپاشا وقتش  را نگرفته  بود شخصاً شکاي"  نادولنی"بود اگر 

  .می برد
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  ها آلمان با موقت حکومت ی رابطه

ً با  نظام  السلطنه  و . ، تفاوت  داشت" نادولنی"رابطه باآلمان ها، خصوصا
کوشيد  " نادولنی"شارژ دافر آلمان  به يکديگر بی اعتماد بودند و يک بار 

حت تأثيرفوزی بيگ نظام السلطنه ت.  مخبرالسلطنه را جانشين نظام السلطنه کند
گفت " نادولنی. " است و تالش می کرد جای اين يکی را هم به کس ديگری بدهد

و گوبا حکومت شاه را ترجيح  می داد و عمر رهبری نظام السلطنه را کوتاه می 
از سوی ديگر نظام . حتی حاضر نبود حکومت موقت را به رسميت بشناسد. ديد

ماينده ی خودش وحيد الملک که سپتامبر السلطنه نيز سعی می کرد از طريق ن
به برلين رسيده بود مستقيم با خود دولت آلمان  ١٢٩۵شهر يور /   ١٩١۶

طرفه آن که در برلين حسين قلی خان نواب، نماينده ی حکومت . مذاکره کند
نظام السلطنه با او مکاتبه کرده . مرکزی ايران، به وحيد الملک ياری رساند

  )٧١.(در مذاکراتشان با دولت آلمان شده  بودوخواستار حمايت او 

گره کارمسئله ی تضمينی بود که نظام السلطنه از آلمان ها می خواست و آن ها 
نادولنی ادعا می کد  که نه کانيتس و نه فاصل مجاز به . مايل به دادن آن نبودند

نظام السلطنه  دستخط خود فاسل را . پذيرش شرايط  حکومت موقت نبودند
اين ثابت . که در آن گفته  بود ايران  در جنگ در کنار آلمان خواهد بود داشت

به هر . می کرد که فاسل نوعی توافق را قبول کرده است، که البته بيهوده بود
تقدير ايرانيان تصريح می کردند  که به چيزی کم تراز تضمين رضايت نمی 

راين زمينۀ بی در دوره ی استقرارشان در کرمانشاه گفت و گوها د. دهند
ثمرادامه يافت و رفته رفته به اين نتيجه رسيدند که آلمان ها سياست روشنی در 

برخی از اعضای کابينه خود را مقصرمی دانستند که نمی . قبال ايران ندارند
ولی بی ترديد . توانستند از ميان عثمانی ها و آلمان ها يکی از انتخاب کنند

  .يثيت کشور خود هم داستانی بودندهمگی در پايبندی  به منافع و ح
" نادولنی"مايل به قطع رابطه با . قدر مسلم اين که  کابينه نمی دانست چه کند
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کوشيد ميانه . زيرا می پنداشت که او دقيقاً همين بهانه را می خواهد ) ٧٢.(نبود
روی درد پيش بگيرد تأکيد ورزيد که تصميم ها همه به اتفاق آرا گرفته می 

شروطی که ايرانيان   . فقط با نظام السلطنه طرف نيست" نادولنی"شوند و 
آلمان و اتريش وعثمانی استقالل سياسی : پيشنهاد می کردند عبارت از اين بودکه

سال تضمين کنند؛ کليه ی قراردادها و اميتازهای  ٢٠و تماميت ارضی ايران را
سال به دول  ٢٠ايران متفقين فسخ شود؛ واولويت دراعطای امتيازها برای

همين شروط از طريق وحيد الملک در برلين به اطالع دولت . مرکزی داده شود
آلمان رسيد، اما به او جواب سرباال دادند و گفتند مذاکرات بايد در کرمانشاه 

اوايل دی / کار به بن بست کشيده بود تا اين که اواخر  ژانويه . ادامه  يابد
در .  توم  داد و تهديد  به ترک  آن ها  کردبه حکومت موقت  اولتيما" نادولنی"

  .اين باره  بيش تر خواهيم  گفت
و بی اعتمادی اوبه حکومت نظام السلطنه برهمه ی " نادولنی" سوء نيت  

نمونه ای از اين اعتمادی را . جوانب رابطه اش با حکومت موقت سايه افکند
برای دولت متبوعش گزارش هايی که او درباره ی توطئه ی قتل نظام السلطنه 

فرستاده وگرکه، نويسنده ی تاريخ سياست های آلمان درشرق، نيز تکرار کرده 
پس از بازگشت مهاجرين به کرمانشاه گويا )  ٧٣.(است به خوبی نشان می دهد

توطئه ی جدی  تری رخ  داد  که کشف  شد و شماری را دستگير و دادگاهی 
در باره ی آن ابراز ترديد کرد و کل  " نادولنی. "کردند و به مرگ محکوم شدند

.  ماجرا را صحنه سازی مضحکی برای تضعيف سليمان ميرزا  قلمداد کرد
گرکه با نتيجه گيری از همين گزارش ها می نويسد که واکنش نظام السلطنه در 

ولی صورت جلسات کابينه نشان . برابر اين توطئه گواهی بر خود گامگی او بود
)  ٧۴(تصميم  در باره ی مجرمان را به  کابينه  واگذاشت می دهدکه برعکس او 

  .و همه ی آنها  تبعيد  شدند
يک اختالف بين بين نادولنی و حکومت موقت برسر افسران آلمانی بود که بايد 

مواد قراردادی که در بغداد امضا شد . ژاندارمری ايران  را آموزش می دادند
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درکرمانشاه توافق شد . بسياربه بارآوردمشکالت " نادولنی"ابهانم داشت و برای 
عثمانی ها ) ٧۵.(که عثمانی ها ارتش را تعليم بدهند و آلمان ها ژاندارمری را 

اما نادولنی می خواست .  با ارتش ايران جوش خوردند و مسئله ای پيش نيامد
 آلمان ها را از نيروهای  ديگر متمايز نگاه  دارد و در اين زمينه با نظام السلطنه

حکومت موقت رضايت نمی داد که قبل از حل و فصل مسئله . اختالف پيدا کرد
تهديد نادولتی به رفتن نيز اوضاع . ی تضمين ها درمورد چيزديگری مذاکره کند

  .را آشفته ترکرد و حکومت  بايد زود راه حلی می يافت
يک اختالف مهم ديگر به کمک مالی ای برمی گشت که آلمان ها به حکومت  
ايرانيان نمی دانستند که اين پول را بايد وام بشمارند يا . قت وعده داده بودندمو

در آلمان سکه های ايرانی و . نادولنی با پول و طال به کرمانشاه آمده بود. هديه
عثمانی زده بودند و اسکناسی به حجم  چهارميليون مارک آلمان با نشان ايران  

بانکی هم تأسيس شد که اعتماد . ان کردچاپ کرده بود تا در ايران بشود خرجش
)  ٧۶. (مردم را به دست آورد و اسکناس ها را با سکه ی نقره مبادله می کرد

اما نادولنی اعطای کمک مالی را مشروط  به اين کرد  که به وی اجازه  دهند 
  .بر نحوه ی استفاده از آن و نيز بر بودجه ی حکومت  نظارت  داشته باشد

مدرس  که از نادولنی  مفصل در اين باره  گفت و گو کردند و اعضای کابينه 
خوشش نمی آمد گفت که اگر اختيار بودجه را به دست او بدهند مثل اين است 

او در باره ی نادولنی بی پرده حرفش  .که اختيار ملت را به دستش داد باشند 
گفت عضو ديگری . را می زد و گفت که او می خواهد حکومت را متالشی کند

ولی  حاج  عزالممالک . که اگر آلمان ها پول ندادند بايد بدون  آن ها  سر کرد
مخالف بود گفت بايد احساسات را کنار بگذارند و اجازه دهند که آلمان ها 

ديگر اعضا نيز موافق مصالحه بودند و سر انجام . بربودجه نظارت داشته باشند
اجازه ی رؤيت بودجه ی ماهانه  تصميم براين قرار گرفت که به نادولنی فقط 

  .داده شود

اما نادولنی به کم تر از حق نظارت بر بودجه و ايفای نقش مستشار رضايت 
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نظام السلطنه و کابينه اش مقاومت کردند و مشاجره ی بی سابقه ای  .  نمی داد

بهمن   ٢/  ١٩١۶ژانويه ی   ٢٢نادولنی او لتيماتومش  را . بين اعضا در گرفت 

مدتی . داد و تهديد کرد که کرمانشاه را ترک می کند و به همدان ميرود ١٢١٩۴

بود که مهاجرين هيچ کمک مالی ای دريافت نکرده بودند و چاره ای جز حداکثر 

به رفتن از کرمانشاه  کابينه را سخت به " نادولنی"تهديد . صرفه جويی نداشتند

  .وحشت  انداخت

. موقت به بن بست رسيده بود بدين سان رابطه ی شارژ دافر و حکومت

اين جا . لجاجت به خرج می داد"  نادولنی"ايرانيان مايل به قطع رابطه نبودند و 

در . ارجاع دادند» هيئت  نمايندگان« اعضای کابينه، با اکراه، قضيه را به 

صورت جلسات نيامده  است که آيا  خود نيز در بحث ها شرکت کرده اند؛ و اگر 

چون آن ها به اين نهاد اعتماد نداشتند احتماالً کارش را جدی . کرده اند چگونه

گويا برخی از نمايندگان با شنيدن مطالبات آلمان ها دادشان درآمده و . نگرفته اند

  پرسيده اند پس فرق آلمان و روس چيست؟

نظام السلطنه می گفت ارجاع بعضی مطالب به نمايندگان اشکالی ندارد، ولی 

به . ی مطالبات نادولنی را نمی توان با آنها در ميان گذاشت می افزود که همه

  .هر صورت اصرار داشت که با حق مشورت   به هيچ روی نبايد  موافقت  کرد

در يک مورد نادر، نظام السلطنه به آزردگی شديد خويش از ناسازگاری آلمان  

  :ته استها  اجازه ی بروز داد و به اعضای کابينه گفت که به نادولنی چه گف

آن . ژاندارم جان خود را فدا کردند١٢٠٠٠ايرانی ها اگرهرگز تسليم نشدند و

مگر . ها ازهمه چيز خودگذشته و همه گونه خطری را به جان خريده بودند

خود ايرانی ها نبودند که در برابرقشون روس در همدان و کرمانشاه و نقاط 

ا عالقه ای به ايران ديگر ايستادند و هجومشان را متوقف کردند؟ اگر شم

نداريد برای چه آمديد؟  در ايران چه کار داريد؟ چه کسی از شما دعوت کرد که 

اين همه خرابی به بار بياوريد و جنگ رابه ايران بکشانيد؟ اگر کاری نداريد 
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  .برويد وبگذاريد خود ايرانی ها کار روس و  انگليس را تمام  کنند

برکناری ساالرلشکر، داماد : ت بود ازشرط های نادولنی برای ماندن عبار

نظام السلطنه؛ تعويض  ساالر معظم و مدرس و با اشخاصی ميانه رو؛  تأسيس 

يک ژاندارمی به فرماندهی افسران آلمان؛ و تعيين يک وابسته ی آلمانی برای 

اوهمچنين انتظارداشت که نظام السلطنه يکبار برای . شخص نظام السلطنه

دو هفته ای در کابينه بحث های داغی در گرفت . رودعرض ادب به حضورش ب

اگر چه  . و سرانجام  تصميم گرفته شد که برخی از مطالبات نادولنی را بپذيرند

او به دولت متبوع خود گزارش کرد که حرفش را در همه ی موارد  پيش برده 

  .است،  حکومت موقت هرگز نپذيرفت که او را مورد  مشورت قرار دهد

عثمانی ها آغاز ١٢٩۵اسفند  ٧/  ١٩١٧فوريه ی  ٢۶. پايان کاربود ولی ديگر

به تخليه ی نيروهای  خود کردند، زير انگليسی ها رهسپار کوت العماره بودن و 

جالب اين که حتی چهار روز پيش از عقب نشينی عثمانی . بغداد درخطر بود

فتن آن ها با ر.  ها، در آخرين نشست کابينه هيچ  صحبتی از آن نبوده است

حدس می زنند که قريب چهار تا پنج . مهاجرين نيزکرمانشاه را ترک گفتند

.  کسانی هم که ماندند پراکنده شدند. هزارنفر ايرانی جالی وطن کرده باشند

نظام . گروهی در ميان عشاير پناه گرفتند و برخی به خانه های خود باز گشتند

. از آن جا روانه ی  موصل شد. السلطنه با خانواده اش نخست به کرکوک رفت

عثمانی ها او را به استانبول دعوت کردند و در اين شهرماند تا جنگ پايان 

  )٧٧. (يافت

  
  آن از بعد و عثمانی خاک به نشينی عقب 

نادولنی  کوشيد نظام السلطنه را به پيگيری تالش هايش ترغيب کند و انقالب 
اعتمادی که ازهر اقدام مثبتی اما نا همراهی و بی . روسيه را مثال آورد

طرفی " نادولنی"درکرمانشاه جلوگيری کرده بود اين جا نيز ادامه يافت و 
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اما در واپسين تالش نظام السلطنه ومهاجرين کوشيدند از ) ٧٨. ( نبست
  .پيامدهای انقالب  روسيه  بهره برداری   کنند

آذر   ٢۴/  ١٩١٧دسامبر  ١۵بلشويک ها  خواهان صلح با آلمان بودند  و  
ليتو فسک پيمان آتش بسی بين متخاصمين امضا شد تابه  –در برست  ١٢٩۶

قيد شدکه اکنون فرماندهان عالی روس و عثمانی نيز ) ٧٩.(جنگ پايان بخشد
خبر را شارژ دافر ) ٨٠.(آماده ی بيرون کشيدن نيروهای خود از خاک ايران اند

در برلين » ته ی ملّيون ايرانی کمي« و ) ٨١(ايران در روسيه به تهران رساند
ولی فرماندهی عالی آلمان قرار داد )  ٨٢.(آن را پيروزی بزرگی قلمداد کرد 

. صلح را نپذيرفت و جنگ از سرگرفته شد و روس يه تلفات جانی بسيار داد
 ١٢/  ١٩١٨مارس  ٣لنين يکبار ديگر در خواست صلح کرد و پيمان تازه يا در 

يد که بيش از پيمان  پيشين به زيان دولت بلشويک ها به امضا رس ١٢٩۶اسفند 
ماده ی مربوط به ايران نيز چندان سودی نداشت و فقط تصريح می کرد با . بود

توجه به اين که  ايران و افغانستان  کشورهای مستقلی اند دولت های امضا کننده 
ارضی آن ی قرار داد تعهد می کنند که به استقالل سياسی و اقتصادی و تماميت 

  ) ٨٣. ( ها  احترام  بگذارند

  سحن پايان

مهاجرت ملّيون در جنگ جهانی اول را می توان واپسين نمود انقالب  
آن زمان نيز همچون در . به شمار آورد)  ١٢٨۴ – ٨/  ١٩٠۵ – ٩( مشروطه 

اين مورد ، مردم بر حکومت شوريدند و برای آزادی واستقالل خود جنگيدند؛ 
: ولی تفاوتی بين اين دو مورد وجود داشت . کست خوردنداما هر دوبار ش

فرجام مهاجرت با عاقبت جنگی ارتباط داشت که بسيار دوراز ايران در جريان 
مهاجرين به عثمانيان و آلمان ها متکی بودند که مسئله ی ايران برايشان . بود

  .  اهميت ثانوی  داشت

اما . دد و کار آمدی بودقصد حکومت موقت پايه ريزی دولت دمکراتيک متج 
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چنان که ديديم کابينه اش مشکالت فراوانی داشت که موفقيت را ناشدنی می 
.  البته نبود يک هدف روشن نيز خود به خود  موجب شکست می شد. کرد

مهاجرين سفری را آغاز کردند که از مرکز اصلی مبارزه ی سياسی، يعنی   
حب اختيار بی رقيب حکومت تهران ، جايی که روس ها و انگليسی ها صا

  . بودند، دورشان کرد 

پس از جنگ، اتهاماتی متقابال رد و بدل شد و تقصيرها به گردن مهاجرين  
اما اين ايراد . گفته شد اينان با ترک تهران باعث تعطيلی مجلس شده اند. افتاد

در .  جای بحث دارد، زيرا روس ها درهر حال مجلس  را تحمل  نمی کردند
  :چهارم،  مدرس در دفاع از خود چنين  گفت مجلس 

. بد در آمد: مهاجرت کرديم به نيت خوب] سليمان ميرزا [ من و حضرت واال 
به ... در بيابان ها، درجنگل ها، در دريا سفرکرديم!  تقصير ما چه بود؟

تقصير با کی . چه کنيم ؛ خدا نخواست. اميدواری اين که نتيجه ی او خوب شود
شاهد است با يک عقيده ی صاف و پاکی به دولت و ملت، رفتيم که خدا ! است ؟

   )١( ) ٨۴. (چيزی برای ملت بياوريم، ولی نشد
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   :مآخذ و توضيحات◀

ايران و «  بر گرفته از کتا ب» حکومت موقت ايران « مقاله منصور  اتحاديه 
تهران ،  –مترجم  حسن افشار  –ويراستار تورج اتابکی »  جنگ جهانی اول 

   ٢١ – ۴٢صص  – ١٣٨٩نشر ماهی ، 

  پی نوشت ها 

در اطراف درياچه  ١٢٩٣آذر /  ١٩١۴تهاجم  نيروهای عثمانی در دسامبر  - ١
اين اقدام نيز به نوبه ی . ی اروميه با کمک  طوايف کرد محلی صورت گرفت

 خود دستاويزی شد  برای روس ها شجاع  الدوله ی بدنام را که سابقاً با سنگدلی
عثمانيان مدعی شدند .  فراوان در تبريز حکومت کرده بود به قدرت باز گردانند
به  ١٢٩٣دی /  ١٩١۵که ناگزير به دفاع از مرزهای خويش اند در ژانويه ی 

دست درازی .  تبريزلشکر کشيدند، اما بعد روس ها ازاين شهر بيرونشان کردند
شد و آن ها قصد  تصرف عثمانی ها به خاک ايران در آذربايجان خالصه نمی 

ميدان های نفتی خوزستان را هم داشتند که حمله ی انگليسی ها به اهواز را 
  .رئوف بيگ به غرب  ايران تاخت ١٢٩۴فروردين / ١٩١۵آوريل . موجب شد

نشر تاريخ  :  تهران( ،کتاب سبز ) به کوشش ( رضا قلی نظام مافی : رک  – ٢
  ). ١٣۶٣ايران، 

اعتداليون، دموکرات ها، : ی در مجلس سوم  وجود داشت سه جناح  سياس  - ٣
هيچ  يک از سه . و علميه که عده ای از  نمايندگان روحانی را در بر می گرفت

جناح عرض و طول زياد و سازماندهی خوبی نداشت  اما پس از  شروع  جنگ  
  .دموکرات ها جان تازه ای گرفتند

آن ها  درآسيا و ايران پايان بخشيد قرارداد روس و انگليس به اختالفات   - ۴
ايران به سه حوزه ی نفوذ تقسيم شد و همکاری سياسی روس و انگليس رقابت 

قرار داد مورد تجديد   ١٩١۵در  . ديرينه ی دو قدرت بزرگ را متحول ساخت
  .نظر قرار گرفت
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اولريش ِگرکه، پيش به سوی شرق، ايران درسياستی آلمان در جنگ  – ۵ 
، ١، ج )نشر تاريخ ايران : تهران( ج  ٢ترجمه ی پرويز صدری،  جهانی اول،

  . ١٧۴،  ١٢٠،  ۶٩،  ۶۵صص 

  . ۴٢٣، ش  ۵٩۶، ص ٢؛ و ج ١۵٧ – ١۵۶همان، صص   - ۶

 ٧تقی زاده  در نامه ای به وزارت خارجه ی آلمان به تاريخ   - ٧
اند  می نويسد ملّيون نقشه ی انقالبی را ريخته  ١٢٩۴آذر  ١۵/  ١٩١۵دسامبر

که به همه جا گسترش می يابد و رهبری آن را  يک حکومت  موقت به دست 
ً برای آن تبليغ کنند، مبالغ هنگفتی پول . می گيرد می گويد که بايد وسيعا

سپس گام به گام .  دراختيارش  بگذارند، و شور ملی و مذهبی را دامن بزنند
که آن تا چه اندازه از  مراحل پيشبرد انقالب را باز می گويد  و نشان می دهد

  ٨٨٨٫ – ٨٨٧، صص   ٢همان ، ج . واقعيت های ايران بی خبر بوده است

  ۵۶۵٫، ش ٧١۴، ص ٢؛ و ج  ٢٨۴، ص ١همان، ج   - ٨

:  تهران(  ١٩١٨ - ١٩١۴مورخ الدوله ی سپهر، ايران در جنگ بزرگ،  – ٩
 ١ج  ؛  و گرکه ، پيش به سوی شرق، ٧٠،  ص )١٣٣۶چاپخانه ی بانک ملی ، 

  .٧٩ – ٧٨، صص 

10. W.J. Olson , Anglo – Iranian  Relations during World War 1 ( 

London  and New Zork:  Frank Cass, 1984 ), p. 78. 

منصوره : رک. فرمانفرما خود را نخستين آنگلوفيل ايران می دانست  -١١
اسناد  ، گزيده ای از مجموعه ی)به کوشش( اتحاديه وسيروس سعدونديان 

، صص ٢، ج ) ١٣۶۶نشر تاريخ  ايران، : تهران( ج  ٣عبدالحسين فرمانفرما، 
۴٠۶  ،۵٣٢ .  

رئوف بيک نيرويی در مرزهای غربی  ١٢٩٣دی /  ١٩١۵ژانويه ی  – ١٢
در ماه . ايران گرد آورد و آغاز به تبليغ جهادی کرد که با استقبال رو به رو نشد
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از . انی و تلفات جانی بسياربه بارآورداسفند به ايران تاخت و وير/  مارس 
گزارش دردست است که برای وزارت  ٩٢اوضاع غرب ايران دراين زمان 

اين گزارش ها . داخله نوشته شده و کاوه بيات آن ها را منتشرکرده است
. اطالعات دست اولی از رفتار  عثمانيان و چپاولگری آن ها فراهم می آورد

به (؛ و کاوه بيات ١٢٣۶ - ١٣۶، صص١،ج »پيش به سوی شرق«گرکه، : رک
سازمان : تهران( ، ايران و جنگ جهانی اول، اسناد وزارت خارجه)کوشش 

  ).١٢۶٩اسناد ملی، 

برای تفضيل مراسم استقبال از پرنس رويس و وزير مختاراتريش در  -  ١٣
،  ١ص١۶سپهر، ايران در جنگ بزرگ ، صص : زمان ورود به ايران، رک

١۶١ – ٧۶٨ .  

14. W.J. Olson , Anglo – Iranian  Relationship ,pp  96 – 112 

  . ٢٧٣ – ٢٧٢، صص ١گرکه ، پيش به سوی شرق، ج 

  . ٢٧٢، ص ١گرکه ، پيش به سوی شرق، ج  -  ١۵

  ٢٨۴٫همان، ص    -  ١۶

  ١٩١۴موبرلی ، عمليات  در ايران ، در جنگ  جهانی اول ، . ف. ج   - ١٧
  . ١۶۴، ص )  ١٣۶٩رسا ، : تهران (    ، ترجمه  ی کاوه  بيات١٩١٨ -

شاهدان  بسياری در باره ی حرکت روس ها از قزوين تا نزديکی تهران    -  ١٨
يحيی  دولت : برای  نمونه  رک. و ترس ناشی از آن  در پايتخت نوشته اند 

ج ) ١٣۶٢عطارد و فردوسی، :  تهران (     ٢ج، ج   ۴آبادی ، حيات يحيی ، 
  ٢۴٧٫ – ٢٣٧هر، ايران در جنگ  بزرگ ، صص وسپ:   ٢٩٢، ص ٢

:  تهران (    ٢ملک الشعرای  بهار ، تاريخ  احزاب  سياسی ايران ، ج   -  ١٩
  . ١٨ – ١٧، صص )  ١٣۵٧امير کبير، 
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؛ و  منصوره  اتحاديه ،  ٢٣۵سپهر ،  ايران  در جنگ بزرگ ، ص   -  ٢٠
نشر  تاريخ :  هران ت. ( هـ ق  ١٣٣۴ – ١٣٣٣احزاب سياسی در مجلس  سوم، 

  . ١٧١ – ١٧٠، صص )  ١٣٧١ايران، 

هـ ق  ١٣٣۴ – ١٣٣٣منصوره اتحاديه، احزاب  سياسی در مجلس سوم،  - ٢١
  ١٧١٫ – ١٧٠صص . 

  . ٢۵٠ – ٢۴٩،  ٢۴٠سپهر،  ايران در جنگ بزرگ ، صص   -  -  ٢٢

  .همان – ٢٣

  :نيز رک.  ٢۴١همان ، ص   -  ٢۴

Michael J. Lustig, The Muhajerat and The Provisional 
Government in Kermanshah , 1915 – 1917 , Conflict ans 
Cooperation  betweeten  the Political Parties , unpublished  
Ph. D . thesis ( New York : New York Uneversity, 1987) , p 
187 ; 

در جنگ جهانی اول اليورباست، آلمانی ها در ايران، نگاهی به تحوالت ايران 
شيرازه :  تهران( براساس منابع  ديپلماتيک فرانسه، ترجمه ی حسين بنی احمد 

  . ۴٨ – ٣۵، صص )  ١٣٧٧، 

اليور باست، آلمانی ها در ايران ، نگاهی به تحوالت ايران در جنگ  - ٢۵ 
جهانی اول بر اساس  منابع  ديپلماتيک فرانسه، ترجمه ی حسين  بنی احمد ، 

  . ۴٨ – ٣۵صص 

گرکه  کانيتس رامرد رمانتيکی توصيف می کند  که از اوضاع  واقعی   – ٢۶
ايران اطالع  نداشت  و محاسبه اش در مورد  قيام همگانی نادرست از 

  ٢٠١٫،  ١٩٨ – ١٩٧، صص  ١پيش به سوی شرق، ج :  رک.  کاردرآمد
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ول که نظام  السلطنه ی ا( رضا قلی خان و عمويش حسين  قلی خان   - ٢٧
لقب  او را به ارث  ١٣٠۶/  ١٩٢٧بود و برادر زاده اش پس از مرگ او در 

که آن زمان عربستان ناميده (هر دو درعهد ناصر الدين شاه در خوزستان ) برد
واليگری کرده و کوشيده بودنداز منابع  ايران در برابر سلطه ی  )  می شد

به همين علت مقامات  .فزاينده ای انگليسی ها در خليج فارس پاسداری  کنند
انگليسی از دولت ايران  خواستند که پنج  سال هيچ شغل دولتی در جنوب به آن 

سپس موارد اختالف ديگری نيز بين  آن ها و مقامات  انگليسی رخ . ها ندهد
تاکنون زندگی  نامه ی  خوبی در باره ی رضا قلی خان نظام السلطنه  . داد

حت الشعاع  سهمش در قضيه ی  مهاجرت قرار نوشته نشده و زندگی و کار او ت
ابراهيم صفايی در کتاب رهبران مشروطيت شرحی  از زندگی  . گرفته است 

اما  ام از اين امتياز بهره مند بوده  که شخصاً . وی به دست داده که ناقص است
با پسر بزرگ دمحم علی نظام السلطنه که با پدرش به کرمانشاه و استانبول رفته 

برای اطالعات بيشتردرباره ی حسين قلی خان نظام . گفت و گو کرده استبوده 
ج ، کوشش   ٣اسناد و مدارک حسين قلی خان نظام السلطنه : السلطنه ، رک

( معصومه  مافی، منصوره  اتحاديه، سيروس  سعدونديان و حميد  رام پيشه 
  :؛  همچنين  ٣٢٧و  ٢٢١صص  ١، ج ) ١٣۶١نشرتاريخ ايران، : تهران 

George N. Curzon , Persia  and  the  Persian Question , 2 
vol., 2nd  ed. ( London and New York : Frank Cass , 1966 ) , 
vol. 2, p 381 . 

جاويدان ، :  تهران ( ج   ٢ابراهيم  صفايی ، رهبران  مشروطيت ، :  نيز رک
له  برای انتشار، بعد از تحويل اين مقا. ٢٢۴ – ١۵١، صص  ٢، ج )  ١٣۶١

صورت  جلسات  حکومت  موقتت و شرحی  از  زندگی  سياسی  رضا قلی  
رضا : رک . خان نظام السلطنه  و گزيده ای  از مکاتبات در سه جلد منتشر شد

قلی خان نظام السلطنه ، زندگانی سياسی و اسناد مهاجرت، به کوشش منصوره  
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  ).١٣٧٩تهران ،  نشر تاريخ   ايران، ( اتحاديه 

گويا هر بار  که رضا قلی خان از واکنش کند دولت يا مجلس  به خشک   - ٢٨
می آمد يا کسی چوب الی چرخش می گذاشت سخنان طعنه آميزی در باره ی 

يک بار به پسر بزرگش ، دمحم  علی .  دموکراسی و مجلس بر زبان می آورد
ای لرستان کند ساالر معظم، که قصد داشت خود را نامزد نمايندگی مجلس بر

بدون  اين که چندان حوزه اش را ديده باشد نوشت که اگر وکال  همه مثل  تو 
که در مسير   ١٢٩٠/  ١٩١١بار ديگر در سال  .بودند اميد از کشور می بريدم

لرستان به قم  از راه های دشوار  گذرو اراضی بايری عبورمی کرد به اونوشت 
د و از دموکراسی  دم می زنند  به چشم ای کاش حضرات که در تهران می نشينن

  .خود  می ديدند  که کشور چه حال و روزی دارد

؛ و رضا قلی قائم  ٢٩٣ – ٢٨۵، سپهر ايران در جنگ بزرگ ، صص   -  ٢٩
يادداشت های نظامی از ماه : مقامی، وقايع غرب ايران در جنگ اول جهانی 

 – ۴٧، صص ) ١٣٣١بی نا، : اراک( ق . هـ ١٣٣۴تا شعبان  ١٣٣٣شعبان 
۵٢ .  

: رضا قلی  قائم مقامی، وقايع  غرب ايران در جنگ اول جهانی   -٣٠
بی : اراک ( ق . هـ  ١٣٣۴تا شعبان  ١٣٣٣يادداشت های نظامی از ماه شعبان  

 . ۵٢ – ۴٧، صص ) ١٣٣١نا، 

،  ٢؛  و ج  ٣٣٢ – ٣٣١صص  ١گرکه ، پيش به سوی شرق ، ج    - ٣١
  . ٩٠٣ – ٩٠١صص 

امير : تهران (  ۶احمد کسروی ، تاريخ هيجده ساله آذربايجان ، ج   - ٣٢
  ؛ و  ۶۵٧ص )  ١٣۵١کبير

. Lustig, The Muhajera  , pp 213 – 15.   

 33. Lustig , The Muhajerat , p 227 
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يک سال قبلش کميته ی مرکزی حزب دموکرات به کمک شونمان،  - ٣۴
سرباز برای نگهبانی   ٧٠٠شونمان . کنسول آلمان، در کرمانشاه تشکيل شده بود

از راه ها فراهم آورد و کنسول های روس  و انگليس را وادار به ترک شهر 
هنگامی که مهاجرين روانه ی کرمانشاه  شدند حاکم  شهر نيزکه . کرد

به نقل  از نواب ( حسن اعظام اقدسی : ک.ر. طرفداردولت مرکز بود برکنار شد
: تهران ( ج  ٢روشن شدن تاريخ صد ساله ، ، خاطرات  من،  يا )رضوی 

  ٣۴٠٫،  ص  ٢، ج ) ١٣۵٠ابوريحان ، 

  ٣۵٩٫،  ١گرکه ، پيش به سوی شرق ، ج  – ٣۵

  ٣۴٢٫ – ٢٢۶اعظام قدسی ، خاطرات من ، صص   -  ٣۶

   ٣۵۴ – ٣۶٣، صص ١گرکه ، پيش به سوی شرق ، ج  -  ٣٧

رات مهاجرات ؛ و عبدالحسين وحيد الملک شيبانی، خاط٣۶٣همان،ص  – ٣٨
ازدولت موقت  کرمانشاه تا کميته ی مليون برلين، به کوشش ايرج افشار و کاوه 

  ۴٧٫، ص ص) ١٣٧٨شيرازه ، : تهران( بيات 

کانيتس فردای نبرد کنگاور، که جان ايرانيان بسيار را گرفت ، ناپديد   -  ٣٩
د را گرفته  کسانی که او ديده  بودند می گفتند  دچار افسردگی شده و جان خو. شد

: رک. است،  اما جسدش هرگز پيدا نشد و مرگ  او درهاله ای ازابهام باقی ماند
،يحيی دولت  ٢٧٩، ايران در جنگ بزرگ ص ) به نقل از نادولنی ( سپهر

؛ و قائم مقامی ، وقايع  ٣٢٠ -٣١٩، صص  ٣، ج » حيات يحيی« آبادی ، 
   ١٨۶ ١٨٠غرب ، صص

ً مقصر باز پرنس رويس را مسئول مها  - ۴٠  جرت از تهران ، خصوصا
نگشتن به تهران، وقتی که شاه از رفتن به قم از پی مهاجرين منصرف شده بود، 

  .می دانستند، در حالی که وزير مختار عثمانی به تهران  برگشته بود

رويس با کانيتس اختالف نظرداشت و به او توصيه  کرده بود که تا کمک کافی 
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را رعايت  کند،  زيرا قيام  عمومی ای هم که کانيتس   نرسيده است جانب احتياط
  ١گرکه ، پيش به سوی شرق، ج : رک. پيش بينی اش کرده بود اتفاق نيفتاد

اليور باست که رابطه ی ايران و آلمان را در دوره ی .  ۴٢۶ – ۴٢۴صص 
. جنگ بررسی کرده اعتقاد دارد که تخليه ی تهران اصوالً اشتباه  بوده است

  ٨٨٫و  ٧۶است، آلمانی ها در ايران ، صص ب: رک

برای طاالعات بيش تر در باره ی گفت وگوهای دکتر فاسل  با نظام  -۴١
؛ گرکه، پيش  به سوی ٣۵٩اعظام قدسی، خاطرات من، ص : السطنه رک 

  . ٣۵۶،  ص  ١؛  ج ٧ش  ٧٨٢وص  ٢٢ش  ٧٨۵،  ص ٢شرق ، ج 

  ١۴۴٫وحيد الملک ، خاطرات ، ص   -  ۴٢

  . ٩٠٩، ص  ٢که ، پيش به سوی  شرق ، ج گر  -  ۴٣

نويسندگانی چند به وجود يکی دو نقشه برای قتل نظام السلطنه  در   -  ۴۴
قصرشيرين اشاره کرده اند و گويا محرک يا مجری آن نيز حيدرخان عمواوغلی 

نظام السلطنه بو برد و . بوده است که در قصرشيرين به مهاجرين پيوسته   بود
صفايی، : رک.  هراً توطئه ای هم بعد درکرمانشاه بوده استظا. متواری شد

؛ و اعظام  قدسی ، خاطرات من ،   ١٨٧و   ١٠٨رهبران  مشروطيت ، صص  
  ٣٧٩٫و   ٣۶۵صص 

  ٣٨٨٫ – ٣٨۴، صص  ١گرکه ، پيش به سوی شرق، ج  -  ۴۵

کاظم زاده هم فوزی بيگ وهم اعضای اعتداليون و علميه در حکومت  – ۴۶
گرکه ، پيش به سوی شرق، : رک. ول وخامت  اوضاع می دانستموقت را مسئ

  ٩۶٩٫ – ٩۶٢و  ٩۵۶ – ٩۴۶صص  ٢ج 

انورپاشا به ايرانيان احترام  فراوان گذاشت و آن ها را به جشن پيروزی  -  ۴٧
حسين اديب السلطنه ی سميعی و امان : رک. عثمانبان برانگليسی ها دعوت کرد
(  ن قيام  مقدس  ملی در جنگ بين الملی اول هللا حاج عزالممالک اردالن، اولي
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  ٣١٫، ص )  ١٣٣٢ابن سينا ،: تهران

از قرارمعلوم فاسل نيز کم کم به کار آمدی دموکرات ها ترديد پيدا کرده  - ۴٨
 Lustig  ؛ و  ٣٨٧ – ٣٨۶، صص  ١گرکه، پيش  به سوی شرق، ج:رک. بود

, The Muhajerat ,pp  268,  270- 81   

  ٩۶۶٫ – ٩۶۵، ص ٢پيش به سوی شرق ، ج گرکه ،  -  ۴٩

  . ۴١٠،  ٣٩٣ – ٣٨٨، صص  ١گرکه ، پيش به سوی شرق ، ج  -  ۵١

  . ٩٢٢ – ٩١۶، صص  ٢همان ، ج  -  ۵٢

متفقين برای اين  که به دولت ورشکسته ی ايران کمک کنند و درعين  -  ۵٣
تصويب  حال امور آن را در اختيار  بگيرند و ازآن جا  گه وام  گرفتن دولت به

مجلس نياز داشت تصميم گرفتند ماهيانه مبلغی  برابربا در آمد گمرکات ايران به 
  : رک. آن ها بهره ی وام های پيشين را هم بخشيدند. اين دولت بپردازند

  . W.J. Olson , Anglo – Iranian  Relationship ,pp  57, 173 -5,  

54 – Ibid. , pp 143 – 52 , 189 – 92 . 

بعداً  .  هفته های اول نام هر کسی که سخن می گفت يادداشت می شد -  ۵۵
سپس دوباره تصميم گرفتند نام . مدتی فقط چکيده ای از بحث ها نوشته می شد

ولی گويا مصلحت . هر گوينده ای را با خالصه ای از گفته هايش  ضبط کنند
مورد انديشی نيزدراين زمينه صورت می گرفته و از ثبت مطالب حساس  و 

  .کاری در مورد مذاکرات مجلس هم کرده اند  -مناقشه خودد داری می شده 

عباس ميرزا ساالر لشکر والی همدان بود و با  شروع حمله ی روس ها   -  ۵۶
اين شهر را ترک گفت  و خانواده اش را به بروجرد فرستاد وخودش به پدر 

می » مهاجرت «  او در شرح  مختصری  راجع  به. زنش نظام السلطنه پيوست
نويسد  در اين لحظه ی خطير از سرنوشت کشور درست  نمی ديده که شانه 
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« منصوره اتحاديه، : رک . خالی کند و بنابراين به نيروهای ملی پيوسته است
  . ١٣۵۵،  ١، ش  ١، نشريه ی تاريخ » مدارک  تازه  درباره ی  مهاجرت 

، ص  ٢؛ ج  ۴٣٠و   ٣٩٩، صص  ١گرکه ، پيش به سوی شرق ، ج – ۵٧
١٢٣٫  

  همان – ۵٨

از آن جا که مکاتبه ی رمزی با تلگراف ممنوع بود، مهاجرين و آلمان  -  ۵٩
مهاجرين  رمزهايی  . ها پيام های خود را  با  پيک های مخصوص می فرستادند

آقا سيد دمحم ؛ دولت =  انگليستان: داشتند  که نمونه هايی از آن عبارت اند از 
رجب ؛ نمايندگان مجلس =  عبدی ؛ عين الدوله  = نی؛ تقی زاده کمپا=  ايران 

  .معادن  و از اين قبيل=  

يک بار  که اعضای  کابينه ديدند  به کسی در تهران نياز دارند که مورد   -۶٠
مدرس .  اعتمادشان باشد و از جانب آن ها سخن بگويد به استخاره متوسل شدند

  .السلطنه  افتاد قرآن باز کرد و قرعه به نام قوام

عثمانی ها بيم  داشتند تهاجمی  به بغداد  صورت بگيرد و مايل  نبودند   - ۶١
  .که خيلی  دور شوند

می توان  گفت شکی نيست که دموکرات ها خواهان برکناری نظام   - ۶٢
السلطنه  و گرفتن  رهبری از او بودند و به ويژه  وابستگی  او را به عثمانی ها 

روی هم رفته نظام السلطنه رابطه ی  تيره ای با دموکرات ها . دنمی پسنديدن
  .داشت و احتماالً اينان  قصد سر به نيست کردن  او را داشتند

های دادگاه  متهمان به طرح  ريزی  یقاضازمی نويسد نادولنی از يکی   -  ۶٣
قتل  نظام السلطنه شنيده که او برای گناهکار تقاضای اشد مجازت  کرده  و 

ولی  مذاکرات  کابينه  گفته ی او را تأييد  نمی کند . ستور اعدام او را داده استد
نظام السلطنه تصميم  گيری را به عهدهی اعضای  کابينه  گذاشته  و افزوده  . 
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  .که شخصاً  مخالف  اعدام است

  . ٣٧اردالن و سميعی ، اولين  قييام  مقدس ، ص  – ۶۴

  ٨١٣٫، ص  ٢، ج گرکه ، پيش به سوی  شرق – -  ۶۵

فرمانفرما می گفت عثمانی ها از انگليسی ها برای ايران بدترند، چون  – ۶۶
فرمانفرما، مجموعه ی : رک .  به زنان ايرانی   و مذهب  ايرانيان  نظر دارند

  ٧٣٨٫، ص  ٢اسناد ، ج 

  ۵٠٫ش  ٨١۵، ص  ٢گرکه ، پيش  به سوی  شرق ، ج – -  ۶٧

  ١٣٧٫،  ١٢٧،  ١١٧وحيد  الملک، خاطرات  صص  – ۶٨

، ) ١٣۵٨تابستان (، وحيد »شمشير حيدری« نظام مافی ، رضا قلی،  - ۶٩
  ٢٠١٫، ص  ٢صفايی، رهيران مشروطيت ، ج  :  نيز رک. ٣٩ – ٣۵صص 

: تهران ( بلوشر، سفر نامه ی  بلوشر، ترجمه ی کيکاووس جهانداری  -  ٧٠
  ١٠۶٫ – ٧٩، صص )  ١٣۶٣خوارزمی ، 

؛ و گرکه ،  ١٨٢،  ١۵٠، ١۴٠، ١٣٧خاطرات صص  وحيد الملک، -   ٧١
  ٩٠٩٫، ص  ٢پيش به سوی شرق، ج 

  . ۴١١ – ۴١٠و  ٣٨٨ – ٣٨٠، صص  ١همان، ج   -  ٧٢

نادولنی که هميشه به نظام السلطنه بدبين بود  در مورد توطئه ی قتل او  – ٧٣ 
فتار تحت  تأثير او گرکه  نيز شک می کند و می نويسد که ر.  ابراز ترديد کرد

. خود کامه ی او درماجرای به اصطالح توطئه ی قتلش خود را  نشان می دهد
گرکه  می گويد اين توطئه نقشه ای  برای تضعيف  دموکرات ها بود  و به بهانه 

 ٢٢به اصرار سليمان ميرزا  آن را . ی آن تعدادی از ايشان دستگير شدند
سه نفربه اعدام و بقيه  . دند اذر  محاکمه کردن و گناهکارشناخته ش ٣٠/ دسامبر 

ولی پا درميانی  نا دولتی مجازات همگی به تبعيد کاهش  . به حبس محکوم شدند
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  .يافت

، ص  ٢؛  ج  ۴٣۶ – ۴٣۵، صص ١گرکه، پيش به سوی شرق ، ج – ٧۴
  ٣۶۶٫ – ٣۶۴، شش   ٨۴۵

  . ۴٢٩و   ۴٢۶، صص ١همان ، ج   -  ٧۵

  ۴٢٩٫همان ، ص   - ٧۶ 

مقامات انگليسی به خانواده ی نظام السلطنه اجازه دادند پس از جنگ ،   - ٧٧
. اما خود او اجازه ی بازگشت نيافت و راهی فرانسه شد. که به ايران برگردند

در اين کشوربا مشکالت مالی فراوان دست و پنجه  نرم کرد زيرا امالکش را 
تعلل بعد از  ١٣٠٠/  ١٩٢١سرانجام درتابستان . درايران مصادره کرده بودند

.  بسيار و مذاکرات  فراوان ، انگليسی ها و شاه  با بازگشت وی موافقت کردند
اما به او اجازه ی ورود  از غرب ايران را ندادند و ناچارشد  از محمره  وارد 
شد و  راه کوهستانی دشوار گذری  را با حال نزار در هوای داغ تابستان طی 

هم به او نداند و با يک  حکم واليگری به گويا  اجازه ی ورود به تهران را .  کند
 ١٣٠٣/  ١٩٢۴يک سال و نيمی آن جا ماند  و در سال . خراسان  فرستاده شد
  .در تهران در گذشت

  ۴۵۶٫ – ۴۴٩،صص  ١گرکه ، پيش  به سوی  شرق ، ج –٧٨

ليتوفسک در بيش ترکتاب های تاريخی که در   -قضيه ی پيمان برست  -  ٧٩
گويا در همين . ته اند چيزی در حد معما باقی مانده استباره ی  مهاجرين نوش

زمان نظام السلطنه پسرش را با دو تن ديگراز مهاجرين برای ديدار با تقی زاده  
و وحيد الملک و نواب و بی گمانم برای دادخواهی از آلمان ها به برلين فرستاده  

روسيه به تهران  خبر ورود هيئت ايرانی به برلين را شارژدافر ايران در. بود
رساند  و ظاهراً  اين برداشت نادرست از ان به عمل آمد که هيئت ايرانی در 

سپهر ، ايران  درجنگ ، :  رک . ليتو فسک  حضور داشته است -برست 
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  ۴٧٣٫،  ۴٧٠،  ۴۶۵،  ۴۶٢صص  

80 . John W. Wheeler – Bennet , Brest – Litovisk , the 
Forgotten Peace , March 1918 , 2 nd   ed ,  ( New York : The 

Norton  Library , 1966 ), pp 65 – 95 , 383.  

 

  ۴۶۵٫سپهر، ايران در جنگ ، ص   -  ٨١

  )١٩١٨آوريل  ١۵(  ٢٧کاوه، ش  – ٨٢

. John W. Wheeler – Bennet , Brest – Litovisk , p 407   83  
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جلد  دوم در بارۀ   عبدالمجيد » شرح حال  رجال ايران« بامداد در مهدی 

سلطان عبدالمجيد ميرزا عين :  ميرزا  عين الدوله   اينگونه اظهار نظر می کند

الدوله پسر سلطان احمد ميرزا عضدالدوله، پسر چهل وهشتم فتحعلی شاه، 

سلطان : ن شرحبوده به اي) سه پسر و يک دختر(عضدالدوله دارای چهار فرزند 

شمس الدوله، وجيه الدوله ميرزا سپهساالر و عين  - عبدالمحمد ميرزا سيف الدوله

الدوله سه فرزند اولی او از يک زن عقدی و عين الدوله از زن متعه او بوده 

طماع و خوش  - بسيار سخت گير -خشن -عين الدوله از درباريان تندخو.  است

الدين ميرزا وليعهد در تبريز مشغول بکار درآغاز کار در دستگاه مظفر. خط بود

 ١٣٠٣هجری قمری نايب اصطبل وليعهد بود و از سال  ١٣٠١شد و در سال 

ضمن داشتن . ق.ه ١٣٠۶در سال .بجای اسحق ميرزا امير اخور وليعهد شد. ق.ه

ناصرالدينشاه در . نيز با او بود) ارسباران(سمت مزبور حکومت قراجه داغ 

که از راه قفقاز به تبريز وارد شد ) ق.ه ١٣٠٧-١٣٠۶(پا سفر سوم خود با ارو

مبتال به ناخوشی بسيار سختی گرديد که مشرف به موت بود و اکثر درباريان از 

حيات وی مايوس گرديده بودند و باالخره  دکتر فووريه که در اين سفر او را 

شاه را از  بجای دکتر تولوزان از پاريس با خود به ايران آورده بود موفق شد که

مرگ نجات دهد عين الدوله که در اين هنگام امير اخور وليعهد بود برای 

خوشنودی وی خبر مرگ ناصرالدينشاه را بوليعهد داد وليعهد هم خود را مهيا و 

ناصرالدينشاه صحت پيدا کرد و پس از بهبودی بوليعهد سخت .آماده سلطنت نمود

شکار وليعهد که ازقضيه آگاه گرديد پرخاش نمود و امير نظام گروسی وزير و پي

محض رضای خاطر شاه دستور داد که به عين الدوله که اين خبر دروغی را 

عباس ميرزای .بوليعهد داده توسری بزنند و امراو فی المجلس اجراء گرديد

ملک آرا پسر دمحم شاه و برادر صلبی ناصرالدين شاه در شرح حال خود در 

روز يکشنبه بيست و چهار شهر صفر «:گويددر اين باب چنين  ١٠٧صفحه 

 .ق ناصرالدين شاه از سفر فرنگستان مراجعت نمود.ه ١٣٠٧
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در يک منزلی اين طرف تبريز مزاج شاه منحرف شد بطوری که مير آخور 

وليعهد سلطان مجيد ميرزا پسر عضدالدوله که بعد ملقب به عين الدوله شد 

ه صحت يافت بسيار وليعهد متغير شد بجهت وليعهد مژده فوت شاه را برد بعد شا

اگر چه حسنعلی خان گروسی ملقب به امير نظام مير آخور وليعهد را بجای 

» استرضای خاطر شاه حکم نمود توسری زدند و از اردو اخراج نمودند

دمحمحسن خان اعتمادالسلطنه نيز در اين سفر در رفت و برگشتهای به همراه شاه 

راجع به اين ) ق.ه ١٣٠٧غره صفر (ه خطی خود بوده در يادداشتهای روزان

از صحبتهای تازه اين که دستگاه عملجات درب خانه «:موضوع چنين گويد

وليعهد دو دسته شدند يک دسته با نصرالدوله هستند يکدسته ديگر با سلطان 

نصرت الدوله که جوان باهوش و زرنگی . مير آخور) عين الدوله(مجيد ميرزا 

که وزير و پيشکار وليعهد است ) حسنعلی خان گروسی( است با امير نظام

ساخته و کارش را در نهايت خوبی از پيش برده می گويند امير آخور صرف 

وليعهد پرست است وليعهد نهايت مرحمت باطنی را باو دارد و او هم با ين 

جهت چندان اعتنائی به ا مير نظام ندارند تا بحال اين دو فرقه بهمديگر ظاهراً و 

ً عداوت می کردند چون اظهار عداوتشان فقط در آذربايجان بود چندان  باطنا

اهميت نداشت در اين موقع مسافرت همايونی با آذربايجان خصوصاً ناخوشی و 

کسالت مزاج مبارک موقعی بدست معاندين ميرآخور افتاد ميرزا محمود خان 

ن مردمان است که يکی از ول گويا) عالءالملک ديبا(وزير مختار پترزبورک 

بواسطه برادرش دبير السلطنه که دسته نصرت الدوله ای است در منزل امين 

السلطان در نزد جمعی از عمله خلوت مذکور داشت آن شبی که مزاج مبارک 

 ١٣٠نبضش تا (شاه خيلی بهم خورده بود که باعث ياس و نااميدی شده بود 

ً اين عبارت  وليعهد دستخط صدارت آتيه را به مير آخور) ميزده داده بود عينا

مستهجن محمود خان را بعضی از عمله خلوت که مرهون پول و شال امير نظام 

هستند محض خود شيرينی بعرض خاکپای مبارک می رسانند ميرزا محمود 
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خان از اين طرف که کار خودش را ساخت از طرف ديگر بامير نظام خبر داد 

امير نظام محض دولت خواهی که چنين صحبتی در حضور مبارک شاه شده 

وليعهد فی الواقع حفظ خود را نمود فرار سوار چلب يانلو را بهانه نمود امروز 

در مجلس بمير آخور تغيير زياد کرد و چوب و چماق کشيد او را از مجلس 

که در تحت ) اهر(دواند و مجبورش کرد که از اردو برود بسمت قراجه داغ 

چلب يانلو را دستگير نموده باستر آباد بفرستد حکومت اواست فراريهای سواره 

به اين تدبير معقوالنه رفع تهمت از ولينعمت خودش نمود آفرين بنوکر صديق 

عالوه ) سرلشگری(با منصب امير تومانی . ق.ه ١٣٠٩، در سال »دولت خواه

و متصدی ) ارسباران(بر سمت ميراخوری حاکم اردبيل، مشگين، قراجه داغ 

 .يجان شدخالصجات آذربا

. ق ١٣١٩در سال . قمری ملقب به لقب عين الدوله گرديد ١٣١٠در سال   

 ٢٢در . بجای حاج غالمرضا خان آصف الدوله شاهسون حکمران تهران شد

که امين السلطان باصرار و پافشاری انگليس ها از . ق.ه ١٣٢١جمادی االخری 

له و پس از چهار ماه صدارت افتاد عين الدوله با صوا ب ديد آنان اول وزيرداخ

ق صدراعظم شد و چندی .ه ١٣٢٢و نه روز وزير اعظم و در جمادی الثانيه 

بعد مانند سلف خود امين السلطان ملقب به لقب اتابک اعظم گرديد لکن اين لقبش 

بواسطه نداشتن بذل و بخشش و عدم توجه مردم بوی مانند اتابک امين السلطان 

 .کردچندان شهرت و معروفيتی پيدا ن

در زمان صدارت عين الدوله و وزارت امور خارجه ميرزا نصرهللا خان  

نائينی مشير الدوله است که هياتی که از طرف دولت انگلستان برياست کلنل 

هاکماهن برای تحديد حدود سيستان و تقسيم آب رودخانه هيرمند به سيستان 

اميد و تقريباً بطول انج ١٩٠۵تا مه  ١٩٠٢رفتند ماموريت مزبور از فوريه 

دولت ايران را از داشتن آب هيرمند محروم کرده و هيات انگليسی کار را 
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با اين تقسيم . بدلخواه خود آنطوری که شايد و بايد بزبان ايران انجام دادند

بواسطه نبودن آب قسمت بزرگی بر کويرهای ايران افزوده شد هيات حاکمه و 

صباحی به پشتيبانی دول بيگانه در سر  زمامداران خائن ايران برای اين که چند

کار بمانند و برمال ومنال خود که کمال مطلوب آنان است بيش از پيش بيفزايند 

 .در اين بی عدالتی بکلی سکوت اختيار نمودند و حتی موافقت هم کردند

عين الدوله دوره صدارت خود را تماماً با جنجال و آشوب و دسايس گذارند و 

ست که کار را با زور و قلدری از پيش ببرد در اين دوره بيشتر هم می خوا

بزرگترين مخالفين وی دمحم علی ميرزا وليعهد و امين السلطان بودند و با اين که 

امين السلطان در اروپا بود معهذا ايادی او کامال در دسايسی که بر عليه عين 

وله در زمان الدوله بعمل ميامد دست اندرکار بودند يکی از کارهای عين الد

دمحم علی ) البته با نظر و اشاره بيگانگان(صدارتش اين بود که قصد داشت 

ميرزا را از وليعهدی معزول وملک منصور ميرزا شعاع السلطنه پسر دوم 

مظفرالدينشاه را بجای وی وليعهد کند لکن بواسطه مخالفت روسها در قصد و 

بين دمحم علی ميرزا و  نيت خود موفقيت حاصل نکرد از اين جهت هميشه هم

ً چندان صفائی نبود ولی ظاهراً با هم اظهار خصوصيت می  عين الدوله باطنا

 .ورزيدند

در زمان صدارت اين شاهزاده است که زمزمه خواستن عدالت خانه از مردم   

) مخبر السلطنه(هدايت . ق.براست و باالخره منتهی برگفتن مشروطيت گرديد م

ات و خطرات تاليف خود در اين باب يعنی پيدايش کتاب خاطر ١٨٧در صفحه 

امساک عين الدوله دست به دست با « :مشروطيت اين گونه اظهار نظر می کند

تندی و لجاج مقدمات آشوب را ايجاد کرد اخگری می خواست که آتش  - تفرعن

حاکم تهران است و ) احمد خان(روشن شود قند در تهران گران شد عالءالدوله 

وا بکاروانسرا رفت حکم کرد از دکان سيد هاشم و سيد حسن، قندی مردی بی پر
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نرخ روی ) ق ١٣٢٣چهاردهم شوال (که بود بيرون بريزند و بمردم تقسيم کنند 

قند گذارند تا اين جا شايد بهانه برای آشوب نميشد زدن سيد هاشم و سيد حسن 

بود سيد عبدهللا رشته بدست مدعيان داد آقا نجفی را عين الدوله بتهران آورده 

 .بهبهانی توسط ميکرد محل اعتناء نبود پی بهانه می گشتند

مسيونوس در بالماسکه عمامه بسر گذارده بود و با آن وضع عکس انداخته 

بدست آمد علماء آنرا پيراهن عثمان کردند و علم و واشريعتا بلند، انگشت داخله 

خلق از کسبه بازار و و خارجه در کار است افکار گوناگون قائد و رهنمون 

مردم بيزار بعادت مالوف در منزل بهبهانی و سنگلجی جمع شدند از منازل کار 

بمساجد کشيد روز به روز عده شاکی افزود شيخ دمحم واعظ معروف بسلطان 

باالی منبر باهانت عين الدوله زبان گشود شيخ را تعقيب و در قراول خانه حياط 

اوال خانه ريخته قراولهايی مضايقه دست به شاهی توقيف کردند اهالی به قر

. شليک گذاردند سيد عبدالحميد نامی طلبه مقتول شد سلطان عبدالحميد مخذول

عضدالملک و حاجی نظام الدوله . ٢٣علماء راه قم پيش گرفتند هيجدهم شوال 

 بقم رفتند نويد تشکيل عدالتخانه دادند علما به حضرت عبدالعظيم آمدند

متهور آذوقه ) ولی خان(ئر است عين الدوله مغرور، سپهساالر مسجد جمعه دا 

را بروی متحصنين مسجد بستند کار بزد و خورد کشيد دربار هم دو دسته شدند 

برله و برعليه عين الدوله اشتباه ديگر ريخت دست اوباش بود درصحن حضرت 

 عبدالعظيم و کشته شدن ميرزا مصطفی آشتيانی حرکت در شهر از سه از شب

گذشته ممنوع شد واقدام بگرفتن مظنونين سبب وحشت عمومی باصطالح 

حکومت نظامی بر قرار گشت راهی که مردم جستند توسل بسفارت انگليس بود 

از سفارت منع و تشويق تواماً ميشد کاشف بعمل آمد که قبالً عده مبال در سفارت 

بر و ملزومات تدارک شده بود حاجی دمحم تقی بنکدار با مقداری ديگ و ديگ 

ديگر و اسباب پخت و پز بدو معنی وارد سفارت شد خيمه ها بر پا کردند 
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وديگها را بار از طبقات مختلف معتکف سفارت شدند امتياز درستی هم بين 

متحصن و تماشاچی داده نمی شد عنوان تقاضای عدالت خانه است باغ مصفی 

ينع الدوله، حاج دمحم تقی آش و پلو مهيا مشتری بسيار انگلشتها در کار شبی ص

شاهرودی و نگارنده بسفارت رفتيم در زاويه پله جنوبی درويشی  پرده فقر کيده 

بود و عنکبوت مانند پشت پرده خزيده برخاست و از پرده بيرون آمد مردی 

مسن بود سيه چرده ريش سفيد و گيسوی پريشان با خاطری مجموع گفت اينها 

اهيم باقی معلوم است مخارج آن بساط از حرف می زنند ما مشروطه می خو

کجا می رسد معلوم نشد هم قسم حدس می شود زد دم خروس هم پيداست 

بضرورت عين الدوله استعفاء کرد ميرزا نصرهللا سفارت خلوت شد و تعللی در 

انجام عهد محسوس در ثانی مردم در سفارت جمع شدند يکی از اجزاء سفارت 

. »تخط را آورد و آن قول تاسيس عدالت خانه بودبه صاحب قرانيه رفته و دس

باالخره بواسطه عدم رضايت مردم از عين الدوله و تحصن آنان در سفارتخانه 

های بيگانه مظفر الدينشاه ناگزير گرديد که او را پس از سه سال صدارت در 

از صدارت معزول و بجای وی ميرزا . ق.ه ١٣٢۴تاريخ دوم جمادی الثانيه 

 .ان نائينی مشيرالدوله وزير امور خارجه را صدراعظم نمايدنصرهللا خ

پس از عزل عين الدوله از « :ادوارد برون در کتاب انقالب ايران می نويسد

صدارت عده ای از پناهندگان سفارت انگليس خواستند که از آنجا بيرون آيند و 

ن ساختند که پی کار خود روند لکن آنها را وادار به توقف نموده بانان خاطر نشا

فقط يک اصالح اساسی در روش حکومتها می تواند عليه ظلم و سوء سياست 

اداری ساير وزيران بدی مانند عين الدوله منظور ملت را تضمين نمايد با اين 

عين الدوله . »نظر تقاضای عدالت خانه بيک پارلمان يا شورای ملی توسعه يافت

لتجار را از طرف خود بنزد تجار پيش از اين که معزول شود آقا کاظم ملک ا

سفارت انگليس فرستاد ملک التجارهم آنان را راضی کرد وتامين داد که از 
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سفارت خارج شوند جمعی از تجار هم بيرون آمدند لکن بقيه مردم کماکان در 

 .سفارت بحال تحصن باقی ماندند

له می ادوارد برون در کتاب انقالب ايران راجع به اخالق و روش عين الدو 

عين الدوله از اشراف کهنه پرست، بيسواد، پرافاده و متکبر بيگانگان «:نويسد

را تخطئه می کرد در ابتدا از پيشرفت آنان جلوگيری می نمود گر چه بعداً بنظر 

 -می آمد که قدری بخود آمده با بلژيکی ها و روسها و تلگراف خزانه دار کل

 .»شورای دولتی گرديد و عضو مالی) گذرنامه(رئيس اداره تذکره 

دمحم علی شاه پس از توپ  بستن مجلس و انحالل آن چون اطمينان زيادی از   

مخبرالسلطنه استاندار آذربايجان نداشت از اين جهت او را از حکومت معزول 

و عين الدوله را بجای وی به استانداری و فرماندهی کل قوای اعزامی برای 

 .آذربايجان تعيين و به تبريز روانه نمودسرکوبی مليون و مشروطه خواهان 

پس از فتح تهران بتوسط دمحم ولی خان تنکابنی سپهدار اعظم و حاج عليقلی  

و پناهنده ) خورشيدی ١٢٨٩. (ق.ه ١٣٢٧خان سردار اسعد بختياری در سال 

شدن دمحم عليشاه بسفارت روس عده ای از رجال مستبد سرشناس و در باريان 

ان خود بسفارت خانه های بيگانه پناهنده شدند لکن عين برای حفظ مال و ج

الدوله بر خالف کردار آنان پياده باتفاق چند نفراز بستگاه خويش به تاالر مجلس 

وارد شد و گفت که من می توانستم و وسيله داشتم که در يکی از سفارت خانه 

نک به ملت پناهنده شوم لکن اين چنين ننگ و خفت را برخود هموار ننمودم و اي

ايران و مجلس شورای ملی پناه آوردم تا هر گونه رفتاری که خواهان آن باشند 

 .با من بعمل آورند

سران مشروطيت که چنين کرداری را از وی ديدند با اين که عين الدوله تا  

پس از فتح تهران . آخرعمراز مستبدين سرسخت بود او را مورد عفو قرار دادند
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تشکيل هيات دولت بدون نخست وزير عين الدوله نامزد بتوسط سران مليون و 

استانداری فارس شد ولی چند روز بعد از اعتراض سيد حسن تقی زاده از 

وکالی مبرز مجلس فرمان حکومتش لغو گرديد عين الدوله چند سالی بيکار بود 

بسمت نخست وزيری .) خورشيدی خ ١٢٩١. (ق.ه ١٣٣١تا اينکه در سال 

 .وزارت جنگ هم با خودش بود انتنخاب گرديد و

) خ ١٢٩۶. (ق ١٣٣۶در سال . هيات دولت او فقط سه ماه و اندی طول کشيد

دوباره نخست وزير شد اين بار نخست وزيری او بيش ازدو ماه طول نکشيد و 

 .بجای وی مستوفی الممالک نخست وزير گرديد

 ١٢٩٩دتای عين الدوله از اين تاريخ به بعد ديگر روی کار نيامد و در کو

خورشيدی در جزء عده توقيف شدگان در عمارت قزاق خانه بود و بعد مانند 

ساير رجال آزاد گرديد و همينطور بيکار بود تا اين که در تاريخ دهم آبان 

 . خورشيدی در سن متجاوز از هشتاد سال درگذشت ١٣٠۶

ملقب به  عين الدوله دارای يک فرزند بود بنام دمحم ميرزا شمس الملک که بعداً 

عضدالدوله گرديد، اين شخص بسيار فاسد و عياش بود تا بجائی که پدرش او را 

از خانه خود بيرون کرد و روی عياشی مفروط از هر دو چشم کور شد و در 

 .اواخر عمر به گدائی افتاد

 ١٣٦٣کتابفروشی زوار ،  -جلد  دوم» شرح حال  رجال ايران« مهدی بامداد 

   ٩٣ – ٩٩صص  –
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مجلد » شرح حال رجال سياسی و نظامی ايران « دکتر باقر عاقلی در کتاب 
دوم زندگينامه سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله را اينگونه به قلم آورده  

سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله  فرزند سلطان احمدميرزا عضدالدوله : است
از پنج سالگى تحصيالت . ش در تهران زاده شد ١٢٢٤ى فتحعليشاه، در  و نوه

خود را در سرخانه نزد معلمين خصوصى آغاز كرد و مقدمات زبان فارسى و 
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قدرى هم تاريخ و جغرافيا و رياضيات خواند، آنگاه تمام . عربى را فراگرفت
به كار برد و به » نستعليق«خط  تالش و فعاليت خود را در فراگرفتن حسن

ى او با خط عبدالمجيد  كه غالبا نوشتهاى در اين زمينه پيشرفت نمود  اندازه
در پانزده . در نوشتن رسائل نيز اهتمام زيادى به كار برد. شد درويش اشتباه مى

ى تحصيل  شاه موافقت كرد براى ادامه سالگى به استدعاى پدرش، ناصرالدين
عبدالمجيد مدت شش سال در . وارد دارالفنون شود و فنون نظامى را بياموزد

اندوزى كرد و زبان فرانسه را نيز آموخت،  هاى مختلف دانش ر رشتهدارالفنون د
ولى از همان دوران تحصيل آثار گردنكشى و قلدرى و استبداد راى در او 

وقتى در بيست سالگى تحصيالت او را پايان گرفت، به استدعاى . شد مشاهده مى
ور داد پدرش تقاضاى كارى براى او شد و شاه پس از آزمايشهاى متعدد، دست

عبدالمجيد به تبريز رفت و . كارى در دستگاه وليعهد در تبريز به او واگذار شود
روزى، سر  كار اصطبل خاصه وليعهد به او واگذار شد و با جديت و تالش شبانه

و سامانى به آنجا داد و رضايت وليعهد از هر جهت فراهم گرديد و به دستور 
ى وليعهد  ساله و مهدعليا دختر چهاردهمظفرالدين ميرزا، به مصاهرت او درآمد 

پس از اين وصلت، حكومت چند شهر از جمله . را به عقد دائم او درآوردند
ى  جوين و مياندوآب به او سپرده شد و در اثر جديت، امنيت از دست رفته

ق بنا به پيشنهاد وليعهد، يك قطعه نشان .ه ١٣٠٨در . شهرها مجددا بازگشت
در سال بعد يك . د و يك رشته حمايل به او داده شددرجه اول شير و خورشي

الدوله گرفت و  لقب عين ١٣١٠قبضه شمشير مرصع دريافت داشت و در 
 .ى اميرتومانى نيز به او داده شد درجه

التواريخ در وقايع سال  در كتاب منتخب) الممالك صديق(ميرزا ابراهيم شيبانى 
 :نويسد الدوله چنين مى ى عين درباره ١٣١١

داغ و  الدوله حاكم اردبيل و مشكين و قراچه شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين«
تفنگدارباشى و اميرآخور اصطبل حضرت واال وليعهد و بيگلربيگى تبريز كه 
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اليه به توسط حضرت واليتعهد معروض افتاد به  مراتب كفايت و لياقت معزى
ارم مفتخر پاداش حسن خدمت هر يك، يك زوج سردوشى الماس از درجه چه

 ».گرديد

الدوله در حقيقت دست راست وليعهد بود و طبعا در تمام كارها مداخله  عين
پس از عزل اميرنظام گروسى از پيشكارى آذربايجان و انتصاب . كرد  مى

مقام تبريزى به جاى وى، امنيت از آذربايجان رخت  ميرزا عبدالرحيم قائم
هاى مردم به  و غالب خانه بربست و شهر تبريز دچار آشوبى بزرگ گرديد

اش نيز  مقام گذشته از اينكه نتوانست آشوب را فروبنشاند، خانه تاراج رفت و قائم
. الدوله را مامور امنيت تبريز نمود وليعهد، عين. مورد تاراج و غارت واقع شد

او با قاطعيت كامل آرامش را به شهر تبريز برگردانيد و مسببين را مجازاتى 
مقام چون ناتوانى خود را ديد، از پيشكارى آذربايجان استعفا داد  قائمسنگين داد و 
سرانجام در اثر اصرار مظفرالدين . الدوله امور را در دست گرفت و عمال عين

الدوله موافقت  با پيشكارى و وزارت آذربايجان عين ١٣١٣ميرزا، شاه در اوايل 
 .كرد

. بود كه شاه به قتل رسيد الدوله سپرى نشده هنوز چند ماهى از وزارت عين
الدوله يك هفته پس از قتل ناصرالدين شاه، وسايل تاجگذارى موقت  عين

شاه را در تبريز فراهم كرد و با شكوه و جالل فراوان وليعهد  مظفرالدين
اردوى شاه جديد پس از . ى سلطنت جاى داد وچهار ساله را بر اريكه چهل

الدوله داده  د و با نظم و نسقى كه عينتاجگذارى موقت در تبريز عازم تهران ش
سلطان عبدالمجيد ميرزا انتظار داشت . بود، پس از چهل روز وارد تهران شد

خان پيشكار و وزير خود انجام داد،  شاه با ميرزا تقى همان كارى كه ناصرالدين
ى او اعمال كند و صدارت را به وى واگذار نمايد ولى  شاه جديد نيز درباره

السلطان صدراعظم در شاه  ى عمل نپوشيد، بلكه سياست امين او جامهى  خواسته
الدوله براى امتثال  عين. موثر افتاد و تبعيدا به حكومت مازنداران منصوب شد
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شاه، اين ماموريت را موقتا پذيرفت و به سارى رفت ولى بيش از دو ماهى در 
بات را گرفت و به آنجا ى مسافرت به عت به تهران آمد و از شاه اجازه. آنجا نماند

ق .ه ١٣١٧در اوايل . رفت و متجاوز از يك سال در نجف و كربال معتكف بود
الدوله به حكمرانى خوزستان و بختيارى و لرستان و بروجرد و نهاوند  عين

ماموريت . منصوب گرديد و يك قبضه شمشير مرصع از درجه اول دريافت كرد
احضار شد و فرمانى بدين شرح براى او قريب يك سال طول كشيد و به تهران 

 :او صادر شد

از آنجائى كه بعد از فضل خداوند متعال كمال اطمينان را به صداقت و درستى 
الدوله داريم، لهذا حكومت تهران را كه امروزه كمال اهميت دارد، به كف با  عين

اموش يقين است كه او هم تربيت چندين ساله ما را فر. كفايت او واگذار فرموديم
نكرده خاطر ما را از هر جهت آسوده خواهد كرد و نواقص كار حكومتى تهران 

 .را به طور دلخواه، انجام خواهد داد

ى خالصه حضرت عبدالعظيم  الدوله عالوه بر حكومت تهران، اداره عين
السالم و خوار و ايالت و تجريش و اداره نظميه و انبار مباركه را با اياالت  عليه

 .سابقه بر عهده گرفتو ادارات 

الدوله را مورد توجه و  شاه پس از بازگشت از سفراول خود از اروپا، عين
ولى . عنايت خاص قرار داده، يك قطعه نشان درجه اول قدس به او اهداء نمود

پس از اخذ نشان، اياالت و واليات جنوب كه عبارت بودند ازخوزستان، 
ى وى خارج و به ساالرالدوله  لطهبختيارى، لرستان، بروجرد و نهاوند از س

 .واگذار گرديد

السلطان از سفر دوم فرنگستان، آشوبهايى در  پس از بازگشت شاه و امين
ى تزارى، واگذارى نفت  اخذ دو فقره وام از روسيه. سرتاسر كشور برخاست

ايران به يك شركت انگليسى، تقسيم خالصجات دولتى بين درباريان، اعطاء 
هائى  ها موجباتى بود كه از هر طرف مملكت نغمه به فرانسوىامتياز حفريات 
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هاى مكرر  هاى متعددى، تشكيل انجمنهاى مخفى و ايراد خطابه شبنامه. برخيزد
السلطان گرديد و شاه ناگزير شد  از طرف وعاظ موجب حمالت شديد به امين

اصغرخان را از صدارت عزل نمايد و در فكر صدراعظم ديگرى  ميرزا على
شاه با توجه به شناخت روحيه و خلقيات و تدبير  بدون ترديد مظفرالدين. شدبا

الدوله، نظر بر او داشت ولى براى سنجش افكار عمومى درصدد برآمد گام  عين
لذا پس از استعفاى . ى اجرا درآورد ى خود را به مرحله به گام برنامه

به موجب اين فرمان . الدوله صادر كرد السلطان، فرمانى براى شاهزاده عين امين
كه مشحون از اصالت راى و اصالت تدبير و كاردانى او بود، منصب جليل 

 .وزارت داخله را به او داد، با توسط عرض تمام عرايض

هنوز مركب فرمان خشك نشده بود، كه فرمان ديگرى به شرح زير از طرف 
 :شاه صادر گرديد

الح امور ملك و مملكت خاطر خطير همايون خسروانى كه همواره متوجه اص
و حفظ صالح دين و دولت و تمجيد ترقى حال و آسايش و فراغ بال قاطبه رعيت 
است، در اين وقت چنين اقتضاء فرمود كه براى حصول اين مقاصد و رفع 
اختالف امور و تعيين تكليف طبقات نوكر و ترتيب امر منافع و خراج كشور و 

امور دربار دولت و اجراى كليه اوامر  آسايش كليه حاالت و خياالت و انتظام
عليه سلطنت، شخصى از رجال و عاظم چاكران دربار سلطنت به سمت وزارت 

الدوله وزير  لهذا نواب واال شاهزاده معظم عين. عظمى منصوب و برقرار گردد
داخله كه روزگارى است مراتب كفايت و كياست و فراست و دولتخواهى و 

مهمه كامال مشهود پيشگاه همايون افتاده به  صداقت ايشان در طى خدمات
منصب جليل و لقب نبيل وزير اعظمى منصوب و ملقب فرموده و پيكر لياقت و 
افتخار ايشان را به اعطاى يك ثوب جبه ترمه شمسه مرصع با شرابه الماس كه 

 .از تشريفات خاصه صدور دولت است مشرف و مخلع فرمودند 

قام وزارت عظمى تعيين شد، اقدامامت همه الدوله از روزى كه به م عين
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الدوله مواجه بود  آغاز زمامدارى عين. اى براى اصالح كشور آغاز نمود جانبه
با وباى خانمانسوز آن سال و خالى بودن خزانه، به طورى كه دولت و دربار 

الدوله والت و حكام را به تهران  عين. قادر به پرداخت حقوق ماهيانه نبود
اى دريافت كرد و حكامى كه  و از هر كدام پيشكشى قابل مالحظه احضار نمود

غرض از اين اقدامات، تعديل بودجه و . حاضر به پرداخت نبودند، تعويض شدند
عين الدوله ميل نداشت وام سومى از دولت روسيه بگيرد و . تقليل مخارج بود

اصالح ماليه  با وجودى كه در. براى خود مانند اتابك ، بدنامى به وجود بياورد
خيبرگر نشد، تنها كار مهمى كه انجام داد اين بود كه براى سفر سوم شاه به 

ى اين مسافرت شاه را از  اروپا، از بيگانگان استقراض نكرد و هزينه
ى مسافرات همراهان شاه را  و عالوه بر آن، هزينه. ها تامين نمود جوئى صرفه

مملكت دينارى صرف تفريح و ى  از آنها وصول كرد و حاضر نشد از خزانه
 .گردش درباريان در اروپا بشود

) ق.ه ١٣٢٣(الدوله از سفر اروپا  شاه و عين پس از بازگشت مظفرالدين
اى براى عزل نوز بلژيكى كه در  عده. هاى زيادى از هر طرف بلند شد نغمه

تعرف گمركى به نفع بيگانگان تغييراتى داده بود، متحصن شدند و بعد ماجراى 
. حتكار قند و چوب زدن تجار توسط عالءالدوله حاكم مستبد تهران پيش آمدا

اى از سرشناسان پايتخت به ساير شهرها و  الدوله و تبعيد عده خشونت عين
آتش ) بهبهانى و طباطبائى(اى از روحانيون با صدراعظم  اختالف شديد دسته

ولى . انه را صادر كردشاه ناگزير فرمان عدالتخ/ زد ناامنى و انقالب را دامن مى
گذرانيد و جنبشهاى مردم را به شدت  الوقت مى الدوله با طفره ايام را به دفع عين

ى قتل سيد عبدالمجيد طلبه پيش آمد كه منجر  نمود، تا سرانجام واقعه سركوب مى
هاى انگليس و  اى به سفارتخانه عده. به ايستادگى مردم در مقابل حكومت شد

اى به زعامت روحانيون به قم رفتند و در  نشستند و دستهعثمانى رفته، بست 
شاه چاره را در عزل  مظفرالدين. متحصن شدند) س(جوار حضرت معصومه 

 الدوله و عين
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الدوله پس از عزل از صدارت، به فريمان  عين. صدور فرمان مشروطيت ديد
شاه و تاجگذارى  و سپس مازندران تبعيد شد و در جريان فوت مظفرالدين

اين تبعيد و دورى از مركز قريب دو . دمحمعلى ميرزا، در تهران حضور نداشت
سال طول كشيد تا اينكه پس از به توپ بستن مجلس و تعطيل مشروطيت، 
دمحمعلى ميرزا او را به تهران احضار كرد و با اختيارات كامل، واليگرى 

و مخالفت با در آن ايام آذربايجان محور مقاومت . آذربايجان را به او سپرد
خان  خان تنكابنى سپهدار و ميرزا على الدوله دمحم ولى عين. شاه بود دمحمعلى

سپهدار فرمانده كل قوا شد و ارشدالدوله . ارشدالدوله را همراه خود نمود
 .دار گرديد فرماندهى فوج مخصوص را عهده

 الدوله چندى در تبريز و چندى در باسمنج توقف كرد و مذاكراتى براى عين
چند زد و خورد . البين انجام داد ولى خشونتى در كار اعمال ننمود اصالح ذات

پراكنده بين نيروهاى دولتى و چريكها و فدائيان ملى انجام گرفت و مالقاتهائى 
اى حاصل نشد و فقط مردم تبريز از  نيز با سران انقالبيون انجام داد ولى نتيجه

هاى مواصالتى توسط  تمام راهچون . لحاظ آذوقه در مضيقه قرار گرفتند
نيروهاى دولتى مسدود شده بود و به علت نرسيدن آذوقه به شهر، تبريز در حال 

ى تزارى براى درهم شكستن وضع موجود  قواى روسيه. انفجار قرار گرفت
 .الدوله به تهران بازگشت شهر تبريز را اشغال كرد و در نتيجه عين

آباد  الدوله در مبارك زا از سلطنت، عينپس از فتح تهران و خلع دمحمعلى مير
گاه خود قرار نداد و پرچم هيچ مملكتى  اى را قبله وى هيچ سفارتخانه. زيست مى

را بر فراز منزل خود نياويخت و به هيچ وجه زير بار ذلت نرفت و عصر همان 
پس از ورود . روز عصازنان بدون محافظ به سمت بهارستان قدم برداشت

خان سپهدار اعظم رفت و خود  ات سردار اسعد بختيارى و دمحمولىبدانجا به مالق
اش اجرا  را در اختيار آن دو قرارداد تا هر عقوبتى را كه صالح بدانند، درباره

كنند ولى دو سردار فاتح، مقدم او را گرامى داشته از وى خواستند كه در منزل 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

ملى، امالك خود را الدوله براى كمك به دولت  عين. خود به راحتى زندگى كند
شد، به دولت واگذار نمود و عالوه بر  داغ كه از چندين رقبه تشكيل مى در قرچه

آن يكصدهزار تومان نيز پول نقد به سران حكومت پرداخت كرد و جان خود را 
ولى پس . بدينوسيله خريد و سران فاتح نيز به وى قول واليگرى فارس را دادند

 .زاده، موضوع منتفى گرديد داى سيدحسن تقىاز افتتاح مجلس و با سر و ص

در آن . دور از كارهاى سياسى زندگانى آرامى داشت ١٢٩١الدوله تا پايان  عين
ى خود  الوزرائى رسيد و در كابينه خان عالءالسلطنه به رئيس سال ميرزا دمحمعلى

مل الدوله اولين اقدامى كه به ع عين. الدوله را به وزارت داخله منصوب كرد عين
آورد، صدور فرمان انتخابات دوره سوم بود كه حتى روز اخذ راى را تعيين 

در كادر والت و حكام . نمود و اعتبار آن را نيز به هر كيفيتى بود فراهم ساخت
سابقه و اليق را به حكومت فرستاد و از هر  تغييراتى به سزا داد و افراد خوش

وزارت داخله خبر داشت، در  .نظر آرامشى نسبى در سياست داخلى ايجاد كرد
ى اقدامات  ى خود او را كماكان در وزارت داخله تثبيت نموده، تا بقيه كابينه

 .ى ظهور برساند اصالحى خود را به منصه

ى  دو كار عمده. بر سر كار باقى بود ١٢٩٣الممالك تا بيستم اسفندماه  مستوفى
بيطرفى ايران در  وى در اين دوران يكى افتتاح مجلس سوم و ديگرى اعالم

ى كابينه به حكم مسئوليت  الدوله وزير داخله عين. المللى اول بود جنگ بين
 .مشترك وزيران، در اين دو كار سهمى به سزا داشت

در اثر استعفاى مستوفى ناگزير در اجراى ابراز  ١٢٩٣احمدشاه در اواخر 
لدوله صادر كرد خان مشيرا تمايل نمايندگان فرمان صدارت را به نام ميرزا حسن

هاى وزراء مختار  روز در اثر كارشكنى ٤٠پس از . و او هم مشغول كار شد
در آن هنگام وزراء مختار سلطان . روس و انگليس، از كار كناره گرفت

ى آنها داد و فرمان صادر كرد ولى سفير عثمانى و شارژ  احمدشاه تن به خواسته
شاه را تحت فشار قرار داده حتى دافر آلمان پس از اطالع از اين موضوع احمد
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ى قواى ژاندارم ربوده شود و  او را تهديد نمودند كه ممكن است شاه به وسيله
الوزرائى انتخاب كند كه قادر به حل مشكالت  احمدشاه تمكين كرد و فرمان رئيس

 .باشد

ماه  در اجراى فرمان احمدشاه، مجلس شوراى ملى در روز دوازدهم ارديبهشت
اى از نمايندگان از بحران  نخست عده. ى خصوصى تشكيل داد جلسه ١٢٩٤

  آنگاه چند نام براى رئيس. شديدى كه دامنگيرمملكت شده بود، سخن راندند
الوزرائى برده شد، تا سرانجام نمايندگان به اتفاق آراء به زمامدارى سلطان 

 .الدوله ابراز تمايل نمودند عبدالمجيد ميرزا عين

زاده در كتاب مجلس ملى ايران و شادروان دكتر مهدى  مرحوم سيدحسن تقى
زاده در كتاب تاريخ مشروطيت ايران، علل و جهات اين انتخاب را توجيه  ملك

. اند و هر دو نتيجه گرفتند كه در آن ايام بهتر از اين انتخاب ممكن نبود كرده
زير  پرست بود و هرگز الدوله مردى بسيار وطن عين«:نويسد زاده مى دكتر ملك

الوزرائى  پرچم خارجى قرار نگرفت و در آن ايام بهترين شخص براى رئيس
 ».بود

الدوله پس از دريافت فرمان، سريع جنبيد و وزيران خود را به شاه و  عين
الوزراء و وزير جنگ،  الدوله رئيس عين: مجلس به شرح زيرمعرفى نمود

لطنه وزيرامور خارجه، الس عبدالحسين ميرزا فرمانفرما وزيرداخله، حاج محتشم
وزير ماليه، سردار منصور رشتى وزير عدليه، ) قره گوزلو(اميرنظام همدانى 

وزير پست و تلگراف ) دكتر اسمعيل مرزبان(السلطنه  ميرزا اسمعيل خان مودب
 .الملك وزير علوم و اوقاف خان حكيم و فوائد عامه و متجارت، و ميرزا ابراهيم

زيران به مجلس شوراى ملى، نطق كوتاهى ايراد الدوله پس از معرفى و عين
نمود و ضمن آن اشاره به جنگ جهانى كرد و از اشغال ايران توسط نيروهاى 

وى ضمن تشريح اوضاح اسفبار اقتصادى . عثمانى، روس وانگليس سخت گفت
ايران، از نمايندگان خواست تا او را در اين موقع حساس يارى نمايند و از 
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كه به جاى حضور در مجلس به كارهاى مملكتى رسيدگى  مجلس اجازه گرفت
نمايندگان حاضر در جلسه به . كند و هر وقت الزم شد مجلس او را احضار نمايد

 .اتفاق آراء به او راى اعتماد دادند

الدوله و وزيرانش ارديبهشت و خردادماه را گذرانده به اصالح امور  عين
ردم بودند ولى ناگهان در اواخر خردادماه پرداخته و بيشتر به فكر تامين آذوقه م

بين ايالت كرمانشاه قواى عثمانى را منكوب و به عقب راندند و كرمانشاه را از 
در اثر اين اتفاق غيرمترقبه كه دولت هيچگونه دخالتى . وجود آنان پاك ساختند
ى  نفراز وكالى مجلس شوراى ملى كه عضو فرقه ٢٠در اين كار نداشت، 

دند، به تحريك حاج عزالممالك وكيل كرمانشاه، فرمانفرما وزير دموكرات بو
الدوله  اى از عين الملك طى نامه موتمن. ى كابينه را استيضاح كردند داخله

الدوله  عين. خواست براى پاسخ به استيضاح، وزير داخله را به مجلس بفرستد
اساسى، در پاسخ رئيس مجلس، متعذر به اين نكته شد كه به استناد قانون 

وزيران كابينه مسئوليت مشترك دارند اگر از طرف وزيرى عملى انجام پذيرد 
الوزراء و ساير وزيران  كه مورد استيضاح مجلس واقع شود، بدون ترديد رئيس

پاسخگوى آن هستند، لذا در اجراى استيضاح از وزير داخله، هيئت وزيران به 
 .ح پاسخ دهنداتفاق در مجلس حضور خواهند يافت تا به استيضا

الدوله از حضور در مجلس نتيجه نداد و  الملك براى انصراف عين تالش موتمن
الدوله و وزيران در مجلس حضور يافتند و وكالى جوان  دو روز بعد عين

حاج عزالممالك، ميرزا قاسم صور، : دموكرات كه همه جوياى نام بودند مانند
مان محسن و غيره به صورت الملك، ميرزا دمحمعلى كلوپ، سلي كزازى، عدل

الدوله به سخن درآمد و ماجراى  آنگاه عين. بخشنامه مانند سخنرانى ايراد كردند
كرمانشاه را توجيه كرد و از اقدامات خود سخن گفت و مدرس را به شهادت 

السلطنه وزير امور خارجه و فرمانفرما وزير  الدوله، محتشم غير از عين. طلبيد
سپس نوبت به مدرس و سردار معظم . ح كافى دادندداخله نطق كرده توضي
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پرستانه ايراد نمودند و دولت  هر دو نطقى فصيح و وطن. خراسانى رسيد
سليمان ميرزا در نطق مفصل خود . الدوله را مبرى از هر لغزشى دانستند عين

الدوله زير بار نرفت و  ولى عين. خواستار عزل فرمانفرما از وزارت داخله شد
دهم ولى از هيئت وزيران نبايد خارج  د سمت او در كابينه تغيير مىاظهار كر

الدوله و وزيران استعفا  چون دموكراتها با اين نظريه موافقت نكردند، عين. شود
پس از استعفاى هيئت وزيران، مدرس و سردار معظم درصدد التيام . دادند

ود و فرمان صادر الدوله ابراز تمايل نم موضوع برآمدند و مجددا مجلس به عين
الدوله به  عين. شد ولى باز دموكراتها مصر در اخراج فرمانفرما از كابينه بودند

الوزراى ديگرى انتخاب  هيچ وجه زير بار نرفت و فرياد برآورد برويد رئيس
 .كنيد

الممالك، فرمانفرما، سپهساالر  مستوفى: الدوله به ترتيب پس از استعفاى عين
الوزرائى  و عالءالسلطنه هر يك مدتى كوتاه به رئيس الدوله تنكابنى، وثوق

الوزرائى  الدوله رسيد و به مقام رئيس منصوب شدند تا بار ديگر نوبت به عين
ى خود را به شرح زير به  اعضاى كابينه ١٢٩٦ماه  آبان ٣٠منصوب شد و در 

الممالك وزير مشاور، مشيرالدوله وزير  مستوفى: سلطان احمدشاه معرفى نمود
الملك وزير فوائد عامه و تجارت، عالءالسلطنه وزير امور  جنگ، موتمن
السلطنه وزير داخله، مشارالملك  الدوله وزير علوم و اوقاف، قوام خارجه، وثوق

وزير پست و تلگراف و مخبرالسلطنه وزير ) مرزبان(الملك  وزير ماليه، امين
 .عدليه

مشروطيت تشكيل داد و تمام ترين كابينه را در طول تاريخ  الدوله قوى عين
الوزراى سابق و يك رئيس  داران را به دور خود جمع نمود چهار رئيس داعيه

ولى هيچ نوع توفيقى نصيب آنها نشد و . مجلس در آن كابينه عضويت داشتند
 .كابينه بدون هيچ اقدامى، پس از سه ماه ساقط شد

الدوله با  شد، عينالدوله سپرده  ش كه زمام امور مملكت به وثوق ١٢٩٧در 
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اختيارات كامل والى آذربايجان شد و خمسه و زنجان نيز در قلمرو حكومت او 
الدوله چندى در زنجان توقف نمود، سپس به تبريز رفت ولى  عين. قرار گرفت

وى معتقد به شدت عمل و . داد جنبش خيابانى بيش از هر چيزى او را زجر مى
مذاكره و كدخدامنشى حل شود ولى  جنگ نبود و ميل داشت موضوع از طريق

الدوله  ديدند و از اينرو عين سران قيام و دموكراتها مصلحت در مذاكره نمى
فايده دانست و چند روزى هم در باسمنج توقف كرد و  توقف خود را در تبريز بى

 .سپس بدون اطالع رئيس دولت، به تهران بازگشت

ده، قواى قزاق وارد تهران هاى حساب ش به دنبال نقشه ١٢٩٩روز سوم حوت 
اى از رجال و امناى  اولين كار كودتاچيان، بازداشت عده. شد و نام كودتا گرفت

الوزراء  الدوله صدراعظم استبداد و رئيس عين. دولت و سرجنبانان مملكت بود
مشروطه در راس رجال بازداشتى قرار گرفت و قريب صد روز در زندان 

 .كوتاه به سر برد

در . ى زندانيان آزاد و با احمدشاه مالقات نمودند سيد ضياء، كليه پس از سقوط
الدوله از طرف زندانيان سخنانى ايراد نمود كه حاكى از تأثر  اين مالقات عين

گيرى و انزوا اختيار  الدوله از اين تاريخ گوشه عين. شديد وى از آن حادثه بود
رى نقرس او را از هر از يك طرف فشار طلبكاران و از طرف ديگر بيما. كرد

الوصف چون يك شخصيت سياسى در مراسم  مع. فعاليتى محروم كرده بود
داد تا سرانجام در آبانماه  نمود و ديد و بازديدهائى هم انجام مى رسمى شركت مى

از وى يك فرزند باقى ماند كه ابتدا . سالگى درگذشت ٨٤ش در  ١٣٠٦
كفايت  لوح و بى و مردى سادهلقب گرفت » عضدالدوله«و سپس » الملك شمس«

 .بود

در عصر استبداد در . الدوله در ميان رجال ايران شخصيت جالبى بود عين
رحمى بود و در  مشاغل ديوانى مخصوصا صدراعظمى مظهر شقاوت و بى

حكومت مشروطه براى حفظ قانون و احترام به دموكراسى و آزاديهاى فردى، 
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كوشيد،  به مردم و فقراء و حاجتمندان مى در خدمت. رسيد كس به پاى او نمى هيچ
به طورى كه در دوران مجاعه و قحطى، تمام امالك خود را به وثيقه سپرد و 

همين امر باعث . داد وجوهى دريافت كرد و با آن وجوه به مردم نان مجانى مى
 .شد تمام دارائى او را طلبكاران به يغما ببرند

الدوله بن سلطان عبدالمجيد ميرزا  ينسلطان عبدالمجيد ميرزا ع) چشم دولت(
 ٧. ف -.ق.ه ١٢٦١. و(از رجال دوره مظفرالدين شاه . ابن فتحعلى شاه قاجار

وى در جوانى در دارالفنون تهران تحصيل .) ق.ه ١٣٤٥االولى سال  جمادى
كرد  كرد ولى چون در دروس خود كوشا نبود و از استادان اطاعت نمى مى

سرانجام با موافقت ناصرالدين شاه كه . رسه خارج كنندتقاضا شد كه او را از مد
شوهر خواهر او بود از مدرس اخراج گرديد و او را نزد مظفرالدين ميرزا به 

الدوله برحسب مقتضيات زمان در خارج از مدرسه به  تبريز فرستادند عين
تحصيل پرداخت و به خصوص در فن كتابت و انشاء مرتبتى بسزا تحصيل كرد 

نويس معروف، عبدالمجيد  خط او را به امضاى عبدالمجيد با خط خوشچنانكه 
الدوله پس از چندى اقامت در دربار  عين. كردند اشتباه مى) درويش - ٢(درويش 

 -انزاب: وليعهد مرجع كارهايى از قبيل اميرآخورى، حكومت شهرهاى
گرديد و مياندواب و امثال آن و باالخره پيشكارى وليعهد واقع  - ارونق -هشترود

الدوله مفتخر  لياقت او به سمع ناصرالدين شاه نيز رسيد و او را به لقب عين
الدوله را به عقد او درآورد و  مظفرالدين ميرزا نيز دختر خود انيس. نمود

. ق.ه ١٣٢١مظفرالدين شاه در سال . ترقيات وى از اين تاريخ شروع گرديد
مركب از پنج تن وزير براى  اصغر خان اتابك اعظم را عزل كرد و مجمعى على

الدوله را به مقام  اداره امور كشور تشكيل داد، و طولى نشكيد كه داماد خود عين
الدوله يك  عين. وزارت داخله منصوب كرد و زمان همه امور را به دست او داد

. سال بعد به لقب صدر اعظم ملقب گرديد و زمام امور كشور را به دست گرفت
كرد و خودسرى و  ن ايران در اين زمان پيشرفت مىخواها نهضت مشروطه

جنبش مشروطه طلبان در بدو . الدوله هم موجب تحريك مليون گرديد استبداد عين
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الدوله آغاز شد و مردم او را مسئول  امر به صورت اعتراض به روش عين
با حركت عبدالعظيم، شاه در محظور افتاد و . دانستند قرضهاى خارجى مى

الدوله را از كار  اى بدانان نوشت و قول داد كه عين مردم شد و نامه عاقبت تسليم
در . سران انقالب به تهران بازگشتند. اى تأسيس نمايد بركنار كند و عدالتخانه

اى به شاه تقديم شد و تقاضا گرديد  از طرف مردم عريضه. ق.ه ١٣٢٣بهار سال 
ه ناقص شاه كليه اختيارات را الدوله كه با سكت عين. كه شاه وعده خود را وفا كند

الدين واعظ را به قم  سيد جمال. خواهان سخت گرفت در دست داشت بر آزادى
الدوله توقيف گرديد، ولى مردم از پا ننشستند  سيد دمحم از مخالفان عين. تبيعد كرد

و عاقبت به قم مهاجرت كردند و كسبه و تجار دكانهاى خود را بستند و به 
تن در باغ سفارت چادر زدند  ١٢٠٠٠در حدود . پناهنده شدند سفارتخانه انگليس

الدوله و اعالم قانون اساسى و بازگشت مهاجرين از قم را خواستار  و عزل عين
الدوله را بركنار كرد و ميرزا نصرهللااَّ خان  عاقبت شاه تسليم شد و عين. شدند

سال زندگى  الدوله پس از پنجاه عين. مشيرالدوله به جاى او منصوب گرديد
در تهران .) ق.ه ١٣٤٥(االولى  جمادى ٧سياسى در سن هشتاد چهار سالگى در 

  .وفات يافت و در جوار حضرت عبدالعظيم جنب مقبره نياكان خود مدفون گرديد

  

مجلد » شرح حال  رجال سياسی  و نظامی  ايران « دکتر باقر عاقلی :منبع
   ١٠٤١ – ١٠٥٠،  صص  ١٣٨٠ –نشر گفتار و علم  -دوم
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   نهم فصل

 )جهاد یفتوا( افغانستان به یاعزام یها ئتيه  

در باره ی »ايران در جنگ بزرگ «  در کتاب مورخ الدوله سپهر    
بتدا فكر اعزام ا: اينگونه به نوشته آودره است به افغانستان یاعزام یها ئتيه
اوش نمود قبل تورك تر در نهضت ژونيبافغانستان از مغز انور پاشا ل یهائ ئتيه

ر يوارد جنگ شود انورپاشا در ضمن مذاكرات دوستانه با سف یاز آنكه عثمان
 یده كرد كه هرگاه از طرف علماين اظهار عقيم اسالمبول چنير آلمان مقيكب

ه يمانند نفس واحد برعل یه ممالك اسالميكربال و نجف اعالن جهاد بشود كل
 یها ئتين منظور هيانجام ا یرد براشنهاد كياو پ. ن به جنبش خواهند آمديمتفق

ران خود را يمت نموده و از طرف اياز بغداد عز یو عثمان یزبده آلمان
فه يز از طرف خليآم مودت یها گرانبها و نامه یايبافغانستان برسانند و هدا

در آنموقع مسلما افغانستان . ندير افغانستان نمايم اميو امپراطور آلمان تقد یعثمان
د و آتش جنگ در دروازه هندوستان مشتعل خواهد شد يم برخواهد كشايغ از نيت

بقدرت و عظمت انگلستان وارد خواهد آمد  یديار شديق لطمه بسين طريو از ا
ان خود را از جبهه فرانسه برداشته به يكه مجبور شود قسمت عمده سپاه یبحد

بدولت متبوعه  شنهاد انور پاشا راير آلمان پير كبيسف. ل دارديكمك هندوستان گس
از طرف دولت . خود ابالغ و موافقت وزارت امور خارجه برلن را جلب نمود

» شونمان«و » واسموس«ن كه عبارت بودنداز ين مأمورينفراز مبرزتر ۴آلمان 
عده آلمانها بالغ به  ین خدمت شدند بطور كلينامزد ا» گيهنت«و » ريدرماين«و 

 یات آنها دركتابهايد شرح عملشيل ميوينفر س ١۵و  یصاحبمنصب نظام ٢۵
ر يبز«كوش و يف داگوبرت فن ميتأل» یالورنس آلمانيواسموس «موسوم به 

» هندوستان یها در جنگ اول مقابل دروازه«و ) جلد اول(» رانيآفتاب سوزان ا
گ يف اتوفن هنتيتأل» ن دربستهيدر سرزم«ر و يدرمايف اسكار نيتأل) جلد دوم(

 .ل ذكر شده استيبه تفص
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م وزارت امور خارجه آلمان به شونمان در برلن و به يكه تصم یگامهن
» !یوانگيعجب د«ك زبان پاسخ دادند يخ ابالغ شد هردو ير در مونيدرماين

 ١٩١۴رفتند و در آغاز ماه سپتامبر يت خطرناك را پذيمعذلك هردو آن مأمور
 .مت نموديشونمان بصوب اسالمبول عز

گر را مالقات كرده و يكدياسالمبول » انيلتوكات«شونمان و واسموس در قصر 
ر جنگ و ياست انور پاشا وزيها بريان و آلمانيدر آنجا جلسه مركب از عثمان

نه را كج بر سر يملبس كاله ف یپروس یكه بلباس نظام یسرفرمانده ارتش عثمان
قبال واسموس بتوسط وابسته . ديده بود منعقد گرديلها را بطرف باال تابينهاده و سب

ك ماژر ترك بنام عمر يشده و با  یآلمان در اسالمبول به انور پاشا معرف یظامن
 .بافغانستان مذاكره كرده بود یئت اعزاميك راجع به هيب یفوز

بود كه سابقا در  یواسموس تنها عضو یاعزام یها ئتيان اعضاء هيدر م
ر ينواسطه سفيدانست بديم یك زبان شرقيكرده و  یباز یمؤثر ۀشرق نقش نسب
دستور داد كه ) Von Laffet (خود ماژرفن الفت یه باتاشه نظاميآلمان در ترك

 .ديبافغانستان نما یئت اعزاميه یس و مسئول قسمت آلمانيواسموس را رئ

 یك كه در جنگهاياز طرف انور پاشا به عهده رئوف ب یاست قسمت عثمانير
كهزار و يو  ابراز شجاعت و شهامت نموده بود محول ونانيه يبر عل یبحر

ار او قرار گرفت در اواسط ماه سپتامبر يمسلسل در اخت یهشتصد نفر با تعداد
را در اسالمبول گذاشته و خود بسمت حلب حركت » شونمان«واسموس  ١٩١۴

 یر كه سابقا به بلوچستان و كردستان سفريسوگما ١٩١۴كرد روز ششم اكتبر 
 یوف بود بهمراهخشك معر یون پروانه و گلهايكرده و بداشتن كلكس

مت نمودند كه در حلب به واسموس يو شونمان از اسالمبول عز» پطرپاشن«
 یدر اسالمبول ماندند كه صندوقها» نگريزيگر«و » ريدرماين«ملحق شوند 

اسلحه و  یمزبور محتو یرند صندوقهايل بگيرا تحو یق رومانياز طر یارسال
 ین رومانيد سوءظن مأمورار فرستاده شده بود موريرك سيمهمات كه بعنوان س
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را كشف و  یه مواد جنگيم آنتن دستگاه فرستنده موجب شد كه كليواقع و س
! ديبخارست منتشر گرد یها ار در روزنامهيرك سين سير ايتصو. نديف نمايتوق

 یاز برلن خواسته و با مختصر بخشش یار مجدديرك سيآلمانها مجبور شدند س
 .ات منظوره گشتندقادر به حمل مهم ین رومانيبمأمور

 یبا و یچگونه تماسيك هيف ماند و رئوف بيدر حلب بالتكل یواسموس مدت
را باطنا انور يساخت زيكه در سر داشت او را مطلع نم یهائ گرفت و از نقشهينم

ئت خالص ترك باشد و آلمانها يك هيبافغانستان  یئت اعزاميخواست هيپاشا م
 ید هللاّا افنديعب یهم جداگانه بفرمانده یئتيرند چنانكه هيت آن قرار گيتحت هدا

 یدهللاّا مذكور در طهران در مهمانيربعزم افغانستان فرستاد و عبيل سابق ازميوك
منزل جواد مفتاح واقع در كوچه در خانگاه در دام اسارت انگلستان افتاد و به 

 .ديمقصد افغانستان نرس

ه خبر داد كه يار الك به مشيآخر توقف واسموس در حلب رئوف ب یدر روزها 
ل يك اتومبيد از حلب به بغداد منتقل شود لذا واسموس با يبا یئت اعزاميمركز ه

د شد كه ين حس در او توليمكرر ا یبه بغداد رفت و در ضمن مالقاتها یبار
ها را مداخله يآلمان یئت اعزاميه یاصل یها چوجه در نقشهيخواهند بهيتركها نم
ها با يچون از كشمكش عثمان. حلب برگشتن جهت واسموس به يبدهند بد

 یك كار بزرگين فكر افتاد كه مستقال به يهموطنان خودش بتنگ آمده بود با
 ین مجهولياو سرزم یرا عالوه بر مالحظات فوق افغانستان هم برايدست زند ز

شناخت و با تمام يران را از سابق خوب ميكه قسمت جنوب ايش نبود در صورتيب
آن زمان نوشته بود پادگان  یادداشتهايكه در  یا بود و بطورسران قبائل آشن

 .ديخليدر چشم او م یبوشهر همواره مثل خار یسيانگل

بافغانستان  یئت اعزاميررا قانع ساخت كه در رأس هيدرمايواسموس درحلب ن
 .ديدوباره عازم بغداد گرد ١٩١۴آخر دسامبر  یبرود و خود در روزها

ن فصل يل در آخر ايران بطور تفصيدر جنوب ا ات واسموس رايما شرح عمل
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 .افغانستان یاعزام یها ئتيه یم باصل ماجرايگردينك برميم و ايكنيان ميب

به خاطر او خطور و نقشه  یر در اسالمبول فكريدرمايدر مدت اقامت ن
د اما دولت يم نمود كه فوق العاده مورد پسند انور پاشا واقع گرديماهرانه ترس
 یك كشتيب نكرد در آن موقع يآنرا تصو یاط اجرايافراط در احت آلمان از راه

توپدار  یك كشتيج فارس لنگر انداخته و يدر خل» اكباتان«موسوم به  یآلمان
ن بود كه از ير ايدرمايشنهاد نيقرار داشت پ یهم اتفاقا درآن حوال یعثمان

ت را آتش خانه نف هيم تصفيفرصت استفاده نموده شهر آبادان را بتصرف درآور
در مصب رودخانه  اكباتان را یبعد كشت. مينفت را خراب كن یها م و لولهيبزن

ن ياركان حرب آلمان ا. ت كمك برساننديسها نتوانند بفوريم تا انگليغرق نمائ
بدست  یافتاد كه آبادان را بدون خراب یگريشنهاد را قبول نكرد و بفكر نقشه ديپ
گر بدست يد ین فرصتيند لكن چنيران برآيا آورند و در مقام استفاده از نفتيب

ك محل ياكباتان را در  یم بصره كشتيمق یفتاد فقط فرمانده عثمانيآلمانها ن
ده يرون كشيب یسها بآسانينصفه غرق كرد و دو هفته بعد از ورود انگل ینامناسب

ن شوشتر و آبادان را ينفط ب یها شد اما چند نفر از سكنه محل توانستند لوله
 .سها وارد سازنديبانگل یكنند و خسارت قابل توجه خراب

د كه تركها يفهم یك را در بغداد مالقات كرد بخوبير رئوف بيدرمايكه ن یموقع
 یپرورانند و اختالف اساسيدر سر م یران را به عثمانيجان ايال الحاق آذربايخ
دشمن عمده باشد چه آلمانها انگلستان را يها موجود ميها و عثمانين مقاصد آلمانيب
نه داشته و در باره انگلستان يه كيها نسبت بروسيدانستند بعكس عثمانيم

ل اتحاد اسالم بودند ين آلمانها درصدد تشكيپروراندند همچنيدر دل نم یخصومت
ترك «( ها بفكر اتحاد ترك يبهندوستان وارد آورند اما عثمان یله فشاريكه بدانوس

آلمانها . انه و مركز شرق بوديان خاورمبوده و هدفش) كانون ترك یعني» یاجاق
 یروزيتمام پ یصبر یها با بيكه عثمانيبه عامل زمان اعتقاد داشتند در صورت

 .دنديكشيرا انتظار م یعيسر
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و » لهم پاشنيو«و » كنستن«باتفاق  ١٩١۴رروز پنجم دسامبر يدرماين
حمل  یبرا یگار یاز اسالمبول حركت نمودند ستوان و اگنر كه با س» اكوبي«

ن دسته ملحق ياز حلب آمده بود با» ريسوگما«از واسموس و  یهائ مهمات و نامه
 . ت كرد يق اسكندرون آنان را به حلب هدايشده و از طر

ر يدرماين واسموس و نيها بيرقابل تحمل عثمانيغ یتراش در حلب نظر باشكال 
ر معمول يادرميبافغانستان بعهده ن یون اعزاميسياست ميتوافق حاصل شد كه ر

ران تمركز دهد يات خود را در جنوب ايگردد و واسموس مستقال منطقه عمل
ون كاروان آشنا يسيس ميرئ» نيدس كاليماژر فر«ر در حلب با يدرمايضمنا ن

نفت خوزستان بود  یها ب و قطع لولهيون كارون اصوال تخريسيت ميشد مأمور
نقشه منظور درصدد برآمد ن پس از مواجهه با مشكالت در انجام ياما ماژر كال

ن يخ العراقيعه مخصوصا با شيون شيش با روحانيخو یكه از روابط خصوص
س را يجهاد برضد روس و انگل ید فتواياستفاده و در كربال از مراجع تقل یحائر

جهاد بتوسط  یم فتواينگارنده در باب تسل یادداشتهايرجوع شود به (صادر كند 
 )آصف السلطنه بحضور شاه

 یاكوب و شش گارير و واسموس و يدرماين ١٩١۴كم دسامبر يو  یسروز 
ه لوازم مهمه از حلب بطرف بغداد حركت كردند در بغداد شونمان يبق یمحتو

س ين دفعه با وياول یر برايدرمايشواز آمد و در همانجا بود كه نيمعروف به پ
از  یو حت لر در بغداد گرفتار مشكالت گوناگون شدهيلر آشنا شد زايقونسول زا

ف ماند تا آنكه در التزام وزراء مختار آلمان و يدر توق یك مدتيطرف رئوف ب
مت نمودند يران عزير افراد دسته بطرف اير و سايش باتفاق پاشن و سوگماياطر

ن جدا شده و از راه قم بطهران حركت كرد در يرير از سايدرمايآباد ن در سلطان
لر از طرف خوانسار در اوائل ماه مه يزا یر افراد در تحت رهبريكه سايصورت

ر پس از دو ماه توقف در طهران عازم كاشان شده و يدرماين. دنديباصفهان رس
راهه باصفهان رفت ين و ماشاء هللاّا خان از بيب حسيدر آنجا با مساعدت نا
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ن و مخصوصا ماشاء يب حسيت نايمير در كتاب خود از رشادت و صميدرماين(
ل يخ اواير را در تاريدر اصفهان سو گما.) وان نموده استد فرايهللاّا خان تمج

لهم باشن را بعنوان يزد به كرمان فرستاد واگنر و ويق ياز طر ١٩١۵ژوئن 
 ١٩١۵ه يخود شخصا در ششم ژو. ل داشتين گسيقراول از همان راه به نائ شيپ

ز ين ١٩١٣ر حركت كرد او در سال يبطرف كو یل تداركات كافيبعد از تكم
ر يدرمايدر خاطر داشت ن یبد یادگارهاين راه عبور نموده بود و يعه از اكدفي

د بچهارده به چند نفر از افراد يچاه مج -جانيمر - آباد عباس -انارك -نياز راه نائ
برخورد و اطالع حاصل كرد كه » بكر«دكتر  یگ تحت سرپرستيدسته فن هنت

ر يدرمايخ نين تارياز ا ز به طبس وارد شده استيگ نيون هنتيسيچند روز قبل م
نك ما يا. ات را اداره نمودند و معا بافغانستان رفتنديگ متفقا عمليو فن هنت

م و يكنيگ نقل ميرا بطور خالصه از زبان فن هنت یاعزام یها ئتيسرنوشت ه
 :ميافزائيز بر آن مير را نيدرماياز موارد تذكرات قابل توجه ن یدر بعض

به برلن احضارم كردند سه  ١٩١۵در مارس  من در فرونت لهستان بودم كه«
مسئولم  ید از طرف مقام اداريروز بعد در اركان حرب حاضر شدم بمن گفتند با

 .ر برقرار سازميك رابطه با اميوزارت امور خارجه بافغانستان بروم و  یعني

كه  یران تجربه داشتم كه چگونه هر آلمانيخود در ا یپلماسيمن از خدمت د
را سرحدات هندوستان و تركستان روس يرفته مراجعت نكرده بود زبافغانستان 

و . شديدا محافظت ميس و روس شديران توسط سربازان انگليز سرحد ايو ن
سها هزاران يران فرستاده و انگليبا یاديز یچون درزمان جنگ روسها سالداتها

ك يا د بين مسافرت بايبه بلوچستان آورده بودند متوجه شدم كه ا یسرباز هند
 .شود یعمل یق كاملينقشه دق

و سه نفر از  یك شاهزاده هنديكه انتخاب كردم عبارت بودند از  یهمراهان
بركت هللاّا و عبد الرحمن و عبد السبحان خان كه از  یاو پروفسور مولو یايرعا
هندوستان  یشمال غرب یكوهستانها یاز اهال یكا آمده بودند و شش نفر هنديآمر
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كه  یتنها پاداش. كرده بودند یران ما خود را داوطلبانه معرفياس یكه در اردو
فقط . بود ید آلمانيكردند تفنگ جديئت مطالبه ميشركت در ه ین شش نفر برايا

 ١٩١٢ یب ستاد كه در سالهايطب) بكر(دكتر  یكيبا خود بردم  یدو نفر اروپائ
 یگريو د ضخانه آلمان در تهران اطالع داشتميات او در مرياز عمل ١٩١۴تا 

ران بوده و از يدر شمال ا یك تاجر جوان بنام والتررو هركه از هفده سالگي
بصره و بغداد بآلمان  -بوشهر قيراز و بعد از شروع جنگ از طريدر ش ١٩١٣

بسمت  یستيباياو م. كرديخوب صحبت م یليرا خ یو ترك یآمده بود و فارس
 .آمد باالخره با من یدا كند وليت پيراز مأموريكنسول ش

م كه يدا نشود ما سه دسته شديپ یاشكال یطرف رومانيآنكه در كشور ب یبرا
بركت هللاّا ودو نفر  یم دسته اول دكتربكرو مولويبطرف اسالمبول حركت كرد

 .یهند

دسته دوم والتر روهر با عبد الرحمن و عبد السبحان خان كه خود را برادر 
ه شده بودند دنبال آنها رهسپار و دند و از طرف مردم بعنوان معلم شناختيناميم
ن يدر آخر. مير همراهان بعد از آنها حركت كرديو سا یپ من و شاهزاده هندياك

 یو خدمتكار بمن معرف ید احمد بعنوان آشپز شخصيگر بنام سيد یك هنديلحظه 
ن جهت يبردم و بهم یها پ یه ساده هنديش من بروحيآال ین جوان بيشد توسط ا

 .ام ك دوست نام بردهيشه بنام يهم است كه من او را

 - مين حركت كردير بسمت ويع السياز برلن با قطار سر ١٩١۵ل يآور ١۴در 
. ميه گذشتيرد شده و از مرز ترك یطرف بود با زحمتيكه ظاهرا ب یاز رومان

بزرگ بشمار  یتمام كشورها یبرا یجاسوس یك مدرسه عاليه يچون قسطنطن
 یئت را بسرپرستيافراد ه. ميتوقف نما یاندكرفت ارزش داشت كه در آنجا يم

ه مقدمات يته یو از آنجا به حلب فرستادم و خود برا یدكتر بكر به داخله اناطول
 .در آنجا ماندم یئت اعزاميه یو مال یاسيس

ست يشده بودند كه من دو یسها داده و مدعيكه بعدا انگل یرغم شهرت یعل
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ن است كه من در يقت امر ايام حق كرده ران و افغانستان خرجيون مارك در ايليم
كصد يست و پنجاه هزار مارك طال مطالبه نمودم از آن مبلغ ياسالمبول كال دو

هزار مارك نقد و پنجاه هزار مارك از بابت اسلحه و مهمات در برلن بمصرف 
و يمس. ديل گرديز بصورت جنس تحويه نيكصد هزار مارك بقيرساندند و 

مخارج دوازده نفر تا افغانستان و مراجعت شش نفر تا  روبرت صندوقدار بود و
ر و يدرماين وجه پرداخته شد عالوه بر آن به نيانوس ساكن از ايساحل اق
 .ن پول مساعدت شدياز ا یله نداشتند مقداريكه وس یشيمنصبان اطر صاحب

كردند در آنجا با انور يار خوش برخورد ميمقامات ترك در مراجعات بمن بس
ن يخ االسالم رفتم در ايدن شيپاشا مالقات و توسط انور پاشا بد لعتپاشا و ط

ر يخ االسالم مرا تحت تاثيهمراه من بود رفتار و وضع ش یدار شاهزاده هنديد
م مالقات و در دلما باغچه به حضور يد حكين با شاهزاده سعيهمچن. قرار داد

ت خودمان را ن مسافريه كرد كه در اياب شدم سلطان به من توصيسلطان شرف
. افتيم پس از سه هفته كارها در اسالمبول خاتمه يسها در امان نگه دارياز انگل

ك ي كند بنام ستوان یمرا همراه یستيبايكه م ین روز افسر تركيدر عصر آخر
در پاشا با قطار حركت ين از حيآنروز طبق نقشه مع یو فردا یك معرفيكاظم ب

ق از دجله گذشته و به فلوجه بغداد يلف و قااد با وسائل مختيم و با زحمت زيكرد
 .ميديرس

م يران شديازبغداد خارج و پس از هشت روز وارد خاك ا ١٩١۵در اول ژوئن 
كرد شمال دست يوجود نداشت و هركس در محل خود حكومت م یران دولتيدر ا

ران يدست آلمانها بود اما ظاهرا ا یران مركزيسها و ايروسها جنوب دست انگل
روز  ۵ن و سرپل در ظرف يريطرف را داشت از راه قصر شيلت بنام دو

ا يد چون عده از همراهان از دجله و فرات ماالريكاروان ما به كرمانشاه رس
ضها را يمر یعنيم كنم يگرفته بودند در كرمانشاه مجبور شدم كاروان را تقس

ا يبماالره را فرستاده و خودم با وجود ابتالء يتحت نظر دكتر بكر بگذارم و بق
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به تهران و مركز سفارت بروم در تهران پس از توقف  یامور ضرور یبرا
ن يه شتر و آب بطرف نائيبه سمت اصفهان حركت و از آنجا بعد از ته یكوتاه

 .ميمت نموديعز

ن به ما ملحق شدند و يق كاشان در نائيضها از طرير مريبا سا» روهر«
م يوارد طبس شد ١٩١۵ه يژو ٢٣ز ر رويباالخره با تحمل شدائد مسافرت در كو

كه عبارت از دسته  یگريد یئت اعزاميم هيكه درطبس اقامت كرد یچند روز
مت يعز یر شش ماه قبل از من برايدرماير بود به ما ملحق شد نيدرماين

ده بودم و اكنون در ير را ديدرمايبافغانستان براه افتاده بود و من در تهران هم ن
لهم پاشن و شش يبنام و یك آلمانير يدرمايدر دسته ن. ميديطبس دوباره بهم رس

شد و يمختلف صحبت م یبودند اگرچه زبانها یرانيو چند نفر ا یشيسرباز اطر
 .ديما گرد یشگيزبان هم یكم زبان فارس كم یبود ول یآلمان یزبان رسم

ران و افغانستان يمرز ا یم در قسمت شماليديكش یرو من نقشه مشتركيدرماين
از طبس حركت و مركز . سها منتظرمان بودنديانگل یو در قسمت جنوبروسها 

خبر . ميه كه شش روز راه تا طبس فاصله داشت قرار داديات را در بشرويعمل
من نامه بعنوان سفارت خودمان نوشته . ندياين بطرف ما ميد كه روسها از قايرس

ر شود در ياس م دادم كه بدست روسهايك قاصد زرنگ سپرده و باو تعليو بدست 
م اما برخالف يم بطرف شمال حركت كنيآن نامه نوشته بودم كه بعدها نظر دار

مت يه بسمت مشرق عزيروز ساعت چهار صبح از بشرو ٨نوشته پس از 
 .مينمود

و لكن !) مه بگشوده بر غرب داشتيدر خ ان حرب داشتيسكندر كه با شرق(
ا و اسلحه و يپول و هدا یارهاض بودند با بيكه همه مر یدكتر بكر و عده معدود

آمدند بدون توجه به نقشه ما به سمت شمال حركت و وارد يره كه از عقب ميغ
ست يب. نكه روسها آنجا نخواهند آمديگردند بتصور اير ميان كويواحه در م كي

 .كنندينفر عده و مسلسل باو حمله م ١۵٠روز بعد روسها با 
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م با ين فشنگ مدت دو روز و نيآخر ها چال و تا او پول و اسلحه را در تپه
 یداده ول یك نفر كشته دو نفر زخميكند يجنگد و بعدا شبانه فرار ميروسها م

بندند و  یكنند اما راهزنان بر آنها راه ميدا ميه نجات پيخودش سالم مانده و با بق
او مجددا . پردازديخود م یه او اصابت نموده و شخصا به مداوايبه ر یريت
سها يبدست انگل یانتيجنگد در اثر خيران ميدر ا یبلوچستان و بعد مدتكسال در ي

د نامه از دكتر يمن بعد از مدت مد. دهنديل ميرا بروسها تحو یافتاده و آنها و
ن در سواحل يافت داشتم و مطلع شدم كه در نارگياو در یبكر مشعر بر سالمت

كبار يم يرفتيمما كه بطرف مشرق  یاما دسته اصل. كنديم یبحر خزر زندگ
ش يشب استفاده كرده و براه خو یكياز تار یم وليك بود گرفتار روسها شوينزد

م و پس يداديابان بقصد گمراه كردن روسها جوالن ميشش روز در ب. ميادامه داد
ر ييرفت راه خود را بسمت شمال تغيرجند ميگر كه به بيك قافله دياز برخورد ب

درماومن شده ين یها افراد دسته یوجب ناراحتر ميمس یر دائميين تغيم و ايداد
ك يسها بود وارد يخط جبهه دشمن كه محل تردد روسها و انگل یكيبود، در نزد

م و يكرد یريه جلوگين قريشده و بالفاصله از ورود و خروج ساكن یه سرحديقر
 .مير كرديرا اس یمظنون به جاسوس یدر آنجا دو نفر خارج

بدون تصادف عبور و دشمن را  یك برج سنگير يز یها باالخره از گردنه
دادند يبه ما علوفه و آذوقه نم یم اهاليديك ده رسيم سپس بيپشت سر خود گذاشت

بعنوان ارباب مباشر آن ده از  یرانيك دوست متنفذ ايه كه از يخوشبختانه توص
د و شب بعد بافغانستان يگرد یه اهالير روييطهران با خود داشتم موجب تغ

 یشب از نقطه كه رو ٩ساعت  ١٩١۵ست و دوم اوت يروز ب یعنيم يديرس
 .ميشود عبور كرديده مينقشه سرحد افغانستان نام

) پره(م باالخره به ده يآب ماند یابانها بيدر افغانستان پس از چند روز كه در ب
خونسرد بما  یليمردم آنجا خ. ميديشد رسيافت ميدر آن  یكه بشر ین جائياول

م معلوم شد يدار شديبعد از ظهر در اثر سروصدا از خواب ب. برخورد كردند
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ب السلطنه كه فرمانده كل هرات بود اطالع داده بودند و او يورود ما را به نا
ن عده ما را بنام يس ايشواز ما فرستاده بود رئيبالفاصله عده از نجباء را به پ

مفصل و  ك قافلهيمهمانان حكومت افغانستان دعوت كرد و روز بعد بصورت 
ار جلب توجه يما بس یعال یمخصوصا لباسها. ميمجلل بسمت هرات حركت كرد

نمودند هرات شهر سبز و يكرده بود و همه بما سالم داده احترام فوق العاده م
ان يروز در م ٢۴م و بمدت يدر آنجا ماند ١٩١۵بود و ما تا هفتم سپتامبر  یخرم

 .ميمودياد راه پيرارت زبا م یها و جبال خشگ افغانستان مركز گردنه

مهماندار ما . ديسپتامبر از دور سواد شهر كابل نمودار گرد ٣٠باالخره روز 
 .اند ن كردهيشما مع یگفت عمارت بربر شاه را برا

شهر را  یخواستند جاده تا دو ساعتيرا ميم زيم بشهر وارد شويآنروز نتوانست
مساعت راه بشهر مانده ينآنروز  یفردا. مفروش سازند و گارد احترام بگذارند

بعد از آن . شدند باستقبال ما آمده بودندينه سرشان شناخته مياتباع ترك كه از ف
ت ياد به معيز یدادند با سروصدايل ميكه آرتش افغان را تشك یعده معدود

 یوارهايكه خارج شهر كنار د یآنها ما از ده كوچك یدر پ. تركها رژه رفتند
زدند و يم یاد شاديما فر یمردم برا. ميحركت كردقصر بربر شاه قرار داشت 

ه خود يو آت یدر زندگ یر اساسييدا بود كه ورود ما را مقدمه تغيافه آنها پياز ق
 جال بالباسهای مخصوص چون واردعمارت شديم عده زيادی ازاعيان ور داننديم

ده يمفصل چ یو خوراك یرائيوسائل پذ یشواز كردند درسالن مركزيما را پ
در آنجا هستند كه از اسارت در  یشيم كه عده اطريروز بعد متوجه شد. ندبود

ك از يه بافغانستان فرار كرده بودند در ضمن صحبت با آنها معلوم شد هريروس
 .شده بودند یمهم یحرفه و صنعت خود استفاده كرده در آنجا مشغول بكارها

مثل افغانستان  ینيدر سرزم. ديرسير بود فرا ميمن كه مالقات با ام یهدف اصل
ه يدارد و توص یخصوص یها دها و مالقاتيدوبازديبه د یتمام روابط فقط بستگ

 .بخشديم یر كامليتأث یشخص
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 یب هللاّا بود كه در قلعه خودش زندگير حبين عصر افغانستان اميحكمران ا
چادر و خرگاه  یضخانه و حرمسرا و خزانه و مقداريك مريكرد و در آنجا يم

آماده  یبطرز اروپائ یديز كاخ جديدر خارج قلعه ن. ن وجود داشتيمحافظ یبرا
ن حركت يخود هم با ماش ین كاخهايب یل داشت و حتيك اتومبير يام. كرده بود

از فرزندان و آجودانش  یكينشست و پشت سر  یشه جلو نزد راننده ميهم. كرديم
نك يعسال داشت از پشت  ۴۶) ١٩١۵(ر در ينشستند اميم یبا مسلسل دست

 .داديرا نشان م یچشمانش هوش سرشار یطالئ

داشت دواخانه منحصر  یر حاكم جان و مال مردم بود و تنها او حق عكاسيام
شد چون تمبر يده ميچيها فقط باجازه شخص او پ افغانستان از آن او بود و نسخه

ر ياما ظاهرا ام. قه داشته باشدياء عتيجرأت نداشت تمبر و اش یكرد كسيجمع م
خواست عده از جوانان را كه بخارج يبرده و م یاوضاع پ یر جبرييد به تغخو

ن او برادر كوچكش نصر هللاّا بود يجانش. رفته بودند در امور مملكت شركت دهد
 یمرد یو. كردياز امور مملكت را اداره م یب السلطنه قسمتيكه بعنوان نا

آرزو دارد بصورت  من درد دل كرد كه یكمرتبه در خفا برايارمقدس بود و يبس
 یداشت افغانستان را از نظر اسالم یاو سع. اسالم كار كند یش برايك دروي

 .دينما یقو

. ن السلطنه لقب داشت و فرمانده كل كابل و حومه بوديت هللاّا معيعهد عنايول
ارتش را به  یاست و صنعت بود لذا فرماندهير شخصا عالقمند به سيچون ام

ك شاهزاده آرام و ين الدوله يده بود پسر دومش عش محول كريفرزند بزرگ خو
 یليرا خ یك آجودان ترك داشت و تركيشه يباهوش و طرفدار تركها بود هم

 .دانستيخوب م

ر يم كه اميديم بعدها فهمياد برخورديما در بدو ورود بافغانستان به مشكالت ز 
خود را از  یاست خارجيسها منعقد نموده تعهد كرده سيكه با انگل یقرارداد یط

م سررشته را بدست يكم توانست دارد كم یمجر یق اداره امور خارجه دهليطر
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 یك هنديسها كه برطبق قرارداد ينده انگليم كه نمايآزاد شد یم و بقدريآور
بنابر  ١٩١۵ح يد تولد مسيما را نداشت قبل از ع ید باشد ابدا آزاديمسلمان با

روع به مذاكره راجع به انعقاد عهد ب هللاّا خان من با او شير حبيام یتقاضا
ها بطول  هفته یر و برادر و مشاور سلطنتيمودت و تجارت نمودم مذاكرات با ام

ر يام. ميآشنا شد یانات بود كه با پدر پادشاه فعلين جريد در ضمن هميانجاميم
خود بود و من بارها ناچار شدم  یو خارج یل باستقالل تام و تمام داخليما یليخ

م بلكه منظور يم او را وارد جنگ كنيخواهيچوقت نميم كه ما هيحا بگويباو صر
هندوستان را  یباشد و حتيا ميدر قلب آس یطرف مستقل و قويجاد دول بيما فقط ا

ا يسها و يبسفارش انگل ١٩١۶م در بهار سال يت نمائيه اروپا تقويم بر عليخواهيم
ج يسا را برنجاند بتدريانگلاد يخواست زيب هللاّا خان نمير حبياز آن جهت كه ام

 .نمودم یمرخص ینرو من تقاضايت ما را محدود كرده از ايفعال

م من يم و راپورت دهيد زود مراجعت كنيكار ما در افغانستان تمام شده بود با
بعد فكر كردم  یم وليكه آمده بودم مراجعت نما یم گرفتم از همان راهياول تصم

ن بروم و اوضاع و روابط آنجا را يتان چخوب است ابتدا از هندوكش به تركس
را يم زين بوطن مراجعت كنيريست روز بافغانستان برگشته با سايبسنجم و پس ب

 .شوديقطع داشتم جنگ تمام م

م من دائر به مسافرت يتصم. برگردد یگرير از راه ديدرمايضمنا قرار شد كه ن
ان ياد و از ميزا بگردم و با زحمت ين سبب شد كه ناچار دور دنيتركستان چ

 یروز در صحار ١٣٠هندوكش به تركستان رفته و تنها  یبرف و بوران كوهها
 .ن سرگردان بمانميچ

ر و من با عموم همراهان از كابل به جبل سراج و دشت روات و يدرمايابتدا ن
ن جدا شدم و از يرين من از ساياز نار. مين حركت كرديبعد به خارپشته و نار

ن از يرير و سايدرماين. مت نمودمين عزيبسمت تركستان چق جبال هندوكش يطر
ه از دسته يرگان رفته در آنجا مشار اليبين به تاشكورگان و بلخ و آكچا و شينار
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آباد و  یو جنوب سرخس به مشهد و مادان و صف یاپليجدا شده از راه آگر یاصل
ده مراجعت نمو یماگاز و شاهرود و دامغان بطهران و سپس به خاك عثمان

ر و جنوب تربت به يق كوياست واگنر به هرات رفتند و از طريدسته بر یايبقا
 .ترود و طهران عودت كردند

ن يقوروم رفته وارد خاك چ ر و قلل قرهيمن هم از جبال هندوكش به فالت پام
 -النچو -سرنچو -یهس آن - یچام - تورفان -گار كش -شدم و در نقاط باركنت

انگ يانگ تسه كيماه توقف كرده سپس در ساحل رود  هانكاو سه - هونان -انفويس
 .دميرس یبه نانكن و باالخره به شانگها

كا حركت و به كوبه و يبه امر» اكوادر« یبا كشت ١٩١٧ل يخ اول آوريدر تار
سكو و ياز هونولولو به سانفرانس. وكوهاما در ژاپن و از آنجا به هونولولو رفتمي

كا به آلمان اعالن جنگ يشدم در آن موقع امرفاكس وارد يكاگو و بعد به هاليش
كا جمعا يمت از برلن تا ورود به امريمدت مسافرت من از روز عز. داده بود

 »ديماه بطول انجام ٢۶

آلمان  یگ افتاده اما راپورت آن به مقامات رسميكه از قلم فن هنت یمطالب مهم
ا معطل ر یئت اعزاميه یدين بود كه در هرات مدت مديد مشعر برايرس

ئت ياقامت آن ه یدن به كابل با آنكه قصر بابر شاه براينگاهداشتند و پس از رس
 .شديئت داده نميت باعضاء هيچگونه فعاليمعذالك اجازه ه. ن شده بوديمع

گ يد هنتيشد یماريدر موقع ب یآمد حتيو از هرگونه مالقات ممانعت بعمل م
گ كه مورد يهنت یبا تقاضا د و چونيادت نمايرا عيو یبيدادند طبياجازه نم

م به يئت تصميه یه افراد آلمانيد لذا كلينه دكتر ترك واقع شود موافقت نگرديمعا
د آنها واقعا غذا يد یاعتصاب غذا گرفتند پس از سه روز كه مهماندار افغان

 ین كه از گرسنگيريو سا ین مرضيب ترك بر باليخورند اجازه داده شد طبينم
شتر كسب خبر از يحضور بهمرساند غرض عمده آلمانها بحال افتاده بودند يب

ب بآنها اطالع يكردند همان طبيب ترك را اصال بهانه ميخارج بود و خواستن طب
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ب السلطنه يك نامه از نايسها است و هرهفته يد انگلير شدير تحت تأثيداد كه ام
اما د يآيك بعمل ميه آلمانها تحريدارد كه در ضمن آن بر عليافت ميهند در

ن ير مخالف اينصر هللاّا برادر ام یبه سردستگ یگرياد ديخوشبختانه عده ز
ن دسته بود كه يجه اقدامات ايكنند در نتيم یان بوده و از آلمانها طرفداريجر

اعتماد كامل  یداد پس از چند یئت اعزاميبه ه یابير اجازه شرفيباالخره ام
افغانستان نمود كه عده آنرا  ديق ارتش جدير را مأمور تنسيدرمايحاصل كرد و ن

 در سرحدات و در داخل  یاز پنجاه هزار به هفتاد هزار نفر برساند و استحكامات

ار ناراحت شده و يات بسين عمليسها از اياست انگل یهيات بنا كند بديوال
نوشت كه در مدت اقامت » مسيطا«ب السلطنه هند در روزنامه ينگ نايهارد

د به سرحد هندوستان صورت يت مرتبه حمالت شدآلمانها در افغانستان هف
م كه نامبرده در مراجعت از ينمائير اضافه ميدرمايراجع بسرنوشت ن. گرفت

 یشده و بعد به همدان كه از طرف قوا یدر طهران مخف یافغانستان چند روز
تركها او هم با اركان  ینينش پاشا اشغال شده بود رفت در موقع عقب احسان یعل

پانزده روز . مت و از آنجا بآلمان احضار شديبه كرمانشاه عز یحرب عثمان
صر گفت اگرچه يد و قيافت نشان گرديهمان امپراطور بود و مفتخر بدريم

د و يكسال بغداد را نجات داديد اما شما و واسموس مدت يدينرس یبمقصود نهائ
ان آلم ید شهامت شما موجب افتخار ابديكوت االماره را ممكن ساخت یروزيپ

ك مقاله مدققانه در جرائد آلمان يجه مطالعات خود را در ضمن ير نتيدرماياست ن
  :شوديال نقل ميت موضوع ترجمه آن ذيمنتشر ساخت كه نظر باهم
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 ) Nidermayer( ريدرماين بقلم )افغانستان( به راجع یاتينظر 

 

االت آن ن اوضاع و حيچن بوده و هم یك مملكت سريام يم االيافغانستان از قد
ن مملكت فرستاده شده تا امروز در پس پرده خفا يكه از طرف آلمان با یئتيه

د يب شايشود و عنقريت آن نميفعال یل كميئت دلين هيماندن ا یمانده است مخف
ل شده بود يتشك یئت كه فقط از چند نفر آلمانين هيبگوش عموم مردم برسد كه ا

باطشان از همه طرف قطع شده بود چه كه و تنها مانده و راه ارتين آنكه يدر ع
ئت در مصادفات هولناك با دشمنان ين هيا یشتر اعضايكردند ب یانيخدمات شا

بروز دادند  یوسط یايكه بازماندگان در آس یلكن آن خدمات. پنجه تلف شدند یقو
است  یكه بدست آوردند كارهائ یكه برضد دشمنان نمودند و اطالعات یو اقدامات

 یئت معلوماتين هيد ايرت و تعجب عموم خواهد گردينده اسباب حيآنا در يقيكه 
آن و نه ارتباطات  ید بدست آورد كه تا حال نه احوال داخليجد یك مملكتياز 

آن  ینه اقتصاد ینه نظام یاسير ممالك همجوار نه اوضاع سيآن با سا یخارج
 .چوجه معلوم نبوديبه

آن مملكت بدست  یو نظام یسايئت از اوضاع سين هيكه ا یجيدر خصوص نتا
آن در  یتوان سخن راند لكن مسائل اقتصاديآورده واضح است كه امروز نم

در  یمعلومات علم یذكر بعض ۀگر مفصال شرح داده خواهد شد عجاليد یجا
د در نظر گرفت كه ين نكته را بايا یست ولياز فائده ن ین مملكت خاليخصوص ا

 یبود و مسائل علم یو نظام یاسيل سئت مسائين هيكار مهم و غرض عمده ا
 .ده استيو در ضمن منظور گرد یفقط فرع

ل سترك ين بزرگ و قبايكه افغانستان در سر راهگذر اغلب فاتح یاز آنجائ
 ینيچ یل هنديمختلف از قب ین مملكت همه نوع نفوذهايواقع شده بود در ا

نفوذ عرب و . چه قبل از اسالم و چه بعد از آن وجود دارد یرانيو ا یمغول
 یست كه از سالهايتعجب ن یران آمده است لهذا جاياز راه افغانستان با یرانيا
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كه  ین مملكتياند كه از ا شه درصدد آن بودهيبزرگ هم ین طرف علمايدراز با
 .بدست آوردند یاديمختلف بوده معلومات ز یر تمدنهايقت مسيدر حق

شود لكن يافت ميزها يچه چن مملكت يهرچند بطور عموم معلوم بود كه در ا
 ید بعضيامده بود و شايخواست هنوز بدست نيك شخص خبره ميكه  یمعلومات

 .شديافت نميدا كند ين مملكت پيكه شخص منتظر بود در ا یزهائيچ

 یعرب و غزنو یهند یوناني یمختلف زردشت یها از دوره یاديه زيآثار و ابن
ها در دوره بعد  ن دورهياز ا یكيه شود كيدر افغانستان موجود است و مشاهده نم

ا يگو ید كه هر عصر متاخريآين بنظر ميداشته باشد و چن یريو تأث یخود نفوذ
 .با معدوم ساخته استيآثار عصر متقدم خود را تقر

ق خود كه يار عميبس یها افغانستان با جبال شاهقه و دره یعيظاهرا حالت طب
 یآنكه تمدنها یبوده است برا یموانعاز  یكيهستند  یو شرق یاغلب بامتداد غرب

امروز هم كمتر . گر گردديد یداخل تمدن یا تمدنيك شوند يگر نزديكديمختلف ب
ف مختلف توطن داشته باشد كه در يا هست كه در آن آنقدر طوايدر دن یمملكت

افغانستان قبائل هزاره كه اصال از  یمركز یشود در كوههايافغانستان مشاهده م
متوطن است  یك قوم تركيدارند در شمال  یباشد سكنيم یه مغولفيك طاينژاد 

و عرب و در  یرانيف ايدر غرب طوا. ها باشد كه عبارت از تركمنها و ازبك
 .باشنديپاتانها هستند بعالوه خود افغانها كه در اغلب نقاط پراكنده م یجنوب شرق

كه توان گفت يم یف تمدن و صنعت مخصوص خود و حتين طوايك از ايهر
تر  مذهب مخصوص خود را دارا هستند هرچند كه مسلمانان افغانستان متعصب

ك رنگ و يشود كه اسالم فقط يند لكن معلوم ميآير مسلمانان بنظر مياز سا
ل مختلفه بآنها داده يف و قباين طوايمتحد كردن ا یاست كه برا یظاهر یروغن

له يك وسيكه مذهب فقط م يكنين نكته را مشاهده مينجا هم باز ايشده است در ا
ن از مشرق يم كه از راه معينيب یرا م یصنعت هند یل بمقصودين یاست برا

گر نفوذ اسالم از راه هرات و قندهار آمده و تا يان رفته و از طرف ديآمده تا بام
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ان ير و هند و كوش تمدن باختريده است در شمال پاميل هزاره رسيقبا یكوهها
كه اسكندر از آنها عبور كرده است  ین در نقاطيچن مده است و هيم بظهور رسيقد

در  یرانياز آثار تمدن ا ین فقره را كه برخيشود و ايمشاهده م یونانيآثار تمدن 
ان نمود كه افغانستان آن تمدن را گرفته يق بينطريتوان بديشود ميافت نميهند ابدا 

 .ا غرب خود خارج شوديچوقت نگذاشته كه از سرحد شرق يه یول

ران ياست كه در خود ا یهنوز در افغانستان باق یرانينانكه بعض آثار تمدن اچ
 .ستيو تركستان و هند از آن ابدا نشانه ن

د و آن ين ناميدارد اگر بشود آنرا چن یخود مقدسات مل یافغانستان هم برا
 .م استيقد) باختر(ف و شهر بلخ كه همان باكترا يعبارت است از مزار شر

ن شهر يرا از اقدم ازمنه بد یخوش و مكان محفوظ اهال یااد و هويآب ز 
و بشهر . رفتنديارت ميها بزيرانيتها و ايد اسكيدر شهر مقدس آناه. ده استيكش
از آثار تمدن  یائين شهر بقايدر ا. رونديارت مياكنون مسلمانان بز هم یعل

انستان ظهور دولت افغ. شوديده ميگر ديكديو مسلمان درجنب  یونانيو  یزردشت
ن مملكت بدون مالحظه ارتباط يس است و اياست انگليجه سيبعرصه وجود نت

افغانستان  یعت اراضيجاد شده است و نه طبيگر ايكديمختلف با  یملل و نژادها
 .ك عنصر متحد هستنديكرنگ و از يو نه ملل 

قفر و جبال  یمختلفه كه بواسطه صحراها یافغانستان عبارت است از اراض
آن  یك كه در كنارهايتنگ بار یله راههايگر منقطع و فقط بوسيكدي شاهقه از
صفحه هرات است بعد  ین نواحين ايتر ميقد -دارند بهم متصل است یمردم سكن

ن بزرگ ين مواضع بواسطه حمالت فاتحيشتر ايقندهار و غزنه و كابل و بلخ ب
 یدادند براير من نقاط را منازل عرض راه قشون خود قرايا مانند اسكندر كه ايدن

 .دا كردنديت و شهرت پيشتر بروند اهميآنكه پ

المقدور معلومات  ین نقاط مهم حتيكرد كه از ا یئت مبعوثه از آلمان سعيه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٤٩                                                                                 دق ، 

  

  

  

 یاديث بر همه مقدم بود و اطالعات زين حيشهر هرات از ا. اورديبدست ب
متر قطر آنست خود شهر هرات  ١۵ب يدور شهر قر یميبدست داد حصار قد

از مشرق بمغرب  یگرياز شمال بجنوب و د یكيابان بزرگ كه يطه دو خبواس
شهر در  یشود و بازارهايم ميتقس یبا درست بچهار قسمت متساويرود تقريم

 .ابان واقع استين خياطراف ا

عمارت حكمران و  یواقع است و در شمال شرق یدر شمال شهر قصر سلطنت
. است یعيك جاده وسيو  یقك خندق باتاليمسجد بزرگ گرداگرد حصارهرات 

رون حصار ودر اطراف جاده كه بطرف رودخانه هرات ممتد يدر جنوب شهر ب
كه در قسمت ين ساخته شده است در صورتين مسجد و خانه و دكاكياست چند

آن از طرف خارج كمتر بنا  یشهر و مخصوصا در سمت شمال یو غرب یشرق
دان يك ميقلعه مستحكم هرات  یكه برا یسيك انگليحت يشود برحسب نصيده ميد
اند  كسان كردهيها را با خاك  یمصل یم عاليه قديالزم است تمام ابن یراندازيت

شود يده ميار ديبس یارتگاههايك كوهستان باغات و زيتر تا نزد یشمال یقدر یول
مانده و  یاست كه اساس آن از دوره سلطه عرب باق یه هرات مسجدين ابنيبهتر
ن يوان بزرگ ايه است بمسجد ابن طولون و سامره در ايشب از قطعات آن یبعض

ن يمانده است ا یشود كه هنوز خوب باقيده ميد یخطوط كوف یمسجد بعض
اند و بسبب مواظبت  د عمارت نموده و اصالح كردهين دفعه تجديمسجد را چند

اط مسجد را معلوم يرو بطرف ح یوارهاياست د یر هنوز بحال خود باقيام
آن آجرها را  یبعد رو یاند و اندك ن كردهيقشنگ مز یعدها با آجرهاشود كه بيم

متصل بدان  یاند در طرف شمال مسجد ول نموده یكار یه خراسان كاشيبطرز ابن
آن  یكار نيكوچكتر ساخته شده است كه در مز یول یگريمقدس د یك بناي

جد ه است بمسين شبين بنا از جهت شكل و تزئيساختمان ا. بطرف مشرق است
كه در شمال شهر ساخته شده بود  یم سرخس در مشرق خراسان از مصالهائيقد

ك بنا بوده است هر ياست كه هر چهار عدد آن متعلق ب یاكنون فقط نه مناره باق
. قشنگ است بدبختانه امروز اغلب خراب شده است یهايكار یكاش یمناره دارا
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 یفيار ظريمرمر بس یدورتادور مناره سنگها یميك ذرع و نيك ارتفاع يدر 
ك گنبد ين مناره يشده است در جنب ا یحجار یآنها خطوط كوف ینصب و رو

ان ينما یگريك گنبد ديبطرف شمال  یشود اندكيده ميساده د یها یبا نقاش یكاش
 .صدمه خورده و خراب شده است یلياست كه خ

و آن است  یانصار) عبد هللااّ (ارتگاه خواجه ياز اماكن مشهوره هرات ز یكي
 ٢٠٠بطول  یاطيك حيدر شمال شهر واقع و عبارت است از  یدر دامنه كوه
است و در اطراف  یميقد یليك سنگ قبر خيمتر در وسط آن  ۵٠متر و عرض 

است در طرف  یاط اغلب كاشين حيا یوارهاياست د یگريآن قبور متفرقه د
 .اديز یهايه مربع و نقاشياست با پا یاط گنبد كوچكين حيراست مدخل ا

ن بناها بدون شك در عصر واحد ساخته شده است دو طرف جنوب شهر يتمام ا
ند يگويآن خراب و م یرودخانه هرات بسته شده است كه اغلب جاها یرو یپل

شمال شهر عبارت است  یارتگاههايز یمانده است مابق یاز زمان شاه عباس باق
قشنگ  یاكثر آنها باغهاستند لكن يت نياهم ید كه چندان دارايجد یاز ساختمانها

 .و باصفا دارند

كه  یاتيداند به حكاينم یزيچ یه در خود مملكت كسين ابنيخ ايدر خصوص تار
ب هللاّا ير حبيتوان اعتماد كرد بهتر از همه خود اميان مشهور است نمين بوميماب

توان طرف يخ اسالم است ميخان است كه معلومات او را تا آنجا كه راجع بتار
خ افغانستان كه خود او نوشته بس گرانبها است از مضافات ير داد تاروثوق قرا

در قسمت  یارتگاه خواجه است و آن واقع است در كوهستانيز یكيشهر هرات 
شود كه از جمله دو عدد از يده مين قبر دينجا هم چنديرودخانه هرات در ا یايعل

ت ياز اهم یخال است و یار خوب با خط كوفيبس یكار نيمز یآجرها یآنها دارا
ه متاخره دوره يابن ید و بعضيم و جديشهر قد یر از باغهايست قندهار غين

ل يشود تفصيافت مياد يقه زيت ندارد در غزنه آثار عتيز قابل اهمياسالم چ
نجا اسباب طول كالم خواهد شد ين شهر در ايه معروف ايمشهور و ابن یبرجها
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. ح بدست آورده استيصح یها و نقشهن باب عكسها يئت مبعوثه از آلمان در ايه
ئت توانست درست نقشه شهر ين هيتوقف هشت ماهه در كابل اسباب آن شد كه ا

 .و اطراف آنرا بردارد

تنگ و  یمين شهر قديست اياد نيد زيمف یزهاين شهر چيلكن بدبختانه در ا
در شمال شهر . واقع است یبلند ین رودخانه كابل و كوههايف مابيك كثيتار
چند مشاهده  یآثار قالع یغرب یكوهها یر و شاهزادگان است بر رويه اممحل

قبر (مهم كابل  یفقط بنا. مانده است یباق شود كه ظاهرا از عهد نادر شاهيم
سال قبل  ٢۵٠با يف كه از آجر پخته بنا شده و تقريك گنبد ظرياست با ) موريت
 .آن باشد یخ بنايد تاريبا

ساخته شده در  یه هنديكه بطرز ابناست  یدر طرف مشرق شهر مسجد
ده ياد ديقشنگ ز یچوب یها ها و پنجرهيكار م منبتيقد یكاروانسراها و خانها

 .شوديم

كابل مركز مهم تجارت شرق افغانستان است و كاروانها از همه طرف بدانجا 
ل هزاره و يقبا یصنعت یهايتواند آهنگرين شهر انسان ميكنند در ايآمدورفت م

اورد يارزان بدست ب یليرا خ یمتير قيكشم یو شالها یتركمن یهايقال ها و پارچه
توانست  یدوردست افتاده برود ول یان كه قدرياميئت نتوانست بين هيبدبختانه ا

 .اورديه آنجا بدست بيابن یاز عكسها یسيك مجموعه نفي

بك كه از قرار معلوم يم ايه قديگورگان از ابن ن كابل و تاشيدر عرض راه ماب
 .است عكس برداشته شد یاز آثار دوره زردشت

متر كه در وسط آن آثار  ٢٠است بقطر  یتخته سنگ بزرگ یكين آن يمهمتر
ر گنبدمانند با انواع يمستد ین معبد سنگيگر چندياست و د یآتشكده كوچك

و  یع شده است آثار خطيفراوان كه بدبختانه اغلب خراب و ضا یهايكار نييتز
 .ده نشدينها دياز ا كدام چيبه در هيكت
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كورگان  داد تاشيبتركستان افغانستان م یت مخصوصيعه اهميئت بالطبين هيا
ن بنظر يواقع است و چن یكوهستان بلند یدر دامنه شمال» در بلخ«معروف به 

ن يدر جلگه واقع در شمال ا) یرانيا( یك قوم باختريام يم االيد كه در قديآيم
 یتواند بخوبين صفحات شخص ميگر ايموضع و هم در بلخ و هم مواضع د

ج در يكم از دشت و جلگه كوچ كرده و بتدر كم یمالحظه كند كه چگونه اهال
ل بوده است اوال ين بدو دلياند انتخاب ا دهيها منزل گز دامنه كوهها و كناره دره

داده و ير مييان خود را تغيبوده اغلب راه جر یكه در دشت جار یبواسطه آبهائ
 یرا برا یاند مواضع شدهيمجبور م یشده است لهذا اهاليم یاسباب خراب

ر ييان خود را تغيدره آب نتواند جر یخود انتخاب كنند كه بواسطه تنگ یمسكنها
عه يشده و آنهم بالطبيافت ميفصول آب دردشت كمتر  ین دربعضيدهد عالوه بر ا

ع ا چون متدرجا اوضايبوده است ثان یاد و صعوبت زندگياسباب زحمت ز
گر ياند سكنه جلگه د شدهيتر م عيبحكومت مط یتر و اهال امن یجنوب یكوهستانها

ها بآنها حمله آورده صدمه برسانند لذا مكان خود را در ياند كه كوهستان دهيترسينم
ك طرف اقال يگر از يله ديكردند تا در مقابل حمله قبيدامنه كوهها انتخاب م

ان آب ير در جريين مالحظات تغيبهممحاصره نشوند و  یمطمئن باشند و بزود
ف در طرف شرق بلخ ساخته شده است و يبوده كه مزار شر یاريو صعوبت آب

عمارت را در  یر عبد الرحمن خان بناير اميز در ازمنه اخين مالحظه نيبهم
 .دامنه كوه مستحكم كرده است

و  یان بواسطه فراوانيف در دوره شوكت باختريد كه مزار شريآين بنظر ميچن
بوده است و بعدها در دوره اسالم هم باز زوار  یارتگاه مهميآب و هوا ز یخوش

ارت در هرصورت منقطع يقرار داده رشته ز یارتگاهيمسلمان آن نقطه را ز
شود از يف مشاهده مين آثار بعد ازاسالم كه اكنون درمزار شريمترينشده قد

بدبختانه  یست ولا) یقرن هفتم و هشتم هجر( یحيمس ١۴و  ١٣قرن  یايبقا
را در  یب است كه عليعج( ید علياز آنها سالم مانده است مزارجد یكم

ه است كه ابتدا ساخته ياش همان پا هيپا) شمارنديمقدس م یليخ یافغانستان سن
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از  یلياند خود بنا خ قه كه بر آن افزودهيسل اد كجيرات زيبواسطه تعم یبودند ول
د يبا یائينجا باز هم بقايمه در اينا از آثار قديقير كرده است ييخود تغ یشكل اصل

تر و  قيشات عميل اطالعات در خصوص آنها تفتيتحص یبرا یموجود باشد ول
 یسر نبود وليچكدام ميئت هين هيا یادتر الزم بود كه متأسفانه برايوقت ز

بدست  یاديار مهم زيبس یزهايف چيتوان گفت كه در مزار شريهمرفته ميرو
 .توان آوردينم

م باكترا يكه در قد یمهم شهر بلخ است همان شهر یلياز مواضع خ یكي
ه يمعلومات بدست آمد اغلب ابن ین شهر بقدر امكان بعضياند از ا گفتهيم) باختر(

 یليمه بلخ در مشرق و جنوب شهر امروزه در خارج شهر واقع شده و خيقد
م هم در خارج شهر يه از همان ازمنه قدين ابنيا ايصدمه بآنها خورده است و گو

ك وسعت فوق العاده ي یام دارايم االيكه شهر بلخ در قد یستياند پس با بوده
م بلخ ظاهرا يشهر قد. ز امكان استين قطعا خارج از حيبوده باشند و ا یبيعج

 یبرجها یامروز شهر بلخ بوده است آثار بعض یتر از آباد عيوس یفقط اندك
ار محكم ساخته شده هنوز يو خام بطرز بسم كه با آجر پخته يار قديبزرگ بس

وار يك ديادگار مانده است يان بينها از دوره زردشتيد كه ايآياست و بنظر م یباق
شهر واقع است معلوم  یمتر قطر آن و در طرف شمال شرق ٢٠هم كه  یگل
كه بقول  یوار از طرف مغرب تا ارگين ديمانده ا یشود كه از همان عصر باقيم

ر يك كثيوار بصورت ين ديه ايم در آنجا بوده ممتد است پايدان شهر قيبوم
باشد يمتر عرض آن م ۶٠٠متر طول و  ٨٠٠است كه  یشكل یضياالضالع ب

تر  اطراف خود مرتفع یباتالق یمتر از اراض ١٠با ين محوطه تقريتمام اصل ا
ن يا یجنوب یدر منتها یآب یو خندقها یبلند گل یوارهاياست و محاط است بد

حفر بكند هنوز هم بطور  یم واقع بوده است بدون آنكه كسيطه اصل قلعه قدمحو
نجاها موطن داشته يتوان معلوم كرد كه درسه عصر مختلف مردم در ايوضوح م

اند لكن عصر اسالم كه متأخرتر از همه  گر ساخته بودهيكدي یه مختلف رويو ابن
عصر اسالم در  یاشتر بناهيخراب كرده است ب یاست آثار آن اعصار را بكل
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 .م واقع استيطرف جنوب قلعه قد

ن يفراوان و چند یليخ یها یكار یاز همه مهمتر مسجد جامع است با كاش
) یهجر ٨و  ۶( یحيمس ١۴و  ١٢ارتگاه كه ظاهرا از قرون يك زيمدرسه و 

ف يارتگاه بهمان طرز ساخته شده كه در مزار شرين زيه اياند پا مانده یباق
ق معمول خود رفتار كرده ينجا بطريز خان در ايار معلوم چنگمذكور شد از قر

 .نگذاشته است یز باقيچ چيو ه

محوطه بلخ را شاغل  یاز آباد یسطح مسكون امروزه شهر فقط قسمت كوچك
ن معلوم ين چنيساخته شده است از قرا یاسالم یميه قديآن با آجر ابن یو بناها

و شمال  یدر طرف جنوب شرق محكم یشود كه سابقا استحكامات و برجهايم
شتر معرض مهاجمات دشمن بوده يكه ب یدر نقاط یعني یو شمال غرب یشرق

 یباق یم امروزه اثريآبها و قنوات مشهور بلخ قد یساخته شده است از مجار
بلخ مملو است از  یو شرق یع قسمت جنوبيست و همه نابود شده است جمين

ت خام و اغلب در قرون متاخره اسالم بنا از آنها با خش یاريه كه بسيابن یايبقا
ر افغانستان ينجا مثل سايدر ا یونانيو بعد از  یونانيشده است مسكوكات دوره 

منه و يو سرپل و م) شبورغان(رغان يآقچه و شب یشود شهرهايافت مي یليخ
رمند يه یستان افغانستان و كنارهايئت از سين هيدارند ا یديز آثار مفيره نيغ
 یشناس نين معلومات توانست پاره معلومات زمينموده و عالوه بر از عبور ين
 .بدست آورد) یژئولوژ(

آنكه هم جلب دقت  یاست برا یكن كافيست ليمشروحه فوق هرچند كامل ن
از افغانستان داده و دقت آن  یك اطالع اجمالين را بكند و هم عموم را يمتخصص

در گذشته داشته و هم  یگخ بزريجلب كند كه هم تار یك مملكتيرا بطرف 
 .ستيت نياهم یاست و نظام بيث سيامروز از ح

 یاز موضوع فتوا ید مختصريان رسيون افغانستان بپايسينك كه داستان ميا 
 اشاره  رانيات واسموس در جنوب ايم به عمليپردازيم و بعد ميكنيت ميجهاد حكا
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ون يسياست مين كه بريتن كاليموسوم به كاپ یمنصبان آلمان از صاحب یكي
ن يخ العراقيخود با ش یكارون منصوب شده بود درصدد برآمد كه از سابقه آشنائ

ن كربال و نجف يميعه مقياستفاده نموده از مقام شامخ علماء بزرگ ش یحائر
ن اقدام ين ايع یهم از طرف ین صادر كند دولت عثمانيه متفقيجهاد بر عل یفتوا

 .درخواست نموده بود یمدد معنون يون مسلميرا بعمل آورده از روحان

د دمحم كاظم يخ االسالم در اسالمبول اعالن جهاد صادر كرد مرحوم سياول ش
د بود مساعدت نمود و لكن شخصا از حضور يكه در آن زمان مرجع تقل یزدي

به حاضر يدان شعيكرد چند تن از علماء آن عهد در م یدر جبهه جنگ خوددار
ن را خود بر عهده گرفتند يمجاهد یروين یفرمانده یشده و عالوه بر فتو

وان شعر ياز علماء بزرگ عرب صاحب د ید حبوبيد دمحم سعير آنها سيمشاه
مجتهد  ید مصطفيآقا س -داماد ید عليس -یعه اصفهانيخ الشريش - معروف

ز يگر بودند و نيد یو جماعت) رزا ابو القاسميم یاله حاج ۀيپدر آ( یكاشان
افت بعنوان طالب يران وفات ين اواخر در ايكه در ا یاله خونسار ۀيمرحوم آ

و  یرانياز علماء ا یارين بسيعلم مسلح و در جبهه حاضر شده بود و همچن
 .فرزندانشان كه اهل علم بودند

ان در صفحات غرب با سرعت منتشر يرانيدر آن هنگام اخبار جنگ روسها با ا
كرد خاصه خبر فتح يت ميون اسالم را تقيه مجاهديروح یشد و فتوحات عثمانيم

ان نمود اما همانكه ورق برگشت و يپا ید غرور و سرور بيكوت االماره تول
از عراق  یرانين ايوارد بغداد شد و مهاجر یسيفرمانده انگل» جنرال مود«

 یرانيكنفر ايد معذلك يگرد یأس بر عامه مستوليبطرف اسالمبول عقب نشستند 
ش يمانان خويپ ام كرده و با چند تن از هميدر شهر نجف ق یليفداكار عباس خل

تن يكاپ« یسيانگل یه گذاردند و حاكم نظامين را پاين النهريانقالب اول ب
به  یس افزوده و منتهيانگل یروين قتل بر فشار نيرا بقتل رساندند ا» مارشال

سها بعد از تسلط مجدد بر اوضاع پانزده نفر از يون گشت انگليمحاصره مل
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ختند چهار نفر را يخ مذكور است بدار آويب را كه نامشان در تارانقال یرؤسا
ن يد نمودند اوليرباران كردند و صد و هشتاد و چهار نفر را به سنگاپور تبعيت

بود اما او از  یليعباس خل یعنيكه صادر شد درباره مسبب انقالب  یحكم اعدام
 .ران فرار كرديشدن با یقنات در حال زخم یها راه چاه

ن برپا شد و در ين النهريبزرگ ب یخ گذشت كه انقالب عمومين تارياز ا یچند
ام يق یشركت داشت و خود فتوا یرازيش یرزا دمحم تقيم یاله عظم ۀيآن مرحوم آ
ر عراق عرب مشاركت كردند يون و عشايدر آن جنگ اغلب روحان. و اقدام داد
ن يب مجاهدينص را منهزم ساختند اما باالخره شكست یسيانگل یو ابتدا قوا

ران يانقالب گرفتار و با یبا چند تن از رؤسا یرازيد و آقازاده مرحوم شيگرد
ال نقل يده ذيكه صادر گرد یكه بعمل آمده و فتاو ین استفتائيع. د شدنديتبع
 :شوديم

  

 استفتاء

االنام ادام هللاّا  یات هللاّا فيف حضرات علماء اعالم حجج اسالم آيحضور شر
كه  ید درباره اشخاصيفرمائيشود چه ميمحترما عرض م یالعالبركات وجود هم 

ام تقابل كفر و اسالم در مقام معاونت دول كافر ين ايدر ا یمسلمان یبا دعو
ا يا ياال رأيا خيا لسانا فكرا يدا يو جانا  ۀايا حيا علنا ماال يمعارفه برآمده سرا 

خدمت و  یكفار حربكل االحوال در سراء و ضراء ب یا قدما علياظهارا قلما 
ل يا بوسايع اعمال و اقوال يكه بذريند و درباره كسانينمايبمقاصدشان اعانت م

ن و ين مبيات اعداء ديات مجعوله و انتشارات مضره بمرام و منويپاره نشر
ك از يو هر یائيتاليس و روس و فرانس و اين مانند انگليدشمنان اسالم و مسلم

ن طرف مخاصمه و محاربه واقعند و امروز در يكه با اسالم و مسلم یكفار حرب
ج يمشغولند آنانرا ترو یزيمقابل مسلمانان بعداوت مشهور و بجنگ و خونر

ند چه حكم دارند و ينمايكنند و بدول كافره محاربه ظاهرا و باطنا مساعدت ميم
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ن يف مسلمياست بجهت تكل یست؟ مستدعينگونه اشخاص چيف مسلمانان با ايتكل
و صفحه مقابل مرقوم  یوع مردمان حكم هللاّا را در صدور و حواشن نينسبت با

د كه عند الحاجه حجت باشد ان يف ممهور و مختوم فرمائيم شريو بامهار و خوات
 .ع اجر من احسن عماليضيهللاّا ال 

  یرازيهللاّا ش ۀيآ یفتوا

 

ضمن مطالباتهم  یهم فيستحب علين، و ييالعراق یعل ۀالحقوق واجب ۀمطالب
ز عن ياذا امتنع االنگل ۀيالدفاع ۀجوز لهم التوسل بالقويالسلم و االمن و  ۀيرعا

 .قبول مطالبهم

 یرازيالش یالحائر یاالحقر دمحم تق

 ٧٣: ، ص١٩١۴-١٩١٨ران در جنگ بزرگ يا

 

  یت هللاّا كاشانيآ یفتوا

مثل  یاز طرق مرقومه بكفار حرب یكيكه ب ین كسي چن﷽
غمبر ين با خدا و پيد از جمله محاربيو فرانسه اعانت نما یتاليس و ايلروس و انگ

ن خدا و خاموش كردن نور يدر محو د یه و آله محسوب و ساعياله عل یصل
عادون اله و ين يان الذ یقال اله تعال. است یار بزرگيحق خواهد بود و گناه بس

دول كافره محاربه ت و مساعدت يست تقويبلكه دور ن. نياالذل یرسوله اولئك ف
 یف و سنان و واجب است بر هر مسلمانيبقلم و زبان اشد باشد از اعانت آنان بس

ند و اگر مرتدع يعه ردع و منع نماين اعمال شنينطور اشخاص را در ايكه ا
ا يا برادر يا پسر يكنند هرچند پدر  یشان تنفر و تبرينشود واجب است از ا

 :ديفرمايد ميد در قرآن مجيند حمشاوندان او باشند چنانكه خداويخو
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ِ َو الْ يال تَِجدُ قَْوماً « َّ َ َو َرُسولَهُ َو لَْو كانُوا يْوِم اْآلِخِر يْؤِمنُوَن بِا وادُّوَن َمْن َحادَّ هللااَّ
ن من امثال يع المسلمياعاذنا هللا و جم» َرتَُهمْ يآباَءُهْم أَْو أَْبناَءُهْم أَْو إِْخوانَُهْم أَْو َعشِ 

 .نيالمفسد ۀء الفجرهوال

  عفا اله عنه یالكاشان یالنجف ید مصطفيالس یالجان

 

  یاالسالم القمشه ۀحج یفتوا

ن يست در حرمت اعانت كفار كه محارب با مسلمي شبهه ن﷽
ن الزم ينير متديبر علماء و ارباب منابر و سا. هستند بلكه از اعظم كبائر است

اذ باهلل مرتدع نشدند آنوقت يو اگر الع. ه اشخاص و ردع آنهانگونياست موعظه ا
 .شوديان ميف احقر است درباره آنها بيآنچه تكل

  ین القمشهيحرره االقل دمحم حس

 

 ]ت واسموسيشخص[

م يگرائيم» واسموس«ت مقتدر ياز شخص ین فصل حاكياكنون به قسمت مهم ا
ستو يكر« یسيسنده انگلينون و اعجاب است و يان تحسيش از هر واقعه شايكه ب
الورنس يواسموس «بمفاد الفضل ما شهدت به االعداء در كتاب » كسيفرسا
م قلب شهامت و ياد كرده و از صميد فراوان از او يم و تمجيبا تكر» یآلمان

ان ستوده و در عظمت مقام او يرانيشائبه او را نسبت با یصداقت و عشق ب
 :ديگويم

د يس را به مبارزه طلبيانگل یح امپراطورك تنه و بدون ساليواسموس «
 ».ون ابتكارات واسموس بوديقسمت اعظم آن مد ١٩١۶ها در يت عثمانيموفق

خ سعد كه در كنار دجله و در يواسموس از قصبه ش ١٩١۵ه يدر اواخر ژانو
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 .قسمت جنوب كوت االماره واقعست حركت كرد

  ) Dr  Lenders (كتر لندرسبنام د یكنفرآلمانيكه باواسموس براه افتاديدركاروان
زد يحرف م یخوب فارس یليز كه خيگر نيد یكنفر آلمانيم بغداد  و يب مقيطب

در )  (Wonckhaus ر تجارتخانه ونكهوسيمد)  Bohnstroff (ترف بنام بونش
 .بغداد همراه بودند

نكار مدارك و اسناد يا یرفت و برايراز ميواسموس بعنوان قونسول آلمان بش
 .ه كرده بوديز تهيالزم را ن

ر الملك بود با ينص یكيخ سعد حركت كردند يكه همراه او از شيهائيرانياز ا
 .اش حسنخان برادرزاده

 .زاده اهل اصفهان رزا محمود خان فاتحيز با آنها بود بنام مين یگريد یرانيا

كه با  یسيه ضد انگليه و اعالميانيمسكوك طال و چند صندوق ب یاديمقدار ز
 .ران نوشته شده بود با خود داشتيا یجنوب یها لهجه

 یكدسته قوايرسما داخل جنگ شده و  ین اوقات دولت عثمانيدرخالل ا
حفاظت كارون در دهانه شط العرب وارد شده بودند و برخالف  یبرا یسيانگل

حراست نفت  یسها برايانگل یگر از قوايكدسته ديران يد دولت اياعتراضات شد
 .وضع گرفته بودندن محمره و اهواز ميب

با  ) Sir Percy Cox (كاكس یانگلستان سرپرست یاعزام یفرمانده قوا
 .داشت یكه در بوشهر بود آشنائ یواسموس از زمان

رفت كه كمتر در انظار جلب يواسموس از راه لرستان و پشتكوه به فارس م
از  صعب العبور از جنوب لرستان گذشته و یها ب از گردنهين ترتيبد. توجه كند

پشتكوه لطمه  یارين بختيابان وارد دزفول شد تماس مختصر او با خوانيراه ب
 یكه اغلب آنها دوست یسها وارد ساخت بطوريبه حسن رابطه آنان با انگل یبزرگ
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 یب یش از هركس در بياستدالل واسموس ب. نه انگلستان را فراموش كردنديريد
ار سردار معظم مؤثر يان بختخ یم خان ضرغام السلطنه و فتحعليم و ابراهيمر

مهاجرت مشاركت  یام و درجنگهاين قيه متفقيافتاد و سردار معظم علنا بر عل
 .نمود

ان يسها از ورود واسموس اطالع حاصل كرده عده از نظاميدر شوشتر انگل
ل داشتند و دور منزل او را احاطه كردند اما ياو گس یريدستگ یخود را برا
 .فتاده بوديرك بدام نيوس به بهبهان رفته و مرغ زدند واسميد یمنزل را خال

» لندرس«س واسموس و همراهانش و ين طرفدار انگلياز خوان یكيدر بهبهان 
د و يموفق به برگشت گرد» بونش ترف«ف نمود اما يرا بخانه خود دعوت و توق

واسموس را  یريآنها متفرق شدند خان مژده دستگ یو هند یرانيهمدستان ا
ل يتحو یبرا یك عده سوار كافيدر راه بوشهر برد و او  یسيده انگلفرمان یبرا

از  یگاه شدند اثر فينكه وارد توقيگرفتن واسموس همراه خان روانه نموده هم
افت يچاره بدريب شده بود و خان بيز غيبطور اعجازآم یدند ويواسموس ند

از  یكيموده به ر نيسها لندرس را اسيافت انگليق نيد توفيكشيكه انتظار م یپاداش
ز واسموس يآم رتيز و حيبت اسرارانگيد كردند خبر غيج تبعينقاط دوردست خل

ز منتشر گشت و مردم بوشهر مطلع شدند كه يدآميتمج یدر تمام جنوب با شگفت
 .او از دشتستان سر درآورده و بطرف برازجان رهسپار است

ران داشت و به ير ايان عشايدر م یكه سوابق ممتد یسيانگل» ن نوئليكاپت«
مشهور بود داوطلب مبارزه با واسموس شد و بطرف  یباك یشجاعت و ب
را » واسموس« یه مجاور برازجان سواران ويك قريمت نمود در يبرازجان عز

د واسموس مشغول يه رساند و دين نوئل فورا خود را بآن قريف كرده كاپتيتوق
باشد به يخود من يدن چپق و صحبت دوستانه با مستحفظيو كش یصرف چا

ن راه يدرنگ به بوشهر ببرند در بيش دستور داد واسموس را بيسواران خو
ار كرد و از راه يگر فرار اختين را اغفال نمود و بار ديواسموس مستحفظ
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دا يپ یبنام سلطان عل یديراز رفت در راه دوست جديبرازجان و كازرون به ش
» كوكس یسرپرس«ماند  یم باققد كرد كه تا آخر واسموس را رها ننمود و ثابت

ن نوئل طرز فرار ين نوئل نگران شد و او را به بوشهر فراخواند كاپتيكاپت یبرا
م ياسب خود را بهانه كرده هر ن ینطور شرح داد واسموس ناخوشيواسموس را ا

ن در يده صبح كه مستحفظينمود سپيم یله سركشيم ساعت به طويساعت به ن
 .د شدياز چشم ناپد یبيب جسته و با سرعت عجبه پشت اس ۀخواب بودند غفل

ستمان يو ليسيم» ونگهوس«كارمند تجارتخانه  یريسها پس از دستگيانگل
ن اسناد و يف كردند و در بيز توقيج فارس را نيجنرال قونسول آلمان در خل

م يب سيمات راجع به تخريبدست آوردند مشعربر تعل ینوشتجات او مدارك
در » ريدرماين«واسموس و  یت سريربوط به مأمورتلگراف هند و اروپ و م

ت شخص واسموس يباهم یآلمان پ یقونسولگر یها هيدوس یافغانستان و از رو
 .باشديران بقدر وسعت خاك فرانسه ميدند كه منطقه نفوذ او در جنوب ايبرده فهم

ن يموده خود را به مراتع بزرگتريكازرون را سواره پ یواسموس اراض یبار
 یل صولت الدوله دشمنيس آن ايد رئيرسان یل قشقائيا یعنيران ير ايعشا
قبل از جنگ  ید و از سالهايپرورانيسها در دل مينسبت بانگل یريناپذ یآشت

بنام سردار احتشام  یدا كرده بود صولت الدوله برادريحساب خورده با آنها پ
رس صولت فا یل خمسه و واليس ايبا كمك قوام الملك رئ یسيداشت مقامات انگل

او منصوب  یسردار احتشام را بجا ل معزول و برادرشياست ايالدوله را از ر
نه يد اما كيداشته بودند بعد اصالح بعمل آمد و صولت الدوله مجددا مستقر گرد

كامل  یبردار ن مسئله اطالع داشت بهرهيماند و چون واسموس از ا ینه باقيريد
 یصر آلمان به ويعالقه ق ت شخص صولت الدوله ويكرد از عظمت و اهم

ش گرفت يداستانها سرود و بعد از قول و قرار با او دوباره راه كازرون را در پ
واقع  یه دالكيران است از قرين طرق اين و خطرناكترين راه صعب العبورتريا

ده يار مرتفع باال رفت هنوز به قله كتل نرسيد از كتل بسيدر جلگه بوشهر با
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ك يشود از آنجا دوباره بسمت يدا ميك گردنه تنگ پيبه عمق  یتند یبيسراش
در كنار تخته ) خشت(بدره » كتل ملو«صعود نموده و از راه  یبيارتفاع مه

سر بر » كتل كمارج«باسم  یك كوه سنگين دره يدورتر از ا ینزول كرد قدر
شود و يجداجدا به تنگ تركان متصل م یها و اطراف آن تپه» *«ده يآسمان كش
ان يبنده و نارنجستان و درختان خرما نمايفر یدشت كازرون با سرابهاباالخره 

وان يد عهد با ناصر ديدر كارزون بمنظور تجد یگردد واسموس چند روزيم
 یسهاير ستارگان درخشان به مذمت از انگليهنگام در ز توقف كرد و شب

 یواامپراطور فرشته خصال آلمان پرداخت و فت یده و مدح و ثنايده و گنديپوس
ر نموده و بعد از چند روز از راه شمال از يعلماء كربال و نجف را شرح و تفس

رزن و جلگه سرسبز دشت ارژن يز كتل دختر و كتل پيانگ مخاطره یها پرتگاه
رفت  یبه سربازخانه ژاندارمر الورود ید و لديرس رازيگذشته به ش

را  یروسآبجو  یها داشتند و جام یمقدمش را گرام یديصاحبمنصبان سو
 یفارس و رؤسا یرا با مخبر السلطنه وال یاو بلند كردند و روابط و یبسالمت

ش را فرستاده او را به دار يكالسكه خو یل نمودند روز بعد والير تسهيعشا
فارس بسراغ قوام الملك  یاله دعوت كرد واسموس پس از جلب موافقت والياال

ت موجود است صولت ن آن دو خصوميد بيو صولت الدوله رفت و چون د
ن كارزون و دشتستان يد و واسطه مذاكرات محرمانه او و خوانيالدوله را برگز

 .ديگرد

ه يبيل شده و شعينا یهائيروزين به پين النهريسها كه در بيدر همان مواقع انگل
اده يون پيم باتاليات زده نيز دست بعمليران نيرا بتصرف درآورده بودند در ا

بهار و بندر لنگه و بندرعباس  د دسته كوچك به جاسك و چاهنظام به بوشهر و چن
زائر «ش ادامه داده و مجددا نزد يخو یوآمد اتصال اده كردند واسموس برفتيپ

د يجان و جنبش شديرا به یشد اهاليدر اهرم رفت و به هر نقطه وارد م» خضر
ابالغ تنگستان  یراز را به اهالين كازرون و شيمجاهد یامهايخت و پيانگيبرم

عبور » لهيمش«راهه از يها از جاده ب یكوتاه ها و چاهيجه تنگستانيكرد در نتيم
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ن اقدامات يكردند اما ا یخال یريده و چند تيبوشهر رسان ینموده خود را به حوال
ك حمله يخواست قبل از حلول ماه رمضان ينبود او م یبه نظر واسموس كاف

 یكينواسطه در نزديران بند كند بدياسها را كامال در يآغاز و دست انگل یعموم
مركب از زائر خضر خان و غضنفر السلطنه و عموم  یچاه كوتاه كنفرانس

را  یباك ید و بيل داد و آنها را مصمم داشت چند نفر از جوانان رشيوخ تشكيش
 .نديس فرستاده و اعالن جنگ نمايبه بوشهر نزد قونسول انگل

  

پس از اطالع از )  Sir John Nixon(فرمانده بوشهر» كسونيسرجن ن«
ه دو نفر از يژو ١٢خ ينمود و در تار یمخاطره شروع بتداركات دفاع

بوشهر فرستاد هردو با  یش قراول به دو فرسخيصاحبمنصبان خود را بطور پ
ر مسلح كه ين و عشايدند معلوم شد عالوه بر مجاهديسه نفر همراهان بقتل رس

با خنجر و چماق و سنگ به جهاد آمده بودند ز يبالغ بر هزار نفر بودند عده ن
در جنوب بوشهر در جناح راست او زائر خضر در  یدلوار یس عليافراد رئ
وخ دشتستان موضع گرفته بودند واسموس يوخ چاه كوتاه و در شمال شيشرق ش

صر يق یف و مراتع مقدس و لواينمود بنام قران شريد ميسواره خطوط را بازد
 یده مخفيسها توپ و مسلسل را در مواضع پوشيسرود انگليآلمان حماسه جنگ م
ر دالورانه هجوم آوردند آتش توپخانه يكه افراد عشا یكرده بودند و هنگام

تاب  یو از جان گذشتگ ید بود كه افراد مزبور با وجود فداكاريس چنان شديانگل
له شدند و زحمات چهارماهه يتا مش ینياورده مجبور بعقب نشيمقاومت ن

گذشت و  یماه رمضان بآرام. بهدر رفت ١٩١۵ه يموس از ماه مارس تا ژوواس
م او كنند يا كشته تسلين نمود كه واسموس را زنده ييتع ین نوئل جائزه مهميكاپت

ح و دستور داد اعالن مزبور را كه برخالف ين عمل را تقبيحكومت هندوستان ا
ند يحك نما یمشد از اسناد رسينزاكت بود و موجب عظمت مقام واسموس م

م واسموس يحاضر به تسل یمتيچ قيران بهير ايد كه عشايبعالوه محقق گرد
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موسوم به جونو و  یسيانگل یچهار كشت ١٩١۵خ هشتم اوت يدر تار. شوندينم
 Juno ,Pyramus ,Lawrence ,Dalhousie) (یراموس ولورنس ودلهوزيپ

» ون جاكيوني«رق يباده نموده و شهر را اشغال كردند يعده سرباز به بوشهر پ
 هيان بود و بهانه تازه به واسموس داد كه بر علينما یرانياز دور بر فراز بندر ا

د خاصه ينما یسرائ طرف سخنيك كشور بيسها نسبت به يانگل یتجاوز و تخط 
اده شده و نخلستان آنجا را منهدم ساخته يس در دلوار پيانگل یرويچون دسته از ن

شانزده نفر از  یدر ضمن نبرد كوتاه یسيمقامات انگلباقرار  یس عليبودند رئ
ار عدم يگر را بديدرآورد و روز بعد هفتاد نفر د یس را از پايان انگلينظام

 یر بزرگين خبر در جنوب تأثيف را وادار بفرار كرد ايحر یفرستاد و قوا
ق اتباع ير شد و موجب تشويه كفار تعبيم اسالم بر عليد و به فتح عظيبخش

كصد و يش را يسها مجموع تلفات خويد انگليوان گرديالدوله و ناصر دصولت 
ه موسوم يس در قريك انگليكه بعدها به تحر یس عليرئ. پنجاه نفر قلمداد كردند

سها يد و انگليروز گرديشد در نبرد دوم مجددا پ یر مخفيبه تنكگ هدف ت
اد مهمات يدار زباعتراف خودشان هشتاد نفر تلفات دادند و سواره نظام آنها مق

من يز شكست اهرين شكست را نيار كردند واسموس ايگذاشته و فرار اخت یبجا
  :ف نموده گفتيتوص یاسالم یبدسرشت در مقابل عساكر مل

س بر فراز بوشهر نموده يرق انگليه بعد اشاره به بيعل یعليعلوا و ال ياالسالم 
فهماند كه مراتع شما ير ميوخ عشايرق با زبانحال به شين بياظهار داشت رنگ ا

سها واقع يكنند دستخوش حرص و طمع انگليكه در آن چرا م یو گوسفندان
س يبه مال شما دارد؟ اما امپراطور انگل یا امپراطور آلمان نظريآ. اند شده
د كه يم برينجا دراز كرده است ما انگشتان او را خواهيش را تا ايخو یبازو
 »آزار شما نداشته باشد یبرا یناخن

كه به شجاعت  یس عليد و رئيق صولت الدوله گرديحوادث دلوار موجب تشو
د سواره طول و يپرورينخلستان را در دل م ینه خرابيو تهور اشتهار داشت و ك
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ان يه سپاهيبر عل یك حمله عموميب را یموده اهاليعرض خاك تنگستان را پ
ه او را با سپس واسموس به سراغ زائر خضر خان رفت. نموديق ميس تشويانگل

از  یرانير اين نبرد عشايدو هزار نفر روانه كارزار بطرف بوشهر نمود در ا
س وارد يبه سواره نظام انگل یله استفاده كرده چشم زخم بزرگيمش یظ رويمه غل

ن ين النهريم بيا مقيطانيصادر از طرف اركان حرب بر یه رسميساختند و اعالم
 .ن زديكصد و پنجاه نفر تخميبه سها را در دلوار و بوشهر يتلفات انگل

ك به يران در تبريد و رجال ايبطهران رس یران تنگستانيآوازه فتوحات دل
نگ يكه كوشش شارل مارل یجستند بطوريگر سبقت ميكديسفارت آلمان بر 

اثر ماند و  یت اخبار جنوب بيس بمنظور كاستن از اهميرمختار انگليوز
نقاالن  ید حتيحافل طهران گردواسموس نقل صحبت م یو دالور یهنرمند

 .ان دشتستان و تنگستان خواندنديح جنگجويدر مد یها اشعار حماس خانه قهوه

 یل قشون مليدر مقام تشك ید كه اهاليرس یجان عامه بحديراز هيدر ش
ات ين عمليفارس از ا یبرآمدند و مخبر السلطنه وال یژاندارمر یباطن یاريبدست

ف هللاّا خان يكه نهضت س یخواهان جوانانيادان آزينمود در مين ميغمض ع
 یس فعليسردار فاخر حكمت رئ(دادند فاخر السلطنه يرا حرارت م ینواب مل

زاده شهرت  خان ملكيف اله خان نواب و دكتر مهديو س) یمل یمجلس شورا
ل از يدر مسجد وك یكامل داشتند پس از وصول اخبار تنگستان مجلس ختم

س يم رئيشد و هزاران نفر با چشم اشگبار در ترح خان برپايقليطرف ماژر عل
جهاد  یچاك نمودند و چون وعاظ فتوا نهيشركت جستند و س ید دلواريشه یعل

خان دو نفر از صاحبمنصبان يقلين را قرائت كردند ماژر عليه متفقيبر عل
 یك فوج مليل يته دموكرات فارس كه تشكيكم یرا برحسب تقاضا یژاندارمر

فوج مزبور از افراد حزب دموكرات كه . ل آن نموديق و تكمير تنسداده بود مأمو
 .  افته بوديب يغالبا از فرزندان رجال محترم فارس بودند ترك

روزنامه گلستان  یر فعليگلستان مد ید دمحم تقين و آقا سياستين ذو الريعبد الحس
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 .رفتندياالعالم از آن جمله بشمار م ۀخ االسالم و ثقيو پسران ش

راز يخود بودند و ش یل و ابواب جمعيالدوله و قوام الملك سرگرم ا صولت
 ١٩١۵خ دهم اكتبر يكه در تار یافتاده بود بطور یار ژاندارمريدر اخت یبكل

م يمق یسهايانگل یتلفن را قطع كردند با كمك ژاندارمر یمهايدستور داده شد س
د واسموس به ر و به اسارت نزيدستگ» رانيا یطرفيته بيكم«راز از طرف يش

اهرم روانه شدند واسموس حفاظت اسراء را به زائر خضر سپرده خود سواره 
ده يداد و باالخره به كازرون رسيران را ميه رفته مژده ورود اسيه به قرياز قر

ن قدس ين اسالم و منكريه معانديب به اعالن نبرد بر عليوان را ترغيناصر د
ز بطرف كازرون و يه نمود اسراء نبينه طيات و مكه معظمه و مديعتبات عال

برآورده  یاد شادين عبور از كازرون مردم فريبرازجان حركت داده شدند در ح
وان از يگرفتند و ناصر ديگر ميكدست به هوا پرتاب و با دست ديتفنگها را با 

 .گشود یسيباسراء انگل یپنجره زبان به فحاش یباال

 Le major) اكنور قونسول كيران عبارت بود از ماژر فردريكاروان اس

Frederic O Connor)  

 ) Mr .Mrs .Fergusson (و و مادام فرگوسن يمس

 ) Mr .Ayrton (رتن يو آيمس

  ) ( Mr .Smith و معاونش یت تلگرافچيو اسميمس

 ) Livingstone (نگستون يويكنفر تاجر بنام لي

 ) Mr .Mrs .Pettigrew(گرو  یو و مادام پتيمس

 ) Mr .Mrs .Christmas (ستماس يرو و مادام كيمس

ز بحال اسارت در حركت بودند در موقع ين ین اسراء سواران هنديدنبال ا
ماس  ستيبا مادام كر یورود اسراء به برازجان واسموس بپاس سابقه دوست
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دهد اما غضنفر السلطنه راه را بر  یخواست او را مالقات و از رنج سفر دلدار
كنفر از افراد برازجان و تنگستان يبه دشنام گفت تا  ختهياو گرفته با خشونت آم

ن زنان را كه با دختران من تفاوت ندارند بگور يدار ايد یزنده است تو آرزو
 .برد یخواه

ل و مردان تا گورك با آنها بوده و از آنجا بطرف يزن بسمت بوشهر گس یاسرا
ك قلعه يون ز در دريانگ كسال در آن خطه تعفنياهرم فرستاده شدند و مدت 

كه خبر  ینداشتند هنگام یتيج مشغوليبر یبودند و روز و شب جز باز یزندان
د زائر خضر حكم اعدام اسراء را ياهرم رس یبسو یسيانگل ینظام یروياعزام ن

گرو كه مرض  یو بتيسها مجبورا منصرف شدند در آن موقع مسيصادر و انگل
وار قلعه بخاك سپردند ين درويداشت از وحشت جان داد و جسدش را در ب یقلب

ن مشعر بر سقوط ين النهريآور ب ان اسراء اخبار تأسفيپا یبر حزن و اندوه ب
 .ح دادنديترج ید شد و مرگ را بر زندگيكوت االماره مز

   

م شده و دوازده هزار يكوت االماره تسل ١٩١۶ل يآور ٢٩خ يدند كه در تاريشن
اوز از چهار هزار نفر آنها كه غالبا باسارت رفته و متج یو هند یسيسرباز انگل

نطور اطالع حاصل ياند هم ها تلف شدهير شكنجه عثمانيبودند در ز یسيانگل
در ) Von der Goltz (ژنرال فن درگلتس یروزين پينمودند كه ده روزپس از ا

او  یرا بجا)  Von Gleich (خيدرگذشته و ژنرال فن گال یماريجه بينت
 .اند دهيبرگز

پس از ) Le General Maude (یسينكه ژنرال مود انگليسرنوشت ااز عجائب (
در همان خانه كه ژنرال فن در گلتس مرده  ١٩١٧مارس  ١١استرداد بغداد در 

 .)گفت ۀويبود بدرود ح

اطراف بوشهر را ترك گفته به برازجان  یواسموس نواح١٩١۶دراواخر سال 
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نمود مشقات دو ساله او افشاء ن یگريوان بديرفت ورود خود را جز به ناصر د
مدت  ید شده بود از برازجان برايسرش سف یرا خسته و فرسوده كرده موها

غات پرحرارت آتش مخالفت او را يرفته با تبل ینزد صولت الدوله قشقائ یكوتاه
كه عبارت از چند دانه  یه مختصريزتر نموده ضمنا هديسها تينسبت بانگل

ز با سردار احتشام برادر ين یت مالقاتم داشيتقد یمت بود بويق ید ذيمروار
ز نمود يآم قيتشو یها نطق یاهال یبعمل آورده به برازجان برگشت برا یلخانيا

ه قرار داد و مجددا بطرف تنگستان يكس را مورد سخريسا یرفتار سرپرس
ن ياز خوان یبحكومت آنجا منصوب و با بعض یگيابيرهسپار شد در آن موقع در

 یرا از دوست ینخان چاهكوتاهيخ حسينتوانسته بود ش خته امايطرح الفت ر
نخان در جنگ بر عالقه او به يخ حسيواسموس باز دارد بعدها مرگ فرزند ش

وار الصاق كرده بودند يوان كه به دروديه ناصرديواسموس افزود نسخه از اعالم
مردم تنگستان  یا«: ل آغاز شده بوديه با جمالت ذيد اعالمينخان رسيخ حسيبش
نام  یگيابيباد كه در كين خيد چگونه به سخنان ايا وانه شدهيدشتستان مگر د و

بود كه درباره  ین صفاتيتر مينه و قواد ماليتخم بوز» د؟يدهيدارد گوش فرام
 !بكار رفته بود یگيابيدر

م گرفت كه قبل از سقوط يكس تصميسا یسرپرس ١٩١۶د نوئل يمقارن ع یبار
نواسطه از فرمانفرما و قوام الملك درخواست يد بدياج را باز نمياد راه خليبرف ز

ن به سواران يوان را فراهم آورند اما خبر حمله خوانيم ناصردينمود وسائل تسل
 .جه ساختينت یز را بيآم س جنوب در دشت ارژن مذاكرات مسالمتيپل

ش را در ينكه خويكس پس از تصرف دشت ارژن هميسا یان سرپرسيسپاه
 یوان بسركردگيخود را باختند اما ناصرد یدند بكليرزن ديبرابر عظمت كتل پ

از دامنه مقابل باال رفته و پشت قله را سنگر كرده  یان كازرونيعده از تفنگچ
ها واقع يهدف گلوله كازرون ۀس جنوب غفليو افراد پل یسيبود صاحبمنصبان انگل

 ینظميبا ب هيمقتول و بق یسيكنفر صاحبمنصب انگلينماند  یشان باقيبرا یو مفر
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ها را  ز راهين ینيوان برف سنگيپا بر فرار گذاشتند از بخت مساعد ناصرد
 .فراهم آورد ١٩١٧او را تا بهار  یت و راحتيمسدود ساخت و موجبات امن

كه از تركستان فرار كرده بودند به  یسه نفر از اسراء آلمان ١٩١٧در بهار 
باسارت درآمد و  یگريد داز آنها در اهرم فوت نمو یكيواسموس ملحق شدند 

خ يلر تا آخر با واسموس بود از آن تاريبنام اشپ ید سوميبه هندوستان اعزام گرد
نداد چونكه فرمانفرما و صولت الدوله  یرو یحوادث مهم ١٩١٨ل سال يتا اوا

ت طرق از يكس بامنيسا یسرپرس یو قوام الملك عقد اتحاد بسته و براهنمائ
استخدام كرده  یادتريهم افراد ز یگيابيبودند و در اصفهان تا كازرون پرداخته

س جنوب يدر رأس پل یسيبود صولت الدوله و قوام الملك از حضور افسران انگل
 .با واسموس برقرار نمودند یت نداشتند و دوباره رابطه مخفيباطنا رضا

راز رفته يش یك تنه به حواليد كه يرسان یرا بجائ یباك یواسموس جسارت و ب
ه يس جنوب بعمل آورده احساسات آنها را بر عليبا افراد پل یسر یتهامالقا

برپا كرد  یجانيچنان شور و ه یان سواران قشقائيخت و در ميانگلستان برانگ
با  یم به جنگ علنيل خود تصميا یت از افكار عموميكه صولت الدوله به تبع

ه ين رويز همين ها و اعرابير واسموس كازرونيجه تدابيسها گرفت و در نتيانگل
ر از موافقت يد كه فرمانفرما هم ناگزيه رسيان افكار بپايغل. را اتخاذ نمودند

 .نمود یس مساعدت معنويد و بدشمنان انگليگرد یضمن

ر فوق العاده داشته يران تأثيا یاسيه در اوضاع سياست انقالب روس یهيبد 
ر داخله علنا يوزالسلطنه  -ل بآلمانها شده و مخبريمجددا متما یدولت مركز

ت يس جنوب را برسميكرد و پليت واسموس صادر ميبه حما یدستور تلگراف
آن شهر آماده  یراز و حواليقوام الملك دو هزار نفر عرب را در ش. شناختينم

تر شود بآن طرف  ین مبارزه قويك از طرفيكرده مترصد فرصت بود كه هر
 .وندديبپ

و  ینگ داد و با هشت هزار نفر قشقائالدوله اعالن ج - مه صولت ٢٣خ يدر تار
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وان يور شد ناصرد سها حملهيص بانگليك خان خبيخ نزديه ده شيدر قر یكازرون
ن يآورد اول یان رويگر با هزار و پانصد نفر به خان زنيهم از طرف د

ران چون ير ايعشا یسيق مقامات انگليخ بعمل آمد و به تصديزدوخورد در ده ش
 یلت الدوله بآنها گفته بود كه سربازان الغراندام هنددند صويجنگير غران ميش

ار خواهند يك فرار بر قرار اختين شلياورده و با اولين حمله را نيتاب كوچكتر
ها چون از يد هنديع عكس اظهارات صولت الدوله را بثبوت رسانيكرد اما وقا

تلفات  داشتند باالخره فائق آمده ین برتريپليسيث اسلحه و مهمات و نظم و ديح
 یرانيالت ايبا یست و پنجاه كشته و چهارصد و پنجاه زخميدو یعني ینيسنگ

 ینكه از طرف دولت شاهنشاهيبر ا یاد صولت الدوله مبنيوارد ساختند و فر
 .دينرس یباشد بجائيس جنوب ميپل یمأمور سركوب

س جنوب را از ياز افراد پل یاديخته توانستند عده زير افسار گسينقدر عشايهم
از  یرا بقتل برسانند و قسمت یسيك سرژان انگليتن و يكنفركاپيدرآورده و  یاپ

در آن موقع واسموس در جنوب مشغول متحد . راز را غارت كننديشهر ش
در خان  یرق قشقائير بيبود و آنها را بز یو دشتستان یتنگستان یساختن قوا

د به يه شددار لطم  كه در احمدآباد و چنارراهيداشت بطوريل ميص گسيخب
س به مقاومت يسها وارد آوردند اما عاقبت آتش مسلسل و توپخانه انگليانگل

ه يگذاشتند و بق یبجا یصد زخميست كشته و سيكه دو یان داد بطوريها پايقشقائ
ج يها بطرف خليجمله باغ جنت پراكنده شدند تنگستان اطراف شهر من یدر باغها

صولت الدوله را رها كردند جز ه دوستان و هواداران يفارس بازگشتند كل
 .ماند یوان باقيواسموس كه تا آخر با او و با ناصرد

آنها  یاريكس مجددا فرمانفرما و قوام الملك را رام نموده و بدستيسا یسرپرس
 یو یمنفصل و احتشام برادر او را بجا یل قشقائياست ايصولت الدوله را از ر

كرده صولت الدوله و  منصوب كرد واسموس از فرصت مناسب استفاده
نفر از  ین حمله سيراز نمود در ايبش یديب به حمله جديوان را ترغيناصرد
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دا كردند مجبور به يها پيكه با قشقائ یدند و نظر باختالفيها بقتل رسيكازرون
ص رفت در آنجا هم واسموس او يشدند و صولت الدوله به خان خب ینينش عقب

خواستند يدار را اشغال كردند و م اد چنار راهيزسها با عده يرا تنها نگذاشت انگل
دند و يجنگ یرينظيها با شجاعت بيند اما قشقائيكسره نمايكار صولت الدوله را 

ن جنگ رشادت يروزآباد رفتند صولت الدوله در ايز به فين جنگ و گريدر ع
 خان نام توانست خود را به آبادهيخارق العاده از خود بروز داد و بكمك دمحم عل

الت و يان ايروزآباد مقر گرفت و صولت الدوله ميدر ف یلخانيبرساند احتشام ا
از او جدا  یران و سرگردان در گردش بود و واسموس آنير مختلف حيعشا

 .شدينم

ن خان با چهارصد نفر يخ حسيغضنفر السلطنه و ش ١٩١٨سپتامبر  ٢١روز 
 یحق شد و زدوخوردده ودرآنجا زائر خضر خان بآنها مليبه چغادك رس یتفنگچ

كهزار و پانصد نفر يداد در ماه اكتبر صولت الدوله با  یرو یسيانگل یرويبا ن
بتصرف آورد احتشام را وادار به فرار  یك حمله ناگهانيروزآباد را به يشهر ف

از  یاديكس عده زيسا یرا مجددا تصاحب كرد سرپرس یگر یلخانينموده مقام ا
ها با تهور خارق العاده و با يفرستاد قشقائ س جنوب را به جنگ اويافراد پل
رفتند اما باالخره در يشنهاد مصالحه را نپذيدند و پيجنگ یريم النظيعد یفداكار

واسموس با حزن و حرمان . شدند ینينش ر به عقبيتر ناگز برابر شماره فزون
ار هز ستيم نداده اما در مقابل بين هنوز تن به تسليفراوان به اهرم بازگشت خوان

نخان يخ حسياز برادران ش یكينمانده بود  یشان باقيبر ا یديام یسيزه انگليسرن
سها را يد غضنفر السلطنه ظاهرا شرائط انگليكوتاه برقرار گرد به حكومت چاه

و  یروزيواسموس در پ یعنيواسموس برنداشت  یرفت و لكن دست از دوستيپذ
 .ن بوديك و غمخوار خوانيدر شكست شر

ه طلحه اقامت داشت يكه واسموس در قر یموقع ١٩١٨وامبر ستم نيروز ب
بوشهر بآنجا آمده و نامه فرمانده را باو و  یسيانگل یاز طرف فرمانده یقاصد
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ن الملل باطالع آن يلر ابالغ كرد در ضمن نامه خبر متار كه جنگ بيو اشپيبه مس
هستند در ل به معاودت بوطن خود يشنهاد شده بود هرگاه مايده و پيدو نفر رس

 ین پستهايتر كيا به نزديظرف هشت روز خود را به اركان حرب بوشهر 
 یران جنگ مرعيند و در صورت عدم قبول با آنها معامله اسينما یمعرف ینظام

زدهم دسامبر يجواب مهلت خواست پاسخ او روز س یخواهد شد واسموس برا
ران ندارند ياو را از ا سها حق اخراجينكه انگليبر ا ید مبنيبه فرمانده بوشهر رس

گران اطاعت نخواهد كرد و معلوم يش از ديو او جز از اوامر دولت متبوعه خو
 یطرفيبه ب یديلطمه جد یست كه متاركه شكسته نشود بعالوه اسارت ويهم ن

گران آمد اما از  یسين انگلين پاسخ برطبع فاتحيران وارد خواهد ساخت ايا
رفت واسموس و ين انتظار نميجز ا یلمانران آياز دل یكيغرور و عزت نفس 

وارد  یب و زحمتيآنان آس یرانيزبانان اينكه به ميلر بمنظور احتراز از اياشپ
 .ه گرفتنديق تركيران از طريم به ترك ايد تصمياين

بنام داود  یو شخص یو سلطانعل یكازرون یرزا عليشب قبل از حركت م 
ع گرد واسموس جمع يتود یان در طلحه بريخ حسيخان و زائر خضر و شيعل

شان يت ايكرد كه قادر نبوده است وسائل موفق یشده واسموس از آنها عذرخواه
ده و هردو يواسموس را بوس یكنان رو هيزان و موير اشك یرا فراهم آورد همگ

كند كه يت ميحكا یخوانان بر پشت اسب نشستند سلطانعل» قل هو هللااّ «مسافر 
 روز واسموسلر دو شبانه يواسموس و اشپ

وان آنها را مالقات و يدند در ننجان ناصرديروزآباد رسيموده تا به فيراه پ
ش مداومت داده به يهمان او باشند و لكن آنها براه خويشنهاد كرد كه دو روز ميپ

س يك كاروان نموده از وسط خطوط پليان وارد در آنجا خود را داخل يخان زن
راز را دور زده خود را بآن طرف ير شجنوب عبور كردند بعد مدت ده روز شه

را از تن  یرانيراز دور شد لباس ايكه از ش یدند واسموس قدريشهر رسان
خواهم ننگ شكست را به قامت ملت يد و گفت نميپوش یخارج و ملبوس اروپائ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٣                                                                                 دق ، 

  

  

  

را كه در راه  یك ملتيل كنم و دامان ينداشته تحم یطرفيجز ب یران كه گناهيا
از  یكيدار يبد یاريدر اروجن بخت. دار سازم نموده لكه یش جانبازياستقالل خو

خ واسموس خود را يد از آن تاريدوستان خود صولت السلطنه نائل گرد
را به لهجه  ید و زبان فارسينام» تيوا«متخصص شركت نفط بنام مستر 

گذشته بدون آنكه  یارينفط از جبال بخت یها تكلم كرد و از راه چاه یسيانگل
راز يدر اصفهان شهرت داد كه واسموس از راه ش. ديباصفهان رسشناخته شود 

رنگ را خورده ين نيب ايس فريوارد خواهد شد قونسول انگل یرانيبا لباس ا
وارد  یراز معطوف گشت و واسموس توانست بآسانيتوجهش بطرف دروازه ش

كاشان شود در كاشان سالم نوروز از طرف ماشاء هللاّا خان برقرار بود 
او  یارمن یكنفر تلگرافچيدر آن سالم حاضر شده  یاطياحت یب یاز روواسموس 

س تلگراف نمود ماشاء هللاّا خان بآن شخص يرا شناخته مراتب را بسفارت انگل
سوءظن برد و خواست واسموس را از عبور از راه قم منع كند و لكن  یارمن

ر قم مت نمود ديرفت و پس از سه روز بطرف قم عزيحت را نپذيواسموس نص
ك دسته ژاندارم او و همراهانش را احاطه كردند واسموس حكم فرار داد اما ي

ت و يدر دام افتادند و باسارت به محل ساخلو هدا یلر و سلطانعليخودش و اشپ
س نظر به سابقه يرمختار انگليوز. ف شدنديآباد توق وسفيبعد در طهران در باغ 

ن دشمن يگفت با چنيد و ميبا واسموس از مواجهه با او خجالت كش یدوست
اعضاء سفارت معتقد  یرفتار كرد اما بعض یبينانج ید از روينبا یباشهامت

و معمول  یكاران جنگ مرع تيمعامله جنا یستيبودند كه نسبت به واسموس با
ند آنوقت يرمختار سه روزه از طهران خارج شد تا واسموس را نبيگردد وز

 یو در مقابل عمارت دفتر وابسته نظامواسموس را به سفارت آوردند درشكه ا
 یامد معاون وابسته فرمان داد هردو نفر آلمانيرون نياو از درشكه ب یمتوقف ول

بار سوم با  ین آمد اما واسموس اعتناء نكرد چون برايلر پائيند اشپياين بيپائ
آنوقت » ن نخواهم آمديپائ«بلند تكرار نمود واسموس با همان صدا گفت  یصدا

د ياورين بين مردكه را پائيامر كرد ا یبه سربازان هند یوابسته نظاممعاون 
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خود  یاز جا یها با قنداق تفنگ واسموس را مضروب نمودند ويهرقدر هند
 یكشان وارد اطاق كردند وابسته نظام او را گرفته كشان یها پايد و هندينجنب
ها دستور يه هندد بينشن ید نمود چون جوابيا حاال اطاعت از امر خواهيد آيپرس

بر  یندازند واسموس خنده استهزائياو را بسته بدرون درشكه ب یداد دست و پا
خانه  ك قهوهين در يك قزوينزد. لبان آورده و بعد مهر سكوت بر دهان گذارد

 .س بردندين او را به قونسولخانه انگلياو را باز كردند و در قزو یدست و پا

هستند آتش خشمش برافروخت  یه ود كه درصدد محاكميچون در آنجا شن
ن حاصل يقيانتقال دادند  یس بانك شاهيبه منزل رئ ینكه او را از قونسولگريهم

س بانك آمده يكه به مالقات رئ یكنفر فرانسوي. در كار است یتينمود كه سوءن
داند واسموس يا زبان فرانسه ميد آيد از او پرسيبود و واسموس را در باغ د

ا نكند كه يال نمود خدايبا خود خ یدانم مرد فرانسويست كه ما یعيجواب داد طب
وانه باشد بعد خطاب به واسموس گفت صحبت از گذشته ين همان واسموس ديا
جانا سخن از زبان ما : پاسخ داد یو سرد یهوده است واسموس با خشكيب
لر را هم يكنم شما اشپيم گمان مين مقوله بگذريگفت از ا یفرانسو! یگوئيم

عجب مگر شما واسموس  -ست؟يلر كيد اشپيد واسموس پرسيا ه خود آوردههمرا
ق داخل يتحق یبرا ینكه مرد فرانسوير من واسموس باشم؟ بمحض ايخ -ديستين

لر از راه كرج به يد شدند اشپيلر از نظر ناپديد واسموس و اشپيعمارت گرد
رق عبور ن طيالبرز از خطرناكتر یشمال یها طهران آمد اما واسموس از دره

مرده  یداد از گرسنگيباو نان نم ید و اگر چوپانيران رسانيكرده خود را بشم
ران با حال فالكت و با لباس پاره خسته و فرسوده كنار يك دروازه شمينزد. بود

اشتباها  یچ ه بمقصد سفارت آلمان روانه شد درشكهيجاده افتاد بعد با درشكه كرا
ن مخلوق يدانستند درباره اينم یسيانگل یهاپلوماتيس برد دياو را بسفارت انگل

كه واسموس يد در صورتياز لندن دستور رس یبار. ه اتخاذ كننديب چه رويعج
ش معذرت بخواهد او را تحت الحفظ به سرحد آلمان روانه سازند ياز رفتار خو

د باالخره ين بادها بلرزد و در مقام پوزش برآينبود كه از ا یدياما واسموس ب
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با سفارت ) حافظ منافع آلمان(ا ين سفارت اسپانيكه ب یادياتبات زپس از مك
گر يخواستند واسموس قول شرف بدهد تا ديسها ميس رد و بدل شد انگليانگل

رمختار يداد باالخره باصرار وزينم ین قولياورد واسموس چنيمزاحمت فراهم ن
داشتند بمحض ل ين گسيلر را از راه قزويا از او قول گرفتند و او و اشپياسپان
س آنها را بزندان افكندند چونكه هنوز يانگل یدن به رشت مقامات محليرس

هردو  ید و با عذرخواهيده بود چند روز بعد دستور رسياز مركز نرس یدستور
ن صحنه تكرار شد و تا وصول دستور ين ايرا آزاد نمودند در باطوم ع یآلمان

كه قلبا رئوف و مهربان بود  یسيلكنفر افسر انگيآنها را در مجلس نگاهداشتند 
د كه ينوش یسكيبا آنها و یكرد و بقدر یرائيش پذيان را در اطاق خويزندان

 .خود در كنار هم افتادنديهرسه مست و از خود ب

ده بود و تا وصول يش آمد هنوز دستور نرسيه مجددا همان وضع پيدر اسكندر
را  یهردو آلمان یانسومقامات فر یفگاه بسر بردند در مارسيدستور در توق

بدست خواهند آورد  یبزندان افكنده تصور كردند از استنطاق آنها مطالب مهم
سها موفق شدند يسها مبادله و باالخره انگليها و انگلين فرانسويشمار بيمكاتبات ب

آهن كرده  ك ترن راهيداخل  یلر را در حال نقاهت و فرسودگيواسموس و اشپ
ده بود و ين نرسيهنوز دستور به مأمور یر كلنروانه سازند د یبطرف كلن

لر در زندان ماند اما واسموس يش گرفتند اشپيچاره راه زندان را در پيان بيديتبع
ز يران ماند و تا پائيبدهان ح س انگشتيانگل ینظام یخت كه فرماندهيچنان گر

 .دياز واسموس نشن یاسم یگر كسيد ١٩١٩سال 

الت ساكسون رفته بود در آنجا ازدواج يخود در ا یواسموس به موطن اصل
و وزارت يم داشت كه در آرشيتقد ینمود و بعد به برلن رفت و راپورت مفصل

است اداره يپلم اعطاء و بريك ديخدماتش باو  یامور خارجه ضبط و در ازا
وخ و يده و مطلع شد كه شيران بآن اداره رسيامور شرق منصوبش كردند اخبار ا

بزائر خضر خان اجازه سكونت در اهرم  یم و حتيتسل ن اطراف بوشهريخوان
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ران به سرنوشت قبل از يست و قبائل جنوب ايان نيدر م یگر اختالفياند و د داده
ن اخبارزخم تازه درقلب واسموس باز، بر جراحات ياندا جنگ دوباره گرفتار شده

ائر خضر از ز یهائ فرو رفت تا آنكه نامه یديسابق افزوده و دربحر اندوه و نوم
 .د آمديدر افكارش پد یافت داشت و آرامشين دريرين و سايخ حسيو ش

ره پاداش ين هزار ليد و پرداخت چنديانجام مواع یضمنا تقاضا یرانيدوستان ا
داد اما وزارت يكردند واسموس بآنها حق ميش را ميزحمات و مشقات خو

نبود  یچگونه پرداختيدست قادر به ك دولت شكست خورده و تنگيخارجه 
 یرانين اياست كه به خوان یبود كه شرافت آلمان در گرو قول یواسموس مدع

معذور بودند او  یق از قبول خواهش وين تصديواسموس در ع یداده رؤسا
ج فارس يخل یكرد و دست در دست تازه عروس بسو یدرخواست مرخص

ش يدر پراه تنگستان را  یرهسپار شدند زوجه خود را در بوشهر گذاشته بتنهائ
ش را يبرآمده دستها یل وياو را شناخته در مقام تجل ین دهكده اهاليگرفت در اول

ش كردند در آنجا اطالع حاصل نمود كه يكنان تا اهرم راهنمائ دند و بدرقهيبوس
او را گرفته است  یده و پسرش جايها بقتل رسيزائر خضر در جنگ با قشقائ

ت صداقت اعالم كرد كه يبا نهاك انجمن دعوت نمود و يعموم رؤسا را در 
ما «ان گفت ين در آن مياز خوان یكيافتاده  یآلمان شكست خورده و بروز بدبخت

بعد صحبت » ميرون رانديسها را از مراتع خودمان بيم ما انگليكه شكست نخورد
ح يش را تشريكشور خو یچارگيان آمد واسموس فقر و بيبم یاز پاداش نقد

د خود حامل يد آيدر كار دولت آلمان پد یشيختصر گشانكه مينموده وعده داد هم
 .پاداش شده فورا به تنگستان باز خواهد گشت

ن يدولت آلمان در بوشهر را درخواست كرد اما ا یواسموس مقام قونسولگر
نشد وزارت  یرممكن بود و موافقت انها عمليسها غياقدام بدون موافقت انگل

گر به يران در هر كشور ديجز در ا یتيامور خارجه برلن حاضر شد هر مأمور
ران بود و بس يمت بطرف ايواسموس محول دارد اما او فقط طالب عز
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ن يج پاداش خوانيانداز كرده بتدر پس یش مبلغيانه خويخواست از حقوق ماهيم
د باستعفا و اعمال يد باالخره در مقابل تهديرون آيب ین اخالقيرا بپردازد و از د

 ١٩٢۴در ماه دسامبر . ره پرداختيلمان معادل پنج هزار لنفوذ دوستانش دولت آ
ت آمد تا ين نيوارد بوشهر شد و با یهمسر خود و دو نفر شوفور آلمان یبهمراه

انه پاداش يدات ساليزراعت تنگستان را توسعه دهد و از عا یبا وسائل موتور
ش يخپاش و سه  ن تخميك ماشيون دو تراكتور يك كامي -ن بدهديبه خوان یكاف
گر نمود در يكدين به دور يدندانه با خود آورد و شروع به گردآوردن خوان ده

ك طفل سه ساله مقام او را يده يز مانند پدر بقتل رسياهرم پسر زائر خضر خان ن
ن يخ حسيد كرده بودند شياحراز كرده بود غضنفر السلطنه را بتهران تبع

داد ينشان نم یويبامور دنمار شده و بعد از مرگ فرزند عالقه يسالخورده ب
مار مدتها در يرا مالقات كرد دانست كه آن ب یواسموس در بوشهر سلطان عل

جه مزاحمت قزاقها و يباز نموده و در نت یبوده بعد دكان سلمان یتهران زندان
 ید همكاريشنهاد تجديپ یپاسبانها شبانه بطرف جنوب فرار كرده است سلطانعل

د يند ین او نور رستگاريفته خودش در جبرفت و بگيبا واسموس را نپذ
در بوشهر گذاشته و باتفاق  یر آلمانيش را نزد مادام مايواسموس زوجه خو

كوتاه رفت در راه  نها بطرف چاهيگر با ماشيد یر و دو نفر آلمانيلهلم مايو
ر كردند و با تالش يزار گ ان باتالق و لجنيد شده ميگرفتار طوفان و رگبار شد

. ندياده به بوشهر مراجعت نمايبسالمت دربرده و پ یه توانستند جانخارق العاد
كوتاه رفتند در آنجا  افت به چاهيان يپا یبعد از چند روز كه هوا صاف و بارندگ

م يمار با دوستان قديد و در اطاق بين را در حال نزع ديخ حسيواسموس ش
ده يندوه از دنموده و هردو اشك حسرت و ا ین روبوسيخ حسيمالقات كرد با ش

 .ختنديفرو ر

ل بود به واسموس يمح یش را كه جوانيخ ناصر فرزند خوين خان شيخ حسيش
 یجين و پرداخت تدريبر زراعت با ماش یكرد و نقشه واسموس را مبن یمعرف
د يجه رسيز نقشه واسموس به نتيد نمود در عمل نيين از بابت پاداش تأيد زميعوا
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ن ياز پاداش فرزندان خوان یكه مقدار ید بطورش نهايروبه افزا یو حاصل بهار
بر  ید مبنين رسينامه بامضاء عموم حاضر د در آن موقع موافقتياعطاء گرد

سه يخ ناصر هم در ظاهر قبول كرد اما باطنا دست به دسيش. د نقشه واسموسييتا
كن  شهيرا كه واسموس كاشته بود ر یشبانه درختان خرمائ یرنگ زد و حتيو ن

انه مسدود ساخت سفارت آلمان در تهران مطلع شد يآب را مخف یجارنمود و م
باو  یان دارد بعالوه نسبت چاپلوسيه واسموس جريدر جنوب بر عل یكه دسائس

ن يبه خوان یده پاداش نقديات كشيد كه دست از عملياند هرقدر اصرار ورز داده
عناد  د بخرج نرفت و واسموس از جاده لجاج ويبدهد و خود را خالص نما

 .ديمنحرف نگرد

س كارخانه شده و كارش رونق يشونمان معروف كه در اصفهان موفق به تأس
 یان داشت آگاهيه او جريكه برعل یكاتيگرفته بود از مشكالت واسموس و تحر
شنهاد نمود مزارع اطراف اصفهان را يحاصل كرد و به حكمران اصفهان پ

د حكمران قبول كرد يواگذار نماد به واسموس يو عمران بطرز جد یآبادان یبرا
الش از راه كازرون عازم اصفهان شدند در يرفته و باتفاق عيز پذيواسموس ن
دات امالك من يگفت عايدا شد حكمران ميپ ین او و حكمران اختالفياصفهان ب

ن دزد تنگستان برسد واسموس معتقد بود كه چون به يد بمصرف پاداش خوانينبا
د احترام قول ياند با گ كردهيه او انتريرچه بر علن قول شرف داده اگيخوان
ناشناس مؤثر  ن حقيبر ترك خوان یح شونمان هم مبنيدارد نصا یش را مرعيخو

خود را  یو بدبخت یستيراه ن یعنيفتاد و واسموس و زنش مجددا راه جنوب ين
 .ش گرفتنديدرپ

ك و يتحره او يخ ناصرعلنا برعليدر چغادك طلبكاران او را احاطه كردند ش
نامه  نمود توسل واسموس به موافقتيه بوشهر ميم عرضحال به عدليد به تقديتهد

خالصه واسموس . ن برده بودندين آن سند را از بيرا عيهوده بود زيز بين نيخوان
انو بزرگ او را بحراج يپ یت حتيرا ورشكست اعالم كردند تمام اثاث الب
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 یاز اطاقها یكيدر بوشهر در گذاشتند واسموس مجبور به ترك چغادك شد و 
ت نزد محكمه برد يد و شكايش اقامت گزيخو یمحل سابق زمان قونسولگر

ر در يجعل و تزو یه او تظلم كردند و ادعايز جز زائر خضر بر علين نيخوان
د قرار دادند يه مورد تهديمحكمه را باشاره و كنا ینامه نمودند و قاض سند موافقت

ن واسموس را يد و ديير سند را تأيعه جعل و تزومحكمه پس از سه روز مطال
ن حكم چون صاعقه در فرق واسموس صدا يق كرد ايها تصدينسبت به تنگستان

راز يده شد به محكمه شين بار خرد و سائيا ینير سنگيداد و تا آخر عمر ز
ها بحالش ترحم يد تنگستانيه او صادر گرديز حكم بر عليناف داد در آنجا نياست

شنهاد يان آوردند و لكن واسموس پيو صفا بم یمجددا صحبت از آشتكردند و 
م داشت چون يز تهران عرضحال تقديوان تميآنان را با حقارت رد كرد و بد

با  ١٩٣١ل يز بنفع او صادر شود در ماه آوريوان تميد ینمود رأيتصور نم
مار يد در آنجا سخت بيمجروح و آغشته به درد و اندوه عازم برلن گرد یدرون

وان يمساعد د یغروب خواهد كرد خبر رأ یشد و دانست كه آفتاب عمرش بزود
دست داد كه اقال در مقابل  یبه و یالوصف -زائد ید شاديباو رس یوقت یعال

 یدار نشده و موجب سربلند خدمات و زحمات فوق طاقت بشر شرافتش لكه
 .ان امثال و اقران خواهد بودياش م زوجه

ك نوع يوخ عموم افراد قبائل جنوب ياز ش یجار بعضبرخالف رفتار ناهن 
اد ي یكيخته باحترام نسبت به واسموس داشته و تاكنون نام او را به نيمحبت آم

 .اند دار و وفادار ماندهيپا یكنند و مانند فرزندان مهربان درباره ويم

 یسيانگل» كسيستو فرسايكر«ع راجع به واسموس از كتاب يك قسمت از وقاي
پرستان  هنيكه از م یشده و قسمت عمده آن از طرف دمحم باقر تنگستان اقتباس

ن جنگ نموده يه متفقيرود و در زمان مهاجرت بر عليمشهور جنوب به شمار م
  :ت شده استيروا
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  رانيا یطرفيب نقض 

نه خود يروز بعد از شروع جنگ كاب ١٨س الوزراء كه يالممالك رئ یمستوف 
ان دو دسته دول متخاصم يبا مشكالت گوناگون م یدارل داد در بدو زماميرا تشك

ه دولت با ياتخاذ رو یل بود برايتعط یمل یمواجه شد و چون مجلس شورا
ر الدوله يها با مش ر مشورت نمود مخصوصا ساعتيازرجال مجرب وبص یبرخ

ل از يشان با صدار فرمان ذيب ايو موتمن الملك در خلوت نشسته و با تصو
  :ديورزطرف شاه مبادرت 

اول  -١٣٣٢حجه  یذ ١٢ران يدولت ا یطرفيراجع به ب یونيفرمان هما
  ١٩١۴نوامبر 

ره جنگ مشتعل است و ين دول اروپ ناين اوقات متأسفانه بينكه در اينظر با
ه ما ينكه روابط وداديك شود و نظر باين محاربه بحدود ممالك ما نزديممكنست ا

ات مقدسه ياز ن ینكه عموم اهاليا یبرابحمد هللاّا با دول متخاصمه برقرار است 
ن روابط حسنه نسبت به دول متحاربه مطلع باشند امر و يانت ايما در حفظ و ص

ن دستور معظم يم كه جناب مستطاب اجل اشرف افخم اكرم مهيفرمائ یمقرر م
ان ير داخله فرمان ملوكانه را به فرمانفرمايس الوزراء و وزيالممالك رئ یمستوف

 یطرف ین موقع مسلك بين دولت ابالغ دارند كه دولت ما در ايأمورو حكام و م
انت يرا اتخاذ و روابط دوستانه خود را با دول متخاصمه كماكان حفظ و ص

د وجها من يند كه نبايد متوجه نماين دولت را باين لحاظ مأموريد و بدينما یم
ا يه نموده ك از دول متخاصميت هريا ضديو  یالوجوه برا و بحرا كمك بهمراه

د از يا حمل كنند و باين تدارك ياز طرف یكي یه براياسلحه و ادوات حرب
 یطرف یز و احتراز نموده مسلك بيبا هركدام از دول متحاربه پره یطرفدار

انت يو ص یطرف یل حفظ بيند و در تكميت نمايدولت متبوعه خود را كامال رعا
 یو بعرض برسد در اجرا ئت دولت ما مصلحت دانديروابط حسنه باز آنچه ه

 .افتيمقررات آن امر ملوكانه شرف صدور خواهد 

  ١٣٣٢الحجه الحرام  یذ ١٢
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االت و حكام يان اياست وزراء بعموم فرمانفرمايتلگراف متحد المال از طرف ر
  :١٣٣٢حجه الحرام يذ ١٣ات مورخ يوال

شرف  یارواحنا فداه فرمان یون شاهنشاهين الشرف اقدس هماياز طرف قر
 یمدلول آن البته بخوب ین فرمان مبارك و تلقيارت ايافته است از زيصدور 

ن موقع جنگ يملتفت خواهند شد كه نظر آفتاب اثر ملوكانه ارواحنا فداه در ا
خود  یز تا حال مساعيئت دولت نيمتوجه است و ه یطرفيب یبسو یبكل یعموم

مقرر  یدس اعلنك حسب االمر اقين نظر صرف نمودند و ايشرفت هميرا به پ
اعالم و اخطار نموده و مراقب  ین فرمان مبارك را بعموم اهالياست كه مدلول ا
ه اوامر مقدسه ملوكانه را كامال بموقع اجراء گذاشته ين دولت عليباشند كه مأمور

نموده و در  یرويدولت متبوعه خود را پ یطرف یز مسلك بين یو طبقات اهال
 .باشند یو دول متحاربه ساعه ين دولت عليحفظ روابط حسنه ب

 یخ سواد فرمان را در ضمن مراسله رسمين تاريالممالك در هم یمستوف
ارسال داشت قبل از صدور  ین دربار شاهنشاهيميمق یخارج یها بسفارتخانه

حاضر  ین استمزاج شود با چه شرطين متخاصميالزم بود از طرف ین فرمانيچن
ر امور ين لحاظ عالء السلطنه وزيبدران را محترم شمارند يا یطرفيهستند ب

او بود  یهفتگ یرائيكه روز پذ ١٣٣٢القعده  یذ ٩خارجه در روز چهارشنبه 
ب مذاكرات سابقه يدر تعق یر عثمانير كبيك سفيب در ضمن مذاكره با عاصم

ا يد آيخود را اعالم نما یطرفيران بيس الوزراء استعالم نمود كه اگر دولت ايرئ
كه ناقض آن باشد يرا محترم شمرده از اقدامات یطرفيبن يا یدولت عثمان

 ر؟يا خيخواهد نمود  یخوددار

رسما اعالم شود البته دولت  یطرفين بينان داد كه هرگاه اير اطمير كبيسف
تواند نهان دارد كه ينم یگفت دولت عثمان یول ت آنرا خواهد كرديرعا یعثمان

كند يد ميه حدود ما را تهدنكيجان قطع نظر از ايحضور قشون روس در آذربا
ران اقامت دارد يدر خاك ا یاست و مادام كه قشون اجنب یطرفين بيخود ناقض ا
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از طرف روسها مطمئن بود  یطرفين بيت كامل ايتوان برعايواضح است كه نم
خان عالء السلطنه تا  یران منتظر باشد پرنس دمحم عليد دولت اين نبايبنابرا

 یهم تعهد یجان حكم فرماست دولت عثمانيباكه اوضاع حاضر در آذريوقت
در دنبال . تعهد خود را بموقع اجراء گذارد ۀقيران نموده و حقيا یطرفيت بيبرعا

دزاشوب  یالقييالقعده در باغ  یازدهم ذير امور خارجه روز ين مباحثات وزيا
س يرمختار انگليوز یر مختار روس و والتر تونلياز كروستوتس وز یدعوت

س الوزراء مذاكرات مفصل بعمل آمد يالممالك رئ یحضور مستوف نمود و با
كه در يجانيح و وضع اكراد و هيجان را تشريآذربا یالممالك اوضاع فعل یمستوف

د يكه ممكنست بعدها بروز نما ید شده با مشكالتيتول ین عثمانيله مأموريآنها بوس
نسته تقاضا كرد را الزم دا یاز هرگونه حوادث ناگوار یريان و جلوگيدرست ب

د مكرر خود يها الزم است دولت روس به مواع ینان عثمانيحصول اطم یكه برا
ست قشون خود را از ين یجان موجب نگرانيوفا نموده و فعال كه اوضاع آذربا

كه سابق مذاكره يعهد را بطوريران هم فورا وليران ببرند و دولت ايا ینقاط شمال
ل خواهد داد تا از يدر آن حدود تشك ید كافز اعزام و استعدايشده بود به تبر

ن روس و يشده دولت یريت ننموده است جلوگيجان اكراد كه هنوز كسب اهميه
گر شود يكديران بخاك يهردو از حمله كه ممكنست از حدود خاك ا یعثمان

ه اروپا يجنگ حال یران از ابتدايز خاطرنشان نمود كه دولت ايمطمئن باشند و ن
حاال  یت نموده است وليرا رعا یطرفيبوده و عمال هم ب یطرفيمصمم باعالن ب

 ین دولت منازعاتيكند و ممكنست در حدود خاك ايم ینيب شيكه حوادث تازه را پ
كه ياعالم گردد اما واضح است مادام یطرفين بيواقع شود مصمم است رسما ا

 یطرفين بين مملكت اقامت دارد اعالن اياز دول متخاصمه در خاك ا یكيقشون 
در صالح و صرفه  یطرفين بيداند كه ايران ميست دولت اياز اشكال ن یخال

ت را ين نيا ید اجراينماينست كه از دولت روس تقاضا مياست ا یروس و عثمان
ها را نموده يجان رفع بهانه عثمانيل و بواسطه بردن قشون خودشان از آذربايتسه

س نظر ياء مختار روس و انگلوزر. نگذارند یتجاوزات آنها باق یبرا یو محل
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 یتوان از دولت عثمانيب مياظهار داشتند بچه ترت یق وليران را تصديدولت ا
آنها  یجا یجان عساكر عثمانيمطمئن شد كه بعد از رفتن قشون روس از آذربا

س الوزراء در جواب اظهار داشت معلوم يرئ. دهنديم ینيرد و چه قسم تأميرا نگ
 یجا یگريد ینخواهد بود كه قشون خارج یراضچوقت يران هياست دولت ا

بمن قول داده است كه در  یر عثمانير كبيد و سفيايجان بيقشون روس بآذربا
 یهيران را محترم شمارند بديا یطرفيران از قشون روس بيه ايصورت تخل

د ممكنست از يران موافق و مساعد باشيت دولت ايبا ن یكه جنابعالياست در موقع
ن شد يجه مذاكرات اياسالمبول هم موافقت حاصل شود باالخره نتن بابت در يا

خود را كتبا بسفارت روس  یران تقاضايكه وزراء مختار خواستار شدند دولت ا
 .دياظهار نما

نه بسفارت روس نگاشته سواد ين زمير امور خارجه مراسله در ايروز بعد وز
كه از طرف يتهائس ارسال و اظهار داشت نظر به مساعديآنرا بسفارت انگل

شود مترصد است در يران ميحضرت پادشاه انگلستان نسبت بامور ايدولت اعل
ر يند و نظيقه ننمايران مضايات دولت ايد نظريز از تائيموضوع مراسله مزبور ن

در پطرگراد و لندن بعمل آورد  ین دولت شاهنشاهيله سفارتين اقدام را بوسيا
در  یعنيد و پس از چهار روز يوبه نرسجه مطليمبذول به نت یبدبختانه مساع

ن مضمون بوزارت يسفارت روس با یپاسخ منف ١٣٣٢القعده  یذ ١۶خ يتار
 :ديامور خارجه رس

ر و احترام در جواب مراسله محترمه جناب مستطاب يت توقيدوستدار با نها«
افزا شده بموجب دستور  زحمت ٣١۶٧شهر حال نمره  ١٢مورخه  یاشرف عال
ن يخاطر مودت مظاهر را قر یحضرت امپراطوريدولت اعل اءيالعمل اول

را يرممكنست زيجان فعال غيدارد كه احضار قشون روس از آذرباياستحضار م
ت اتباع روس و خارجه را فراهم يتواند موجبات امنيفقط وجود قشون مزبور م

ت ممكن الحصول ين امنيران ايه ايدولت عل یآورد بواسطه عدم وجود قوا
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ن اواخر چند يران مسبوق و مستحضرند كه در اياء دولت ايالبته اول باشد وينم
ن موقع احترامات فائقه يدر ا. فقره اتفاقات ناگوار از طرف اكراد رخ داده است

 »كرستووتس«. دينمايد ميتجد یرا نسبت بجناب مستطاب اشرف عال
 أس شد و هرآن وقوعيران مبدل بيا یطرفيد بحفظ بين نامه اميبا وصول ا

 حوادث ناگوار انتظار 
رمختار يروسها بوز یرو ادهياز ز یريجلوگ یران برايرفت وهمواره دولت ايم

دافر  ها دست بدامان شارژهيممانعت از تجاوز عثمان یشد و برايس متوسل ميانگل
 .ش بوديتشبث بكل حشيق يقت مصداق الغريزد و در حقيآلمان م

از  یه كرده و دنبال آن بعضوار بحوادث مزبوره اشار نجا فهرستيما درا
خ و نمره يرا با ذكر تار یخارج یها ران وسفارتخانهين دولت ايمكاتبات متبادله ب

ران بعهده كدام دسته يا یطرفينكه گناه نقض بيص ايم قضاوت و تشخينمائيدرج م
 :ز استين بوده با خوانندگان عزياز متخاصم

س در رود كارون لنگر يلانگ یجنگ یك كشتي ١٣٣٢القعده  یدر اواخر ماه ذ
هم  ین عثمانين جهت مأموريد بايمبادرت ورز یانداخت و به پاره اقدامات نظام

كه مقابل گمركخانه ) ام الرصاص(چند از جمله در نقطه موسوم به  یدر نقاط
 یسها كشتيران انگليمحمره است عسكروتوپ گذاشتند پس از اعتراض دولت ا

 .را از كارون بردند یجنگ
صبح قبل از طلوع آفتاب فرمانده روس در  ١٣٣٢الحجه  یذ ١٣خ يدر تار

و  یرفته باش شهبندر عثمان یك دسته قشون به شهبندرخانه عثمانيز با يتبر
 .ش را گرفته دفترخانه آنها را مهر كردنديقونسول اطر

كه در  یب سفارت آلمان موقعيگ نايفن هنت ١٣٣٢الحجه  یذ ٢٠خ يدر تار
اخذ وجه برات حاضر شد مورد تعرض و  یهمدان برا یشعبه بانك استقراض

 .ديمستخدم بانك واقع گرد یك نفر ارمنيحمله 

آلمان از طرف دو  یز در قونسولگريتن قونسول آلمان در تبريلهلم ليو ويمس
ه بعد از يال كشتن او را داشتند مشار الينفر اتباع روس مورد حمله واقع و خ
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 یكا رفته كارهايضخانه امريد بمريگرد یمدافعه بواسطه ضعف مزاج بستر
 .ها واگذار نموديكائيرا به امر یقونسولگر

جان شد و بطرف مراغه يمجددا شجاع الدوله وارد آذربا ١٣٣٣ل محرم يدر اوا
 .و مراغه را احضار نمود یرفت و دو فوج شقاق

ها در ساوجبالغ ياطالع داد كه عثمان ١٣٣٣محرم  ٢٣خ يسفارت روس در تار
 .اند س قونسول آنجا را ضبط و تصرف نمودهيك و ويو اموال پالكون اسباب

رمختار يس و وزيرمختارانگليان وزيم ١٣٣٣در ضمن مذاكره روز پنجم صفر
 رمختاريوز یر امورخارجه والترتونليس الوزراء ووزيروس با حضوررئ

د ك برضيو تحر) ن كتابينگارنده ا(سفارت آلمان  یرانيرايت دبيس از فعاليانگل
 .ت كردين شكايمتفق

از طرف  ١٣٣٢الحجه  یز در ماه ذيدر تبر یپتاك آلمان یباف یكارخانه قال
در  یف السلطنه بدست عساگر عثمانيس یسردار مكر. ف شديروسها توق

 .رباران شديجان تيساوجبالغ آذربا

اكراد  یبا جمع یخبر ورود ده هزار نفر قشون عثمان ١٣٣٢الحجه  یذ ٢۶در 
 .ديواصل گرد یحركت بطرف خوبه قطور و 

م بوشهر از طرف يب واسموس قونسول آلمان مقيتعق ١٣٣٣ع االخر يدر ماه رب
 .صورت گرفت یسيتن انگليك كاپي

 ١٣٣٣ع االول يرب ٧مراسله مورخه  یرمختار فرانسه در طيمن لكنت وزير
ن م زباياز تعل یرين و جلوگيون كرمانشاه برضد متفقيته انقالبياز اقدامات كم

 ت نموديشكا یليانس اسرائيفرانسه در مكتب ال

مستخدم  یش آلمانيو هلميسها در اهواز مسيانگل ١٣٣٣ع االول يدر ماه رب 
د يو هلست را از محمره به هندوستان تبعيف و مسيرا توق) ونكهوس(تجارتخانه 
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 .منتقل ساختند یسيانگل یك كشتيم دستگاه تلگراف اهواز را به يكردند و س

) ١٣٣٣ع االخر يرب( ١٩١۵رمختار فرانسه در اواخر مارس ينت وزمن لكير
 :ديواسموس بسفارت آلمان رس یل از منشيتلگراف ذ

ر يف و دستگيو واسموس و دكتر الندرس و بنده را توقيمس یاريدر بهم«
بنده و دكتر الندرس را جبرا و با  ینمودند واسموس به برازجان فرار نمود ول

خ داده يدر خان بدست شيگ بردند در آنجا بتوسط حيبندر رار به يبس یاحترام یب
مرا مسترد  یبرد در آنجا بنده را رها كرده و پاره اسبابها یه ما را بكشتيمشار ال

 ».بردند یريدكتر الندرس را به اس یداشتند ول

در جنوب كه  یديسها به صاحبمنصبان سويانگل ١٣٣٣ یع الثانيدر آخر رب
نكه يدهند و ايها ميكنند و محرمانه بآلمانيوارد م یندارمراسلحه و فشنگ باسم ژا

كهزار و چهارصد صندوق اسلحه و قورخانه و بمب در بوشهر يه يدر ماه ژانو
ل گرفته و حمل كرده ين لندبرگ آنها را تحويوارد شده و كاپت یژاندارمر یبرا

 .اظهار سوءظن نمودند

روس در ضمن مالقات روز رمختار يس با وزيرمختار انگليده وزياختالف عق
اختالف  یالممالك ثابت شد و خود مستوف یبه مستوف ١٣٣٣صفر  ١١شنبه  سه

 .د كرديرا تشد

س الوزراء يالممالك رئ یس به مستوفيرمختار انگليوز ١٩١۵ه يل ژانويدر اوا
دهم كه يه اطالع ميهمقطار روس خودم بدولت عل یاظهار داشت برحسب تقاضا

جان را يصالح دانسته كه قشون روس آذربا یالحظات نظامقفقاز بم یفرمانفرما
ها بخواهند يت تمام از عثمانيران هم با جديد و حاال الزم است دولت ايه نمايتخل

داده و  یرو یكه تجاوز خود را خاتمه داده عقب بروند بعد معلوم شد اشتباه
ن باب ياان او و دولت روس در ينگرفته فقط م یمين تصميقفقاز چن یفرمانفرما

 .تبادل نظر بعمل آمده است
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الم را با چند نفر  یخ غضبان مجتهد بنيها شيعثمان ١٣٣٣ع االول يدر ماه رب
 .اند كه دعوت بجهاد كنند ر فرستادهير عشايزه و سايطرف و حو یان بنيعلماء م

نده تجارتخانه ينما یهولست آلمان یسيعمال انگل ١٣٣٣ع االول يدر ماه رب
ن يخ محمره در ايد و اجزاء شيف و به بصره تبعيمحمره توقنگهوس را در يو

 .اند كار كمك نموده

د آلمان وارد اصفهان شد يدكتر پوژن قونسول جد ١٣٣٣ع االول يدر ماه رب
ن يبا چهل پنجاه نفر ژاندارم باستقبال او رفتند ا یررسميتجار و عده اشخاص غ

 یرسم یالت و راپورتهانك مراسيد ايس و روس گردياقدام مورد اعتراض انگل
 :مينمائيخ ذكر ميرا بعنوان سند و ضبط در تار

  

  بوزارت امور خارجه ١٣٣٢حجه يذ ١٠ادداشت سفارت آلمان مورخ ي

اشاعه داده  - ١۶كه روزنامه رعد شماره ياكنون از خبر یسفارت امپراطور«
ور ت استحضار حاصل نمود موافق خبر مزبينها یرت فوق العاده و تأسف بيبا ح

ها نسبت  یرحم ین بيشود ناگوارتر یب نشد معلوم ميه تكذيكه از طرف دولت عل
ل اطالع موثق از يساكن مشهد بعمل آمده چون تحص یاز تجار آلمان یكيبه 

ست از آن جناب اشرف ياز اشكال ن یخال یسفارت امپراطور یخراسان برا
ن يدر ا الت خراسانياز ا یو حضور یله تلگراف فوريشود بوس یم یتمن

عه مرحمت يمات سريقات كامله فرموده در صورت صحت تعليخصوص تحق
ن مجازات يتر ن نموده و سختيمرتكب یريند كه بدون فوت وقت اقدام بدستگينما

ق مسئله خوب است از سفارت يدارند ضمنا پس از تحق یرا درباره آنها مرع
كه سربازان ياتيان جنيا در مقابل ايم تهران سئوال شود آيروس مق یامپراطور
شوند چه ينسبت به مخلوق بدون مدافعه مرتكب م یطرفيك مملكت بيروس در 

انتظار دارد  یاست كه سفارت امپراطور یهيند بديخواهند اتخاذ نما یه ميرو
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ن يكه در حفظ تبعه آلمان ساكنيريهرچه زودتر از اقدامات مبذوله و از تداب
ام شوكت و جاللت مستدام باد يد اشود آگاه و مستحضر گرد یخراسان معمول م

 ».سفارت آلمان

 یعمال شركت آلمان یروسها بسو یز دست تعديز نيعالوه بر مشهد در تبر
حفظ خود متوسل  یدراز و آلمانها برا» شافت ن گزليپش اگنيش تريدوچ پوز«

در  ینموده و سفارت اتازون یكا شدند و درخواست ملجاء و پناهيبه قونسول آمر
ن مضمون بوزارت امور خارجه ين باب مراسله بديالحجه در ا یذ ١۴خ يتار

 :نوشت

كا درخواست يآمر یز از قونسولگريقونسول آلمان و اتباع آن دولت در تبر«
ز ين تقاضا نيند جان آنها در معرض خطر است هميگو یملجاء و پناه نموده و م

د يز كه شايها بعمل آمده است نظر باوضاع مدهش تبريدر خصوص منافع عثمان
كا موقتا بقونسول آلمان و يآمر یباشد قونسولگر یآلمانها متضمن خطر جان یبرا
قبل از  یاجازه تحصن داده ول ید هم بعده از اتباع آن دولت در قونسولگريشا

از  یو فور یموارد ضرور یباستثنا(د يت بعمل آيل تحصن و حماين قبينكه ايا
د قبال يدر خاك آن واقع است با یسولگركه قون یاجازه دولت) یل مورد كنونيقب

ل ين قبيشود كه اينظر بمراتب فوق از حضرت اشرف سئوال م. ل شوديتحص
ه يد دولت عليد اوضاع موجوده لزوم آنها را ثابت نمايت را كه شايپناه و حما

ز سخت دشوار و ينكه اوضاع حاضره تبرينظر با. ريا خيدهد يران اجازه ميا
باع آلمان ممكن است متضمن مخاطره باشد استدعا دارم ات یجان و آزاد یبرا

 .د كالدوليبدوستدار مرحمت فرمائ ین خصوص جواب فوريدر ا

 یار صالح منشياله . كايرمختار امريجوهن لورنس كالدول وز: از چپ براست
دالمبرت دفتردار سفارت و برادر زن . سفارت یپاشا صالح منش یعل. سفارت

 .رمختاريوز

 ین مراسله داده و حتيران جواب مثبت بايوزارت امور خارجه ااست  یهيبد
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 یكا اعتنائيت امريكا اظهار امتنان نمود اما روسها بحماياز اقدامات قونسول امر
 یذ ١٨خ يدر تار ید اللحنيدافر آلمان مجبور شد نامه شد كه شارژهينكردند بطور

 :سدين شرح بنويبوزارت خارجه با ١٣٣٢الحجه 

دارد كه از يترام خاطر مودت مظاهر آنجناب اشرف را مستحضر مبا كمال اح 
آلمان را اشغال و غارت نموده و  یز قونسولگريقرار مسموع روسها در تبر

ن و سربازان روس اثاث ياتباع آلمان برآمده پس از آن مأمور یريدرصدد دستگ
پاره و فاسد  اء شخص قونسول آلمان را پارهيو اش یررسميت اشخاص غيالب

كا يامر یت اتازونيها در تحت حماياند و حال آنكه در همان موقع آلمان كرده
ران و انهدام يآلمان در خاك ا یف قونسولگريه توقياند دوستدار بر عل بوده
ت شدت پروتست نموده و مجبور است يآلمانها با نها یانه منازل خصوصيوحش

اند مسئول  رمودهن فين حوادث غمض عيه را كه در مقابل اياء دولت علياول
ك يز در يرمشروع كه در تبرينگونه حركات غيخسارات وارده به آلمانها بداند ا

مال ين الملل و پاياز حقوق ب یديواقع شده نه تنها نقض و ابطال جد یطرفيخاك ب
ران و يدولت ا یكنوع لطمه است بر رويرود بلكه ينمودن تمدن و آداب بشمار م

اعالم  یونيحضرت اقدس همايالجوانب اعل یب سنن مملكت كه از جانيا یطرفيب
ت يكا كه حماياست نسبت به ممالك متحده امر ین وهن بزرگيشده و همچن

است توجه  یز را برعهده گرفته بودند از آن جناب اشرف متمنيتبر یآلمانها
ك يامر  یند كه اتازونين نكته معطوف داشته خاطرنشان فرمايدولت روس را با

ن موقع احترامات ير بوده و خواهد بود در اين حركات بال نظايا یشاهد و قاض
  »فن كاردرف«. دينمايد ميفائقه را تجد

 یع الثانيمراسله وزارت خارجه بسفارت آلمان مورخه دهم رب ٢۴٢نمره 
١٣٣٢ 

سها يراجع به رفتار انگل ١٩١۵ه يفور ١٧از مضمون نامه آن جناب مورخه 
ه آلمان مستخدم تجارتخانه ونكهوس ش تبعيو هلميدر اهواز نسبت به مس
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افزاست كه  ن واقعه احتراما زحمتيت تأسف از اياستحضار حاصل نمود با نها
كه با آنها  ین خصوص و هم در مسئله هولست و رفتاريوزارت خارجه در ا

نكار را تقاضا نموده و هم يم ايس پروتست و ترميدا بسفارت انگليشده است شد
د شد كه بمقامات الزمه يا تلگرافا تأكيطانيم دربار بريمقران يرمختار دولت ايبوز
ان و پروتست نموده يران را بياء دولت اين رفتار ضجرت خاطر اولياز ا
ه ين دولت عليا یطرفيت با بين اقدامات طبعا داللت برضديح دهد كه ايتوض

ها ين تجاوزات عثمانيدهد كه عيده زحمت ميد ندين موقع زايدر ا ید ولينمايم
شد از مقام ين طرف از طرف آنها مير ايكه در عشا یكاتيحدود محمره و تحرب

دام اقباله و  یه عثمانير دولت علير كبياست وزراء با جناب مستطاب سفيع ريمن
ن امور كه متضمن انواع يآن جناب مذاكرات الزمه شده و وخامت عاقبت ا

و تجاوزات  ن حوادثيه و مستلزم وقوع ايدولت عل یو معنو یماد یضررها
ها از يال ید و هم كتبا آنچه الزم بود بسفارت معزيگران بود خاطرنشان گرديد

د يفرمائيق مين دارد تصديقيطرف سلف محترم دوستدار نوشته شد و دوستدار 
ها در حدود محمره و سقز و بانه و اقدامات يكات عثمانيهمان تجاوزات و تحر

ن تجاوزات يمورث ا یدولت امپراطورآن  یخالف پاره اتباع آلمان بنام قونسول
اش در  رهيد رفتار دكتر پوژن در كاشان و حركات اخيسها كرديو رفتار انگل

دولت  ین محظورات را براياصفهان و اقدامات شونمان در حدود كرمانشاه هم
داد و حال آنكه در عهود مقدسه مصرح است كه دولت يش ميران نمايا

حق ين دولت ذيخود در سه نقطه از خاك ا یتحفظ منافع تجار یبرا یامپراطور
نسبت بمنافع  یهستند بالفرض كه حسن موافقت ین قونسولگريبداشتن مأمور

ران در پاره مواقع ظاهر يه اياز طرف دولت عل یآن دولت امپراطور یتجارت
جه يبه نت یست كه رضا دهند آن حسن موافقت موديد رسم موافقت آن نيگرد

مت و گرانبها و يق یران را همواره ذين آلمان و ايه دولتسوء گردد مناسبات حسن
نموده جدا خواستار است كه باسرع وقت و باسرع وسائل  یس تلقيبه تقد

 ین اقدامات و حركات كه در صورت دوام مورث مشكالتياشخاص فوق را از ا
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د با كمال يست ممنوع فرمائيدار ن ت آن عالقهيران به مسئوليشود كه دولت ايم
ه ياء دولت علياست وزراء و اوليار مترصد است موافق مذاكرات با رانتظ

آلمان موافقت كرده  یاء دولت امپراطورياول یشناس دات و حقيو با تأئ یعثمان
گران شده است از طرف يكه علت آن تجاوزات د ین تجاوزاتيامر بدهند كه ا

ن اقدامات ين دولت آلمان بديگر مأموريها متروك و ديال یاء دولت معزياول
ن مشكالت را يد ايران بالطبع توليدولت ا یرمنتظره مبادرت نكرده و برايغ

 »معاون الدوله«. ث محترم بدارنديه را از هر حين دولت عليا یطرفيننموده و ب

 

 ٩خ خزعل سردار ارفع حاكم محمره بوزارت خارجه يتلگراف ش ٢٣٨نمره 
 ١٣٣٣ یع الثانيرب

حاضر نبوده خالف  یدر آن موقع از كسان فدو در باب اظهارات سفارت آلمان
 یطرفياء دولت خود را در بيرسانند هشت ماه است حسب االمر اوليبعرض م

ها كوشش دارند كه  یطرف خواهم بود عثمانين درجه هم بينگاه داشته و تا آخر
و توپ با اعراب عماره با  یند قشون نظاميعربستانرا با خود همراه نما یاهال

ران است ده يطرف كه خاك ا یق سنيلماء عتبات همراه آورده از طرچند نفر ع
ر عربستان نوشته دعوت بجهاد يعشا یر و رؤسايفرسخ داخل شده بعموم مشاه

م ينمائيم جنگ ميآورين طرف حمله ميكنند كه هركس با ما متفق نشود از ايم
ران يه ايلاز دولت ع یند چون قشون نظاميگويسها داده مياسباب بهانه بدست انگل

د و بواسطه عنوان جهاد در اعراب ينما یريست كه جلوگيدر عربستان ن
و حفظ امالك  یريجلوگ یو حله برا یم قشون را مستقال به ناصرينان ندارياطم
ن اعراب و يجات علماء اختالف ماب اند از نوشته سها و راه نفط وارد نمودهيانگل
 »خزعل«غول اقدامات هستند ن مشيه مخالفيتنب یبرا ۀر افتاده عجاليعشا
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خ يتار( یع الثانيرب ٨تلگراف حكومت كرمانشاه بوزارت خارجه  ٢٣۵نمره 
 ).١٣٣٣ یع الثانيرب ۵مخابره 

خ االسالم چند روز است وارد كرمانشاه شده و دو مجلس با بنده يخ حسن شيش
 یبا پست سه شهر جار یمالقات نموده و مذاكرات جلسه اول را كارگذار

از علماء  یكماندان حرب عراق و بعض یپاكتها یساند در جلسه ثانبعرض ر
علماء اعالم كه چند فقره آنرا به  یفتاو یمه بعضيخطاب به مخلص بضم

ت يم نموده و خالصه مندرجات نوشتجات ضديم نموده است تسليتقد یكارگذار
انات يبود چون ضمنا مطالب را به ب یبا دولت عثمان یخ خزعل و همراهيبا ش

: كنمير او را بطور اختصار عرض ميخ حسن واگذار كرده بودند لذا تقريش
در . م اواليدار یهمراه ینكه در دو موضوع از شما تقاضايخالصه مطلب ا

د كه يا اجازه بدهيت كرده ثانيت ضديخ خزعل كه در عالم اسالميش یسركوب
تم محل اول گف ید در تقاضايبالمعارض از كرمانشاه عبور نما یقشون عثمان

 ین موضوع برايمن در ا یدارد و همراه یاديخزعل تا كرمانشاه مسافت ز
من بشما  یجواب رسم یثان یچوجه مثمرثمر نخواهد بود و اما در تقاضايشما به

 یطرف باشم وليد بيطرف است منهم بايم چون دولت من بين است كه بگويا
با شرح و  یتب را قدرات خود متقاعد كنم مراينكه قبال شما را با نظريا یبرا

نم چون يد و منهم ساكت بنشيم اگر شما از حدود ذهاب قشون وارد كنيگويبسط م
سها در حدود فارس و كرمان روسها در تمام يران شده انگليا یطرفينقض ب

ران هم آن قوه را كه يد دولت ايدانيكنند خود شما ميقشون وارد م یحدود شمال
با  یك نوع دشمنياز طرف شما  یدوست یاكند ندارد پس بج یريبتواند جلوگ

د و بعالوه قشون يستين ین دارم شما راضيقيران شده است و حال آنكه يدولت ا
ن حدود يومرج در ا ر هرجيعشا یريگيشما در خاك كرمانشاه بواسطه وحش

نده يد نه من چون نمايبرآئ یريد از عهده جلوگيتوانيد خواهد كرد كه نه شما ميتول
اد باالخره اظهارات بنده يه همراه بود پس از مذاكرات زيبا مشار الهم  یشهبندر
بغداد و  یله تلگراف رمز به واليق و وعده دادند كه نظرنات بنده را بوسيرا تصد
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ه يخ حسن مشار الياظهار دارند و در خاتمه چون ش یعثمان یسفارت كبرا
ما بحكومت داده يدارد بنا شد كه عرض حال خود را مستق یائيبا كل یملك یدعاو

خود به بغداد  یه دعاويل مذاكرات بشود پس از تصفين قبيو بدون آنكه داخل ا
مراقب بوده و  یليه خاطرنشان شد كه خيمراجعت كند مخصوصا به مشار ال

ه او ينشود كه حكومت را ناچار نموده عل یاز او ناش یطرفيبرخالف ب یحركت
 )ر مفخميام(كه ساكت باشد د و وعده داد يخارج از نزاكت نما یاقدام

  

م پطروگراد مورخه يران مقيرمختار ايتلگراف وزارت خارجه بوز ٢۴٧نمره 
 ١٣٣٣ یع الثانيرب ١٢

بدهات باقرلو و  ۀل ماه گذشته قشون روس غفلياز قرار اطالع واصله اوا
 یب پنجاه نفر از اهاليقشالق شاهسونها هجوم و چند ده را آتش زده قر یباش تپه

هستند مراتب را بسفارت  یسخت یلين دهات متفرق و با حالت خياند ساكن سوخته
ل ين قبيمذاكره و پرتست نموده جدا از ا ینوشته مطالبه خسارت شد جنابعال

 »یقليعل«د ين را تواما مطالبه نمائيو خسارت مجروح یرياقدامات جلوگ

 

ع يرب ١٣تلگراف كارگذار كرمانشاهان بوزارت امور خارجه  ٢۵٢نمره 
 ١٣٣٣ یالثان

وزباش از يك ين و بهاء بيالد یحيسد پنج روز است ينوين ميخانق یكارپرداز
ش ياند دو نفر درو آنها چادر زده ین براينجا آمده در كنار رود خانقيبغداد با

از  یكيهم همراه آنها آمده و در همان چادر منزل دارند از قرار مذكور  یرانيا
ز يگذارند داخل چادر شود و نيرا نم یاحد ش ساالر الدوله است ويآن دراو

خواهند با عسكر و يآنها حمل شده و م یاز بغداد برا یاديند اسلحه زيگويم
خواهد با ير حشمت هم مين بفرستند اميريك قصر شيتو نزد ن به قورهيف خانقيرد
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 یخواهند ساالر الدوله را با رؤسايق ميتو برود و بطور تحق قائمقام به قوره
ن ير حشمت چنيند و از مذاكرات با اميمراه نموده روانه كرمانشاه نمار هيعشا

ر يران شده كه عشايت بغداد عازم ايه بامر واليشود كه مشار الياستنباط م
ر حشمت اظهار داشته يد و در ضمن سخن اميها همراه نمايرا با عثمان یسرحد

ال يغداد شده و خوارد ب یمنصبان آلمان كه چند روز قبل ساالر الدوله با صاحب
روانه كند  یخواست او را بسمت اناطوليبغداد م یوال یران را دارد وليحركت ا

 »معاضد الملك«ن مطلب همان است كه سابقا بآن اشاره شد يكه ا

 

 ١٧مورخه  یعثمان یمراسله وزارت امور خارجه به سفارت كبرا ٢۶٢نمره 
 ١٣٣٣ یع الثانيرب

كه از اثر تجاوزات  یسوز اروم ع خانمانيده وقايه عديمراسالت رسم یدر ط
جناب  یده خاطر گراميه بظهور رسيآن دولت عل ینظام یو اقدامات قوا

ب و ينك دوستدار به تعقيده است ايات آن مستحضر گرديفياز ك یمستطاب عال
 ۀقيرا كه حق ید مراسالت سابقه وزارت خارجه مفاد اخبار واصله از ارومييتأ

 یسفارت پناه یاست باطالع خاطر محترم ذاتعال یباعث ماللت و افسردگ
 یغما رفته و بعضيبه  ۀيه كلين مصادمات در آن صفحات چند قريرساند كه حيم

گر كه يده در چند ده ديمردمش طعمه آتش گرد یقراء احتراق و هست
از آنها  یواقع و قسمت یعصمت یاندازه قتل و ب یاند ب مذهبان سكونت داشته یحيمس

نام كه جزو  ليدهند بخانه اسماعيز خبر مياند و ن فرار كرده یحبشهر و نوا
اش را بقتل  ه و چند نفر زن و بچهيال یون فرانسه مستخدم بوده موميسيم

اد وارد آمده درب و پنجره را شكسته و يهم خسارت ز یاند و در اروم دهيرسان
تفاقات ن ايند وقوع ايفرمايق مين دارد كه قطعا تصديقياند دوستدار  برده

 یش مطلوبيتواند نمايچ وقت نمين هيدولت یگانگيخ اتحاد و يز در تاريانگ وحشت
ن احوال اسف يگذار است كه دوام ا حكم یجهت كيات يرا حائز گردد و طبعا مقتض
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 ین متضمن نبوده سهل است ضررهايدولت یرا برا یاشتمال مصلحت و صواب
وستدار حقا و اصوال اقدامات هذا ديرا استقبال خواهد كرد عل یگوناگون معنو

وسته است پروتست و يجه تجاوزات آنها بوقوع پيه را كه از نتيآن دولت عل یقوا
ن را جدا طلب نموده بانتظار يرجعت آنان و جبران تمام خسارات و دماء مقتول

 »معاون الدوله«توجه آن جناب مستطاب احترامات  حسن

 

 یع الثانيرب ٢٢س مورخه يلمراسله وزارت خارجه بسفارت انگ ٢٧۶نمره 
١٣٣٣ 

ن دولت يحوت مأمور ١٨ده در شب يكه امروز بدوستدار رس یاز قرار اطالع
س يرون شهر بوده با رئيدان بيك ميس قونسول آلمان را كه در يه انگليفخم

س كه از آن ين انگليز مأمورياند و ن تجارتخانه آلمان غفلته گرفته و بجهاز برده
 یاريرا بدست  یو واسموس آلمانياند كه مس ت درصدد بودهتن نوئل اسيجمله كاپ

ه فرارا به برازجان آمده و بنه يند و مشار الير نمايدستگ یات داوديدر خان حيح
ن مزبور از بندر يبه بوده است مأمور یو اموال او را كه از قرار مذكور معتن

در خاك  كه یزيانگ ن واقعات تأسفياند چون ا س حمل كردهيگ بجهاز انگلير
ر يباشد دوستدار ناگزيه مين دولت عليا یطرفيشود ناقض بيران واقع ميطرف ايب

خالف  یباقدامات مزبوره كه بكل ١٣٣٣ یع الثانيرب ۵است با عطف بمراسله 
اء دولت يكه اول ید و از آنجائيرسد جدا اعتراض نمايانتظار بعرصه شهود م

شه يران هميا یطرفيت بيرعا آن جناب جاللتماب و یران به مساعدتهايه ايعل
ن يسد ابواب ا یكامل حاصل است كه برا یدواريكنند امينگاه م یشناس بنظر حق

له يجم یدارد مساع ین منافات كليران كه با مصالح طرفيل اقدامات در خاك ايقب
س تجارتخانه و استرداد اموال واسموس و يبكار برده بجهت اعاده قونسول و رئ

اء يس باو و همراهانش احكام الزمه از طرف اوليه انگلميعدم تعرض دولت فخ
شود كه هرچه زودتر از يآن دولت صادر خواهند فرمود دوستدار ممنون م
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نگونه ينان كامل در عدم تكرار ايافته و اطميه آن جناب اطالع ياقدامات جد
 »معاون الدوله«. ديس حاصل نمايمه انگلين دولت فخيات مأموريعمل

 

 یع الثانيرب ٢٣له سفارت آلمان بوزارت امور خارجه مراس ٢٨٢نمره 
١٣٣٣ 

كه از طرف روسها به  یديت احترام توجه خاطر آن جناب را باهانت جديبا نها
دارد وارد آمده متوجه  یران دوستيكه با ا یران و بمنافع اتباع مملكتيا یطرفيب
منافع كا كه مأمور حفظ يسفارت امر یدرپ یسازد قشون روس باعتراضات پيم

موسوم به  ینگذارده و تجارتخانه آلمان یچگونه وقعيجان است هيآلمان در آذربا
اند كه  دهيرسان یز خود را به جائيآم ن رفتار ننگيرا اشغال كرده ا» پطاك«
ات و ين تخطياند دوستدار به تمام ا آن تجارتخانه را سرقت كرده یهايقال

تراض نموده و از آن جناب رد اعيگيصورت م یطرفيتجاوزات كه در مملكت ب
ه تجارتخانه يد كه در تخليز دستور العمل بدهيتبر یرانيخواهشمند است بعمال ا

ند يتجارتخانه مزبور را محافظت نما یهايد نموده و قالياصرار و تأك یآلمان
 »كاردرف«

 

 یع الثانيرب ٢۵سواد تلگراف حكومت بوشهر به وزارت داخله  ٢٨۶نمره 
١٣٣٣ 

 یجان عموميمانده از مسجد نو برگشتم ه ٢۵مساعت بظهر جمعه يالساعه كه ن
در بوشهر هرگز دست نداده  ین ازدحاميست كه فوق تصور است چنيا بدرجه

ن بود يحضور داشتند ملخص خطابه علماء ا یبود كل علماء و عموم طبقات اهال
ده يس رسياز بنادر بانگل یو جان یچ ضرر مالينكه هيكه سه سال است بدون ا

نه هتك حرمت يباشد در آنجا اخالل كرده و عده قشون نگاه داشته و حاال هم عال
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ه حجج االسالم محض يدولت را كرده با وصف احكام جهاد یطرفيا و بيو ح
اوامر حجج اسالم  یاند از اجرا ار فرمودهياخت یطرفينكه شاهنشاه محبوب ما بيا

س يم جالء قشون انگليندارم حاال هم قصد بلوا و جنگ و جهاد يا كرده یخوددار
م و دست از حقوق مشروعه يخواهيرا م یو رجعت قونسول و تاجر و خانم آلمان

ور جنوب زنده هستند و يغ یر و اهاليالت و عشايم و اگر ما را بكشند ايداريبرنم
ن بنده از علماء بوشهر تشكر يت رفتار خواهند كرد ايرانيت و ايفه اسالميبوظ

ت موافقت و مساعدت را با بنده فرموده و يه نهايات مليكنم كه با وجود حسيم
ن فقط در يدوار ساخته و متفرق فرمودند و ايه اميمردم را باقدامات دولت عل

حضرت يت پاك اعليفرجه و ن یو توجه امام عصر عجل اله تعال یفضل اله
عده  نين اين و تأمين بنده موفق به تسكيارواحنا فداه بوده و اال ا یاقدس شاهنشاه

ه مردم منتظر يشد حالياندازه ثوران و فوران داشت نم یجانشان بيمردم كه ه
چ شبهه يد امروز متفرق شدند و هين اميجه اقدامات دولت هستند كه فقط بهمينت
  »محمديعل«. ست كه باز اجتماع خواهند كردين

 

ع يرب ٢۶ران در پطروگراد يرمختار ايتلگراف وزارت خارجه بوز ٢٨٧نمره 
 ١٣٣٣ ینالثا

 یو آلمان یشياطر یند از اسرايگويكه م یشيچند روز قبل كه چند نفر اطر
ر كرده و ياند آگنت روس آنها را دستگ اند فرارا بقوچان آمده آباد بوده عشق

ها و يشياز اطر یدو نفر قزاق مشغول تجسس است كه اگر باز كس یبهمراه
ه رفتار روسها در شمال و حركات نگونيند اير نمايدا كنند آنها را دستگيها پيآلمان
ه است باندازه موجب تنفر عامه يدولت عل یطرفيسها در جنوب كه مخالف بيانگل

مشگل خواهند كرد و  یباشند موقع دولت را بس یه باقين رويشده كه هرگاه با
 یان مقتضين نكات را با بيس خواهد بود ايد روس و انگليمه آن عاياثرات وخ

جه را ين رفتار را تقاضا و نتياطرنشان و خاتمه دادن بار امور خارجه خيبوز
 »معاون الدوله«. ديتلگراف نمائ
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 ١٣٣٣ یع الثانيرب ٣تلگراف كارگذار آستارا بوزارت خارجه  ٢٩۴نمره 

كهزار و پانصد نفر سالدات با چهار عرابه توپ و دو توپ يبا يروز تقريد
. ل حركت كردنديرف اردبمسلسل كوچك از بادكوبه وارد آستارا و امروز بط

 »نيحس«

 

ع يكرمانشاهان مورخه رب یتلگراف وزارت خارجه بكارگذار ٢٩۶نمره 
  یالثان

 یده كه دو نفر آلمانيمقارن وصول مشروحه شما از سفارت روس مراسله رس
ن يدارند كه چون ايه سوار و اسلحه هستند و اظهار ميدر كرمانشاه مشغول ته

است كه اگر  یف كارگذاريشود تكل یريد جلوگيباشود يبه فساد م یفقره مؤد
د بعراق برود از يو شونمان ملتفت مطلب نشود او را كه بايكه مسيد بطوريبتوان

خواهد تا سرحد باستقبال ين است كه ميد واگر متعذر برايكرمانشاهان حركت بده
ت راه هر يامن ید و برايه نمايرمختار برود حق ندارد سوار مخصوص تهيوز

د و درصدد كشف رفتار و يهمراه او نمائ یدولت یخواهد از سوارهايسوار مقدر 
 »یقليعل«د ياالت او بوده اطالع دهيخ

م پطروگراد يران مقيرمختار ايتلگراف وزارت خارجه به وز ٣١٠نمره 
 ١٣٣٣االول  یجماد ٣مورخه 

بحضور  یابيرمختار روس در روز شرفيچنانكه سابقا تلگراف كردم وز

 :ن اظهار كرده استيعهد چنيولواالحضرت 

د قبل از ورود يال دارد تقاضا نمايران خيدم دولت ايكه شنياز قرار«

 ین است وليز برود فقط نظر من هميواالحضرت اقدس قشون روس از تبر
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نخواهد  یز اثر خوبين مطلب قبل از ورود واالحضرت اقدس به تبريابراز ا

اب بشود يرال قونسول روس شرفكه ژن یز موقعيد بعد از ورود به تبريبخش

از طرف واالحضرت اقدس  یقدر كه اظهار نيده است همين عقيچون او هم بهم

تعجب است كه  یبس یل جاين تفصيبا ا» بشود فورا مقصود حاصل خواهد شد

د كرده و رجعت قشون را به بعد از يرمختار را تردير خارجه اظهارات وزيوز

ت يند بعد از اعاده نظم و امنيگويه منكيكند مخصوصا ايختم جنگ موكول م

الزم  یوس بودن از مساعدتهايد جز مأيكنيم مالحظه ميدهيقشون را مراجعت م

با  یتوان گرفت چطور جنابعاليجه نميچ نتيم هيمنتظر و متوقع یليكه امروز خ

ن چند يا یدوارم برايد اميشويد متقاعد ميكه باوضاع دار یاحاطه و اطالعات كل

معاون . (ديخودتانرا ابراز فرمائ یهنر ذات ین موقع مقتضيا فقره كار در

 »)الدوله

 

 ۴م پطروگراد يران مقيرمختار ايتلگراف وزارت خارجه بوز ٣١٣نمره 

 ١٣٣٣ یاالول یجماد

ن يم حاصل مذاكرات ايس الوزراء و من در سفارت مهمان بوديرئ یامروز آقا

بشود و دست دولت در حفظ  یالاه یگران و دلتنگيكه رفع بهانه د نيا یاست برا

ت احضار ين را به فوريل و قزويو اردب یباز شود الزم است قشون انزل یطرفيب

 ید جنابعاليرمختار قول داد مطلب را امروز به پطروگراد تلگراف نمايند وزينما

ن قشون زود احضار شود و اال اثرات بد يد اياهتمام كن یليد و خيز مسبوق باشين

 یدرپ یر امور خارجه را به مذاكرات و مكاتبات پينا خاطر وزشود ضميظاهر م

د كه ينه سابق در باب لزوم رجعت قشون روس معطوف داشته و گوشزد نمائيكاب

كرده بودند سزاوار  ینيب شيه را پيران تمام اتفاقات و مشكالت حالياء امور اياول

جان يارند هكساعت زودتر مساعدت نموده و موقع مشكل را ملتفت و نگذياست 
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 »)معاون الدوله. (د شوديتول یبزرگ

 

 یاالول یجماد ۵الت فارس بوزارت خارجه مورخه يتلگراف ا ٣١۶نمره 

١٣٣٣ 

اند بنده  افتهيره يبه شش زبان اردو و غ یاء واسموس نوشتجاتينكه در اشيا

اند پس از آنكه  ندارم و آنچه در خصوص ورود واسموس نوشته یاطالع

گ به يبه تعاقب او از بندر ر یسيتان انگليكنفر كاپيزجان شد واسموس وارد برا

برازجان آمده بوده ژاندارمها واسموس را در تحت حفظ خودشان برحسب 

 یورود او بژاندارمر ۀعيراز آوردند طبيف بكازرون وارد و از كازرون بشيتكل

 با یپرس ه را فرستادم باحواليمنصب نظم كنفر صاحبيشد نظر به حفظ نزاكت 

ه رفتنه بود واسموس درخواست مالقات كرد من هم وقت دادم با يدرشكه كرا

كرد كه  یه نزد من آمد و شرح مسافرت خود را گفت و گمان ميهمان درشكه كرا

د در تهران بشود ين مذاكره بايسها بخواهم گفتم اياء او را از انگليتوانم اشيمن م

ندارم ضمنا  یم هنوز اطالعجه را بفهمد گفتيروز هم آمد كه نتيو رفت و پر

او روز ورود خواسته بود دو روز . دهيك مقدار از اسباب او رسياطالع داد كه 

سها از يكه انگل یدر منزل ژاندارمها بماند مخصوصا باو گفته بودند با سوءظن

كه پارسال در  یم و همان شب به منزليم قبول كنيتوان یاالت شما دارند نميخ

ن يتن اورتيجا منزل كرده بود رفت در باب مذاكرات كاپراز آنيموقع آمدن بش

نا يقين يريوان قطعا و سايدانست ناظر دينم یزيتس سؤال كردم چيگرن از پراو

و  یك نفر ارمنيس كه يانگل یس نخواهند كرد تلگرافچيبرضد دولت انگل یاقدام

شه حكومت كازرون و يطانهاست كه هميج نام دارد در كازرون از شيمگرد

اند و من ابدا  ر او را خواستهيير تغين سال اخيوان در ايدارمها و ناظر دژان

تس يكنم و امروز هم به پراو یق مينان ندارم معهذا تحقياو اطم یها براپورت
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ن اظهارات نكنند و خودم هم بناظر يد كردم قدغن كند كه ژاندارمها ابدا از ايتأك

تلگراف اخطار كردم كه در  ارتيو دشتستان قبل از ز ین دشتيوان و خوانيد

ن يس صبح نزد من آمد و هميكنند چون قونسول انگل یاسكات مردم سع

االت ين مطالب صحت ندارد اكثرش خياظهارات را كرد او را مطمئن كردم كه ا

س يال كرده باشد قونسول انگلينكه واسموس خياست و اشتهارات جهال ا یواه

ن زمزمه است كه يان مردم شهر ايمندارد برعكس  یرد جز واهمه ماخذيرا بگ

د و در شهر منزل كند مبادا او را هم مثل قونسول يايواسموس خوب است بشهر ب

: د افكار چقدر مشوش است از راست به چپيخبر ببرند مالحظه فرمائ یبوشهر ب

 ع الدولهيصن -مخبر الملك -مخبر السلطنه

نگونه اقدامات كه ياز ااء دولت آسوده باشد كه در فارس يدر هرحال خاطر اول

را از  یدرجه افسردگ ینكه تمام مردم اعلياند نخواهد شد اما از ا احتمال داده

ن مردم يد اگر افكار ايچ شبهه نداشته باشيگ دارند هيه بوشهر و بندر ريقض

ن ير در ضمن اين افكار است بتدابيمحل مالحظه است شرط عقل اصالح ا

 یگفتم كه ابدا احتمال حدوث حادثه و رفتار سيمذاكرات امروز با قونسول انگل

اده كردن يرا ممكن است پيند زياده نمايپ یست قشونيبمثل بوشهر هم صالح ن

اء امور يار از دست اوليك مردم بشود كه اختيقشون تازه باندازه اسباب تحر

 یخبر یفهمم البد در قونسولگريرا نم یبرود مسئله سوزاندن اوراق قونسولگر

ران باشد نخواهد بود اما در باب يبا ا یا روابط دوستي یطرفيخالل بكه موهم ا

و طرفدار مصالح  یرانيام من ا ز هم گفتهياالت مكرر در تبرياتحاد من با آن خ

بنا باشد مجبور  یشناسم اگر روز یس و روس را نميملت هستم آلمان و انگل

ورت چطور ن صيت خود رفتار كنم كناره خواهم جست در ايشوم برخالف مل

اقدام كنم كه ضررش از شمال تا جنوب  یمات در كاريممكن است من بدون تعل

ن موقع كه آتش يس در ايران را خواهد گرفت در نظر من اقدامات خود انگليا
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ج مردم جاهل يجا منتشر است زودتر مه ا را گرفته و احكام حجج االسالم همهيدن

ره مخل ياق بزبان اردو و غاور یكه بعض ین موقعيران خواهد شد در چنيا

ر را هم مخل ياست اگر مردم ورود با اسلحه را به مملكت و تعاقب غ یطرفيب

 یلير خيگرمس یست بنده از مردم وحشياد كنند تعجب نيبدانند و فر یطرفيب

س از هركس از ياند خود انگل اد قناعت كردهين موقع بداد و فريممنونم كه در ا

داند كه در دفاع وطن خود از دولت يه است و مر بهتر آگايحال مردم گرمس

ن يكرد كه به رگ تعصب ا ید طورينصورت نبايخارج واهمه ندارند پس در ا

ف بربخورد اما در باب اسلحه كه ببوشهر و محمره وارد شده است بنده يطوا

د يهست با یقاتيدانند اگر تحقياء دولت بهتر ميندارم و البته اول یچگونه اطالعيه

ندارم در مسئله قدغن  یها بنده اطالعياالت سوئديك كرد و از خاز گمر

دانم يرا بد م یرينطور جلوگيدولت است اما من ا یايار با اوليبتلگرافخانه اخت

باالخره مردم از اظهار باقدام دست خواهند زد و از نظم بتمرد خواهند پرداخت 

كازرون باز از كنم كه ارائه احكام جهاد بتوسط واسموس در يمعهذا عرض نم

ر است و االن سه ماه ين احكام عالمگيرا كه ايآنجاست ز یتلگرافچ یها استيس

نشوند حرف  یك فطرين است كه مردم تحرياست نقل سر هر بازار است عمده ا

از تلگرافات چه مصرف خواهد داشت قاصد  یريشود جلوگياد زده ميدر دهن ز

د گرفت اوال مردم يحرف را نبا یلوده بنده جيم كرد به عقيو مكتوب را چه خواه

كنفر ين يريد حسن جل المنان مثل سايدلخوش باشند و بغض نكنند س یبحرف خال

راز آمده و عازم طهران يندارد فعال هم بش یتياز افراد است و در نظر بنده اهم

حت ينص یكه او را برا یس ژاندارمريتس رئياست و در مذاكرات امور با پراو

 یزيس را منكر شد چيث احتماالت قونسول انگليبودم از هر ح و داللت خواسته

اء يم مركز ارجاع قونسول آلمان و استرداد اشيكه معلوم شد آن بود كه بتعل

راز و بوشهر خواسته است گفتم بشما چه يس در شيواسموس را از قونسول انگل

قدام مات تهران آنرا اخطار كرده است كه اگر بخواهند ايداشت گفت تعل یربط
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 »)مخبر السلطنه یقليمهد. (خواهند كرد یريبكنند جلوگ یطرفيمخالف ب

 یت دشواريران در آنوقت گرفتار چه موقعيكند كه ايمطالعه سطور باال ثابت م

كامل را  یطرفياطات الزمه را بعمل آورده و شرائط بيبوده و باآنكه تمام احت

ن موضوع يبا ین توجهيمتحارب كوچكتر یمراعات نموده معذلك دولتها

آنها اقتضا نموده با كمال  یو نظام یاسيات سياند و هر وقت مقتض نكرده

ما را نقض كرده و فقط در پرده توسل بمكاتبات  یطرف یب یپروائ یجسارت و ب

شروع جلوه  یگناهيبه ب یزيآم و الفاظ مؤدب تجاوزات خود را با رنگ

  )١(.اند داده

  

  

 

   :مآخذ و توضيحات◀

  

: تهران: ،نشر » ١٩١۴-١٩١٨ران در جنگ بزرگ يا«وله سپهر الد مورخ -١
  ۵٨ – ١٠٠صص .  ١٣۶٢اديب، 
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  الممالک مستوفی  حسن ميرزا ◀

در »  ايران در جنگ بزرگ«آقای مورخ الدوله در کتاب : باقرعاقلی مينويسد
  :باره ی حسن  مستوفی  چنين می نويسد

نواده های ايران که به آزادی مستوفی الممالک ازمعروفترين و قديمی ترين خا
در ده سالگی به مقام مستوفی . خواهی و وطن دوستی و درستی معروف بود

اند، -و همواره شاه و مردم او را مورد احترام و عزت قرار داده. الممالکی رسيد
، صدراعظم ناصرالدين شاه »ميرزا يوسف مستوفی الممالک آشتيانی«پدرش 

ق .ه١٣۵١الثانی -ربيع ٢۵ق و وفاتش در .ه١٢٩١تولد او در رمضان - .بود
حسن مستوفی تحصيالت مقدماتی را . ش به وقوع پيوست١٣١١ششم شهريور

پدرش مادامی که حيات داشت درباره تحصيل . نزد معلمين خصوصی فرا گرفت
مستوفی چون به ده سالگی رسيد، . داد-او جد و جهد زيادی از خود نشان می

بنابر استدعای وی لقب مستوفی الممالک و عنوان پدرش صدراعظم ايران شد و 
و حاج ميرزا نصرهللا . آن که وزارت دارائی بود، به فرزندش تفويض شد

گرگانی که يکی از مستوفيان درجه اول بود، به نيابت مستوفی المماک خردسال 
  .تعيين گرديد

 :آقای مهدی بامداد در کتاب  رجال  در اين باره چنين نوشته  است

. زندگی را بدرود گفت) ميرزا يوسف(الممالک-ق که مستوفی.ه ١٣٠٣ر د   
تمام کارها و مشاغلی که داشت بر حسب امر شاه، به پسر خردسالش به نيابت 

سال از کار برکنار و خانه نشين بود  ۵وزير دفتر که مدت » ميرزا هدايت هللا«
خالف ميل وزير با اينکه سن نيابت مستوفی الممالک خرد سال بر . واگذار شد

دفتر و برای وی سخت و ناگوار بود؛ ولی چون شاه امر کرده بود، اطاعت نمود 
سال بود، به  ١١و هر وقت که ميرزا حسن مسوفی المالک که سنش در حدود 

دفتر استيفا می رفت، وزير دفتر مانند للـه ای او را جلو انداخته و خود در 
 . عقبش راه می فتاد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٥                                                                                 دق ، 

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

ق تحت نظر ميرزا هدايت انجام وظيفه نمود و حتی .ه١٣١٠حسن مستوفی تا 
ميرزا هدايت در  ١٣١٠در سال . ُمهر وی نزد ميرزا هدايت باقی می ماند

در اين هنگام . گذشت و فرزند ارشدش ميرزا حسين به جای وی وزير دفتر شد
گيری  کردند بطوری عالب مستوفيان  قديمی به نفع فرزندان خود از کار کناره 

که معتمد السلطنه مستوفی آذربايجان به نفع فرزند خود که بعدها وثوق الدوله 
لقب  گرفت از کار استيفا خارج شد و ميرزا حسن مستوفی خود امور استيفا را 

مستوفی  سالهای جوانی را در ايران گذارانيد و غالباً وقت خود . عهده دار گرديد
تا زمانی که ناصرالدين  شاه . وستان سپری می ساخترا به شکار و مصاحبت د

حيات داشت ميرزا حسن مورد احترام و عزت شاه بود ولی پس از مرگ وی 
وزارت دارائی را از او گرفته به ناصر الملک دادند و مستوفی الممالک فقط 

 .عنوان تشريفاتی بود

ختلف سال در کشورهای م ۵ق به اروپا رفت و مدت .ه١٣٢٠مستوفی در   
ی وی در آنجا محلی برای -اروپا به گردش و سياحت مشغول بود و خانه

در اين سفر مستوفی قسمت اعظم . ارتزاق و زندگانی ايرانيان مقيم اروپا بود
آوری آن اهتمام و کوشش زيادی نموده بود، -دارائی خود را که پدرش در جمع

  .داده بوداز دست داد و در آنجا زندگانی اشرافی برای خود تشکيل 

شاه رفت و شاه رسما از او » مظفرالدين«در پاريس به مالقات ١٣٢٣در  
مستوفی با وجودی . دعوت نمود، که به ايران بازگردد و شغلی را تصدی نمايد

که به شاه وعده مساعد داده بود؛ ولی مادامی که آن پادشاه حيات داشت به ايران 
 .نيامد

واهان ايران که قسمتی از آن را در نهضت مشروطيت و جنبش آزاديخ   
کردند، مستوفی دخالتی نداشت و در اروپا -ها اداره می-مستبدين و فرصت طلب

آورد؛ يا از مجرای -اخبار آن را از طريق مطبوعات خارجی به دست می
پس از صدور فرمان مشروطيت . شد-ايرانيان مقيم اروپا از آن مستحضر می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٧                                                                                 دق ، 

  

  

  

آمد و به نمايندگی مجلس رسيد و پس از چند  مستوفی به تشويق اتابک به ايران
 .ماهی در کابينه اتابک به عنوان وزير جنگ وارد شد

در ميدان بهارستان به ضرب گلوله های  ١٣٢۵رجب ٢١در » اتابک«    
کشته شد و اعضای کابينه وی نيز مرعوب، و از ميدان » عباس آقای تبريزی«

  .سياست خارج شدند

همچنان "  ناصرالمک"و " مشيرالسلطنه"های اول حسن مستوفی در کابينه  
ارديبهشت  ١۵که در " نظام السلطنه"در کابينه اول و دوم . وزير جنگ بود

در کابينه . ش تشکيل شد، باز هم وزارت جنگ را عهده دار گرديد١٢٨٧
مستوفی نيز متصدی . اداره می شد" سعدالدوله"که به کفالت " ناصرالملک"

چند روز قبل از فتح تهران، استعفا کرد و جای خود را  وزارت جنگ بود؛ ولی
  . داد"  بهادر جنگ"به امير 

دمحمعلی «بعد از آنکه نيروهای گيالن و اصفهان به تهران وارد شدند، و 
به سفارت روس پناهند گرديد، و در اثر اين پناهندگی از سلطنت مخلوع » ميرزا

امور کشور را به عهده داشت ای که اداره -شد؛ مستوفی از طرف هيئت مديره
ش ١٢٨٩در مرداد . منصوب شد" احمد شاه "به سمت وزير دربار سلطان 

. مستوفی مورد تمايل نمايندگان دوره دوم قرار گرفت و به زمامداری رسيد
 .ماه در مقام نخست وزير بود ٨نزديک به 

نگ وزير ج» السلطنه-قوام«مستوفی دوره زمامداری خود توانست با کمک     
های بعضی از -نسبت به خلع سالح مجاهدين اقدام، و از خودسری

از طرف بعضی از  ١٢٨٩وی در اواخر سال . طلبان جلوگيری کند-مشروطه
که محروم شده بود " عضدالملک"نمايندگان، کانديدای نيابت سلطنت به جای 

به " ناصرالمک"بر مستوفی فائق شدند و " ناصرالمک"گرديد؛ ولی طرفداران 
 .گيری کرد-يابت سلطنت رسيد و ميرزا حسن مستوفی از نخست وزيری کنارهن
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بار ديگر به زمامداری رسيد و اين موقعی بود که  ١٢٩٢مرداد  ٢۶وی در 
زمامداری دوم . دار شده بود-امور سلطنت را رسما عهده"  احمد شاه"سلطان 

ر جنگ بين مستوفی مصادف با موقعی بود که ناقوس کليساهای اروپا در اث
دادند و مستوفی در اين کابينه -اللملی اول، مردم را به آتش و خون، نويد می

به " عين الدوله"خود، وزارت کشور را نيز به عهده گرفت؛ اما پس از مدتی 
وزارت داخله منصوب، و آگهی انتخابات دوره سوم را صادر نمود و باالخره 

وزير "  عين الدوله"خود را به در مقابل مشکالت تاب مقاومت نياورد و جای 
زياد، طوالنی نشد و بار ديگر " عين الدوله"عمر کابينه . داخله کابينه خود داد

برای بار چهارم رييس  ١٢٩۶مستوفی در . مستوفی، فقط سه ماه زمامدار بود
تا اينکه . دار بود-الوزرا شد و مدت سه ماه وزارت کشور را نيز عهده

در اين کابينه مستوفی موفق . ارت کشور معرفی نمودرا به وز" مخبرالسلطنه"
شد، برای تخليه ايران از طرف متفقين اقداماتی به عمل آورد و حکام جابر را 

را با اختيارات، به آستان خراسان اعزام " قوام السلطنه. "از کار برکنار سازد
انجام نمود و مقدمات انجام انتخابات دوره چهارم را صادر کرد؛ ولی موفق به 

ساقط گرديد و مستوفی در رديف  ١٢٩٧اين کابينه در فروردين . آن نگرديد
قبل از زمامداری سردار  ١٢٩٩رجال آماده برای کار قرار گرفت و در 

پيشنهاد شد؛ » عين الدوله«نخست وزيری، به مستوفی و " هللا اکبر-فتح"منصور 
ردار منصور زمامدار ولی هيچ کدام زير بار اين مسئوليت نرفتند و سرانجام س

 .گرديد

مستوفی مورد تعرض قرار نگرفت و محترمانه در باغ ١٢٩٩در کودتای    
 .کرد و ناظر اوضاع و احوال سياسی ايران بود-خود زندگی می

به نخست وزيری رسيد و دستور افتتاح » قوام السلطنه«وقتی  ١٣٠٠در     
در دوران صدارت قسمتی از نمايندگان اين دوره . مجلس را صادر کرد

انتخاب شده بودند؛ مستوفی در انتخابات دوره چهارم مجلس » الدوله-وثوق«
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هزار رای وکيل اول تهران  ٨شورای ملی از تهران شرکت کرد و با کمتر از 
نخست " قوام السلطنه"شد، و در صف وکالی مجلس جای گرفت؛ و به جای 

 .نخست وزيری می رسيداين پنجمين باری بود که مستوفی به . وزير گرديد

ها بود؛ ولی اقليت بزرگی به -نخست وزيری مستوفی با کمک سوسياليست  
را " قوام السلطنه"با زمامداری او مخالف بودند و "  درسمسيد حسن "زعامت 

 ١٣٠٢در سال " مدرس "باالخره . دانستند-برای ادامه خدمت مناسب تر می
به مستوفی الممالک آقا خطاب (اوطی نطق مفصلی آق. دولت را استيضاح نمود

ساعته مستوفی را با  ۵در نطق " مدرس"را قاصر دانست نه مقصر، .) شد-می
مستوفی حکم : وی گفت. قوام مقايسه کرد، و آن دو را به دو شمشير تعبير نمود

مستوفی در پاسخ . شمشير مرصع را دارد، که بايد در اعياد از آن استفاده نمود
می دانم وضعيات امروزه طوری است که اشخاصی : "چنين گفت" مدرس"

امثال من اصال دخالتشان در امور چندان پيشرفتی ندارد و متاسفانه و بدبختانه 
در اين مملکت هم اشخاصی می خواهند که داخل کار بشوند و آجيل هايی هم 

من نه می گيرم و نه می دهم، و اصراری هم به . بگيرند و آجيل هايی هم بدهند
ندارم و اين ايام غيبت مجلس، را هم که شايد به عقيده بعضی که اشتها  ماندن

 .»کنم و معده من هم خراب است و نمی تواند هضم کند-دارند واگذار می

مستوفی پس از ايراد اين نطق از مجلس خارج شد و جای خود را به   
، پس از در انتخابات دوره پنجم بار ديگر وکيل تهران گرديد. »مشيرالدوله داد«

از رياست مجلس نمايندگان مستوفی را به اين سمت " موتمن الملک"استعفای 
 .  انتخاب کردند؛ ولی او نپذيرفت و از زير بار اين مسئوليت شانه خالی کرد

ش قانون استخدام را از تصويب مجلس گذارانيد و  ١٣٠١مستوفی الممالک در 
  .دتا چند سال قبل اين قانون تا حدی مالک عمل بو

ش صورت گرفت که پس از  ١٣٠۵ششمين زمامداری مستوفی در خرداد ماه  
کناره گيری ذکاء الملک فروغی در اثر ابراز تمايل نمايندگان دوره ششم به 
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ً سه کابينه  تشکيل داد وی در کابينه  اول . نخست وزيری رسيد و مجموعا
  . وزارت  کشور را بر عهده  گرفت

ار کناره گيری کرد و تا آخرعمر شغلی اختيار از ک ١٣٠۶مستوفی در خرداد 
  .ش اتفاق افتاد ١٣١١ننمود وفات او در ششم  شهريور ماه 

مستوفی الممالک يکی از چهره های جالب  و مهم  عصر مشروطيت است 
پنج مرتبه وزير . شش بار به نخست وزيری رسيد و يازده  کابينه تشکيل داد

عه وزير امور خارجه و يکبار وزير جنگ و چهار نوبت وزير کشور و يک دف
در ادوار اول و سوم و چهارم و پنجم نماينده مجلس شورای ملی بود . مشاور شد

غالب . ولی به علت احراز مشاغل اجرائی کمتر در مجلس انجام وظيفه نمود
مورخين  از او به نيکی ياد می کنند و اقدام او در اعالن بی طرفی درجنگ بين 

  .تمهال برای قروض   را ستودندالمللی اول و اس

همسران متعدد  انتخاب کرد . مستوفی مردی به تمام معنی اعيان و اشرافی بود
و دارای فرزندان  متعددی  شد ولی هيچکدام از فرزندانش  رشد  سياسی و 

  .عملی  پيدا  نکردند

در باره خصوصيات اخالقی مستوفی آقای ابراهيم صفائی در کتاب رهبران  
  :چنين نوشته اند مشروطه

با ادبيات فارسی  و صرف و نحو . مستوفی تحصيالت متوسطی داشت « 
به اقتضای تربيت  پدری . زبان   فرانسه را به خوبی می دانست. عربی آشنا بود

. به شعائر ملی و مذهبی احترام می کرد. درويش مسلک درويش دوست بود
تار بزرگمنشانه به او يک دارای احساس و غرور ملی بود همين احساسات و رف

او اهل  هيچگونه . خطاب می کردند» آقا« شخصيت ملی داده بود و عموم او را 
سوء استفاده ای نبود  و  به همين  مناسب  ثروت  فراوان  موروثی خود را  با 

  »...اسراف  و تبذير  خرج کرد
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  ٢٣حسن مستوفی در مدت عمر خود ده همسر انتخاب کرد و مجموعاً صاحب 
   )١(»...فرزند شد که ده تن  از انها دختر و بقيه پسر بودند

ده   هرروزدر پاريس ]مستوفی الممالکحسن [:سدينو هدايت می مخبرالسلطنه«
پس ازهفت سال به ايران برگشت وهمواره . دوازده نفربرسفره اش می نشستند -

  ».بود مورد توسل دولت وملت 

اتابک (السلطان  اصغرخان امينبه درخواست ميرزا علی  ١٢٨۶او در« 
خالی کابينه يعنی وزارت جنگ را عهده  به تهران بازگشت وتنها سمت ) اعظم

ازسوی اتابک  مرداد اين سال جهت اخذ رأی اعتماد  ٨مستوفی درروز . دار شد
اما درهمين روز اتابک هنگام خروج از مجلس . اعظم به مجلس معرفی شد

های ميرزا احمد خان  حسن مستوفی در کابينه ميرزا. رسيد ترورشد و به قتل 
حسينقلی خان نظام السلطنه مافی  مشيرالسلطنه، ميرزا ابوالقاسم ناصرالملک، 

  .وميرزا جواد خان سعدالدوله نيز وزير جنگ بود

در اين . که تشکيل شد) سپهدار اعظم (در حکومت اول دمحم ولی خان تنکابنی 
او در سومين کابينه دمحم ولی خان نيزهمين   .کابينه، مستوفی وزير ماليه بود

 ٣٨در  با سقوط کابينه دمحم ولی خان تنکابنی، مستوفی . مسئوليت را داشت
اولين کابينه خود را به  ١٢٨٩سالگی مأمور تشکيل کابينه شد و در سوم مرداد 

در اين زمان ايران در آستانه جنگ اول جهانی صحنه  . مجلس دوم معرفی کرد
معيشتی مردم به شدت  يروهای انگليسی، روسيه و آلمان بوده و وضع دخالت ن

حسن مستوفی مردی رئوف و مهربان، سياستمداری متعادل، در . وخيم بود
مناعت . بدی می ديد خوبی می کرد. قدم و از دشمنی رو گردان بود دوستی ثابت 

ملی ايران و جزو چند تن رجل خوشنام  تمام معنا درستکار . داشت و تکبرنداشت
  .در قرن اخير است
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، مستوفی الممالک برای چهارمين بار به نخست وزيری ١٢٩۴در ديماه 
پنجمين و . بيش از چهار ماه دوام نياورد انتخاب شد و اين بار نيز حکومت او 

ماه سال  بــهـــمـــن  ٢۵آخرين دوره نخست وزيری او در دوران قاجاريه، از 
آغاز شد و همکاری او با رضا  ١٢٩٩، در حدود دو سال بعد از کودتای ١٣٠١

رضا خان سردار سپه که در تمام کابينه های . آغاز گرديد خان در همين دوران 
مستوفی الممالک نيز همين  بعد از کودتا سمت وزير جنگ را داشت در دولت 

ست وزيری در اين زمان رضا خان خود داوطلب مقام نخ. سمت را حفظ کرد
مستوفی الممالک هم که عمال خود را مصلوب االختيار ميديد  در خرداد  بود و 

) فروغی (  وزير خارجه کابينه خود استيضاح مدرس را از  ١٣٠٢ماه سال 
  . بهانه کرد و استعفا داد

نصرهللا  سخنرانی مستوفی الممالک درپاسخ مدرس معروفترين نطق اوست و 
لسه مجلس حضورداشته، درخاطرات خود ازآن جلسه، انتظام که خود دراين ج

  :مدرس و پاسخ فروغی چنين می نويسد پس از اشاره به اظهارات 
فروغی که از تريبون پائين آمد، مستوفی ازجا برخاست وبا وقاری که «  

نطق معروفی را که آجيل نمی گيرم و  مختص خودش بود پشت تريبون رفت و 
درمجالس  آنزمان حرف زدن مستوفی را جزآنچه  من تا. نمی دهم ايراد کرد

ومحافل خصوصی می گفت نشنيده بودم و گمان اينکه ازعهده ادای نطقی برآيد 
چهارم تقنينيه که درمجلس کارمی کردم ومراقب اعمال و  دردوره . نمی کردم

آمد و اگر هم اتفاقا حاضر  رفتار همه نمايندگان بودم کمتر مستوفی به مجلس می 
کارهايش مخصوص به خود و . د هيچوقت در مباحثات شرکت نمی کردمی ش

از جمله وقتی وارد تاالر مجلس می شد به صدای بلند سالم می . نبود قابل تقليد 
مستوفی، که هنوز هم در خاطره ها  انصافا بايد گفت که نطق آن روز ...کرد

رشاء  عريف مودب باقی و پاره ای از کلماتش مانند آجيل گرفتن وآجيل دادن که ت
  ». و ارتشاء است اصطالح شده، در عالم خود شاهکاری بود

خرداد  - ١٣٠۶خرداد (آخرين دوره نخست وزيری مستوفی الممالک که 
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انجاميد پر بارترين دوران خدمات دولتی او  قريب يک سال به طول )  ١٣٠۵
دمات احداث مق بود که ايجاد تشکيالت نوين دادگستری، الغاء کاپيتوالسيون و 
   )٢(» .راه آهن سرتاسری ايران نيز در دوران زمامداری او انجام گرفت

  
در بارۀ عمو زاده اش  رنجهای سياسی دکتر مصدق»   خاطرات و تألمات« در

  : آمده است  مستوفی الممالک 
همانطورکه درهرکشوراحزاب سياسی و مشروطه الزم و ملزوم «    - ١

طنانم حس می کردند که مشروطه بدون مرکز يکديگرند در  ايران نيز همو
اتکاء سر نخواهد  گرفت و روی اين نظرهرچند نفرکه باهم تجانس واشتراک 

منافع داشتند  جمعيتی تشکيل می دادند تا در موقع  لزوم همه روی  يک اصل  
متفق  باشند و بتوانند از آزادی دفاع کنند و الحق هم که عده ای جان در کف 

  .راه ايمان وعقيده از همه چيز گذشتند نهادند و در
اجتماعات مزبور هر کدام  روی خود نامی گذاشت و يکی از آن اجتماعات  که 

انه ی مستوفی الممالک از اهالی آشتيان و گرگان خ چندی بعد از مشروطيت در
درآنجا تشکيل می شد ]  انسانيت[مجمع« و تفرش تشکيل گرديد روی خود نام 

تاموقع  » سرباز ملّی « های ديگرعده ای مسلح  داشت بنام  ومثل بعضی انجمن
     )٣(».لزوم  از آزادی دفاع کنند

دکتر مصدّق در مورد زمينه چينی و دسيسه برای طرح و تصويب طرح    -  ٢
ناقض قانون اساسی بود زيرا که مجلس حق نداشت سلسله قاجار را از « که 

، چنين می »جلس مؤّسسان می کردسلطنت خلع کند و اين کار را می بايست م
 :گويد
مرحوم مستوفی الممالک به من تلفن کرد که  ١٣٠٤صبح شنبه نهم آبان ماه  »

 …مجلس می روم يا نمی روم؟ گفتم امروز روز جلسه نيست
مگر شما اّطالع نداريد که امروز جلسۀ فوق العاده برای کار مهّمی : گفت

من، پس ازمشورت چنانچه الزم شد می  تشکيل می شود، اگر مايليد بيائيد منزل
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منزل ايشان دريکی از خانه های خواهرشان، خانم همدم . رويم واال نمی رويم
گفتند مادّۀ واحده ای . به آنجا رفتم. السلطنه در کوچه مسجد سراج الملک بود

تهيه شده است و آقای حسين عالء را شب قبل برای امضای آن به خانه آقای 
همچنين آقای حاج ميرزا يحيی . الوزراء دعوت کرده اند سردار سپه رئيس

آقای حسين عالء به خانه آقای مؤتمن . دولت آبادی را، آنها امضا نکرده اند
پس از مذاکرات، آقايان مشيرالدوله . الملک آمدند و در آنجا جلسۀ ما تشکيل شد

که برويم  و مؤتمن الملک گفتند ما فردا به مجلس نمی رويم ولی من مردّد هستم
اين است که خواستم با شما مشورت بکنم، هر طور که در مشورت . يا نرويم

 .موافقت حاصل شد، همانطور عمل می کنيم
گفتم به توپچی ده سال مواجب می دهند برای )مستوفی الممالک(من به ايشان 

نمايندگان مجلس هم مکلّفند که از قانون اساسی دفاع . اينکه يک روز شليک کند
اگر روزی بخواهند آنرا نقض کنند و وکيلی از دفاع آن خودداری کند در . دکنن

. گفتند من کامالً موافقم. حکم همان توپچی است که انجام وظيفه نکرده است
. خوب است تلفن کنيم آقای حسين عالء هم بيايد اينجا و به اتّفاق به مجلس برويم

 .به اتّفاق به مجلس رفتيمما سه نفر در اتومبيل من . آقای حسين عالء آمد
اشخاص تماشاچی که در روزهای جلسه ديده می شد، به هيچ وجه نبودند، و 

بودند، به لباس سويل ) و شهربانی ( اشخاص ديگری که عدّۀ بيشترآنها نظامی 
وارد مجلس شديم و بهتر آن دانستيم که با مرحوم مدّرس هم . به مجلس آوردند

ر اطاقی که فراکسيون اقلّيت مجلس تشکيل می شد همگی به اتّفاق، د. شورکنيم
من از مرحوم . مرحوم مدّرس و مرحوم شاهزاده سليمان ميرزا بودند. رفتيم

مدّرس و شاهزاده سليمان ميرزا پرسيدم که درمجلس، چه مشيی اتّخاذ 
 .خواهندکرد؟ جواب صريح و روشنی نشنيديم

آقای « مستوفی الممالک گفت در حينی که آنجا بوديم، پيشخدمت آمد و به آقای 
آقای » قائم مقام الملک خارج از اطاق، می خواهند با شما مذاکراتی کنند

چون من با شما آمده ام « مستوفی الممالک رفت، و در مراجعت به من گفت
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آقای قائم مقام : امروز به مجلس، می خواهم هر چه می شود با شما مشورت کنم
. ا می خواهند همين ساعت با من مالقات کنندالملک گفت که آقای رئيس الوزر

من به ايشان » اگرشما صالح می دانيد می روم، واّال از رفتن امتناع می کنم 
شما تشريف ببريد و طوری کنيد که مادّه واحده، . گفتم که رفتن صالح است

ايشان برخاستند، هنوزاز . امروز مطرح نشود تا در اين باب شور کافی بشود
نشده، من تقاضا کردم که برگردند تا در موضوع ديگری مذاکره اطاق دور 

چون آقای مؤتمن الملک از : ايشان برگشتند، و موضوع مذاکره اين بود که. کنيم
چهاردهم مهرماه که انتخابات هيئت رييسه انجام شد، ايشان به سمت رياست 

خيرهم انتخاب شده بودند واز قبول رياست خود داری می کردند، و روزهای ا
رياست مجلس آقای مستوفی الممالک را انتخاب کرده بودند، از اين نظرکه چون 

[ می خواستند] اداره کنند ايشان حاضر نمی شوند جلسه را[اکثريت می دانستند] 
آقای تديّن به سمت نيابت رياست، جلسۀ آن روز را اداره کند، و آقای مستوفی 

و شرحی هم نوشته بودند و يقين  الممالک از قبول رياست عذرخواسته بودند
به ايشان گفتم مجدّداً … داشتند که نوشتۀ ايشان را در آن جلسه نخواهند خواند

استعفای خود را از مقام رياست بنويسند و به آقای حسن عال بدهند، که وقتی 
 .جلسه تشکيل شد در مجلس خوانده شود

و به آقای عال دادند و به آقای مستوفی الممالک مجدداً استعفای خود را نوشتند 
. بعد، از اطاق اقلّيت با مرحوم مدّرس به سرسرا آمديم. خانۀ رييس الوزرا رفتند

در آنجا بعضی از نمايندگان، آقای تقی زاده و مرا تهديد کردند که هر کس 
مخالفت کند برای او خطر جانی هست، چونکه دو روز قبل از آن، مدير 

بجای ملک الشعرای بهار که جزو اقلّيت و  قزوين را ]نصيحت [… روزنامه
در اين اثنا زنگ جلسه را . مخالف با دولت بود کشتند، و اين تهديد قابل قبول بود

يکی دری که فعالً هم : تاالر جلسه در آن وقت، دو در ورودی داشت. نواختند
نمايندگان از آنجا وارد می شوند که جنوب شرقی تاالر است، در ديگر سمت 

 .شرقی تاالر است که اکنون از آنجا به تاالر جلسه رفت و آمدی نمی شودشمال 
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در جلو در جنوب شرقی مرحوم تيمور تاش، و در جلو در شمال شرقی آقای 
. ذکاءالملک فروغی ايستاده بودند و وکال را دعوت به رفتن در جلسه می نمودند

ولی اسدی نمی  .آقای تيمور تاش به آقای اسدی تکليف ورود به جلسه می کرد
نرفتن شما موجب مسئوليت امير شوکت الملک خواهد « بعد به او گفت . رفت

پس از آن اسدی اطاعت کرد و » .شد که شما را انتخاب کرده و فرستاده است
 .وارد جلسه شد

رفقای من هم آقای تقی زاده، اقای حسين عال، آقای ميرزا يحيی دولت آبادی با 
اقای تدّين به سمت نيابت رياست، جلسه را اداره می . خود من وارد جلسه شديم

آقای عال استعفا نامۀ آقای مستوفی الممالک را به مقام رياست داد که پس . نمود
از قرائت، مرحوم مدّرس مذاکراتی در اين زمينه که مجلس رئيس ندارد و قبل 

مود ن) به شرحی که در جرايد منتشر شده( ازانتخاب رئيس کاری نمی توان کرد
 .و از جلسه خارج شد

پس . پس از اينکه مادۀ واحده مطرح شد، آقای عال مخالفت خود را اظهار نمود
در حينی که نمايندۀ . از آن، يک نفراز نمايندگان موافق دولت صحبت کرد

برای اينکه حالم بسيار . موافق دولت صحبت می کرد، من از جلسه خارج شدم
موقع خروج . جلسه قدری خود را تسکين دهمبد بود و می خواستم در خارج از 

گفتم نه ، » شما می خواهيد برويد؟« از جلسه، آقای تيمور تاش به من گفت که 
 .باز بر می گردم

. موقعی که من خارج از جلسه بودم، نايب رئيس می خواست به من اجازه دهد
ل نطق موقعی که ايشان مشغو. چون غايب بودم نوبت من به آقای تقی زاده رسيد

چون درجلسه آقای سيد محی الدين مزارعی وکيل . بودند وارد جلسه شدم
شيراز، پهلوی من می نشست، به من گفت که وقتی خارج از جلسه بودم نايب 
رييس می خواست به من اجازه بدهد، ولی غيبت من سبب شد که به آقای تقی 

به من اجازه  اين بود که من مجدداً تحصيل اجازه کردم و. زاده نوبت رسيد
من هم نظريات خود را به شرحی که در جرايد روز نوشته شده اظهار . دادند
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 .نمودم
قبل از رفتن به جلسه ، بين آقايان تقی زاده و عال و دولت آبادی و من چنين 

. موافقت شده بود که پس از ايراد نطق، تا جلسه به هم نخورده از مجلس برويم
بود که جمعيت تماشاچی از جلسه خارج  چون خطر برای ما وقتی متصٌور

به همين طرز هم عمل کرديم و هر . بشوند و در بين جمعيت ما را از بين ببرند
کدام از ما پس از ايراد نطق از جلسه خارج شديم، و در معبر ما کسی نبود و به 

 .خانه های خود رفتيم
ی که شلّيک خلع آقای مستوفی الممالک هم که منزل رييس الوزرا رفتند ، تا وقت

پس از . سلسلۀ قاجاريه نشده بود، آقای رييس الوزرا ايشان را مالقات نکردند
خاتمۀ کار، ايشان آمده بودند دراطاقی که آقای مستوفی الممالک بودند، مالقات 

مقصود ! نمودند و عذر خواهی کردند که از رفتن ايشان به موقع مّطلع نشده بوده
که چون مستوفی الممالک رييس مجلس بودند، در  از دعوت ايشان هم اين بود

از جلسه نتواند نتيجه [ سردار سپه] مجلس نباشند که آنجا امتناع کنند، و 
   )٤(.بگيرد

   
  :پی نوشت ها  * 
  
» شرح حال  رجال سياسی  و نظامی  ايران « دکتر باقر عاقلی   - ١

  )١٤١١ – ١٤١٨،  صص   ١٣٨٠ –نشر گفتار و علم  -سوم مجلد 
  )های سياسی سايت موسسه مطالعات و پژوهش:منبع(  - ٢

   ٦٢  ص   -  ١٣٦٥ -انتشارات علمی  –خاطرات و تألمات دکتر مصدق  - ٣ 
به  –يادداشتهای جليل بزرگمهر  –» رنجهای سياسی دکتر مصدق«    -  ٤ 

    ١٥٧ – ١٦٠صص  – ١٣٧٧ –ناشر ثالث  –عبدهللا برهان  کوشش 
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  دهم  فصل 

  روسيه و انگليس توسط  ايران اشغال  و اول نیجها  جنگ

  

  انگليس و روس ١٩٠٧ معاهدۀ◀

تاريخ روابط  سياسی «  پژوهشگر تاريخ معاصر در کتابعلی اصغر زرگر  
رويدادهای تاريخ معاصر ايران را   قبل  »ايران و انگليس در دورۀ  رضا شاه

  : می کند حنگونه  شرتوسط  بيگانگان  اي در جنگ جهانی  اول  از اشغال ايران
در مورد  ايران، افغانستان و تبت به  ١٩٠٧رويه و انگليس بر اساس  معاهدۀ 

در مورد ايران، مقدمۀ معاهده تماميت و استقالل ايران را . توافقهايی دست يافتند
به رسميت می شناخت، در حاليکه در متن  معاهده کشور به سه منطقه تقسيم 

ً نيمی از قلمرو ايران، حوزۀ نفوذ روسيه تعيين منطقه شمالی يا . می شد تقريبا
شده بود و بريتانيا موافقت کرد که در اين حوزه نه در پی کسب امتيازاتی برای 

روسيه نيز . خود بر آيد و نه با امتيازات مورد در خواست روسيه مخالفت کند
ابهی به در مقابل حوزۀ معنای واقعی  اين نفوذی بريتانيا در جنوب تضمين مش

بين اين دو حوزه نفوذی نيز حوزۀ   سومی  وجود داشت . بريتانيا ارائه می داد
  ) ١.(که منطقه ای بی طرف محسوب می شد و بر هر دو طرف باز بود

معنای واقعی اين معاهده انحصار روس و انگليس برامتيازات و کنترل ايران 
بر دو هدف عمده را در سر بريتانيا با انعقاد  چنين معاهده ای  دستيابی . بود

اول آنکه بريتانيا به خاطر خطرفزايندۀ  آلمان هم از سمت دريا و هم از .  داشت
سوی خشکی،  وادار شده  بود که با دشمنان آلمان به تفاهم  برسيد و در واقع 
معاهدۀ روس و انگليس صرفاً در جهت منافع  توازن  قوای قدرتهای اروپا اتخاذ 

م آنکه اميد می رفت اين معاهده مانع از پيش روی بيشتر دو)  ٢.(شده بود
ادوارد گری، وزير امور خارجۀ . روسيه رو به مرزهای هندوستان گردد
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بريتانيا، مدعی شد که اين معاهده کامالً موفقيت آميز بوده است و روسيه را 
وادار ساخته که يک بار و برای هميشه، از اهداف خود درهندوستان دست 

اين علت وجودی و دستاورد واقعی آن،  توجيه گر واقعی معاهده  «  .بردارد
  ) ٣.(است

ً يکی از   ايرانيان معادۀ  مزبور را يک فاجعه تام و تمام تلقی کردند ، صرفا
انزجار و تنفر آنها بيشتربه جانب بريتانيا معطوف .  مراحل مسير تقسيم  کشور

در ايران به شمار می رفت،  بريتانيا که از هواخواهان مشروطه خواهی. بود
اينک شرکت او درچنين معاهده ای موجب شگفتی گشته و تقريباً نوعی  خيانت 

در حاليکه با دشمن از در دوستی بود، ديگر نمی . به ايران محسوب گرديد
بعالوه بسياری از ) ۴. (توانست به مثابه دوستی قابل اعتماد محسوب گردد

واقعی بريتانيا از انعقاد اين معاهده جلوگيری از  ايرانيان معتقد بودند که منظور
  )۵.(گسترش نفوذ انقالب مشروطيت ايران در مستعمره هايش در آسيا  بود

« هردو قدرت برای تسکين افکارعمومی ايرانيان به دولت ايران اطالع دادند
نه تنها در پی بهانه ای  برای دخالت نيستند بلکه منظور آنها از اين مذاکرۀ 

تانه آن است که اجازه ندهند هيچ يک از طرفين به بهانۀ حراست از منافع دوس
منظور از تعيين مناطق مشخصی در اين » .خويش در ايران دست به مداخله زند

معاهده آن بوده است که در آينده از بروز سوءتفاهم جلوگيری شود و از پيش 
وار قرار دهد آمدن مسائلی که ممکن است دولت ايران  را در يک وضع  دش

دولت ايران در پاسخ به اين يادداشت، از شناسايی قرارداد ) ۶. (احتراز گردد
ايران اظهار داشت که قرار داد مزبور صرفاً  به طرفين  متعاهد .  امتناع کرد

مربوط است  و بر سرنوشت ايران به مثابۀ يک کشور مستقل تأثيری ندارد و 
.  فی بر سياست های داخلی ايران گذاشتمع هذا  اين معاهده اثرات شگر)  ٧(

برای بررسی تأثير توافق روس و  انگليس بر انقالب مشروطه  ايران الزم است  
  .چند کالمی نيز در مورد خود نهضت عنوان گردد
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   ١٣٢٩ – ١٢٢۴ / ١٩٠۶ -١١ مشروطه  انقالب

 – ۶نهضت ملی ای  که در اواخر  قرن نوزدهم شکل گرفت، در سالهای  
اين نهضت به . نضج گرفته وبه اعالم مشروطيت در ايران منجر شد ١٩٠۵

منتج شد؛  حاصل طبيعی سالهای » تأثير  غرب « صورت اجتناب ناپذيری از 
متمادی درگيری ايران در سياست های اروپايی، و تجربۀ  بعدی دخالت خارجی 

سياری از ، همانگونه که به چشم ب»اروپای برتر« ارتباط  و تماس با )  ٨. (بود
ايراينان می آمد، به خاطرآشنايی روشنفکرها با ساخت های حکومتی ، شرايط  

اعضاء . زندگی  و معيارهای  ممالک غربی به بيداری روشنفکران منجرشد
قشرتحصيلکرده اولين کسانی بودند که ازمقايسه  وضع و حال خود با غرب به 

صلی آنان به کوشش هدف ا. عقب ماندگی تأسف بار جامعه خويش پی بردند
و تعارض ميان خواسته های آنان . برای اصالح و تجديد  بنای جامعه تبديل شد

مبنی بر اصالح و ناتوانی  کشوربه علت موانع داخلی و دسيسه ها و دخالتهای 
خارجی در تطابق با اين خواسته ها، از عوامل  مهم تشتت و پريشانی قشر 

  )٩.(روشنفکر گرديد

نيز تأثيرغرب را احساس کردند؛ تجار و برگزين روحانی؛ دو گروه ديگر   
آنها . اعضای هر دو گروه  حال اگر نتوان گفت منافع، عالئق مشترکی داشتند 

در رسوخ تجاری و فرهنگی غرب تهديدی  اساسی نسبت به منافع خويش 
از اين رو نا رضايتی های اين گروه ها نسبت به اوضاع ) ١٠. (مشاهده کردند

ماهيت استبدادی رژيم و دخالت فزاينده خارجيها به صورت روز  داخلی،
حکومت ايران نه تنها مستبد و نااليق بود ، بلکه در )  ١١. (افزونی بروز کرد

اصوالً . واقع با سرعت تمام به فروش حقوق کشور به اجانب نيز مشغول بود
بر اميتاز   درک  تأثير مهلک اين امتياز روی امتياز بود که مردم را به شورش

 – ١٩٠٧( باالخره در ايام سلطنت مظفر الدين شاه ) ١٢. (تنباکو برانگيخت
مخارج بيهوۀ  شاه و قروض بيش از پيش خارجی، ) ١٣١۴ – ١٢٢۵/ ١٨٩۶
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تحميل عوارض گمرکی جدی توسط روسيه، کبر وخود پسندی مقتامات بلژيکی، 
، نا رضايی مردم  را  استثمار کشور توسط  صاحبان امتياز استبداد  صدر اعظم

  )١٣.(به اوج  رساند ١٩٠۵در دسامبر 

نارضايی را علل ديگری نيز بود ولی نهضت واقعی هنگانی آغاز شد که  
عالءالدوله، حکم تهران، هفت يا هشت تن از تجار تهران  را به جرم گران 

شايد اگر   شکست روسيه در جنگ ) ١۴. (فروختن قند و شکر به فلک بست 
روسيه به نحو تعيين کننده ای برانقالب ايران  ١٩٠۵اپن يا انقالب روس  وژ

وجود شبکه گستردۀ ) ١۴. (تأثير گذاشت و سر مشق ايران آزاديخواه  گرديد
روابط تجاری و ارتباطات فرهنگی و بويژه ارتباطهای ماوراء مرزی که توسط  

عقايد نوين و  کار گزاران ايرانی که در قفقاز به کار مشغول بودند، در گسترش
  )١۵.(اخبار حوادث انقالب روسيه مؤثر افتاد

مجرای قند و شکر در توسعه  نارضايی عمومی نقش مهمی  داشت  و به يک  
بسياری از . منجر شد) مرکز سنتی تجارت( بازار اعتصاب عمومی در

به اعتصابيون ) ١۶) (وعاظ  اسالمی و مجتهدين علوم دينی ( روحانيون 
ولی درآن  زمان   .  ان عزل صدر اعظم  و تأسيس عدالتخانه شدندپيوسته و خواه

جنبش مزبور به .  هنوز  از مشروطيت  با مجلس ملّی سخنی ميان نيامده بود
. اندازه ای قوی شد که شاه مجبور به مصالحه و پذيرش خواسته های آن شد

انه ولی ناتوانی او در اجرای اصالخات، به انضمام اقدامات سرکوبگر) ١٧(
ربيع االخر /  ١٩٠۶دولت، به يک اعتصاب گسترده در ماههای ژوئن و ژوئيه  

پس از مهاجرت زعمای مذهبی به قم، بعنوان .  منجر شد ١٣٢۴و جمادی االول 
نفر در باغ سفارت بريتانيا  ١۴,  ٠٠٠نشانه ای از اعتراض، در تهران حدود 

يک مجلس نمايندگان  بست نشسته و مواردی چون قانون اساسی منظم و تشکيل
در اين مرحله مشروط خواهی )  ١٨.(ملی نيز بر خواسته ها يشان افزوده گرديد

چون تجار بازار،  -به نشانه ای بدل گرديد که بسياری از گروه های مختلف 
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بدور آن گرد آمدند و برای  –روحانيون، روشنفکرهای تحصيلکرده غرب 
ايران يا آرمانی  واال »  قالل حقيقیاست« بسياری از هوا دارانش جنبشی برای 

  ) ١٩.(معنی  می داد

/   ١٩٠۶باالخره شاه در مقابل خواسته مردم از در تسليم در آمد و در اوت 
.  طی يک فرمان همايونی به تشکيل يک مجلس حکم  داد ١٣٢۴جمادی اثانی 

ذيقعده  نيز قانون اساسی را که از سوی مجلس تنظيم شده  ١۴/ دسامبر ٣٠در
از آن تاريخ به بعد ايران از لحاظ نظری به يک  حکومت . بود توشيح کرد

  )٢٠.( مشروطه سلطنتی تبديل  گرديد

از نقطه نظر سياست خارجی، قانون اساسی بر حقوق گذشتۀ شاه مبنی بر 
اعطای امتيازات، قرار داد استقراض، فروش اموال عمومی و انتقال در آمدهای 

قانون اساسی چنينی  ٢۶و  ٢٢در مواد . ما نمودعمومی، نظارت شديدی حکمفر
از لحاظ داخلی نظارت بر . مواردی منوط توافق يا تأييد مجلس شده بود

قانونگذاری و همچنين با مسئول قرار دادن  وزرا در مقابل مجلس و اجرای آن 
قانون اساسی مزبور، به استثنای ) ٢١(قوانين به قانون اساسی سپرده شده بود

ط به خانوادۀ سلطنت همچنان تا انقالب اسالمی بدون تغيير پا بر جا مواد مربو
  .ماند

ازيکسو با پناه . در اثنای بحران مشروطيت، سياستی دوگانه در پيش گرفت 
دادن و حمايت از مشروطه خواهان خود را حامی مليون ايران قلمداد کرد، ودر 

از مساعدت بريتانيا که آنها  ايرانيان. نتيجه بر ميزان اعتبار بريتانيا افزوده شد
شايد .  را بر دستيابی بر خواسته هايشان قادرساخت، بسيار شکر گذار بودند

انگيزه اصلی سياست حمايت بريتانيا از مليون ايران را به توان اين دانست که 
ميل داشتند دوستی آنان را کسب کرده که در صورت پيروزيشان برتری بريتانيا 

از سوی ديگر بريتانيا با ) ٢٢. ( يران خاک و مسلط  گرددبه ضرر روسيه بر ا
روسيه وارد مذاکره شده بود که با هم  بر سر منافع متعارضشان  در ايران به 
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اين مذاکرات موقعيت نادری را پيش آورد که بريتانيا روسيه را . توافق برسند
 بحران مسيرمتقاعد سازد از دخالت در امور ايران پرهيز کرده و اجازه دهد که 

  )٢٣.(آن مرحله با بريتاينا به همکاری  پرداخت طبيعی خود توافق رسيد در

ولی روسها که تصور می کردند بريتانيا نهضت مشروطه را برای از ميان  
برداشتن نفوذ روسيه در ايران برپا کرده سات، با مشروطه خواهی مخالف 

بود که منافعش ايجاب می   بعالوه مخالفت روسيه از اين امرناشی گشته.  بودند
درنتيجه  دولت . اقتصاديش باقی بماند -کرد ايران همچنان در سيطرۀ  سياسی

روسيه به دشمن سرسخت مشروطه و مشروطه خواهان بدل شد و به نابودی 
  )٢۴.(مجلس کمر بست

  

   يسلانگ و روس  ١٩٠٧  معادۀ  تأثيرات

ائتالفی  که بين دسته . ن بوديکی از نتايج معاهده نابودی مجلس نوبنياد ايرا 
های سياسی برخاسته از انقالب  مشروطه بوجود  آمد،  اگر چه از لحاظ  
سازمانی از انسجام  چشمگيری برخوردار نشد،  ولی از لحاظ روحيه و توانايی 

ولی دشمنان )  ٢۵.(به مراتب به مراتب از نيروی دشمنان خانگی اش قويتر بود
ً در عرض چهار سال دو بار به خانگی با کمک دخالت روس  و انگليس تقريبا

  .اتهام مبادی  مشروطيت  توفيق  يافتند

انگلستان ، تنها نيرويی که تا قبل از معاهده  مانع از دخالت روسيه  شده بود،  
وی  نه تنها  نمی توانست به دخالت آشکار . استقالل عمل خويش را ار دست داد
لکه در عمل  با سياست خود  به نفع روسيه روسيه  در ايران اعتراض  کند، ب

سياست سر ادوارد گری در ايران از آغاز تا انجام  « .  در ايران عمل می کرد
عدم دخالت و دوستی  با روسيه  بود؛ اگر اين دو هدف  با هم تعارض می يافت 

اگر مسئله ايران :  وی استدالل می کرد. فائق می شد] دوستی  با روسيه[ 
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دبير شود، امکان آن وجود دارد که مسئله ايران ناپديد گشته،  دچارسوء ت
اين اعتقاد در بحران شوستر رکن اساسی خط  . ومسائل بزرگتری پديدار گردد

مشی اش را تشکيل داد و آنچه وی را از منتقدينش جدا می کرد تحت الشعاع 
  )٢۶( ».قرار دادن منافع صرفاً ايرانی در قبال خواستهای وضع اروپا   بود

 – ٢٧/  ١٩٠٧ – ١٩٠٩( مخالفت روسيه با مجلس، با مخالفت دمحم علی شاه  
مقاومت . که آغازسلطنت خويش با مجلس سرعناد گذاشته بود مقارن شد) ١٣٢۵

سرسختانۀ مجلس در برابر شاه به اعتراض ديپلماتيک مشترک روسيه و انگليس 
ردو کشور  تهديد ه. منجر شد ١٣٢۶جمادی االول   ٢/  ١٩٠٨ژوئن   ٢در 

کرده بودند که در صورت سرنگونی شاه، دست به دخالت مستقيم خواهند 
شاه که از حمايت آنها  ١٣٢۶جمادی االول  ٢٣/ ١٩٠٨ژوئن  ٢٣در ) ٢٧.(زد

ترغيب شده بود، با کمک تيپ قزاق تحت رهبری فرمانده  روسی آن کلنل 
بسياری از . يران ساختلياخوف ، مجلس را بمباران  کرده و ساختمان آن را  و

لياخوف به فرمانداری نظامی .  مليون به قتل رسيده يا در محل تيرباران شدند
  ) ٢٨.(تهران منصوب شد و استبداد به مدت  يک سال حاکميت   يافت

ولی نيرويی به فرماندهی ايالت بختياری از جنوب و قوای ملی از رشت،  
هر دو  نيروی .  ودتا زدندمرکز اياالت شمالی گيالن، دست به يک ضد ک

جمادی    ٢۵/  ١٩٠٩ژوئيه   ١۵مزبور به سوی تهران حرکت  کردند و در 
دمحم علی شاه  به کناره گيری  وادار شد و .  شهر را تسخير کردند ١٣٢٧الثانی  

مليون  پيروز يک شاه جديد تعيين کرده، مجلس . در سفارت روسيه پناه گرفت
  ) ٢٩.(قرار ساخته  و دست به اصالحات زدند را در ماه نوامبر از نو بر

مورگان شوستر، يک مشاور آمريکايی برای سازماندهی  ماليه ايران بعنوان 
طولی  نکشيد که شوستر هم از سوی روسيه  )   ٣٠(خزانه دار کل منصوب  شد 

واقعيت صحنه سياسی را شوستر . و هم از طرف بريتانيا با مخالفت روبرو شد
خصوصيت  آشکار روسيه  و اطاعت و « ن توصيف کرده بود به درستی چني
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رجب /  ١٩١١در ژوئيه  ) ٣١(» .نرمش تقريباً  به همان اندازه زيانبار انگليس 
روسها شاه سابق را به اميد آنکه وی دوباره  مشروطيت  را سرنگون  ١٣٢٩

 .بريتانيا موضع بی طرفی اتخاذ  کرد. خواهد ساخت، به شمال ايران آوردند
ای مليون شکست خورد  و به روسيه باز پس ومع هذا  شاه سابق توسط  ق)  ٣٢(

روسيه  که پی بهانه می گشت و می خواست ضربۀ نهايی را برمجلس . رانده شد
اولتيماتومی را به دولت  ١٣٣٠محرم  ۶/  ١٩١١نوامبر   ٢٩وارد آورد ، در 
ار آن شدند که شوستر عزل در اين اولتيماتوم از جمله  خواست.  ايران تسليم کرد

شود و ازآن پس نيز هيچ يک از مشاورين خارجی بدون مشورت قبلی با روسيه 
  ) ٣٣.(و انگلستان  به خدمت  پذيرفته  نشوند

دولت بريتانيا از دولت ايران خواست که اين اولتيماتوم را بپذيرد، زيرا  
ت ايران،  که دول)  ٣۴. (هرگونه تعللی موجب  پيشروی قوای روسيه  می شد

با خطر اشغال قريب الوقوع تهران توسط نيروهای روسيه روبرو  شده بود در 
.  دسامبر اولتيماتوم را پذيرفت، ولی مجلس هنوز هم آن را  نمی پذيرفت ٢٣

روز بعد مجلس تعطيل شد و به نمايندگان اطالع  داده  شد که اگر به مجلس باز 
نحالل آخرين نشانه های حکومت با ا. گردند جانشان درخطر خواهد بود

بر مبارزه ای شجاعانه  برای « مشروطه در ايران، هر دو قدرت و عوامل آنها 
  ) ٣۵.(آزادی  و روشنگری پايان ناجوانمردانه  گذاردند

، بر فعاليتهای ١٩١۴تا شروع جنگ اول جهانی در  ١٩١١بين سالهای   
فوريه    ١٨در . بودروسها در  شمال و انگليسيها در جنوب حد ومرزی ن

، سفارتهای هر دو  قدرت طی  بيانيۀ مشترکی ١٣٢٩ربيع االول   ٢٨/  ١٩١٢
از جمله  از دولت ايران خواستند که از اين پس سياست خود را با اصول  

در اين )  ٣۶. (روس و انگليس هماهنگ سازد ١٩٠٧منعکس شده در معاهدۀ  
مليون ايران  رده، تعدادی ازسرانميان نيروهای روسيه شمال کشور را اشغال ک

بعالوه  دولت ايران وادار به اعطای امتياز  راه .  را بازداشت و اعدام کردند
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سياستی  که )  ٣٧.(آهن  شد و  وامهای  ديگری  نيز  بر عهده اش  گذاشته  شد 
بريتانيا در جنگ در پيش گرفته بود به هيچ  وجه  با شناسايی تماميت و استقالل 

با کشف نفت در منطقه جنوبی خوزستان در سال )  ٣٨. (تطابق نداشت  ايران،
لندن  برای حراست از منافع  .  بر دامنۀ  منافع بريتانيا افزوده  شده بود ١٩٠٨

دولتی در دل « نفتی  خود،  سياستی  را در پيش گرفت که در  مرحلۀ نخست 
شرکت  . انجاميدبوجود آورده ، سپس به تجزيه سياسی کشور » يک دولت ديگر

نفت ايران و انگليس در واقع ساخته و پرداختۀ دريا داری بريتانيا بود، هر چند 
  )٣٩.( بخش خصوصی  نيز در آن سهيم  بود

استخراج . طبيعتاً دولت بريتانيا در عملکرد بی دردسرشرکت کامالً ذينفع بود 
سياری در و انتقال نفت به پااليشگاه آبادان از نقطه نظر محلی مشکالت ب

از سوی ديگر شرايط داخلی ايران اصالً عادی نبود و دولت ايران در . برداشت
موقعيتی نبود که برای عمليات شرکت و تأسيسات نفتی  امنيت  الزم  را فراهم 

از اين رو انگليسيها  را ه حل عملی  را در آن ديدند که مستقيماً با سران .  سازد
منطقه آنها واقع شده  بود،  و باشيخ خزعل، که بختياری  که حوزه های نفتی در 

  .لوله های نفت از منطقه او عبور می کرد، وارد  گفتگو شوند

از اين رو شرکت نفت برای خريد اراضی و ترتيب حفاظت از لوله ها و 
اين رشته  .  تأسيسات و پرداخت مقرری هايی به عناصر محلی اقداماتی کرد

بوجود آورد و راه را بر تسلط بريتانيا  بر خوزستان توافقها دولتی  را دل  دولت 
جمادی الثانی    ٢۴/  ١٩١۴مه  ٢٠دولت بريتانيا در) ۴٠. ( همواره ساخت

از طريق توافق  بين خزانه داری  و دريا داری بريتانيا از يک شو،  و  ١٣٣٢
. شرکت نفت از سوی ديگرسهام تعيين کننده ای در امتياز نفت خريداری کرد

بر اثر اين توافق شرکت نفت به صورت تمام عيار به يکی از بازوان )  ۴١(
دريا داری بريتانيا بدل شد که منافعش در نفت ايران بتدريح از اهميت 

از اين بيم می رفت  که ابتياع  سهام  . استراتژيک بسيار مهمی برخوردار  گرديد
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.( ريتانيا منجر شودتعيين کننده به يک  تقسيم مجدد قطعی ايران بين روسيه و ب
،  در اثنای جنگ جهانی  اول ، ١٩١۵همانگونه که خواهيم ديد در سال )  ۴٢

  .تقسيم  مجدد  ايران صورت  پذيرفت

  

  آن از بعد و  جهانی جنگ  طول در ايران ◀

هنگامی که جنگ آغاز شد در واقع  سيطرۀ مشترک روس و  ١٩١۴در سال  
بخش شمالی کشور در اشغال روسيه  .انگليس بر سراسر ايران  حکمروا بود

بود و نيروهای بريتانيا، اگر چه به صورت پراکنده استقرار يافته بودند ولی در 
ايران خود فقط   دو )  ۴٣.(مقامی بودند  که بر نواحی  جنوبی مسلط  باشند

مرکب  از ( اين دو عبارت بودند  تيپ ايرانی قزاق . نيروی نظامی کارآ داشت
که توسط  ) نفری  ٧٠٠٠با  يک نيروی ( نيروی   ژاندارمری  و)  نفر ٨٠٠٠

هر دوی اين قوا به نحو آشکاری .   افسران  روس و سوئدی فرماندهی می شدند
آن بخش از نيروهای ايرانی که فقط تحت )  ۴۴. ( تحت نفوذ خارجی  بودند

لت ايران دو.  فرماندهی افسران ايرانی بودند از لحاظ  نظامی فاقد اعتبار بودند
ذی  ١٢/  ١٩١۴در چنين شرايطی  و اندکی پس از شروع جنگ در اول نوامبر

مع هذا عليرغم ) ۴۵.(سياست بی طرفی خويش را اعالم داشت ١٣٣٢حجه 
اعالم بی طرفی ايران هنگاميکه عثمانی  به نفع آلمان وارد جنگ  شد، نيروهای 

ان را به عرصۀ  نبرد بريتانيا، روسيه و عثمانی چندين منطقه از قلمرو اير
  .  خويش تبديل  کردند

برای بريتانيا گذشته از اهميت ايران به مثابه دژی خارجی در دفاع از 
هندوستان، مناطق نفتی و پااليشگاه آبادان نيز برای نيروی دريايی سلطنتی کمال 

دولت بريتانيا برای حفاظت  از امنيت اين منافع  . اهميت را يافته بود
در برابر خطر قوای قدرتهای مرکز هم به اقدامات ديپلماتيک دست امپراطوری 

  .زد و هم به اقدامات نظامی
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برای برخورد با اوضاع جديد در  ١٩٠٧چنين به نظر می آمد که قرار داد 
از اينرو دولت بريتانيا در . ، از لحاظ  سياسی ديگر کفايت نمی کند١٩١۴سال 

بد که منافع  حياتی خويش را در منطقۀ بی ايران و اينکه بريتانيا آزادی عمل يا
تجديد نظرهايی   صورت  ١٩٠٧طرف تأمين نمايد، الزم باشد که درمعاهدۀ 

امر بسيار مشکلی نبود، زيرا روسيه  ١٩٠٧تحديد نظر در معاهدۀ )  ۴۶.(گيرد
در نتيجه . در يکی ديگر  از نقاط خاورميانه به نظر مساعد بريتانيا محتاج بود

بنا به توافقنامۀ استانبول ، روسيه در قبال پذيرش خواسته هايش ١٩١۵در سال 
رضايت خود را «مبنی بر تملک بر استانبول و بغاز به سفراز سوی بريتانيا، 

. تأييد می کرد » مبنی بر الحاق بخش بی طرف ايران در حوزۀ  نفوذ انگلستان 
ر حوزۀ نفوذش به بعالوه بريتانيا نيز در مقابل آزادی عمل کامل روسيه  را د

بويژه از اين حق  تقدم برخوردار خواهد بود که سياست  «رسميت شناخته و 
  ) ۴٧(» .مالی و اقتصادی  خود را   توسعه  دهد

با شروع جنگ بريتانيا از لحاظ نظامی نيروهای خود را برای حفاظت  
ک ي. ازپااليشگاه مهم نفت در آبادان،  در بخش عليای شط العرب مستقر ساخت

تيپ انگليسی  نيز برای حفاظت از لوله های آسيب  پذير نفت به اهواز، مرکز 
به منطقه   ١٩١۵اين نيروها و قوای تقويتی ايکه در سال .  خوزستان اعزام شد

ايران به يک رشته عمليات  اعزام  شدند بر عليه  نيروهای عثمانی در خاک 
تسليحات نيز دراختيار   بعاله مقاديری مهمات و.  شديد نظامی متوسل شدند

خوانين بختياری و شيخ خزعل، که در عمليات انگليسيها در بين النهرين جانب 
  )۴٨.(گذاشتند. آنها را گرفته بود

دراين بين هنگاميکه جنگ آغاز شد، ايران هم نسبت به روسيه و هم نسبت به 
ود از احساسات ضد متفقين موجود بازتابی ب. بريتانيا احساسی  خصمانه داشت

تجارت حقارت بار ماجراهای گذشته، بويژه  تقسيم ايران و انهدام مجلس و 
بسياری از مليون شروع جنگ رابه مثابه يک گشايش تعبير . اشغال کشور
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زيرا برايشان اين امکان را پيش می آورد که اينک در مقام تالفی . کردند 
يز به نوبت خود بر عمليات جنگی در خاک ايران ن) ۴٩. (برآيند ١٩٠٧معاهده  

ميزان خصومت ايرانيان به نيروهای  متفقين و طرفداری از قدرتهای مرکز 
  .افزود

آلمانها هم از طريق مجاری ديپلماتيک و هم با توسل به طرق نظامی از اين 
هدف آن بود که به منظورتحت فشار قرار . موقعيت ايران بهره برداری کردند
ايران به وارد شدن به جنگ به نفع  قوای  دادن روسيه و بريتانيا و ترغيب

پرنس  رويس، ) ۵٠. (مرکزی به احساسات ضد متفقين در کشور دامن زنند
سفير آلمان در تهران توانست با اعضاء  کابينه مستوفی الممالک و برخی از 
سران حزب  دموکراتيک ايران که هواخواه آلمان بودند ارتباط نزديکی بر قرار 

ديپلماسی آلمان يک معاهدۀ سّری منعقد گرديد که بنا برآن آلمان در نتيجۀ . کند
  )۵١.(در برابر حمايت ايران به مساعدت مالی  و نظامی متعهد می گرديد

تنها پس از تهديد روسيه مبنی بر اشغال پايتخت بود که اوضاع تهران دوباره  
نشينی کنند و مليون ايران نيز وادار شدند که به قم عقب . به حال عادی بازگشت

تنها اتمام حجت شديدالحن روسيه و انگلستان بود که مانع از تغيير پايتخت و 
ولی گذشته از اين واقع در ) ۵٢. ( حرکت شاه و دولت ايران به اصفهان گرديد

طول سالهای بعدی جنگ تقريباً تمام حکومتهای ايران نسبت به بريتانيا موضعی 
» بی طرفی خير خواهانه« تفقيين يک نوع دوستانه داشته و در قبال اهداف م

  )۵٣. ( نشان می دادند

در زمينه نظامی، چند هيئت نظامی آلمانی به ايران اعزام شدند تا ايالت را به   
دسته های آلمانی، که از حمايت ژاندارمری ايران و برخی . طغيان ترغيب کنند

نوبی ايران از ايالت جنوب برخوردار بودند در سراسر مناطق مرکزی و ج
پراکنده شده و نمايندگان روس و انگليس را به قتل رساندد و اتباع  متفقين  را از 

اوضاع به اندازه ای وخيم   ١٩١۵در اواخر سال ) ۵۴. (اين نقاط اخراج کردنند
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  .شده بود که اعاده نظم در جنوب مستلزم  اتخاذ اقداماتی شديد گشت

رفت که يک هيئت نظامی را به بريتانيا تصميم گ ١٣٣۴/ ١٩١۶در اوائل
هدف آن بود که برای . سرپرستی سرپرسی سايکس به ايران اعزام دارد

جايگزين ساختن ژاندارمری که ضد انگليسی بود وبواسطه عدم پرداخت حقوقها 
اين )  ۵۵.(ومواجب رشته امورش از هم گسسته بود،  قوای ديگری ترتيب يابد

و تحت  خوانده شد] پليس جنوب[ ) (SPRينرو تفنگداران جنوب ايران
هر چند پليس جنوب به اعادۀ نوعی نظم و آرامش . فرماندهی سايکس قرارداشت

ولی به سختی از سوی مليون ايران مورد انتقاد قرار . در جنوب توفيق يافت
به  ١٣٣۵ربيع  الثانی / ١٩١٧دولت وثوق الدوله اين نيرو را در ژانويه . گرفت

ر دولتهای ايران از شناسايی رسمی آن خود داری رسميت شناخت، ولی ديگ
پليس جنوب چه آنکه به رسميت شناخته شده باشد و چه غيرآن، در )  ۵۶.(کردند

طول سالهای جنگ همچنان به عمليات گستردۀ  نظامی و استحفاظی در حنوب 
که تاريخ  انحالل   ١٣٠٠فروردين /  ١٩٢١و مرکز  ايران پرداخت و تا مارس 

  )۵٧.( بود به حيات خود ادامه  دادرسمی آن 

« اين ينرو که به .  بريتانيا يک هيئت نظامی نيز به شرق ايران گسيل داشت
معروف شد، موظف بود که مرزهای شرقی  را در قابل »  کمر بند شرق ايران 

با فرا رسيدن  ) ۵٨. ( ستان حراست نمايداننفوذ و رخنۀ عوامل آلمانی به افغ
ق سيطرۀ  روس  و انگليس بر ايران  همچنان محکم   ١٣٣۵/  ١٩١٧بهارسال  

بود که متفقين ديگر نمی بايست از آن بابت نگرانی می داشتند و هر گونه 
ولی انقالب روسيه تمام محاسبات . مقاومت سازمان  يافته يا  محکوم به فنا بود

  .ختنظامی و سياسی را در هم ريخت و کل مسئله ايران را اساساً  دگرگون سا
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  ايران بر روسيه  انقالب تأثير

/  ١٩١٧روسيه تزاری، دشمن اصلی استقالل و تمايمت ايران در مارس   
حکومت  ١٣٣۵رمضان /  ١٩١٧در ژوئيه . سقوط  کرد ١٣٣۵جمادی االول 

کرنسکی تمام طرحهای امپرياليسيتی را مردود اعالم داشته واز پيشروی 
د و تصميم گرفت که در اسرع وقت آنها نيروهای روسی در ايران جلوگيری نمو

  ) ۵٩.(را از ايران  فراخواند

در شرق تلقی » کليد  يک انقالب سراسری « بلشويکها  که انقالب ايران را 
. برای جلب دوستی ايران به تالش  برخاستند ١٩١٧می کردند، پس از اکتبر  

خلق طی  شورای کميسرهای   ١٣٣۵االول    ١٧/  ١٩١٧دسامبر  ٣در )  ۶٠(
بيانيه ای خطاب  به مسلمانهای روسيه و شرق امپرياليسم  تزاری را در ايران 

را ملغی  و کان لم يکن محسوب داشتند و   ١٩١٠٧محکوم  کرده ، معاهده  
اعالم  داشتند که به محض خاتمه مخاصمات نيروهای روسی فوراً  از ايران  

ت خويش تضمين  خواهد خارج  خواهند شد و حق ايرانيان درتعيين سرنوش
  )۶١.(گشت

 ١٣/  ١٩١٨ژانويه  ٢٧از اين بيانيه نيز دلگرم کننده تر، يادداشت مورخ 
را ملغی  ١٩٠٧تروتسکی به دولت ايران بود که معاهدۀ    ١٣٣۶جمادی االول  

بعالوه در اين يادداشت تمام معاهدات منتقده بين دو کشور که حقوق .  داشت
يت آزاد و مستقل را به نحوی محدود ساخته  يا در آن  مردم ايران در يک موجود

  ) ۶٢. (مداخله  می کرد و ملغی ساخت 

اين امر .  تأثير انقالب روسيه و تحوالت بعدی  آن بر ايران  اهميت بسيار دارد
آنها تصور می کردند باالخره  موقعيتی را . به دلگرمی مليون ايران   منجرشد

وهای بيگانه از ايران انتظار می کشيدند  فرا که سالها بود برای خروج نير
رسيده است و اکنون می توانند آزادانه بنيانهای سياسی خويش را تکامل  

تأثير آنی انقالب روسيه  را می توان در تبليغات شدت يافتۀ ملی و )  ۶٣.(بخشند
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مالحظه کرد که  تا حدودی  » کميته مجازات« اقدامات تروريستی  ضد انگليسی 
رجب  /  ١٩١٧بات سقوط دولت طرفدار انگليس وثوق الدوله را در ماه  مه موج

نتيجه آن شد که اکثر سياستمداران هوادار انگليس بخاطر  . فراهم آورد ١٣٣۵
لهذا در ايام  بين اکتبر  .  خطر موجود در پذيرفتن مقام و منصب مردد گشتند

 ٢٩/  ١٩١٨ت  و ظهور مجدد وثوق الدوله در صحنه  سياسی در او ١٩١٧
  )۶۴.( کابينه های ايران  سياستی  ضد انگليسی  اتخاذ  کردند ١٣٣۶شعبان 

دولت بريتانيا برای تسکين احساسات  . اين تحوالت بريتانيا را نگران ساخت 
يادداشتی را به دولت  ١٣٣۶جمادی الثانی  ٢٨/  ١٩١٨مارس   ١٢ايرانيان در 

ستقالل  و تماميت ايران تأکيد مجدد شده در اين يادداشت برا. ايران تسليم  کرد
در ضمن خواستارآن گشت که ايرانيان تا خاتمه مخاصمات در قبال حضور . بود

نيروهای انگليسی در خاک ايران موضعی دوستانه اتخاذ نموده و پليس جنوب 
بريتانيا در مقابل قول داد که نمايندگان ايران را به هر . را به رسميت بشناسند

سوی طرفين متحارب تشکيل گردد دعوت خواهد کردو زصلح آتی که اکنفرانس 
  )۶۵. (مطمئن می ساخت١٩٠٧ايران را از مساعدت مالی گسترده ولغو معاهده 

دولت ايران طی يک پاسخ شديد الحن پليس جنوب را بعنوان يک قوای  
همچينين به حضور . خارجی وتهديدی به استقالل و تماميت ايران محکوم ساخت

باالخره  در اين  .  وهای بريتانيا اعتراض کرده و خواستار  فراخوانی آنها شدنير
)  ۶۶. (يادداشت از بريتانيا  خواسته شده  بود که ايران را به حال خود بگذارد

انتشاراين يادداشتهای متبادله براحساسات ضد انگليسی عمومی، بويژه در 
  )۶٧. ( مناطق  حنوبی  کشور، دامن زد

هيئت وزرا به تشويق و ترغيب تبلغات . ران از اين هم فراتر رفتدولت اي 
،  ١٣٣۶شوال   ٢١/  ١٩١٨ژوئيه  ٣٠براوين، در . نمايندۀ روسيه در ايران ک

طی  فرمانی الغای برخی از معاهدات ، توافقنامه ها و اميتازات ايران و روس 
مانچای که برا در واقع اين عمل با لغو معاهدۀ  ترک)  ۶٨. ( را اعالم  داشت
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ساس آن ديگر قدرتها از حقوق دول کاملۀ الوداد بر خوردار می شدند به معنای 
  )۶٩(لغو کاپيتوالسيون بود

وای اين اقدام،  نوعی اقدام انقالبی محسوب می شد و قدرت های غربی نمی  
سفيربريتانيا  و ساير سفرای متفقين  در تهران .   توانستند آن را قبول کنند 

ار استعفای حکومت ملی صمصام السلطنه ، و لغو و فرمان فسخ برخی خواست
شاه تحت فشار و رشوۀ بريتانيا ، حکومت   ) ٧٠( از معاهدات روسيه  گشتند و 

صمصام السلطنه را ساقط کرد و وثوق الدولۀ انگليس را به مقام رياست  وزرا 
  )١( )٧١.(منصوب  داشت

  

  ايران  طرفی بی  اعالم و لاو جهانی  جنگ  آغاز : فوران جان ◀

ايران در جنگ اول اعالم بيطرفی کرد اما به رغم اين  : می نويسدجان فوران 
جنگ، تأثير . بيطرفی، صحنۀ درگيريهای قوای روسيه ، عثمانی و بريتانيا شد

ارتشهای متخاصم ، محصوالت . مستقيم و مخّربی بر اقتصاد ايران داشت
شبکۀ آبياری ويران شد، . را مصادره  ميکردندکشاوری ، دامی  و خود دامها 

دهقانان را به زور به جاده سازی و سايربيگاريهای نظامی  وا می داشتند و 
ش  به  ١٣٠۴/ م ١٩٢۵روستا ها  از سکنه خالی گرديد، ايران  حتی تا سال  

توسعۀ صنعتی  دستخوش وقفه . سطح  توليد  کشاوری  ما قبل  جنگ بر نگشت
شهرهای کشور با .  وستد و پيشه وری در سطح  محلی باقی ماندشد اما داد 

اما حجم هر ( واردات بر صادرات  پيشی گرفت . تورم   دست به گريبان بودند
در شمال نيزجابحايی تجارت وضعيت بدی ). دو ، نسبت  به سابق کاهش يافت

 ش بود ١٢٩٧/ م  ١٩١٩ – ١٩١٨اوج مشکالت، زمستان  . به وجود آورده بود
که قحطی شديد  بروز کرد که علت آن پايان يافتن مازاد بر اثرجنگ و مشکالت 

بنا به برآوردها، تلفات انسانی ناشی از قحطی بين . توزيع و احتکار محلی بود
بالفور، رايزن مالی بريتاينا در . ميليون نفر بوده است ٢يک صدر هزار نفر تا 
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يک چهارم جمعيت  کشاورز آن بر اثر  تقريباً «تهران منطقه ای  را ديده بود که 
يعنی مردم  ايران برای جنگی  که  خود نقشی در به راه » .قحطی مرده بودند

افتادنش نداشتند بهايی اين چنين سنگين پرداختند، جنگی که قدرتهای بزرگ 
دولت مرکزی در زمان سلطنت احمد . مسلط برکشورشان به راه انداخته بودند

/ م  ١٩٢١ – ١٩٠٩وميد  کننده ای داشت و بين سال های شاه  قاجار وضعيت ن
  .ش بيش از پنجاه بار کابينه  تغيير کرد ١٣٠٠ – ١٢٨٨

ش روسيه  و بريتانيا  بار ديگر مواضع  قدرت   ١٢٩۵/ م  ١٩١۶در سال 
 –اسفند (   ١٩١۵در مارس  .  خويش  در ايران  را مورد   تصديق قرار دادند

ت  پيمانی سّری امضاء  کردند  که در ان  اسمی  از دو دول)   ١٢٩٣فروردين 
بنابراين  پيمان به  بريتانيا  اجزاه  داده شد  . استقالل  ايران برده  نشده بود

را به دست  گيرد  در عوض  روسيه  )  ميدانهای نفتی ( کنترل  منطقه  بيطرف 
جنگ  کنترل  کامل داشته  باشد و بعد  از »  آزادی  عمل«در منطقۀ  نفوذ خود 

مضمون  قرارداد سّری  .  استانبول  و تنگه های بسفر  و داردانل را اختيار گيرد
آن بود  که روسيه  صفحات  شمالی  ايران  را ضميمۀ خاک  خود سازد  و در 

ً  به دست  کيرد حکومت . عوض بريتانيا ادارۀ  جنوب  ايران  را مستقيما
يندگان  مجلس سوم که انحالل مجلس متشکل از نما( مهاحران  در کرمانشاه 
با )  ش روسيه  را نپذيرفته بودند  ١٢٩۴/ م  ١٩١۵زير فشار  اولتيماتوم  

.   ش توسط  بريتانيا  پايان  يافت  ١٢٩۵/ م  ١٩١۶تسخير  شهر کرمانشاه  در 
در ) [  ١٢٩۶آبان   –مهر (  ١٩١٧و اکتبر )  اسفند –بهمن ( انقالبهای  فوريه 

نجر به تخليۀ  شمال ايران  از قوای  روسی  شذ  و سرانجام  م]   روسيه
ش  همۀ  پيمانها  ١٢٩٧/ م  ١٩١٨حکومت جديد  شوراها در روسيه  در سال 

با اين تحول، .  و امتيازهای دولت تزاری را در رابطه با  ايران ملغی ساخت
غاز سدۀ  سلطۀ روسيه  بر اقتصاد  سياسی ايران  که به شکل  بيرحمانه ای  از آ

تا جنگ اول جهانی  ايران  را چونان منگنه ) ش  ١٢٧٩تا  ١١٧٩( نوزدهم  
ای  زير فشار قرار داده بود  پايان  يافت و  در عوض تمام ايران به دست 
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بريتانيا  افتاد و آن دولت  نيز قوای  خود را به صفحات  شمالی ايران  اعزام  
   )٢(».ن ايران قرار دادکرد و کمکهايی را در اختيار  دولت ناتوا

  

 جهانی  جنگ  از مختصر بررسی :مهدوی هوشنگ عبدالرضا◀
  ايران  اشغال و اول

بطور  »ارجی ايرانختاريخ روابط « در کتاب عبدالرضا هوشنگ مهدوی 
محتصر به بررسی  جنگ  جهانی اول و اشغال  ايران توسط  متفقين می پردازد 

جنگ بزرگی که از سالها قبل ) هـ ق١٣٣٢( ١٩١۴در سوم اوت  : و می نويسد
) فرانسه و انگلستان و روسيه( مقدمات آن فراهم  شده بود ميان دول  اتفاق مثلث

ريج دولتهای صربستان، دبت. آغازگرديد) آلمان و اتريش (  با دول اروپا مرکزی
انی، ژاپن، اياالت متحده امريکا، يونان، ايتاليا، پرتقال و چند کشور  مبلژيک، رو

ديگربه دول اتفاق مثلث پيوستند و دولتهای عثمانی و بلغارستان نيزبه صف دول 
قتل وليعهد اتريش به . مرکزی ملحق شدند و جنگ کامالً جنبۀ جهانی پيدا کرد

صرب بهانۀ شروع  جنک بود ولی علت اصلی آن تضاد ميهن پرست دست يک 
نظامی  آلمان و  منافع استعماری دول اروپا بود که از پيشرفتهای سياسی و

اتريش و نقشه هايی که دول مزبورجهت دست اندازی به مستعمراتشان داشتند 
  .احساس خطر نموده  زمينۀ شروع  جنگ را فراهم  ساخته بودند

ژوئيه آن سال يعنی سه هفته قبل از آغاز جنگ، ناصر الملک با عجله  ١۴در 
سالگی رسيده  بود فراهم وسايل تاجگذاری احمد شاه را که  تازه  به سن هيجده 

به محض آغاز جنگ نيز دولت .  کرد و پس از انجام اين مراسم راهی اروپا شد
دورۀ  سوم   ١٩١۴ايران بی طرفی خود را اعالم نمود و وقتی در اول نوامبر 

محلس شورای ملی افتتاح شد، مستوفی الممالک که مشهور به پيروی از سياست 
در مجلس جديد دو حزب . نصوب گرديدبی طرفی بود به نخست وزيری م

دمکراتها عقيده . دمکرات و اعتداليون درمقابل يکديگر  صف بندی کرده بودند
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داشتند ايران بايد مانند عثمانی به طرفدارای از آلمان و دول مرکزی وارد جنگ 
اما اعتداليون . شود و با پشتيبانی آنان خود را از قيد استعمار همسايگان آزاد کند

ار می داشتند با توجه به اينکه خاک ايران تحت اشغال قوای  روس و اظه
سياست بی طرفی پيروی ازضعف شديد می باشد،  انگليس بوده و ايران دچار

ايران را حفظ کند ولی  در اين امر توفيقی نيافت و خاک کشور ما صحنۀ جنگ 
  .دو منازعه بين نيروهای متخاصم  روسيه، عثمانی  و انگليس گردي

در بدو شروع جنگ جهانی شيخ االسالم عثمانی فتوای جهاد بر ضد انگلستان   
اين فتوی مورد تأئيد مجتهدين کربال و نجف  . و فرانسه و روسيه صادر کرد

قرارگرفت و از دولت ايران خواستند در کنار عثمانی در جنگ شرکت کند اما 
  .طرف بمانددولت ايران به آن ترتيب اثری نداد و ترجيح داد بی 

در اين هنگام وجود هشت هزار سرباز روسی که در چهار نوبت به عنوان 
حفظ جان و مال اتباع روسيه وارد ايران شده بودند بعالوه نگهبانان سفارت و 
کنسولگريهای روسيه که خود نيروی قابل توجهی به شمار می رفت دولت 

دولت  ١٩١۴ل اکتبربه اين جهت در او. عثمانی را به شدت نگران کرده بود
مزبور نيرويی مرکب از ششهزار سرباز و توپخانه و سواره نظام  وارد خاک 
ايران نموده  و ناحيۀ قطورو مهاباد و انصراف کرد تا راههای غرب ايران را 

  .که جبهۀ استراتژيکی داشتند مقابل  روسها در دست داشته باشد

به دولت ايران اخطار کرد نيز دولت عثمانی طی يادداشتی  ١٩١۴در نوامبر  
 قشون روسيه خاک ايران را تخليه نکند ارتش عثمانی به منظور که اگر

  .جلوگيری از حمالت احتمالی دشمن  آذربايجان  را تصرف  خواهد کرد

متعاقب وصول اين يادداشت دولت ايران از دولتهای روسيه و انگلستان تقاضا 
خود را از خاک ايران خارج  کرد که بی طرفی آنرا محترم شمرده و قوای

اما دو دولت همسايۀ زورمند نه تنها  اعتنايی به اين  تقاضا  ننمودند بلکه  . سازند
  .بر عکس  به تعداد نيروهای خود افزودند
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 ) (Chernozubov رنوزوفچروسی به فرماندهی ژنرال  لشکر دراول دسامبردو

در داخلۀ خاک عثمانی  از رود ارس گذشته و پس از اشغال نواحی مرزی ايران
  .در جهت ارزروم شروع به پيشروی  کردند

ژانويۀ    ١۴نيروی عثمانی نيز از جانب درياچۀ اورميه  حرکت  نموده  و در   
. تبريز را که روسها بدون جنگ تخليه کرده بودند به تصرف در آوردند ١٩١۵

شکست سختی اما اين  پيروزی کم دوام بود زيرا در نبرد ساری قميش روسها  
جنگ . تبريز را پس بگيرند ١٩١۵ژانويۀ   ٣٠به آنها وارد آوردند و توانستند در

با عثمانيها در اورميه سخت تر بود ولی سرانجام روسها توانستند به کمک  
آسوريهای آن ناحيه در آوريل  اورميه را منصرف  شوند و تا سواحل در ياچۀ  

در اين عمليات . مرزهای خود دور سازند وان  پيشرفت کنند و موقتاً خطر را از
  .تلفات ترکها در حدود هفتاد هزار  نقر بود

از جانب ديگر انگليسيا يک تيپ نيروی کمکی به بحرين فرستادند و قوای  
توانست ترکها   (Sir Arthur Barrett)آنان به فرماندهی ژنرال  آرت بارت 

بصره را متصرف    در مصب شط العرب  شکست داده ١٩١۴را در نوامبر 
آنگاه برای محافظت تأسيسات نفت جنوب ايران يک تيپ  مختلط  انگليسی . شود

عثمانيها . و هندی  وارد خوزستان  شده  و مناطق  نفت خيز را تصرف  نمودند
در ماه دسامبر نيرويی درحدود دوازده هزار نفر به خوزستان فرستادند که  اقدام 

در اين موقع  انگليسيها  در موقعيت بدی . ت نمودندبه منفجر کردن  لوله های نف
قرار گرفته  بودند و به شدت از اين می ترسيدند  که قوای عثمانی  بتواند از 
خاک ايران عبور نموده به افغانستان  برود، چون به محض رسيدن قوای ترک 

ود را با افسران آلمانی به آن  کشور ديگر محال بود انگليسيها  بتوانند کنترل خ
بعالوه . برافغانستان که احساسات عمومی شديداً با آنها مخالف بود، حفظ نمايند

در اين موقع پادگانهای انگليسی در هند  هم چندان قوی نبودند و در شبه قارۀ 
هند  نيز شورشهايی به وقوع  پيوسته  بود و احتمال می رفت اگر عثمانيها به 
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مشکالت بسيار مهمی   برای امپراتوری  معيت سپاه  افغان به هند حمله برند
  .انگلستان ايجاد نمايند

قوای به فرماندهی  ١٩١۵که در ژانويه  نيکسون با توجه به اين مسائل ژنرال 
عقب راندن  خود را مأمورمنصوب شده بود يک لشکرانگليسی در خاک ايران 
  .ترکها  از خوزستان  کرد

ت سخت نظامی توانست ترکها را از لشکر مزبور پس از يک سلسله عمليا 
خوزستان اخراج و مناطق نفت خيز را از خطر حفظ و لوله های نفت  را تعمير  

به خراسان  و » خط خاوری  ايران« ضمناً  انگليسيها  يک لشکر به نام . نمايد
. بلوچستان فرستادند تا از عبور آلمانها  و ترکها به افغانستان  جلوگيری  نمايند

در کوت العماره  از  ١٩١۶قتی قسمت عمدۀ  نيروهای  انگليسی دراوريل اما  و
قوای عثمانی شکست خورد لطمۀ شديد به آبرو و حيثيت  انگليسيها درآسيا وارد  

  .گرديد

  

   ايران در نفوذ برای هاينآلما تالش

در آغاز جنگ جهانی احساسات مردم ايران موافق با آلمان بود واميدواربودند 
کمک اين دولت  نيرومند که با دولتهای بزرگ استعماری وارد جنگ شده که با 

بود بتوانند خود را شر مداخالت دو همسايۀ زورگو  و متجاوز نجات دهند دولت 
ايران سعی داشت بی طرفی خود را به هر قيمتی شده حفظ و از بروزاينگونه 

از به وجود ارتش  اما حفظ  بی طرفی ني. احساسات طرفدار آلمان  جلوگيری  کند
منظمی داشت و حال آنکه در آن هنگام ارتش ايران فقط از هشت هزار نفر 
بريگاد  قزاق که تحت فرماندهی  افسران روسی بودند و هفت هزارنفر نيروی 
ژاندارم که آنها  نيز تحت نظارت افسران سوئدی اداره  می شدند تشکيل می شد 

هی است با اين قشون  دب. د نداشتو نيروی هوايی و دريايی هم اصالً وجو
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مختصر و نامنظم  که آنهم در اختيارخارجيان بود دولت ايران قادرنبود از 
تجاوزات مکرربيگانگان به خاک خود جلوگيری کند و ناچار فقط  به ارسال 

  .يادداشت اعتراض و شکايت اکتفا می کرد

روسيه و انگلستان  شروع جنگ، تبليغات آلمانيها درايران عليهبالفاصله پس از
. شدت يافت و حس کينه و عداوت نسبت به اين دو دولت همسايه تحريک گرديد

هدف اصلی آلماينها اين بود که ايران را که پس از عثمانی دومين مستقل 
اسالمی بشمار می رفت عليه دول اتفاق  مثلث  وارد جنگ  کنند  وهرگاه اين 

جنگ شده و دراثر ه نفع آنان وارد امرعملی ميشد قسمت اعظم دنيای اسالم ب
هند ممکن بود بتوانند شريان ايجاد طغيان و آشوب دراتحاد با افغانها و

نقشۀ آلمانيها  در ايران عبارت از اين بود که . امپراتوری انگليس را قطع  نمايند
در مرحلۀ اول عشاير و ايالت را تحت سالح در آورده و در سراسر  کشور 

ا و روسها ايجاد انقالب و شورش کنند و در مرحلۀ دوم انگليسيها عليه انگليسيه
و روسها را از ايران اخراج  و سپس  دولت ايران را وادار به ورود در جنگ 

  .به نفع  خود بنمايد

   ( Heinrich von  Reus) هاينرش فن رويس) ق. هـ ١٣٣٣(  ١٩١۵در ماه مه 
وزير مختار اتريش و عده  (Logotheti)وزير مختار آلمان  به اتفاق گنت لگونتی

ای افسرو مبالغ زيادی پول و طال از اروپا  به ايران وارد شدند و با پخش 
سخاوتمندانۀ اين پولها توانستند عشاير جنوب را به نفع خود وادار  به اقدام  

کنسول آلمان در بوشهر موفق  (Wasmuss )در فاصۀ کوتاهی واسموس . کنند
و قشقايی را با خود همراه  کند و با کمک ژاندارمری فارس  شد عشايرتنگستانی

در ژوئن .  ضربات شديدی به قوای  انگليسی و هندی  مقيم آن ايالت وارد سازد
واسموس توانست شيراز را تصرف کند و کليۀ اتباع انگليسی از جمله  ١٩١۵

نها را کنسول انگليس درشيراز و تعدادی از طرفداران  آ  (O` Connor)اوکانور
  .دستگير و تقريباً  سراسر ايالت فارس را تحت  نفوذ خود  در آورد
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 (kaver)را متصرف شده کاور  در اصفهان نيز قوای ژاندارمری شهر
کنسول انگليس را زخمی کردند (Graham)کنسوليار روسيه را مقتول و گراهام  

در نتيجه . ودندو تمام اتباع روسی و انگليسی و هندی را از آن ايالت اخراج  نم
و مارلينگ  وزرای مختار روسيه  و انگليس  (Von Etter )اين اقدامات فن اتر 

به مستوفی الممالک فشار آوردند  که دستور احضار  قوای  ژاندارم  را از 
فرمانده  قوای   (Baratov)ژنرال باراتف  ١٩١۵در اکتبر . فارس صادر کند

د انزلی  شده  برای خاتمه دادن به روسی در ايران شد و پيش قراوالنش وار
عاصم بيگ . فعاليت آلمانيها و همدستانشان به سوی تهران روانه شدند

سفيرعثمانی که به عزم  شکار از پايتخت  خارج  شده بود به دست  روس ها 
اسير شد و قزاقهای روسی تا کرج  پيش رفته  و آمادگی  خود را برای ورود به 

  .ن  دادندتهران در صورت لزوم نشا

در اين روزها بحرانی پرنس رويس مستوفی الممالک را تشويق می کرد که 
. قبل از اشغال پايتخت به وسيلۀ  روس ها شاه و دولت به اصفهان مهاجرت کنند

عده ای از رهبران حزب دمکرات هم که با اين نظر موافق  بودند  به اتفاق 
اما فن اترو مالينگ به احمد    .پرنس رويس و کنت لگوتتی به قم عزيمت  نمودند

شاه که  عازم  حرکت  تهران بود اخطار کردند   که در صورت ترک پايتخت 
 ١۵در نتيجۀ اين تهديد  احمد شاه  در .  تخت و تاج  خود را از دست خواهد داد

نوامبر تصميم  خود را به باقی ماندن  در تهران  اعالم نمود و به فشار دو دولت  
فی الممالک  را از نخست وزيری بر کنارو شاهزاده عبدالحسين همسايه مستو

. ميرزا  فرمانفرما  را که مورد  قبول متفقين بود، مأمور تشکيل کابينه کرد
 ١٩١۵حکومت  جديد  با شرکت  طرفداران روس  و انگليس  در دسامبر 

در   تشکيل  گرديد وبالفاصله به فن اتر و مارلينگ آمادگی خود را برای مذاکره
  . مورد انعقاد  قرار داد  اتحاد  اطالع داد

موافقتنامه ای بين فرمانفرما و فن اتر و مارلينگ امضا شد  ١٩١۶در ژانويه   
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که به موجب آن مقرر  گرديد تعداد قوای قزاق تا حدود يک لشکر يازده هزار 
تان نفری افزايش يابد، به جای ژاندارمری مشهور   به طرفداری ازآلمان، انگلس

پليس ( th Persia Rifles (S.P.R)  Souايراننيرويی به نام تفنگداران جنوب 
تأسيس نمايد که تعداد آن در حدود هشت هزار نفر افراد  داوطلب  ) جنوب 

هندی باشد که  تحت نظر افسران انگليسی انجام  وظيفه نمايند، ودو ايرانی و
تومان برای نگهداری قوای دويست هزار دولت همسايه  تعهد کردند ماهانه 

متعاقب امضای اين موافقتنامه ژاندارمری منحل . مزبوربه ايران کمک کنند
گرديد و کليۀ افسران سوئدی و ايرانی آن که به طرفداری ازآلمان شهرت داشتند 

  .برکنار شدند و حالت بی طرفی  متمايل به متفقين  در آمد

  

  کرمانشاه در مهاجرين دولت تشکيل

ن هنگام جمعی ازرجال ايرانی طرفدارآلمان وعثمانی از تهران مهاجرت  در اي 
کرده  شهر قم را مرکز ستاد خود قرار دادند و اقدام  به ايجاد کميتۀ  دفاع ملی  

قوای روسی به نيروی  مهاجرين حمله نموده و آنها  ١٩١۵در دسامبر . نمودند
موافقتنامه ای بين دولتهای   در اين موقع.  را در جادۀ قم و ساوه  شکست  دادند

روسيه و انگلستان به امضا رسيد که طبق آن منطقۀ بی طرف متعلق به دولت 
ايران به منطقۀ نفوذ انگلستان ضميمه شد و درمقابل مقرر گرديد دولت روسيه 
هر قسمتی از خاک عثمانی را که تصرف کند بتواند به قلمرو خود منضم نمايد 

شد که پس از خاتمۀ جنگ بغازهای بسفورود اردانل   و به آن دولت وعده داده
  .را در دست  داشته بشد

مهاجرين پس از شکست قوای خود به کرمانشاه عقب نشينی کردند و درآن 
شهر که درتصرف قوای عثمانی بود، مستقرشدند و به توصيۀ پرنس رويس  

مافی  رياست حکومت موقتی به نظام السلطنۀ. يک حکومت موقتی تشکيل دادند
والی کرمانشاه واگذارشد و وی توانست با کمک افسران آلمانی و عثمانی قشونی 
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در اين زمينه . در حدود چهارهزار نفراز عشايرو مجاهدين جمع آوری نمايد
فرمانده  (von der Golz)قرار دادی بين نظام السلطنه و مارشال  فن در گولتز

فلد مارشال آلمانی و  ١٩١۶ژانويۀ قوای آلمان در خاورميانه منعقد گرديد و در 
اعضای  ستاد وی برای باز ديد نيروی مهاجرين وارد کرمانشاه شد و عده ای 

  .  از افسران آلمانی و ترک به تعليم  سربازان ايرانی  پرداختند

حکومت دست نشاندۀ فرمافرما بيش از چهار ماه دوام نکرد و به علت اقداماتی 
بود مورد مخالفت شديد وزير مختارروسيه قرار گرفت که به نفع انگليسيها کرده 

نخست وزير . جای خود را به دمحم  ولی خان سپهداراعظم داد ١٩١۶در مارس 
جديد که در عين حال مطيع انگليسها و روسها بود طی  ششماه  زمامداری خود 

نظارت دو دولت همسايه را بر ماليۀ  ايران  پذيرفت و با تشکيل  يک کميسيون  
 ١٩١۶در اوت . نج نفری روسی و انگليسی و ايرانی بدين منظور موافقت کردپ

وقتی قشون عثمانی تا قزوين پيشروی کرد و تهران را در معرض تهديد  
قرارداد انگليسيها از فرصت استفاده کرده  و وثوق الدوله را که  مورد حمايت 

عهد کردند برای شديدشان بود به نخست وزيری رساندند وبه منظور تقويت وی ت
هزينه های ضروری و جاری ماهی ده هزار ليرۀ انگليسی به دولت ايران 

  .بپردازند

از افسران انگليسی و افراد داوطلب  ١٩١۶قوای پليس جنوب نيزکه در بهار 
هندی و ايرانی تشکيل شده بود به تدريج توانست کرمان و بلوچستان را تصرف 

ن آلمانی و عثمانی  پاک سازد و در سپتامبر نموده واز عناصر آلمانی و طرفدارا
درهم شکستن  پس از. در اصفهان به قوای ژنرال بارانف بپيوندد ١٩١۶

نوامبر به اتفاق فرمانفرما والی جديد فارس  ١١مقاومت عشاير تنگستانی در
فاتحانه وارد شيراز شد و با قيماندۀ  نيروی ژاندارم که آخرين کانون مقاومت را 

( ١٩١٧مارس  ٢١وثوق الدوله در. کيل می داد خلع سالح کرددر جنوب تش
طی تلگرافی از خدمات ژنرال سايکس برای اعادۀ نظم و قانون ) ق.هـ ١٣٣۵



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤٥                                                                                 دق ، 

  

  

  

فرمانفرما نيز به .  در جنوب تقدير کرد و پليس جنوب را به رسميت شناخت
  .مناسبت  خدماتی  که کرده بود از دولت انگليس نشان ستارۀ هند گرفت

عثمانيها هم بيکارننشسته بودند و پس از پيروزی بزرگ خود درکوت اما   
بيست هزار قوای پياده و سواه نظام و توپخانه به   ١٩١۶العماره، درماه اوت  

  .فرماندهی ژنرال علی احسان پاشا به ايران فرستادند

نيروی مزبوربه آسانی همدان را گرفت و تا حدود قزوين پيشروی  کرد و 
لت  گرفتاريهای  شديد  که در جبهۀ اروپا داشتند و شکستهای متعدد روسها  به ع

اين . که از آلمان و اتريش خورده  بودند نتوانستند قوای  کمکی به ايران بفرستند
بار نمايندگان روسيه و انگلستان به احمد شاه  فشارآوردند از پايتخت  خارج 

عثمانيها . در تهران بماندشود ولی شاه اين توصيه  را نپذيرفت و تصميم گرفت 
تغييری در وضع نظامی طرفين  ١٩١۶از قزوين  جلوتر نيامدند و تا پايان  سال 

بازهم متفقين به پيروزی   ١٩١٧اما از ابتدای  سال . در غرب ايران رخ نداد
  .جديد نائل شدند

قوای تُرک را در کوت العماره شکست  ١٩١٧انگليسيها توانستند در فوريۀ  
بغداد را متصرف شوند و با اين پيروزی  خاطرۀ  شکست سال قبل  خود داده و 

نيروی . که امپراتوری انگليس را دچار مصيبت در آسيا  کرده بود، محو سازند
. ژنرال باراتف هم به جانب همدان و کرمانشاه  حملۀ سختی به عمل   آورد

و درست همان  عثمانيها  نتوانستند در مقابل سيل سربازان روسی مقاومت کنند
روزی که بغداد به دست انگليسيها افتاد آنها هم کرمانشاه را تخليه کرده  پس از 

حکومت موقتی مهاجرين همراه  . دفاع  سختی به قصر شيرين عقب نشينی کردند
نيروی عثمانی به بين النهرين رفت و درآنجا عثماينها نيروی  مهاجرين را خلع 

ات و پولهايی را که از طرف آلمان برای آنان سالح نمودند و کليۀ اسلحه مهم
سران مهاجرين اين رفتار خشن و غير دوستانه . ارسال  شده بود مصادره کردند

را تحمل نکرده عده ای به ايران مراجعت و جمعی ديگر به آلمان و کشورهای  
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  .اروپا  رهسپار شدند

ه يکديگر نيروهای روسی و انگليسی در کرمانشاه ب ١٩١٧در دوم آوريل  
مارس  ١۵پيوستند اما در همين هنگام  خبراستعفای  تزار نيکالی دوم  که در 

قشون روسيه  . اتفاق افتاده و مقدمۀ اضمحالل  امپراتوری روسيه بود منتشر شد
با شنيدن اين خبربه سرعت شروع به عقب نشينی کرد و در مدت کوتاهی 

ته های انقالبی زدند و سربازان دست به شورش عليه افسران و تشکيل کمي
ترکان عثمانی از اين فرصت استفاده . شيرازۀ  نظم و انضباط آنان گسيخته شد

کرده دوباره کرمانشاه و کردستان و همچنين تبريز را اشغال کردند و تا پايان 
از اين تاريخ صحنه عمليات نظامی به . جنگ جهانی در اين مناطق باقی ماندند

  .ولی اشغال ايران همچنان ادامه پيدا کرد عراق  و سوريه منتقل شد

  

  ايران  در آن  اثرات و  روسيه انقالب  

وقتی خبر استعفای نيکالی دوم و امتناع برادرش گرندوک ميخائيل از قبول  
سلطنت و تشکيل حکومت موقت در روسيه منتشر شد، آزاديخواهان و ميهن 

امپراتوری جابر سقوط . پرستان ايرانی غرق در شعف و سرور گرديدند
تزاری، ايران را از کابوسی که مدت بيش از يک قرن دچار شده بود  رهايی 

  داد  و همۀ  مردم  آن نويد  آغاز عصری جديد  می پنداشتند

نمايندگان ادوار سه گانۀ سابق مجلس شورای ملی طی تلگرافی به مجلس  
ت ستمگر دومای روسيه خوشحالی ملت ايران را از شنيدن خبر سقوط حکوم

در آن روزهای  تيره و تار برق اميدی در آسمان .  تزاری ابراز و تبريک گفتند
گرفتۀ ايران درخشيد و مردم  ستمديده  و اميدوار شدند که  به زودی  دوران 

اما وقتی حکومت موقتی به رياست پرنس لووف . ظلم و ستم به سر خواهد رسيد
( Prince Lvov)  سياست خود را  در بارۀ  ادامۀ  در پتروگراد تشکيل شد و
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 )جنگ با آلمان و اجرای تعهدات   دولت تزاری اعالم  کرد و  ميليوکف 
Miliukov)  وزير خارجۀ حکومت جديد به سفارت روس در تهران دستور داد

به دولت ايران اطالع دهد که  روسيه مانند  گذشته با بريتانيا همکاری خواهد 
به ايران تغييری داده نشده است، ايرانيان مجدداً   کرد و سياست آن کشور  نسبت

  .دچار يأس و حرمان شدند

در اين موقع  نيروهای روسی سراسر شمال و غرب ايران را در اشغال  
داشتند و در پادگانهای خود بال تکليف و بدون حقوق و مهمات مانده و دست به 

زات به عمل آمد و ترورهای متعددی که از طرف کميتۀ مجا. اقدامی نمی زدند
عده ای از طرفداران سياست انگليس به قتل رسيدند موجب استعفای وثوق 

به جای او عالء السلطنه که يک سياستمدار . گرديد ١٩١٧الدوله در ژوئن 
معتدل طرفدار غرب بود به نخست وزيری منصوب شد و يک حکومت وحدت 

ت داشتند تشکيل  ملی مرکب  از رجال و نخست وزيران سابق  که حسن  شهر
  .نخستين اقدام دولت جديد پس گرفتن  شناسايی پليس  جنوب بود.  داد

به  (Alexandre Kernsky)آلکساندرکرنسکی ١٩١٧وقتی در ماه اوت 
رياست حکومت موقت روسيه منصوب شد، واحدهای  جديدی برای تقويت  

وای مزبوربه قوای  ژنرال بارتف  به ايران فرستاد  بطوری  که تعداد نفرات ق
هفتاد هزارنفر رسيد ولی مقارن اين احوال انقالب اکتبر به وقوع  پيوست  و 

با انتشار اين خبر قشون روسيۀ . بلشويکها زمام امور روسيه را دردست گرفتند
مقيم ايران يکباره  متالشی شد و حتی  پولی که انگليسيها  ميان افسران روسی  

آنان را بگيرد ، بطوريکه  ژنرال  بارانوف به تقسيم کردند نتوانست جلو تفرقۀ 
تفليس تلگراف کرد که  اگر  فرمان بازگشت ارتش صادر نشود  اين امر خود به 

در نتيجه  ستاد جبهۀ  قفقاز دستور بازگشت سپاه  روس . خود  انجام خواهد شد
شروع شده بود در  ١٩١٧تخليۀ  ايران که  در پائيز  . را از ايران صادر کرد

به پايان رسيد و قسمت عمدۀ نيروهای تزاری  شمال و غرب   ١٩١٨ر مارس آخ
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فقط ملزومات نظامی آنها باقی ماند که آن هم طی  . کشور را تخليه کردند
  .به وسيلۀ  کميته های انقالبی به باکو فرستاده شد ١٩١٨ماههای  تابستان 

ل ايران متوحش انگليسيها  که از سرعت وقايع و ايجاد خالء  نظامی در شما 
شده  بودند اوالً پرداخت  صد هزار تومان کمک ماهانه به بودجه لشکر قزاق را  

ً مرکز ستاد خود را به . که روس ها  می پرداختند خودشان بعهده  گرفتند ثانيا
قزوين منتقل کردند تا هم  راه  بغداد، قزوين، رشت  را در دست داشته و در 

داماتی عليه  کمونيستهای روسيه بزنند وهم از موقع لزوم بتوانند دست به اق
  .پيشرفت  عثمانيها در غرب ايران  جلوگيری نمايند

دولت انقالبی روسيه  که بکلی  سياست ديگری پيش  گرفته بود از ابتدا   
تصميم  خود را به خاتمه  جنگی که بجز فقر و نکبت  نتيجه ای  برای آن  

نعقاد  يک صلح  جداگانه با دولت  آلمان  کشور نداشت اعالم  کرد و بمنظور ا
در برست ١٩١٨به موجب قراردادی که در سوم مارس . مشغول مذاکره  گرديد

بين نمايندگان دولت بلشويکی روسيه و دولتهای  (Brest Litovsk )ليتو فسک
آلمان و اتريش  و بلغارستان  و عثمانی به امضاء رسيد، روسها با صرفنظر 

ی خود که  طی جنگ  از دست داده بودند و پرداخت کردن از سرزمينها
پيمان برست ليتو فسک  مقرر می . غرامت، صلح کرده و  از جبهه خارج شدند

داشت که خاک ايران نيز از قوای  روسی و عثمانی تخليه شود و دول پنجگانۀ 
مزبور رسماً   متعهد  شدند که استقالل سياسی  و اقتصادی  و تماميت  ارضی 

  .محترم بشمارند آنرا 

قيصر  ويلهلم  دوم  طی  تلگراف تبريکی انعقاد پيمان   ١٩١٨مارس   ٢٧در 
برست ليتو فسک  را به اطالع  احمد شاه رسانيد و متعاقب آن بقيه  سربازان  
روسی هم  ساز و برگ خود  خود را به عثمانيها تسليم   نموده  و به ميهن  خود 

  .مراجعت  کردند

هم پاشيده شدن خطوط دفاعی روسها در برابر  ترکان  عثمانی،  در مقابل  از 
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انگليسيها  تصميم گرفتند  اهالی قفقاز  را برای تحصيل استقالل تقويت و حمايت 
نموده و به اين وسيله سدی در برابر عثمانيها  که قصد  حمله به قفقاز را داشتند  

و حتی يک دولت  و همچنين  کمونيستها  کم شروع به تبليغات  نموده  
لذا .  کمونيستی به رياست شائوميان در باکو تشکيل داده بودند به وجود آوردند

از (Dunsterville)نيرويی  به فرماندهی ژنرال دانسترويل  ١٩١٨در ژانويۀ  
. راه بغداد  و همدان به رشت فرستادند تا از آنجا با کشتی  به باکو عزيمت  کند

قابل قوای ميرزا کوچک خان  که قسمت  بزرگی  از ولی  نيروی   مزبور  در م
ايالت  گيالن را در دست داشت و عليه نفوذ خارجی  قيام  کرده بود  مجبور  شد 

نيروی دانسترويل مجدداً عازم  انزلی   ١٩١٨در ژوئن . به تهران  مراجعت  کند
ض  گرديد  و اين بار با  موافقت  ميرزا  کوچک خان عازم  باکو شد و به مح

ورود به آن شهر حکومت شائوميان  را ساقط   دولتی  به نام  هيئت  مديرۀ  بحر 
خزر که خزر که جنبۀ  ضد کمونيستی داشت، به روی  کار آورد  ژنرال  

  .انگليسی  شروع  به تأسيس  يک ارتش ملی  از مسلمانان قفقاز  کرد

 ١۴دردر مقابل اين اقدام عثمانيها ديگردرنگ را جايز ندانسته و 
قوای مهمی به فرماندهی نوری  پاشا  به قفقاز فرستادند که پس  ١٩١٨سپتامبر

ً شديدی باکو را منصرف شد و حکومتی به نام  آذربايجان که  از جنگ نسبتا
اما عمر اين حکومت هم ديری نپائيد ، . تحت نظر خودشان بود روی کار آورد

ادامۀ  جنگ نبود  تقاضای  اکتبر دولت عثمانی که  ديگر قادر به  ٣٠زيرا در 
به امضا   (Mudros)پيمان  ترک  مخاصمه در مودروس . ترک مخاصمه کرد

يکبار   (Thompson)رسيد و بالفاصله نيروهای  انگليسی  ژنرال  تامپسون 
ديگر  باکو را  تسخير کردند و اين بار  دولت جمهوری مساوات را از عناصر 

مقارن  اين واقعه  دولتهای  جمهوری . ندليبرال و ضد کمونيست روی کار آورد
گرجستان و ارمنستان نيز استقالل خود را اعالم کردند و نقشۀ انگليسيها  در 

  .مورد ايجاد سدی در برابر کمونيستها  تا حدودی عملی شد
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در عين حال انگليسيها  از فرصت  اسدتفاده  کرده يک ستون از قوای خود را  
لفريد مالسون به ترکستان و آسيای مرکزی تحت فرماندهی ژنرال  سروي

فرستادند  تا منطقی  را که  ارتش تزاری تخليه کرده  و بی صاحب مانده  بود 
دريا دار نوريس ناوگان    ١٩١٨در تابستان  . بدون سر و صدا  اشغال  نمايند

روسی را در بحر خزر به تصرف  خود در آورد و  به طور خالصه  انگليسيها 
به دنبال  ميراث دولت تزاری بودند تا آنچه را که  تزارها طی قرون   در همه جا

متمادی با ظلم  و ستم  به دست آورده بودند يکباره و به آسانی  مالک  شوند و  
در عين  حال  با تصرف مناطق استراتژيکی يک حلقۀ دفاعی يا به قول 

د جماهير شوروی در اطراف  دولت  نوبنياد اتحا»  کمر بند بهداشتی« خودشان 
در اجرای  اين  سياست عالوه  بر تقويت  جمهوريهای قفقاز .  به وجود آورند

شروع  به دادن  پول و سالح  و مهمات  به ژنرالهای  تزاری  مانند  کلچاک ، 
دنيکين، يودنيچ و و رانگل  که در خاک  روسيه  مشغول  جنگ با کمونيستها  

  .بودند نمودند

، در آلمان هم شورشهايی  صورت گرفت و مردم  یولت عثمانبه دنبال  تسليم د
در اثر اين اغتشاشات  قيصر  ويلهلم   .  آن کشور از ادامۀ   جنگ امتناع  نمودند

دوم  مجبور به استعفا شد و به هلند پناهنده گرديد و حکومت جديد  که به رهبری 
م  و تقاضای ترک سوسياليست ها  به روی  کار آمد بالفاصله  جمهوری را اعال

بدون آنکه شکستی   به   ١٩١٨نوامبر   ١١بدين ترتيب  در .  مخاصمه نمود
ارتش آلمان در جبهه های جنگ وارد شده باشد پيمان  متارکۀ  جنگ بين 
نمايندگان آلمان و متفقين  در جنگل کمپيين واقع  در شمال پاريس  به امضاء  

ارستان  و مجارستان هم تسليم  شدند  و متعاقب  آن دولتهای  اتريش و بلغ. رسيد
جنگ  بزرگی  که بيش  از چهار سال به طول انجاميد و تلفات آن بالغ  برده 

اما متأسفانه  جنگ جهانی  در . ميليون نفر بود  با پيروزی  متفقين  خاتمه يافت 
ايران در اين تاريخ  پايان نپذيرفت و انواع  مختلف عمليات جنگی  در کشور ما 

  )۴ (.ادامه  پيدا کرد ١٩٢١ا سال ت
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   :مآخذ و توضيحات ◀ 

  
تاريخ  روابط  سياسی  ايران و انگليس در «  دکتر علی اصغر زرگر   - ٢

، ) انتشارات معين  –انتشارات پروين ( ترجمۀ  کاوه بيات ،  -» دورۀ  رضا شاه
    ۴١ – ۴٨صص  – ١٣٧٢

احمد  ترجمه  –ماعی ايران مقاومت شکننده تاريخ تحوالت اجت« جان فوران - ٣ 
  )   ٢٩۶ – ٢٩٧صص  ١٣٨٩ -مؤسسه خدمات فرهنگی رسا  –تدين 

  -» تاريخ روابط خارجی ايران«  عبدالرضا هوشنگ مهدوی  - ۴  
      ٣۴٢ – ٣۵۴صص  – ١٣٨٣امير کبير ،  انتشارات 

  

 )١( قرارداد تحليل و تجزيه :يزدی افشار محمود دکتر◀

 يریضياء الدين دهش: مترجم

 

در سنت پطرزبورگ بتوسط سفيرکبير ١٩٠٧اوت  ٣١قرارداد در تاريخ 
بريتانيا سر آرتور نيکلسون و وزير امور خارجه روسيه الکساندر ايزولسکی به 

 )٢. (امضاء رسيد

. اين قراداد مرکب از سه نوع توافق راجع به ايران، افغانستان و تبت می باشد
 .می کنيم ما ذيالً موافقت نامه اول را بررسی

در مقدمه قرارداد، در قسمت مربوط به ايران، حکومت های انگليس و روس 
تماميت ارضی و استقالل ايران را محترم «به طور متقابل متعهد می شوند که 

  اظهار تمايل می کنند که مزايا و منافع متساوی دائمی » خالصانه«و » بشمارند
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اين نکات به منظور . »ه ملل ديگر برقرار گرددبرای تجارت و صنعت هم
اما اين دو  -فريب دادن ايران و آرام کردن خاطر ساير دول ذی نفع بود 

معتقدند که نفع و مصلحت خاص هر يک از آنان «حکومت درباره ی خودشان 
بنا به علل جغرافيائی و اقتصادی، در حفظ صلح و نظم در بعض اياالت و 

ه به مرز روسيه از يک جانب و به حدود و ثغور افغانستان واليات ايران است ک
و بلوچستان از طرف ديگر متصل و مجاور می باشد و مايل هستند که از هر 
گونه موجب و علت اختالف بين منافع و مصالح مربوط به هر يک از دو دولت 

ا آنان سهم عمده ر» .در اياالت و واليات ايران که قبالً ذکر شد اجتناب کنند
ً در آغاز موافقت نامه تأکيد کرده  برای خود برمی دارند و بعد آنچه را رسما

  )٣! (اين کار گوئی استهزاء محض می باشد. بودند، انکار می کنند

 

 مناطق نفوذ

يکی در : ايران را به سه منطقه مجزا و عليحده تقسيم می کند ٣و  ٢و  ١مواد 
که ) ٢ماده (يکی در جنوب  .که مختص به نفوذ روسيه است) ١ماده (شمال 

باالخره منطقه سوم، به اصطالح منطقه بيطرف، . برای انگلستان قائل شده اند
اين منطقه بيش از اينکه ) ٣ماده (که در مرکز بين دو منطقه مذکور قرار دارد 

 .بيطرف باشد منطقه مشاع و مشترک است

ز قصر شيرين منطقه نفوذ روسها يعنی بزرگترين منطقه را خط تصويری که ا
، اصفهان، يزد، کاخ می گذرد و به )محل کوچکی واقع در مرز ترکيه و ايران(

نقطه ای در مرز ايران، در محل تقاطع مرزهای افغانستان و روسيه منتهی می 
در اين منطقه حاصلخيزترين و پر  -. گردد، از منطقه بيطرف جدا می کند

ت و شهرهای بزرگ صنعتی و جمعيت ترين واليات و اياالت ايران با پايتخ
همدان، رشت، استرآباد،   تجارتی نظير تبريز، اصفهان، مشهد، يزد، قزوين، قم،

 .کرمانشاه و غيره واقع است
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منطقه نفوذ انگلستان به توسط خط فرضی ديگری که از غازيک در مرز 
افغانستان شروع شده از بيرجند، کرمان می گذرد و به بندرعباس در کنار خليج 

اين منطقه مشتمل بر . رس منتهی می گردد، و از منطقه بيطرف جدا می شودفا
در اين نواحی که عالوه . سيستان، بلوچستان ايران و نيز ايالت کرمان می باشد

فقط کرمان و . براين قسمت عمده اش بيابان است، شهر بزرگی وجود ندارد
 .بندرعباس را می توان نام برد

حوزه نفوذ در سمت شرق، در مجاورت مرزهای منطقه بيطرف واقع بين دو 
ً باريک است و هرچه به سوی غرب پيشتر می رود وسيعتر  هندوستان، نسبتا

فاصله بين قصر شيرين و بندرعباس چهار مرتبه بيش از فاصله ميان . می گردد
 .دو منتهی اليه ديگر منطقه واسطه در مجاورت مرز افغان می باشد

خراسان و قسمتی از واليات کرمان، يزد،  اين منطقه بخشی از صحرای
اصفهان، لرستان و کردستان و نيز سراسر واليات فارس و خوزستان را شامل 

 .می باشد

دو دولت طرفين قرارداد متعهد می شوند که درصدد تحصيل امتيازاتی سياسی 
يا اقتصادی نظير امتيازات خط آهن، بانکها، تلگراف ها، جاده ها، حمل و نقل، 

ه و غيره برای خودشان در منطقه نفوذ طرف ديگر برنيايند و يا در اين بيم
. زمينه ها به رعايا و اتباع خود و نيز به اتباع ساير دول خارجی پشتيبانی نکنند

و تعهد می کنند که مستقيماً يا به طور غير مستقيم با اين قبيل درخواستهای اخذ 
طق مختص به حوزه فعاليت خود به امتياز که از طرف هر کدام از ايشان در منا

 .عمل آيد، مخالفت نکنند

امتيازاتی که روسها در هنگام انعقاد قرارداد در منطقه نفوذ انگليس دارند و 
نيز متقابالً امتيازاتی که انگليسيان در منطقه نفوذ روسيه دارند به قوت خود باقی 

 ).٣ماده (خواهد بود 
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اذ نظر جديد، حوزه فعاليت آزاد دو منطقه به اصطالح بيطرف تا زمان اتخ
  )٤. (دولت متعاهدتين باقی خواهد ماند

 تدابيری برای نظارت مالی

مربوط است به تأديه ربح و استهالک قروض دولت ايران به بانکهای  ٤ماده 
از آنجا که وثيقه وامهای دريافتی از بانک روس، گاهی منابع . روس و انگليس

ع در منطقه نفوذ انگليس قرار دارد و يا عوايدی است که در نواحی واق
برعکس، ماده چهار تدابيری را در نظر می گيرد که برای احتراز از حصول 

در صورت وقوع بی نظمی «. اختالف و دعوی بين دو دولت اتخاذ خواهد شد
در امر استهالک قروض يا تأديه ربح قروضی که ايران از بانک استقراضی 

برای نظارت بر منابع ... که ضرورت ايجاب کندو چنان... روس گرفته است
حکومت های انگليس و روس  -) ٥طبق ماده ... (عوايدی که وثيقه قروض است

تعهد می کنند که مقدمه به طور دوستانه، به منظور تعيين و ترتيب تدابير 
نظارتی مشترکی در موضوع مورد بحث و حل و فصل آن با توافق طرفين به 

از هرگونه دخالتی مغاير با اصولی که مبنای قرارداد حاضر  مذاکره پردازند و
 .احتراز جويند  است،

اين تدابير نظارتی به حدی شديد و خطير است که نيازی به تفسير و توضيح 
اصول که مبنای ترتيبات «اين . مع الوصف يک کلمه را بايد روشن کرد. ندارد

اميت ارضی و استقالل می باشد، کدام است؟ آيا اصول تم» قرارداد حاضره
ايران است و يا اصول تقسيم ايران و مناطق نفوذ؟ آيا بايد به عبارات و کلمات 

 آن؟» روح«قرارداد رجوع کرد يا به 

 )٥(» المعنی فی بطن الشاعر«

 مسأله خليج فارس

. در باب خليج فارس چيزی اظهار نمی کند ١٩٠٧اوت  ١٣قرارداد مورخ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

خود  ١٩٠٧اوت  ٢٩ن ديد که با تلگراف مورخ ولی دولت انگليس مصلحت چنا
خطاب به سفيرکبيرش در سنت پطرزبورگ بدان اشارتی بکند و در عين حال 

 .به او اجازه امضاء آن موافقت نامه را بدهد

ترتيبات مربوط به ايران محدود «: گفته شده است که) ٦(در تلگراف مذکور 
يای کبير و روسيه در آسيا بدان مناطق اين کشور است که با مرزهای بريتان

خليج فارس جزء اين مناطق نيست و تنها قسمتی از آن جزء : مجاور می باشد
بنابراين جای آن نبوده است که در قرارداد، اظهاراتی مثبت راجع . ايران است

به مصالح خاص بريتانيای کبير در خليج، يعنی مصالح و منافعی که حاصل 
» .در مدتی بيش از صد سال می باشد، گنجانيده شودفعاليت بريتانيا در اين آبها 

ارزش اين استدالل که چندان هم منطقی نيست هرچه باشد، به نظر می آيد که 
اوت  ٣١سر ادوارد گری نخواسته است مسأله خليج را در موافقت نامه مورخ 

مورد بحث قرار دهد يعنی آنرا به نحوی از انحاء و به طور يک جانبه حل و 
 .فصل کند

علی ای حال وزير سابق امور خارجه بريتانيا مطلب را در طی عبارات ذيل 
 :دنبال می کند

حکومت اعليحضرت پادشاه انگلستان دالئل متقن و خوبی در دست دارد تا «
تصور کند که اين مسأله موجب بروز هيچگونه اشکالی بين دو دولت، در 

ع بريتانيا در خليج فارس صورت وقوع حوادثی که مذاکره جديدی را بر سر مناف
درواقع حکومت روسيه در ضمن مذاکراتی که زمينه . ايجاب کند، نخواهد گرديد

را برای عقد اين قرارداد فراهم ساخت و بدان منجر گرديد، تصريحاً اعالم کرد 
حکومت . که منکر منافع خاص بريتانيای کبير در خليج فارس نمی باشد«

 .راحه يادداشت برداشتاعليحضرت از اين اظهارات بالص

برای اينکه کامالً روشن باشد که قرارداد حاضر، با قصد تغيير دادن چيزی «
از وضع حاضر، در خليج فارس منعقد نگرديده است و هيچگونه تغيير و تبديلی 
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را در سياست بريتانيای کبير در اين باب ايجاب نمی کند، حکومت اعليحضرت 
را به اظهارات قبلی مربوط به سياست  مقتضی و مطلوب می داند که توجه

بريتانيا جلب کند و بار ديگر به طور کلی اظهارات قبلی مربوط به منافع بريتانيا 
 .در خليج فارس را تأييد کند و مجدداً اهميت صيانت اين منافع را تأکيد نمايد

حکومت اعليحضرت باز هم جميع مساعی خود را به منظور صيانت وضع «
و در اين کار . ج و حفظ تجارت بريتانيا به کار خواهد بردموجود در خلي

 ».هيچگونه تمايلی به طرد تجارت مشروع هيچ دولت ديگری ندارد

 :پی نوشت ها * 

از پير » معاهدات بزرگ سياسی«متن آن را به زبان فرانسوی در کتاب . ١
 .و بعد ببينيد ٤١٦آلبن ص 

، از حزب آزاديخواهان، وزير )لردگری فعلی(در انگلستان سرادوارد گری . ٢
 .امور خارجه بود و سر هانری گامپيبل بزمن نخست وزير

را در » تماميت ارضی و استقالل«عين همين عبارت ديپلماتيک يعنی . ٣
ً و بی پرده مغاير حق  ١٩١٩اوت  ٩قرارداد مورخ  انگليس و ايران که علنا

 .حاکميت ايران است، نيز می توان يافت

ناد بايگانی وزارت امور خارجه روسيه که به توسط بلشويکها بر طبق اس. ٤
 .منتشر گرديده، منطقه بيطرف را از زمان جنگ برای انگليسيها قائل شده بودند

جمله عربی سائره تقريباً بدين معنی که تنها شاعر خود معنی شعر خود را . ٥
  .می فهمد

 6.Pierre Albin, Grands Traités poltiques, p. 244. 
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بريتانيا سعی داشت وثوق الدوله را که از هواداران انگليس به شمار   - ٧١    
نگ سفير بريتانيا در سر چارلز مارلي. ايران برساند می رفت به نخست وزيری  

مقام  رياست وزراء ماهانه  تهران حاضر شد در قبال انتصاب وثوق الدوله به 
وعده  مارلينگ  . به احمد شاه مقرری بپردازد) ليره  ٣,  ۵٠٠(تومان  ١۵٠٠٠

پرداخت » تا زمانی که شاه  وثوق الدوله را در مقام رياست وزراء ابقا کند« داد 
  .هد يافتخوا اين مقرری  ادامه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٥                                                                                 دق ، 

  

  

  

 يازدهم فصل

   اول  جهانی جنگ بارۀ در کاظمی باقر های يادداشت از برخی

 

يخواه و اآزد ، و معروف  يکی از رجال خوشنام ) مهذب الدوله( باقر کاظمی   
از اواخر دوره احمد شاه تا زمان نخست وزيری دکتر  ايران  وطن دوست 
ی باالی وزارت خارجه وی در تمام دوره رضا شاه در پست ها« .مصدق است

بوده و از بسياری از امور ريز و درشت اين دوره آگاه ) و زمانی هم وزير راه(
ايران با دکتر مصدق همکاری  نهضت ملی شدن  صنعت  نفتدر او .» است

بعنوان يکی از دردوران رژيم  کودتا مبارزۀ خود را همچنان بطورپيگيرکرد و
در  از يادداشتهای زنده ياد باقر کاظمی   برخی .  ادامه دادرهبران جبهه ملی 

  : می خوانيد  در اينجا   زمان جنگ  جهانی  اول 
  

، بعد ازظهردرحال گرسنگی زياد و گرمای فوق العاده به وزارت  ٨شنبه«
مغرب به منزل مراجعت  کرده، بعد از افطار با سلطان احمد خان  .  خارجه رفتم

. مفصالً صحبت کرده، تا سحر  نخوابيدموميرزا سيد جعفرخان ومجدالسطان هم 
جنگ اطريش با صرب شروع شده واطريشی ها به سمت بلگراد بدون هيچ 

هر دقيقه و هر ساعت با وجود جد و جهد دولت . جنگ عمده پيش می روند
انگليس و شخص سرادوارد گری احتمال وقوع جنگ بين المللی در اروپا می 

ات را می نويسم، شروع شده باشد،  احتمال رود و شايد هم االن که من اين کلم
هوا به قدری گرم . دارد آقای عالء السلطنه هم ازرياست  وزراء استعفا کنند

  .است که در زير زمين نشستن و چيز نوشتن کار مشکلی است

  
  شب بعد  . ، بعد از ظهر به وزارت خارجه رفته، تا مغرب آنجا بودم٩يکشنبه 
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سلطان خان صحبت کرده، بعد از آن به منزل عمه    از افطار با سلطان احمد
 از قرار خبر موثقی که شنيدم،. زهرا خانم رفته، نزديک سحرمراجعت کردم

ر موضوع  تجهيزات  قشونی دولت روس و فرانسه از ان مان دلز دولت آيروپر
فردا ظهر  تجهيزات  دولت استيضاح کرده وبه آنها اولتيماتوم داده است که اگرتا

ً عذر نخواهند، جنگ شروع  خواهد شد و وف موق نشده واز دولت آلمان رسما
ديروز بعد از ظهر شروع شده ) ١٩١۴( چون جوابی از دولتين نرسيده، جنگ 

. ست که اغلب مردمان با اطالع  باور نمی کنندااين مسئله به قدری مهم . است
راه هندوستان  م مقطوع  و تلگرافات ايران بايد ازهسيم های تلگراف روسيه  

که دنيا انتظار يک چنين تصادم بزرگ جنگ بين المللی قرنها بود . مخابره شود
که دول انگليس واطريش و ايطاليا و دول کوچک اروپا و  سترا داشت ازبديهات

) ١( ».راب کن تمدن سوز خواهند شدخسيا وآمريکا داخل اين جنگ دنيا آشايد 
بود، دوساعت به غروب مانده عطيل ، امروزچون وزارت خارجه ت١٠دوشنبه«

به خيابان الله زار برای بعضی کارهای شخصی رفتم بعد هم مغرب به منزل  
برگشته، بعد ازافطاربا سلطان احمد خان صحبت کرده، چهارساعت ازشب 

 قتلگرافات وارده  و فو. گذشته به حمام رفته، تا نزديک سحر مراجعت کردم
جنگ آلمان را با روسيه و فرانسه تصديق و  العاده های روزنامه ها صحت خب

آلمان ها و فرانسوی ها و اغلب  ! غريبی استحقيقتاً اروپا محشر. تأييد می کنند
احتمال احضار .  روس هايی که درايران هستند، به سمت ممالک خود می روند

آقای عالء السلطنه از رياست وزراء به . قشون روس از ايران هم می رود
استعقای ايشان مورد قبول  ی استعفا داده با اصرار زياد کرده اند، حضورهمايون

يافته وآقای مستوفی الممالک با ميل ارادۀ شخص اعليحضرت به رياست  وزراء  
    .انتخاب  شدند، ولی  هنوز اعضای کابينه  را معين نکرده اند

، غروب به خانه  ] رفته[، بعد از  ظهر به وزارت خارجه  ١١سه شنبه  
ميرزا  . امشب افطار شاهزاده خانم و پسرهايش منزل ما مهمان بودند. برگشتم

افطارآمده ، تا سحر صحبت می  زسيد مصطفی هم بعد ا خان و آقا رعفجسيد 
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لمان ها از سمت آلزاس لورن وارد خاک  آاز قراری که می گويند، . کرديم
شمال شرقی وارد  سمت روس ها هم از  .فرانسه شده،  شهر نانسی را گرفته اند

دولت بلژيک هم برای حفظ بی طرفی خود تجهيزات  . خاک آلمان شده اند
هم فرمان تجهيزات قشونی   یدولت هلند و عثمان. قشونی خود را امر داده است

 دولت انگليس هم تهيۀ خود را حاضر کرده و اعالن . خود را  صادر کرده اند
واقع شود داخل جنگ خواهد تعرضی  کرده است که اگر به بی طرف بلژيک

اخبار رويتر به واسطۀ سانسور  .  ايطاليا اعالن بی طرفی کرده است دولت. شد
  )٢(».و قطع  بی سيم های  تلگراف کم و نامرتب  می رسيد

ازافطارشيخ  ، مغرب از وزارت خارجه برگشته، بعد١٢چهارشنبه «
دبير حضرت به قا سيد مصطفی و آغالمرضا  خان و صدرالعلمای خراسانی و 

سلطان احمد خان و ميرزا سيد . مده، تا سحر صحبت می کرديمآمنزل ما 
داده که يا اجازه جعفرهم نيم ساعتی بودند و دولت آلمان به بلژيک اولتيماتوم 

دولت . دهد قشون از خاک او عبور کرده، به فرانسه برود و يا مهيای جنگ باشد
لت انگليس بنا به اعالن سابق خود به بلژيک هم جواب رد داده ، ازاين جهت دو

احتمال دارد دول ژاپن و کانادا واستراليا هم با . آلمان  اعالن جنگ داده است
العاده  اخبار جنگ  را در روزنامه ها به طور فوق. انگليس  همراهی کنند

تمايل عامۀ مردم ايران . منتشر کرده  و مردم هم با ميل غريبی آنها را می خرند
قشون  روس می گويند از خراسان . يه استسدولت آلمان و شکست رو به فتح 

. نرا نوشتمآد و امروز جواب يپريروز از شيبانی کاغذی رس. حرکت کرده است
   )٣(» .نشنيدماخبار داخله چيزی 

و نيم به ظهر به وزارت خارجه رفته، يک ساعت ، بعد از ١٣پنچشنبه «
سيد جعفرخان به شميران رفته،  زايرغروب  مانده با سلطان احمد خان وم

تيغستان جای خيلی . زرگنده است رسيديم  مغرب به تيغستان سپهدار که در
د تا دو ساعت از شب گذشته، آنجا رخوش آب  وهوا و مهمانخانۀ خوبی هم دا

چهارساعت از . بوده آن وقت  در هوای مهتابی به طرف شهر مراجعت  کردم
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اعت بعد ازآن به منزل وزير دواب رفته، شب گذشته  به منزل رسيده، يک س
هيئت وزراء هم . امروز از اخبارجنگ چيزی نشيندم. نزديک سحر  برگشتم

ولی   هوا دو روز است بهتر شده، حال مزاجی من هم بهتر .هنوزمعين نشده اند
  » .کسالت روحانی   پيوسته به حال خود باقی است

فقط شنيدم که . نشيندم]ای[هتاز]خبر[ازاخبار جنگ اروپا ...، ١۴جمعه « 
عثمانی که به يونان اعالن جنگ داده است ولی گمان نمی کنم صحت داشته 

    )۴(» .باشد، عجالتاً  ميدان جنگ عمده قطعۀ بلژيک  است
مراجعت   ، بعد از ظهربه وزارت خارجه رفته، مغرب به منزل١۵شنبه «

رفته، ساعت   دخان عموقا ميرزا احمآچهار ساعت از شب گذشته به منزل . کردم
موقع مهم استفاده ايران بدبختانه هنوز  هيئت . هفت از شب رفته به خانه برگشتم

روزنامۀ رعد آرتيکل خوبی راجع به کابينه نوشته و . معين نشده اند وزراء
تمن الملک را که در اين موقع از قبول کارکناره می کنند مورد ؤمشيرالدوله و م

جنگ اروپا روز به روزشديدتر می شود ، دولت   . بود حمالت سخت  قرار داده
ً داخل درميدان جنگ شده است آلمان به ايطاليا اولتيماتوم  . هلند که تقريبا

نگ شود و يا با او جنگ خواهد  جفرستاده که يا با هم پيمان های خود داخل 
 لمان و فرانسه و روس  وآاخبار  جنگ های جزئی  بحری در بين  قوای . کرد

اخبار  . د، ولی اغلب آنها با يکديگر متضاد می باشدوانگليس متصل داده می ش
 رويترهم وقتی برسد نمی توان چندان اطمينان داشت، زيرا که چندين نقطه

ر ميشود و حقيقت مطلب را نمی گويد و مطابق با منافع  دولت انگليس  ونساس
آلمان  امروزه متوجه    خبر می دهد ولی انچه مسلم است اينست که تمام  حمالت

نگ های عمده بين جمی گويند در چندين نقطۀ سرحد بلژيک . بلژيک است
     )۵( ».است اصره حقشون  آلمان  و بلژيک اتفاق افتاده و بروکسل هم در م

خبرجنگ عثمانی به يونان . جنگ اروپا نشيندم تازه از ، خبر١۶يکشنبه «
با اين بی پولی دولت و جنگ . ندماخبار داخله هم چيزی نشي. مأخذی نداشت

اروپا و خالی بودن خزانه معلوم نيست حال اين مملکت و دولت چه خواهد  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٠                                                                                 دق ، 

  

  

  

   )۶(».شد
، ديروز نزديک مغرب از وزارت خارجه مراجعت  ١٩روزچهار شنبه «

کرده، سه ساعت از شب رفته با ميرزا فضل هللا خان مدتی صحبت کرده، بعد 
جمعيت مانند . ته تا  ساعت هفت و نيم آنجا بودماو به مسجد سپهساالر رف اب

قشون آلمان چند روزاست ليژ را در بلژيک محاصره کرده . سنوات سابق بود
دفاع  دليرانۀ بلژيکی ها و مساعدت مادی و معنوی  ولی تاکنون به واسطۀ اند، 

ن طرف وارد آلزاس آقشون فرانسه از . فرانسوی  های نتوانستند آن را بگيرند
، روس ها هم  يک مقدار مختصری وارد خاک آلمان شده فتوحات جزئی شده

ناصر الملک نايب السلطنۀ سابق ديروز صبح از راه روسيه عازم . نموده اند
گويا  قبالً به دربار پطرزبورغ تلگراف کرده وترن مخصوص برای . شداروپا 

هلند خواهد  بعد بهرفته او دربادکونه  حاضر کرده بودند وابتدا به پطرزبورغ 
از قرار معلوم . مذاکرات مفصل  از تشکيل کابينه بين مردم جريان دارد. رفت

در احتشام السلطنه و مخبر السلطنه و مشيرالدوله و مؤتمن الملک جداً از دخول 
ً . کابينه امتناع کرده اند  معلوم نيست در اين موقع  مهم مملکت ، اين حقيقتا

پس کی بايد  در اين ايران ويران زمام امور را . ندآقايان چرا اين قدر ناز می کن
  به  دست بگيرد

هيرالملک ظ،ديشب بعد از افطاربه منزل سلطان احمد خان و ٢١شب جمعه 
منزل ظهيرالملک عدۀ زيادی  . رفته، ساعت هفت ازشب رفته به خانه برگشتم

 شب هم که. ديروز هم به وزارت خارجه رفته، مغرب مراجعت نمودم. بودند
شب قتل بود، چهارساعت از شب گذشته با سلطان احمد خان و ميرزا سيد جعفر  

چون  . راه آهن رفتيم] ايستگاه[تا گارخان به قصد  تشرف به حضرت عبدالعظيم 
موقع  گذشته  بود و ماشين هم سحر کار نمی کرد به مسجد سپهساالر مراجعت  

ت هفت از شب گذشته   ساع. جمعيت زن و مرد از شب پيش بيشتر بود. کرديم
از آن جا به خانه برگشته، االن که چند دقيقه به وقت  سحر خوردن بيش نمانده   

   )٧( »...اين سطور را می نويسم
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می گويند  آلمان ها وارد  شهر ليژ شده اند، ولی هنوز ... ،٢٢شب شنبه«
اخبار اين قدر . امات اطراف آن را کامالً بگيرندکستحاسته اند  قالع  و انتو

حکايت می کنند که انسان نمی تواند هيچ کدام  متضاد و بی اساس از جنگ اروپا
  ».و از اخبار چيزی نشيندم را قبول  نمايد

  
.  ، ديروز و امروز تا نزديک غروب وزارت خارجه بودم٢٨شب جمعه «

کابينۀ  وزراء به ترتيب ذيل تشکيل و پريروز حضور همايونی معرفی و امروز 
الممالک   آقای مستوفی. آمده  بودند ءخانه های خود و هيئت وزرابه وزارت 

وزير  داخله و رئيس الوزراء، آقای عالء السلطنه وزير امور خارجه، محتشم 
مهندس السلطنه وزيرماليه، صاحب اختياروزير جنگ، ذکاء الملک وزيرعدليه، 

  .فالممالک  وزير معارف و اوقات، شهاب الدوله  وزير پست  و تلگرا
عقايد مردم در موضوع اين کابينه مختلف و روی هم رفته چندان اظهار  حسن 

نجا که در ايران هيچ چيزدليل هيچ چيز آولی از .  نها نمی شودآظنی  نسبت به 
نها نمی شود،  آنمی شود،  شايد اين کابينه که چندان اظهاراعتماد نسبت به 

نسبت به آنها  نمی شود،  بهتر از نه ها که چندان اظهاراعتماد يبهتراز ساير کاب
نها نمی شود، بهتر ازساير آساير کابينه ها که چندان اظهاراعتماد نسبت به 

کابينه ها که همه اظهار حسن ظن به آن ها نمی شد بتوانند بهتربه خدمت  
اثر قابليت  و عسرت ماليه و تنگدستی خزانه دار . مملکت موفقيت حاصل  نمايند

کار را سخت وعرصه را بر دولت تنگ کرده ] ای[ا به اندازهفعاليت بلژيکی ه
روپا هم البته اثرات مستقيم مؤثری اجنگ . ن متصورنيستآاست که مافوقی بر 

العاده ها و آنچه ازفوق . ما خواهد زدداشته، لطمۀ شديد به ماليه محتضر
ت  اخبارمتضاد جنگ اروپا استباط ميشودکه آلمان ها تاکنون بلژيک خوب پيشرف

طرف زکرده و بلژيکی ها خوب دفاع  کرده اند، ولی فرانسوی ها و روس ها ا
دولت انگليس هم هنوز . اند لمان پيشرفت های جزئی نمودهآ آلزاس وگينبرک در

اطريش هم تازه خود را به آلمان رسانده . ل ميدان جنگ نشده استخکامالً دا
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   )٩(».است
وزارت  خارجه رفته، ناهار در ، امروز و ديروز صبح به  ٢٩شب  دوشنبه 

يرزا ابوالحسن خان خورده، روزشنبه عصربه ديدن صفاربيک مستشار  ممنزل 
. کرده ، به خانه برگشتم ترا نيز مالقاسفارت عثمانی رفته وبعد ظهير الملک 

کار کميسيون فنی هنوز تمام  نشده،  يعنی  . ای نبود تازه] خبر[ وزارت خارجه 
ده است و مأمورعثمانی حاضر نمی شود که پس از قسمت جزيی باقی مان

از شيبانی مرتباً  کاغذ .  زحمات و مخارج زياد اين کار دو سه روزه را تمام کند
از اکراد  ايرانی و ] ای[عده . می رسد و با منصور السلطنه به تبريز آمده اند

مده عثمانی به تحريک متنفذين حدودی عثمانی و رؤسای عشايرآنها به هيجان آ
راپرت های تلگرافی متوالی در اين موضوع  . ضد روس ها عمليات می کنندبر 

به دولت می سرد  و روس ها  هم بر عدۀ  قشون  خود در آذربايجان  می 
. اکراد يکی دو جنگ هم با قزاق های ايرانی و قشون روس کرده اند. افزايند

روابط . هستند يف عثمانی داخل اکرادار و عده از صاحب منصبان و عساکر
بين عثمانی و دول ائتالف مثلث، خاصه روسيه روز به روز بدتر می شود و 

از يک ! بيچاره دولت ايران.  هر ساعت انتظاراعالن جنگ از طرفين می رود
اکراد به تحريک عثمانی ها بر طرف روس ها  ما را مسئول می دانند که چرا 

از طرف  . جزو آنها هستند ینيف عثماار و کراضد آنها قيام کرده اند و عس
ديگر عثمانی ها الينقطع از اقدامات قشون روس به ما شکايت  کرده ،  ايران را  

هيئت دولت هم در اين موضوع مدتی است جداً مشغول اقدام  . مسئول می دانند
يک رشته مذاکرات مفصلی که بين کابينه و سفير عثمانی و نماينده   زشده، پس ا

ريش در موضوع مصونيت آذربايجان از وقايع  جنگ به عمل  های آلمان و اط
قشون  اين ماه رسماً از دولت روس خواهش کرد،  ١٢باالخره  دولت در .  آمد

ً آذربايجان احضار و به اين ترتيب  ] کنند[ خود را از خاک ايران و مخصوصا
ر  می بی طرفی ايران را محترم بشمارد  و اشاره  هم شده که سفير عثمانی اظها

ن صورت دولت عثمانی هم اين بی طرفی را کامالً احترام و رعايت آدارد در 
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با وجود اين چهار روز  بعد از سفارت روس جواب رسيد که .  کرد دخواه
را برای تخليۀ   قتدارايران در حفظ  آذربايجان موقع ادولت روسيه نظر به عدم 

فقط  قشون  مزبور می تواند    آن خطه از قشون خود  مناسب نمی داند ، زيرا که 
انگليس هم تخليل  آذربايجان   دولت. جا حفظ  نمايددرآنسيه و خارجه را واتباع ر

از روزنامه های روسيه در اين باب شرحی نوشته   که ، هر يدرا مصلحت  ندي
نامه  زرو. اثرتحريکات آلمان و اطريش می دانستند زخواهش دولت ايران را ا

!  بيچاره دولت ايران! بدبخت دولت ايران. خوبی دفاع می کنند های داخلی هم به
حق مشروع خود را می خواهد، چه اتهام ها به او می زنند، چه   هروقت 

بايد ديد . اسنادها می دهند که همين تمدن دروغی دنيا هم از شنيدن آن شرم دارد
   )١٠( »....عاقبت کار چه می شود

ز از صبح زود تا ساعت چهار و نيم از ، ديروز و امرو ١٣شب دو شنبه «
اين دو سه روزه . شب  گذشته در هيئت وزراء و وزارت خارجه مشغول بودم

دولت عثمانی بدون اهالن . اين قدر  کاردارم که حقيقتاً مجال سر خاراندن ندارم
ارده بشتی گبن پريروز اودسا را بمکِ . جنگ با روسيه مشغول جنگ شده است

است  که از  قشون عثمانی هم نزديک . دی وارد آورده استکرده  خسارات زيا
اين دو روزه سفير عثمانی و روس مالقات های متعدد از . سرحد   ايران بگذرند
صاحب  نکابينه جداً در اين موضوع داخل و با مردما. رئيس الوزراء نمودند

 .رأی  مشاورۀ طوالنی نموده و باالخره به بی طرفی ايران قطع کرده است
مجدداً هم . مسودۀ  فرمان بی طرفی هم نوشته  شده، امشب به امضاء می رسد

به عتمانی ها و هم به روس ها اخطار شد که بی طرفی ايران را محترم شمرده، 
طرفی ايران به بی متحد المآلی راجع به . آذربايجان  را ميدان جنگ قرارندهند

شون منظم عثمانی امروز از عدۀ ق. تمام سفارت خانه ها  فردا ارسال  می شود
ساالرالدوله به ورود . دسرحد ايران  وارد و با روس ها مشغول جنگ هستن

به حکام واليات امر دادند، وکال را محترماً .  ايران به طور حتم  معلوم نيست
کار چون روز خيلی . يرمجلس افتتاح شوددبالتأمل روانۀ مرکز نمايند که عيد غ
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    )١١(».ش از اين نمی نويسمکرده وخسته شده ام، بي
، ديروز و امروز از صبح زود تا چهارساعت و نيم الی   ١۵شب چهارشنبه 

جنگ روس  . پنج از شب گذشته از وزارت خارجه و هيئت وزراء کارمی کردم
انگليسی ها خيلی از اين  . و عثمانی رسمی شده، سفرای طرفين حرکت کردند 

ينقطع درهندوستان و ايران ابالغيه  منتشر  و ال جنگ می ترسند و مالحظه دارند
انگليسی ها  مصر   .  قشون عثمانی به عدۀ زياد طرف مصر می رود.  می کنند 

کشتی های عثمانی به بعضی از بنادرديگر  روس  خسارت  . نظامی  کرده اند ار
اعالن و فرمان بی طرفی ديروز منتشرو امروز به تمام   . وارد آورده اند

به نظميه هم قدغن أکيد شد که  بی نهايت . ايران  در خارجه ابالغ  شد مأمورين
ديشب خبر رسيد در  .  در شهر بر خالف بی طرفی  رفتاری نشود ،مواظب باشد

ا دستگير  کرده قونسول  اطريش  ر تبريز نظاميان روس باش شهبندرعثمانی و
گری اتازونی پناهنده قونسولقونسول آلمان هم به . و  می خواهند به تفليس ببرند

سفيرعثمانی و روس و  شارژدافر . پرتست شد به سفارت روس شديداً . شده است
.  آلمان چندين دفعه  با رئيس  الوزراء  و وزير امور خارجه مالقات کرده اند

از بابت  قرض و مساعده هم که از دولتين   !بيچاره ايران چه می تواند بکند
ا بی پولی ديگر بدترين درده.  جايی نمی رسد خواسته هرچه تالش می کند به

انگليسيهای متمدن دروغی مزور در ازای ثمن بخس از ما توقع  می . شده است
کنند جزاير خليج فارس را به آنها  بفروشيم  و روس ها می خواهند دخالت  و 

ها را درامر ماليات شمالی تصديق و قروض شخصی امين آنقونسول های 
ز بی پولی بميرد، ايقين است که اگردولت ايران . ه بگيريمالضرب را به عهد

از طرف ديگر ژاندمری هر روز  . بهتر از اينست که شرايط فوق را قبول کند
بيچاره و بدبخت دولت . می کنند]اعتصاب[برای مواجب خود تعطيل کرده گرو

  )١٢(»..!چه بکند  و  چگونه ازعهده  بر آيد؟ مگر خداوند  کمکی فرمايد
،  ديروز و امروز صبح  بسيار زود به وزارت خارحه  ١٧شب جمعه ..«

اين روز ها تمام . رفته، تا دو ساعت و نيم از شب گذشته آنجا کارمی کردم
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برای مأمورين ايران و خارجه می فرستيم و به رفتار دولتين روس متحدالمآل 
م دراين موقع به معين الوزراء پيشنهاد کرد. وعثمانی  در ايران پرتست می کنيم

يد برسند، پذيرفت دن کارهای جيهيئتی   به طور  فوق العاده  تشکيل  کند که به ا
برای نوشتن کتاب رسمی  هيئت ديگری هم. ديروز اين هيئت ايجاد شد زو ا

بايد کار کرد، حاال که دولت ما قشون . دولتين  تعيين شده، من هم جزو آنها هستم
کند و به دنيا بفهماند  که آنچه در قوه  داشته ، برای   رد، اقالً به قلم بايد کاراند

ارد و مسئوليتی برعهدۀ آن دحفظ  بی طرفی خود بکار برده و ديگر تقصيری ن
. عثمانی ها مقداری قشون به ام الرصاص مقابل محمره آورده اند. وارد  نيست

کرمانشاه   رنزديک بود د.  فرانسوی ها  هم داردانل رابی ثمر بمبارده کرده اند
ً به   . بين قونسول روس و عثمانی نزاع سختی  بشود، ولی جلوگيری شد عجالتا

نظر بنده  سخت ترين موقعی است که برای دولت ايران تاکنون پيش آمده  و بايد 
پريروز   .  منتهای دقت را کرد، هيئت وزراء خيلی مجدانه و عاقالنه کارمی کنند

ا خواسته  و شرح مفصلی در باريکی  موقع  روزنامه نويسان و امروزعلماء  ر
ۀ  روزنامه نويس ها جله.  و اهميت حفظ  بی طرفی  به آنها  خاطر نشان کردند

و کالً هنوزنرسيده و گمان نمی کنم عيد غدير مجلس   . امروز خيلی خوب بود
ميرزا سيد جعفر خان قدری  .  از ورود شيبانی هنوز خبری نيست. افتتاح شود
     )١٣(»...اردکسالت  د

 
،  امروز باز شنيدم کابينه  دچار بجران  شده و مشير الدوله ١٠شب يکشنبه ..«

اين بحران ديگر چه  نمی دانم. هد  استعفا  بدهد و يا استعفا  کرده استمی خوا
   )١۴(».... بالئی است که دست از سر ما بر نمی دارد

  
ۀ غريبی  روی صبح وزارت خارجه شنيدم پرد ١٠ظهر روز يکشنبه « 
ديروز نمايندگان روس و انگليس فرح آباد خدمت  شاه رفته، ]. است[ آمده  کار 

شاه هم قبول  کرده، . رياست وزراء برقرار شود جداً خواسته اند که سعدهللا  به 
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کند، شهر را نظامی کند  سعدهللا هم می خواهد مجلس را ببندد، جرايد را توقيف 
اگرهمين طور بشود  بايد . نم چه اوضاعی استو هزار کار ديگر؛ نمی دا

. از بس اوقاتم تلخ است، نمی دانم چه بنويسم". اناهلل و انااليه راجعون"   گفت، 
  .پيش می آيد  عجالتاً  اين را نوشتم تا ببينم چه 

وکاليه . جلسۀ خصوصی بود. ، بعد از ظهر به مجلس رفتم١١شب دوشنبه   
وبه اتفاق آراء عين الدوله را کانديدای رياست   اتفاق سعدهللا را رد کردند

اوضاع . برنگشته بودند هم خدمت شاه رفتند، هنوز  ]ای[ عده. وزراءکردند
آلمان  سفرای عثمانی و  . تمام مردم مضطرب ومتوحش و متحيرند. غريبی است

ديشب ساعت هفت از شب رفته، به فرح آباد حضور شاه رفته، نزديک صبح 
آژان ها و ژاندارم ها و قزاق ها و قسمتی از مردم مسلح شده  تمام  . برگشته اند

خدا عاقبت اين مملکت را خير . شود ولولۀ  غجيبی است نمی دانم چه می . اند
  .کند

. امروز از صبح تا نزديک غروب وزارت خارجه بودم. ١٢شب سه شنبه   
ديشب وکال . ستوحشت خارج شده و اطمينان پيدا کرده ا اذهان مردم قدری از 

اظهار کمال مرحمت   اعليحضرت  . دوساعت از شب گذشته از پيش شاه برگشتند
. را فرموده وانتخاب عين الدوله را به رياست وزراء تصويب فرموده اند

قبل از ظهر وزير مختار انگليس و شارژدافر روس و وزير مختار  امروز 
شاه هم . پريروز را خواسته اند نتيجۀ مالقات فرانسه به فرح آباد رفته، از شاه 

ً فرموده اند چون رياست  وزرای سعدالدوله  سخت مقاومت فرموده و صريحا
ات ملت موافق نبود، من هم عين الدوله را معين کردم و غير ممکن و با حسيّ 

آنها هم مأيوسانه مراجعت کرده . نيست از اين عقيده منصرف شوم ممکن 
    ) ١۵(»..اند
  
هشتم، امروز يکی از روزهای بزرگ تاريخی ايران بود  شب سه شنبه..«

قدرت چيز نوشتن ندارم، ولی نمی توانم از ثبت  اگرچه از شدت کار و خستگی 
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روس از ينگی امام حرکت  ديشب قشون  . وقايع اين روز بزرگ خود داری کنم
شاه که ديد . صبح قشون به کرج  رسيده بود. و اين خبر به شاه رسيد

بی به پايتخت وارد می شود، تصميم فرمود که از طهران حرکت کند اجن قشون 
هيئت هم وسائل را فراهم  . وزراء ابالغ  فرمود صبح اين تصميم را به هيئت 

را گرفته، سوار شده  آوردند  قوای ژاندارم و نظميه تمام در شبکه های کرايه  
د را تا بعد از ظهر از شهر بيرون می رفتند، تمام  قورخانه  ذخيره و افراد خو

وقتی که من به وزارت خارجه رسيدم ، ديدم محشر غريبی است . شهر بردند از 
به تمام سفارتخانه ها . اند که کاغذها را جمع کنند تمام اجزا  در دفتر ريخته 

به طهران شاه از پايتخت  مراسله نوشته شد که به مناسبت حرکت قشون روس 
د و فرستاده شد به امپراطور روس و به داخله مملکت تشريف می برن

ولی . انگليس هم از طرف شاه تلگرافی شد که از طهران مخابره شد پادشاه 
به مأمورين . توقيف و به مقصد مخابره  نشد عصر به خواهش سفر از وسط راه 

حکومت شهر به . شود داخله و خارجه هم تلگرافاتی تهيه کردند  که بعد مخابره 
حفاظت ارک . نظم شهر به بريگاد قزاق واگذارشد] و[شد  رکن الدوله داده

عدۀ  بسيار زيادی از وکال . و اثاثيه سلطنتی به سردار کبير محول گرديد دولتی 
حاضر شده بودم که بعد از رفتن شاه با  معين  من هم . و مردم  از شهر رفتند

نی رکاب ملتزم . کالسکۀ شاه دم  اندرون حاضر، تمام اجزاء. الوزراه بروم
سواره حاضر، سردار جنگ و سرداربهادر بختياری  سواره با تفنگ دم کالسکه 

تمام  خيابان ها . بختياری و ژاندارم زيادی حاضر بود که همراه  باشد  حضار، 
هر ساعت خبر . ناهار قرار بود شاه سوار شود بعد از . پر از جمعيت مردم بود

وزارتخارجه تا بعد از ظهر جمع  يو آرش. می رسيد که قوای  روس نزديک شدند
سپهدار  سفير آلمان واطريش  از شهر خارج شدند، صبح . آوری و حاضر شد

اعظم و صمصمام السطنته به سفارت انگليس رفته بودند که عزم  تغيير پايتخت 
سفرا خيلی دست پاچه شدند، از رئيس الوزراء خواهش کردند تا  . را ابالغ نمايند
قريب .  بالفاصله آمدند. همايونی تأخير افتد دربار، حرکت موکب آمدن  آنها به 
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گفت، ولی شاه چکمه   دو ساعت  با رئيس  الوزراء  نزد شاه رفته، مذاکرات را 
به پا و لباس سفر پوشيده  مستعد حرکت و حاضر نبود سفرا را بپذيرد و 

ار داده، آنها هم خواست سوار شود، اما  باالخره هر شکل بود، شاه به آنها  ب می 
شاه هم بعد از . دادند که قشون از کرج برگردد شرفياب شده، قول شرف 

ً از حرکت  ترديدهای زياد چون  هواخواهان نرفتن شاه زيادتر بودند،  موقتا
منصرف و کالسکه و ملتزمين رکاب را که از دو ساعت به ظهر مانده، تا نيم 

    )١۶(».دندغروب مانده حاضر بودند مرخص کر ساعت به 
، عصر اعليحضرت دستخط رياست وزراء به ٢٨روز جمع ..«

معزی اليه  ديروز و امروز کابينۀ . اعظم سپهدار مرحمت فرمودند سپهساالر  
فرح آباد حضور همايونی به طريق ذيل  خود را  تشکيل و امروز عصر در 

الدوله صارم  خودشان رئيس الوزراء و وزيرداخله، شاهزاده . معرفی کردند
وزير امورخارجه، سردار منصور  وزير پست و تلگراف، ممتاز الملک وزير 

اوقاف، حاج مشيراعظم وزير فوائد و تجارت،  تشکيل اين کابينه   معارف و 
فوائد عامه امور بسياری را می فهماند و ذکر  مخصوصاً وزير خارجه و وزير  

. مشيرالدوله تشکيل شد ينۀ پارسال  در همين ماه کاب. آنها توضيح واضحات است
. به نظر من تشکيل آن کابينه و اين کابينه درست نقطۀ مقابل يکديگراست

وجه نمی توان تصور کرد که در دورۀ زمامداری اين کابينه مصالح  هيچ 
بلکه  تشکيل اين هيئت برای . به اصالح باشد مملکت طرف رعايت و امور رو 

به دو دليل من . دارند يی است که در نظر اجرای مقاصد روس و انجام  نقشه ها
تصور می کنم عمر اين کابينه خيلی کوتاه باشد، اول اينکه شخص سپهدار 

ديوانه و متلون المزاج و بی استقامت است و به مختصر امری قهر کرده  تقريباً 
انگليسی ها از افتادن آن کابينه و تشکيل اين  دويم  اينکه  . استعفا خواهد داد

از . تحريکات شده باشند نه خشنود نيستند و شايد از همين امروز مشغول کابي
نقطه نظر مصالح مملکت به عقيدۀ من اعضای اين کابينه بسيار بد انتخاب 

اند، زيرا که گذشته از شخص سپهدار، سه نفر از اعضای اين کابينه بی  شده 
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رجه که انصافاً يکی وزير خا. بی شرف هستند اندازه بی لياقت و بی تناسب و 
عامه که از اين آدم بی  انتخابی بدتر از اين تصور نمی آيد، ديگری وزير فوايد 

سوادتر و احمق تر گمان نمی کنم يافت شود و ديگر وزير جنگ که 
درهرصورت اين ملت . معلومات او اين است که برادر سپهدارمی باشد تمام  

به مثل معروف اگر چه خدا نجار  می باشد و بنا ايران مستحق يک همچو  کابينه 
    ) ١٧(   .نيست، ولی در و تخته را خوب به هم می اندازد

به عقيدۀ  من بسيار سال بدی بود،  ١٣٢۴و ١٣٣٣سال نو شقان ئيل ...«
در اين سال چه اوضاع عمومی دنيا و چه اوضاع مملکت ايران و چه  زيرا 

اوضاع عمومی دنيا . بد بودشخصی من بسيار  وضعيات فاميل ما و چه زندگی  
خونريزی و خرابی و حرق  به اين جهت بد بود که در تمام ايام اين سال جنگ و 

و  ميليون ها انسان در اين سال کشته شد . و نهب غارت  در دنيا حکمفرما بود
ميليارد ها ثروت صرف افناء نوع بشر گرديد و سال ها نوع انسان از سعادت 

ين  سال عالوه  بر اينکه بويی از صلح به مشام  کسی ا در . واقعی عقب ماند
دولت تازه، داخل ميدان جنگ  نرسيد، برعکس دو دولت، بلکه به اعتباری  سه 

به  . شدند و هيچ معلوم نيست چه وقت اين آتش دنيا سوز خاموش خواهد بود
طور کلی و روی هم رفته، در تمام اين جنگ ها و مجاهدات فتح نصيب آلمان و 

تمام اقدامات دول مؤتلفه و نقشی کشی آنها درمقابل قوای  حدين آن بوده و مت
و باالختصاص آلمان عقيم  مانده  نظامی و اخترامات و منابع اقتصادی  متحدين 

سال قبل  و با تمام کوشش وضعيات مؤتلفين در اين يک سال به درجات بدتر از 
در اين يک . رجه بدی بوداوضاع مملکت ايران درسال گذشته به منتها د. است

در مملکت ما روی کارآمد و بحران ها سخت درهيئت دولت پيدا  سال پنج کابينه 
تجاوزات و خرابی . کابينه وزرا نداشت شد وحتی پنجاه و سه روز اين مملکت 

که هرچه  های عثمانی ها در اول سال گذشته شروع شد و پس از چند ماه 
  مراجعت کردند به واسطۀ بی پروايی و عجله خواستند، در حدود غرب کردند و 
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وزير مختار آلمان و هوا خواهانش پردۀ بزرگتری باال رفت و  پرنس رويس 
. که شاه مصمم ترک طهران گرديد روس ها فشار آوردند و کار به جايی رسيد 

ۀ وسيل باالخره خيانت ها ی داخلی و نفوذ صد ساله دولتين و غيره اين يگاتنه 
نجات ايران نيز خنثی کرده، از آن روز ساعت به ساعت  تجاوزات روس ها در 

اينکه در اين ساعت از طرف کرمانشاهان و سنندج و خرم  ايران زياد شد، تا 
مجاهدين و ژاندارمرها و آلمان ها هم از  . آباد و ازسمتی به اصفهان رسيده اند

نيز تخليه  کرده   ايران را  مقابل  قشون روسی عقب نشسته و امروز شايد خاک
  .باشند

مجلس شورای ملی که با آن همه زحمات مستوفی الممالک داير شد بالطبيعه 
و مرج اداری و رشوه خواری و مملکت فروشی روز  باز از هرج . منحل گرديد

روز به روز فاسد تر شده و می  اخالق عمومی  . به روز بيشتر رواج می يابد
اتفاق   مومی در اذهان جايگير شده که  به جز يک به طوری يأس ع. شود

] ای [ بزرگی دردنيا به جز اينکه دستی از غيبت بيرون آيد کاری بکند، چاره
زيرا . اوضاع  فاميلی نيز بد بود. بدبخت به نظر نمی رسد برای اين مملکت  

  »...مفارقت  اقوام  و احباب بسيار  گفتگوها  و رنجش های داخلی جزئی زياد و 
قوام الملک  چند روز  قبل  که از  جهرم  به طرف  شيراز  با اردو می « 

به زمين  خورده  و سرش  به سنگ  خورده و به فاصلۀ چند دقيقه  مده، از اسب آ
الملکی و ابوابجمعی او را به نصرالدوله  پسران  دولت لقب قوام .  تلف شده است

صولت . شيراز  برساند ود را  به قوام الملک داده و امر داد  که به زودی خ
حبيب . دوله هم نزديکی شيراز است و به او هم امر شده که به شهر برودلا

خان  قوام الملک پس از آن همه خيانت به دولت و وطن خود و خدمت به  هللا 
مجازات طبيعی خود رسيده به آمال  خودش  که ورود  دولت انگليس باالخره به 

تا کی  نوبت مجازات . نرسيد اعدام مليون و انتقام باشد مظفرانه به شيراز و 
  .خائنين برسد

وليعهد ] به[  عبور در تبريز حاجی اسماعيل خان سرابی امير تومان در حين
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وليعهد نخورده است و بعد در ژنرال قونسولگری روس  شليک کرده، ولی به 
د، ولی روس ها مجازات نماي دولت اقدام می کند که او را .  متحصن شده است

غريبی  مملکت . به مناسب اينکه تحت الحمايۀ آنهاست از او حمايت می کنند
          ) ١٨(» .است

اوسنکوف ژنرال قونسول روس در رشت که به ضديت باايران  و قساوت ...«
کنترل روس ها و انگليسی ها در ماليه . طينت معروف بود مرد قلب و خبث 

عقب افتاده استمهال از طرف کابينه قبول  خارج وجوه ايران به اسم نظارت در م
معظم  سردار شد و از قرار معروف دونفر هم از طرف امين الدوله و يکی 

دونفر هم از طرف روس ها و دونفر هم از طرف .  خراسانی  خواهد بود
کار به اين بزرگی را روس ها در ايران به اين . ميشوند  انگليسی ها معين 

خودمان در مقابل ثمن بخس انجام  لت به واسطۀ خيانت  و جهالت  آسانی و سهو
 ) ١٩  (» .دادند

اعليحضرت تا هفته گذشته  به سلطنت آباد تشريف بردند و جلسات  هيئت  هم 
شنيدم وزراء مواجب خودشان را از پانصد . آتيه در آنجا تشکيل می شود از هفته 

الوزراء دوهزار تومان می گيرد و اند و رئيس  تومان به هزار تومان رسانيده 
بلی اين است . می دهند ماهی  دويست و پنجاه  تومان به سيد ضياء مدير رعد 

معنی روزنامه نويسی و اين است معنی رفرم و تنظيم بودجه که از بدبختی 
. که ده تومان و بيست تومان مواجب دارند، پنج تومان و ده تومان کم شود هايی 

يقناً اگر مجلس بود، با . تومان مواجب وزير زياد شود انصد آن وقت يک دفعه پ
ومرج و تاراج خزانه مملکت  همۀ خرابی ها و اعمال غرض رانی ها اين هرج  

می کند  ورت حاال که بساط غريبی است، هرچه می خواهند صهر  در. نمی شد
     )٢٠( .آه  اگر از پی امروز بود فردايی. تا فردا خدا چه خواسته باشد

اخبار داخله، نايب حسين به اطراف کاشان آمده و باز مردم بدبخت را می « 
برای جلوگيری او فرستاده اند، چراغعلی خان و ] ای[ ها عده  چاپد، روس 

اردستان آمده و در اطراف و اکناف  بنزديکی ]  ای[سردار صولت هم با عده 
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دورۀ  سپهدارهم . باز روی هم رفته انقالبات و اغتشاشات شروع شده است
اردوی سيار با اين همه مخارج کاری . رياست  وزرای خود را فيصله می دهد

امالک تنکابن سپهدار را منظم  کرده و مدعيان او را  به طهران   که کرده امور 
   )٢١( ».شاه تيرباران شده اند فرستاده، آن بيچاره ها به تدريج در باغ  

کرمانشاه را سه چهار روز قبل  تصرف و اخبار داخله عثمانی ها شهر ...«
نشسته اند شهرت های زيادی راجع به تلفات زياد روسها و جنگ  روسها عقب  

وهمدان و غيره هست ] اراک[ سمت عراق اسد آباد و پيشرفت قوای عثمانی به 
که عثمانی ها  که صحت آنها معلوم نيست فقط چيزی که محقق است اينست 

ً  فرار کرده اند و کرمانشاه را تصرف و م ً دولتی تماما أمورين دولتی تماما
ديگر مابقی به نظر . و مجروح زيادی داشته و عقب نشسته اند روسها  مقتول 

دارد و ظاهراً پريشان است، اخبار  کابينه که خيلی جلسات . من حدسيات است
   ) ٢٢(» .محقق را بعد خواهم نوشت عجالتاً بيش از اين اندازه را يقين  ندارم

روسها  قوای  . اخبار داخله از فرنت کرمانشاهان خبر تازه نيست..«   
زيادی وارد کرده و به همدان می فرستند، ولی معلوم می شود در جنگ  امداديه  

از اخباری که در جرايد روسيه درج . نداشته اند هايی که شده روس ها  پيشرفتی 
در اين قسمت  زياد شده و  ثمانی ها می شود، معلوم می گردد که قوا و استعداد ع

ً دربغداد است عثمانی ها کردستان را نيز تصاحب . انور پاشا خود شخصا
اشتهارات و . تصرف کرده و از قرار مذکور به طرف زنجان پيش می روند و 

پيشرفت عثمانی ها در شهر منتشر است، ولی صحت آنها  اراجيف زياد راجع به 
زنجان معزول  شده و تمام رؤسای  لسلطنه حاکم حاجی سعيد ا. معلوم نيست

به جهان شاه  حکومت آنجا . ادارات دولتی هم به سمت طهران حرکت کرده اند
حاجی . خان اميرافشار داده شده و می گويند شاهسون ها به آنجا هجوم آورده اند

هم از کردستان منفصل و احضار شده و بجای او حاجی سعيد  فخرالملک 
السلطنه هم  دو روز است وارد  حاج ناصر . صوب گرديده استالسلطنه من

کرده  طهران شده و شاهزاده  فرمانفرما  تازه از قم به طرف اصفهان حرکت 
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از قشقائی ها با ] ای[ انقالبات اخير فارس  که به واسطۀ طرفيت دسته. است
سطان شاهزاده ظل ال. شده بود می گويند تسکين يافته است صولت الدوله حادث 

وجوهات الزمه برای مصارف . داد دراصفهان اردويی تشکيل و ترتيب خواهد 
خود می  اردوی باغ  صبا هم روز به روز بر عده . به مشاراليه داده شده است

مبلغی هم می . افزايند و سپهساالر افواج و سوارهای قديم را احضار کرده است
.  بازهم دريافت خواهند داشتدولتين برای مخارج دريافت داشته و  از . گويند

اعظم خدماتی به  روس ها می کند که خود  روی هم رفته  کابينۀ سپهساالر 
از بذل و جان ملت  روس ها هم ابداً انتظار نداشتند برای  اجرای خدمتگزاری 

دادن امتيازات . بدبخت و دادن حکم  قتل و تنبيه  هيچ کس مضايقه نمی کنند
ها و خيانت عمدی که ديگر چيز عادی شده و اهميتی  تعهدات و خود شيرينی و 

ای [ دنيا و باريک ايران با اين همه تمولی که دارند دقيقه در اين موقع که . ندارد
که به يک ] حاج يمين الملک[ماليه  وزير . پرکردن جيب خود غافل نيستند] از 

اد فوراً قبول افت قران هم قانع است و هر مطلبی که باشد همين که چشمش به پول 
و فوايد ]سردار کبير[ وجنگ] عالءالملک[وزرای عدليه. می کند

. که نعوذباهلل گويا هنوز اسم خودشان را نمی دانند] مشيراعظم حاجی [عامه
آنها بهتر است آدمی است جانی و خائن  که از همۀ ] صارم الدوله[ وزير خارجه 

سردار منصور [ نفر و سه و بی شرف و بی تجربه و بی سواد و طماع، از آن د
هم اسم نبردن ..] ممتازالملک وزير معارف و اوقاف[، ] وزير پست و تلگراف

ماهی هزار تومان مواجب می گيرند و متصل دزدی و خيانت . بهتراست گويا 
مملکت چه باشد ؟ يقيناً چيزهايی را که روس ها  ديگر می خواهيد حال . می کنند

مستقالب نايب حسين را به  شنيدم امالک و . ی کنندنمی دانند اينها راهنمايی م
صاحبان امالک حی ! خدايا اين چه مملکتی است. ظل السلطان بخشيده اند

حاضر، دسترنج آنها را  به حکم دزد از يک دزد گرفته  به دزد ديگر می  و 
امتياز واگون اسبی و برقی تبريز را هم . بود فردايی آه  اگر از پی امروز . دهند

ً برای خودش و سردار رشيد گرفتهس خالصه تاکنون وضعی  . پهساالر مجانا
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بدتر از وضع حاضره در ايران نبوده و دولتی نامشروع  ترو خائن ترو 
تا خدا چه خواسته . فروش تر از اين دولت حاليه در ايران نبوده  است مملکت 

   )٢٣(» .جنايت ها گرفته شود باشد و انتقام  اين خيانت ها و 
 
روزشنبه شهرت پيدا کرد که قشون عثمانی شهر همدان  را متصرف شده ..«
، بعد معلوم شد قشون روس به تخليۀ  مقدماتی آنجا  پرداخته و قشون عثمانی  اند

فروه و بلکه  نزديک تر آمده و از راه کرمانشاه  هم در  هم از راه  کردستان  تا 
صرف عثمانی ها درهمدان به ت  اسدآباد مشغول جنگ هستند، ولی به هرحال

کلی داده  زودی وقوع پيدا خواهد کرد و البته در اوضاع طهران نيز تغييرات  
می شود سپهساالر قرار داد  اختيارات  کميسيون  مختلط را بدون تصويب هيئت 

و مشورت با کسی  فقط  و فقط  به واسطۀ ديوانگی وخيانت فطری  وزراء و شاه 
امضاء کرده و به سفارتين فرستاده است تف  ولت، خود و نمک به حرامی  به د

مختص مجلس شورای  تمام اختيارات  ماليه  که ! بر همچو آدم بی شرف خائنی
ملی  است از قبيل  تبين ماليات ها ی جديد و  تهيه  بودجه و نظارت در 

وتمام اختيارات دولت درعزل و نصب مأمورين ماليه و غيره به اين  مخارج  
دولت روس درشمال  يازده هزار نفرقشون به  به عالوه . فر داده شده استپنج ن

هزار  نفر به رياست  رياست صاحبمنصبان روس و دولت انگليس  نيز  يازده 
بايد  ديد وقايع  آتيه اجازۀ  شروع ! صحبمنصبان انگليس تهيه خو اهند کرد 

  .در قم  متوقف است ظل السلطان  حاال. اين عمليات را خواهد داد يا خير به  
، روس ها عصر چهارشنبه علی التحقيق همدان را تخليه و ١۴روز دوشنبه 

وارد آنجا  شدند و پس از ورود بال تأمل اردويی به  عثمانی ها  روز پنجشنبه  
ممتاز الملک استعفا داده   شنبه .  راه  قزوين و اردويی به راه ساوه  فرستاده اند

صر شنبه که وزير مختار روس خدمت  شاه رسيده سردار منصور  و ع وبعد
اظهارعدم اعتماد به کابينۀ سپهدار کرده وبعد که سفير روس مطلب اعليحضرت 

و او خواسته خدمت شاه برسد  او را در اطاق  شاه راه  را به سپهساالر گفته 
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الدوله را خواسته و رياست  نداده اند و پس از آن شاه او را معزول و وثوق 
» .است ء را به او تکليف کرده است و او ابتدا قبول نکرده و بعد پذيرفته وزرا

)٢۴(    
ً خبر تازۀ طهران يکی مسئله  بدی و سختی نان و ديگری مسئله ...« عجالتا

حکومت و مجلس حفظ الصحه اعالنی منتشر . عبداالعظيم است کلرای حضرت 
همين مسئله اسباب . ندتوزيع کرده ا و اوراقی عادی دستورالعمل های الزمه 

مقصود  وحشت مردم و اضطراب فوق العاده  گرديده، جمعی هم می گويند 
ولی مچلس حفظ الصحه تأکيد می کند حتماً . پلتيکی در کار و کلرا وجود ندارد

عبدالعظيم موجود و در شهر هم سه چهار مبتال  ديده شده  کلرا در حضرت 
راجع به اختيارات کميسيون مختلط  اء شهرت دارد که اختالفاتی بين وزر. است

  »...ايجاد شده و رئيس الوزراء استعفا داده، قبول نشده است
، روزشنبه غره به اداره رفتم و درمنزل به )ذی حجه( شب جمعه هفتم «   

روز دوشنبه صبح وعصر به مدرسه . پرداختيم انجام پاره کارهای  شخصی 
آقا مالقات کردم و روز  ه را برای کار رفتم و روز سه شنبه عصرعظيم  السلطن

چهارشنبه مغرب با سلطان احمد خان به خانۀ حاجی آقا دمحم رفته، تا ساعت 
امروز عصر هم با شيبانی ابتدا به خانۀ اقا . در مجمع ادبی مشغول بوديم چهار 

  .منزل اعتالء الملک رفتيم و حاال تازه بر گشته ام  ميرزا سيد حسين کاشانی به 
مجلس حفظ الصحه می گويد در حضرت . کلرا چيزی شنيده می شود از

ماشين بين . شهرهيچ مبتاليی ديده نشده است عبدالعظيم خيلی کم شده و در 
دولت تعطيل شد  حضرت عبدالعظيم و طهران که از دو هفته قبل به خواهش 

را نبوده هنوز راه نيفتاده است، عدۀ زيادی از اطبا و مردم معتقدند که اصالً  کل
اشتهارات و کارها برای پردۀ پوشی از مجروحينی است که روس ها  و اين 

صورت هواخيلی خوب و سرد شده و ييالقی ها  درهر . اخيراً به آنجا آورده اند
صحت هم به زودی رفع و به  تماماً مراجعه کرده اند و اميد است که در صورت 

علت  ه روزهم بدتر می شود، وضع نان بسياربد و روز ب. طهران سرايت نکند
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عمده نبودن گندم است زيرا زراعت دراين سال فاسد واز قزوين و همدان و 
آيد، به اين امسال خدا رحم کند، احتمال قحطی بزرگی در  هم نمی ] اراک[عراق 

کرده ومی کند، ازقبيل آنکه ارباب   دولت اقداماتی . طهران واغلب نقاط می رود
 ایگندم  نموده و آق نجاه هزار تومان اعتبار مأمور  خريد کيخسرو را با صد و پ

ولی مسائل عالج . ظهير الدوله را به حکومت طهران برقرارکرده است
دارات  و اهيئت دولت تصميم کرده اند که حتی المقدور از . نخواهند بود واقعی  

 ) ٢۵(  ».خودشان را هم پانصد تومان  کرده اند مخارج  بکاهند، مواجب  
موقعی که ميرزا   ٢۴ارزاق روز به روز گران می شود، عصر شنبه   ..«

خان رئيس انبار غلۀ دولتی مراجعت می کرده، نزديک گار ماشين   اسماعيل 
مشاراليه همان وقت مقتول می . می کنند دونفر به او حمله و با موزر شليک 

هيچ . خوبی نبود آدم ميرزا اسماعيل خان چندان . شود و قاتلين به دست نيامده اند
کس از مردن او متأثر نيست و همه  به او لعنت می کنند زيرا که خيانت او به 

   )٢۶(»  .نوکر انگليسی ها بودن برهمه واضح است وطن  و 
. از ظلم و تعدی ظل السلطان و پسرهايش در اصفهان  چيزها نقل می کنند..« 

ته و ازهيچ کاری فرو گذار نمی رفته تعدی حکام در واليات از حد گذش روی هم 
شهرهای ايران خاصه در آذربايجان  کامالً ظاهر  اثرات انقالب روسيه در. کنند

   )٢٧(».است شده و اجتماعات و نطق ها و مجامع شروع شده 
کابينه از هفتم ماه استعفا داده از قرارمذکور استعفا آنها هم مورد قبول يافته ..«

طرف ذات مقدس ملوکانه به رياست وزراء انتخاب و  السلطنه از و آقای عالء 
   )٢٨(»...کابينه مختلط می باشد حاال چند روز است، مشغول تشکيل 

، وقايع عجيب وغريبی از طرف قشون روس )...شوال(  ١۶شب يکشنبه « 
در اواخر رمضان قشون روس به بهانۀ تنزل . اين چند وقته رخ داده است در 

ترمی رود بازار اروميه را غارت و بعد آتش زده،  پائين منات که روز به روز 
تاراج و قسممتی از آن را  را هم  کشته اند و شهر به آن قشنگی را ] ای[عده 

دو  جلوهای دزد شرير هم بعد از آنها غارت کرده اند، در . تودۀ خاکستر کرده اند
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از دومحله و روز آخر ماه در قزوين هم نظير اين اتفاق رو داده و بازاريکی 
کرده اند، در همدان هم مختصری از اين اعمال واقع  خيابان شهر را غارت 

گسيخته به کی پناه ببرند و چه  شده، خدايا مردم ايران از دست اين قشون لجام 
مملکت  ديگراين چه  نفخه ايست، يعنی ما بدبختانه چه مصائبی  را بر اين . کنند

پيشکار آذربايجان را که منفصل و به تهران می سردار رشيد . بايد تماشا نماييم
  )٢٩(» ...مقتول ساخته اند آيد، در زنجان 

تبيين آنکه . مهمترين اخبار داخله دستگيری و کشف کميتۀ مجازات است
را ظنين دانسته و بعد از آنکه ] ای[ قراين و امارات خارجی نظميه عده  از 

،  کمال الوزراء و عماد ٢٣شنبه اخيراً روزيک چندين نفر دستگيرو رها کرد 
شهر و ابوالفتح زاده و  الکتاب و ميرزا علی اکبر برادر قاضی و منشی زاده در 

. بهادر السلطنه را در بند شميران دستگير و حاال در نظميه حبس تاريک هستند
قرارمذکور مسلم است که اينها اعضای کميتۀ مجازات می باشند و نوشتجات  از 

 )    ٣٨٣-٣٨۴ص(   ) ٣٠(». » !تماماً به دست آمده است يه  کميته هم و مهر و اثاث
داخله چيز مهمی ندارم، مسئلۀ  تشکيالت پليس جنوب روز به  از اخبار...« 

اخذ نشده ] ای[يابد و با وجود پروتست های دولت نتيجه روز توسعه می 
   )٣١(»..است

 
 م ١٩١٧ – ١٨/ ش  ١٢٩۶ – ٩٧/ ق  ١٣٣۶سال (  

 
عصر دوشنبه چهارم محرم ، در کردکال،  از روزی که به کردکال  ..«

. مکرر  قصد  کردم اينجا چيزی بنويسم، کثرت کار و گرفتاری نگذاشت آمديم،  
حاجی آخوند و  غالمحسين و يک نفر قزاق و دو  ماه گذشته، با  ٢۵عصر شنبه 

دو ساعت از . می آمد ، باران هم نم  نم ]کرديم[ نفر از رعای از شهر حرکت 
ً رفته بود، عموم رعايا و ريش . شب رفته، به ده رسيديم  ميرزا آقا هم سابقا

تا مقداری راه جلو به استقبال امده بودند و با نهايت اعزاز و احترام وارد  سفيدان 
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چند . يک اطاق مابقی آن خراب است منزل کردم در خانۀ اربابی که جز . شديم
و  محصول و استماع آه   بازديد اشای خرمن ها وبه گردش و تم روزاول ورود

ناله رعايا مشغول بوديم و به دهات اطراف و در زيکالی کوچک که 
يک روز ناهار منزل کرباليی علی و يک روز . مسافت دارد رفتيم مقداری 

و يک روز خم به حمام ده که از بناهای  منزل کرباليی فضل هللا مهمان بوديم 
به آنجا می ايند  و از تمام دهات اطراف   برای استحمام  مرحوم مير صفی است

امسال خشکسالی به دهات  مازندران خيلی صدمه زده و به طور کلی . رفتيم
به هزار زحمت محصول کردکال را تقريباً  به نصف . عمل نيامده است يک ثلث 

. شودطهران اطالع داديم که اگر تصويب کنند اجرا  پارسال  برقرار کرده و به 
آقای ميرزا  احمد شرحی به  با وجود اين زحمات که نفع آن عمومی  است، 

فالنی  ميرزا حسينعلی خان نوشته که او هم برای حاجی آخوند فرستاده بود که  
غير از سهام پدر خود ندارد، در سايرين دخالت کند و مخارج را قبول ندارم و 

ات و رفتار بی قاعده  آين آدم  به قدری از حرک. دخالت کنيد شما در سهام من 
مخصوصاً . عصبانی شدم که حد نداشت لجوج خود رأی خوش ظاهر بد باطن 

هم  ديروز صبح  او .  ميرزا حسين علی خان را دعوت کردم که به کردکال بيايد
با دمحم امين پسر عظام السلطنه آمدند و شب را هم بودند و امروز يک ساعت قبل 

ئی کارها مسبوقين کردم که بداند من به جزخدمت به همه، از کلی و جز . رفتند
اين آدم  لجوج می خواهد باور کند و می خواهد  منظور و مقصودی ندارم، حاال 

  .باور نکند
باری اينجا از حيث گردش و صفا و خوراک های خوبی که ميرزا می پزد و   

شهری  و راحتی  و انزوا و کنارگيری و دوری از مردم مرغ و ماهی و قرقاول  
از حيث اختالفات داخلی و  از امور سياسی بد نيست و خوش می گذرد، اما 

امور  تعقيب رعايا وخرابی بی پايی ملک و نداشتن اختيارات الزمه  برای انجام  
  .بسيار بد است

اخبارمملکتی ما در اينجا منحصر به جرايد طهران  است و از را ديگر خبری    
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در جرايد خواندم که آقای عالء السلطنه رئيس الوزراء . کنيم يل نمی توانيم  تحص
خود مشغول معالجه است و جلسات  کسالت سختی پيدا کرده و در خانۀ ييالقی 

تبريز از شريف  مردم .  هيئت در تحت رياست مستوفی الممالک منعقد می شود
، دولت هم او الدوله که هم  کارگذار کل و هم کفالت ايالت را دشت شکايات کرده

تغيير شغل داده و به ژنرال قونسول تفليس معين کرده است و مشاورالسطان  را 
رفتن قوام السلطنه هم به . گذاری آذربايجان معين شده است به جای اوبه کار

ايالت خراسان انتخاب کرد، اما مردم  دولت نيرالدوله را به . تبريز معلوم نيست
او هم . بکشند و نماينده نيرالدوله را می خواستند  آنجا قبول نکرده، هيجان کردند

وکالی طهران باالخره  . ستياستعفا داد وحاال هنوزتکليف ايالت خراسان معين ن
 مستوفی الممالک، سليمان ميرزا، تقی زاده، مخبر. ترتيب ذيل تعيين شدند به 

ظاهر صمصام السلطنه، مساوات، مؤتمن الملک، ميرزا  السلطنه، مشيرالدوله، 
کابينۀ وزراء در تزلزل و احتمال  تنکابنی، حکيم الملک، نواب، آقا سيد تدين، 

امر نان هم  گرانی وسختی و قحطی . ترميم و تغييربعضی ازاعضای آن می رود
  .به اعالء  درجه و مردم بسيار در زحمت هستند

در کردکال، تا روز شنبه نهم صبح در کردکال بده، آن چند  ١۵شب جمعه 
شب جمعه هشتم به روضه . امور ده مشغول بوديم زه  را هم تمام به تسويه رو

منزل آقا ميرزا حسين علی  تکيه کردکال رفتيم  و روز مزبور به شهر آمده، به 
خان رفتيم و روز تاسوعا و عاشورا را در شهر بوده، روز يازدهم صبح  

فته، شب دوازدهم جناب حاجی آخوند و غالمحسين ومير صالح به مشهد سر ر با 
مشهدی صفر انزليچی مانده روز سيزدهم عصر به کردکال  را  آنجا در منزل 

انجام امورات اشتغال داشته و خيال  مراجعت کرديم و اين دو روز را هم به 
  .داريم فردا صبح  کليتاً به شهر برويم و کردکال  را ترک گوييم

. ات خيلی مفصل و خوبستترتيب عزاداری در مازندران و بار فروش و ده  
مساجد بال استثناء روضه می خوانند و در اغلب آنها  در تمام  تکايای شهر و 

شب گذشته شروع و تا اواسط  اطعام می نمايند، روضۀ  آنها هم از ساعت سه از 
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مذکور در  چنانکه از قرار ( شب طول می کشد و سينه زنی مفصلی هم می کنند 
دستجات متعددی در ايام  ) فطار دادن سحری می دهندايام  رمضان هم به جای ا

دستجات سينه زن زيادی هم که اغلب ترک . عاشورا در حرکت هستند تاسوعا و 
شب قتل در سر هرگذر و تکيه . حرکت می کنند ها هستند، در روز عاشورا 

دخترهای کوچک باالی سر  شبيه اجساد و کشتگان کربال را گذاشته، عده کثيری 
زينت  نوحه سرائی می نمايند و مخصوصاً قنداقۀ حضرت علی اصغررا با  آنها  

خيرات و اعام در شب قتل از همۀ ايام . تمام مزين و در بغل خود نگاه می دارند
دهات شبهای تاسوعا و عاشورا مردم از اين ده به آن ده می  در . بيشتراست

که در اين دوشب  می کنند، به طوری روند و متصل در حين عبور شليک تفنگ 
. اتفاق می افتد اغلب دهات خالی از سکنه است و به همين علت دزدی زيادی 

چراغان  .  مشعل ها هم به سبک قديم و عبارت از مقداری  کهنه  نفت زده است
خيلی معمول است و علت آن ارزانی فوق العادۀ  نفت  در اين نقاط   در تکايا 

  .است
عاشورا را در شهر به مجالس تعزيه و روضه باری  دو روز تا سوعا و   

را ديدم که با تيرو بيل و کلنگ مسلح و خود ] ای[   در مشهد سرهم دسته .  رفتيم
مشهد . ها گردش می کردند را مثل قبيله  بنی اسد ساخته و در تاريکی در کوچه 

سفر  سر جای خوبی است وخيلی تماشا دارد و چون شرح تمام اين نقاط را در 
   )٣٢(».مۀ  خود نوشته ام، ديگر تکرار  نمی کنمنا

از اخبار داخله روز ورود  به انزلی شنيدم که کابينه عالء السلطنه متعاقب ...«
هايی  که در امر نان بين مردم حادث شده،  استعفا داده و شاهزاده عين  هيجان 

يب ذيل کابينه  مأمور تشکيل  کابينه شده و مطابق  ترت الدوله در اوايل  ماه جاری 
  ».تشکيل  يافته است

شاهزاده عين الدوله  رئيس  الوزراء ، عالء السلطنه  وزير خارجه،  ..« 
مشير الدوله وزير جنگ، مؤتمن الملک وزير  مستوفی  الممالک وزير مشاور، 

اوقاف، قوام السلطنه  تجارت  و فوائد عامه ، وثوق الدوله  وزير معارف  و 
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ر الملک وزير ماليه ، مخبرالسلطنه وزير عدليه ، امين  وزير داخله، مشاو
اين کابينه  به نظر من . وزير پشت و تلگراف و حاال مشغول کار شده اند الملک  

از اشخاص مختلف العقيده است که تصور نمی کنم  خيلی غير متجانس و مرکب 
. ل تلقی شودمملکت به حسن قبو خياالت آنها باهم  وفق بدهد و به عالوه در تمام 

رشت  حکومت  . روزنامۀ رعد هم مجدداً  با سبک  منظمی  دائر  شده است
هنوز معلوم نيست و جنگلی ها  نفوذ غريبی در شهر و اطراف دارند و ادارات 

مشاور الممالک از مشهد مراجعت کرده . اسم بی مسمائی هستند دولتی  فقط  
  ) ٣٣(  »...است

نيدم  يکی سختی و تنگی امر آذوقه و نان طهران از اخباری که در بدو ورود ش
مردم فقير از گرسنگی در خيابان ها و کوچه ها می خرند و ديگری  است که 

گيالن و خراسان به عضويت وثوق الدوله و  بايجان و رآذ. تزلزل  کابينه است
] اعتراض[ پرتست امين الملک وقوام السلطنه و مشارالملک در اين کابينه 

نمی  سه نفر هم استعفا کرده و ديگربه کاردخالت . ن دولت رانشناخته اندکرده، اي
ازاحزاب مختلفه به تلگرافخانه  می روند و با تبريز و ] ای[کنند و حاال عده
   )٣۴(»...کابينه در بحران و تکليف معلوم نيست. کنند غيره مذاکره می 

يده و بی جهت به روزنامۀ رعد به تازگی موضوع سه سال قبل را پيش کش...«
روزنامه ها و احزاب به هيجان . الممالک حمالت سخت کرده است مستوفی 

روس ها همدان را غارت و محلۀ . اند افتاده، تقاضای توقيف رعد را کرده 
. جايی نمی رسد کليمی ها را چاپيده اند و هرچه  مردم بيچاره  فرياد می کنند، به 

   )٣۵(». رکات سابق را تکرار ميکننددر زنجان و اروميه و خوی هم باز ح
ازطرف اعليحضرت مأمور  ازاخبارداخله آقای مستوفی الممالک آخراالمر...«

« ، »....وزراء و تشکيل کابينه جديد گرديده و قبول هم کرده اند رياست 
قشونی به رياست صاحبمنصبان انگليسی و  دراروميه مسيونرهای خارجه 

هم برای هم برای  د تشکيل می دهند و از تفليس  فرانسوی  و  آمريکايی دارن
قشون .  کرده است] اعتراض[ دولت پرتست . آنها صاحب منصب فرستاده اند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٣                                                                                 دق ، 

  

  

  

در قزوين با بنای شرارت را گذاشته و دولت عالوه بر دويست نفر قزاقی  روس 
ديگر هم اخيرآً از طهران برای حفظ انتظامات  که سابقاً فرستاده بود، مقداری  

  . جا روانه داشتآن
درتزايد و  تجاوزات انگليسی ها در جنوب و مشرق و مغرب روزبه  روز  

اما يقين . عده هايی راجع به مساعدت خود می دهند حاال کابينه تکميل نيست 
  )٣۶(  » ...شد دارم هيچ کدام  آنها به موق اجرا گذاشته  نخواهد 

کابينۀ  وزراء «   -)  ١٩١٨زمستان  –ربيع  الثانی (  ١٠شب پنجشنبه(  
پنجشنبه سيم وسه شنبه هشتم به ترتيب ذيل حضور همايونی  باالخره روز 

  .معرفی  شدند
من ؤتو وزير داخله، مشيرالدوله وزير جنگ، م امستوفی الممالک رئيس الوزر

اوقاف، مخبرالسلطنه وزيرعدليه، مخبرالملک وزيرماليه،  و الملک وزير معارف
وزير پست و تلگراف معين الوزرا  امور خارجه، سرداراسعد مشاورالملک وزير

طرف اطمينان  اين کابينه بالنسبه از عناصر صالح و . وزير تجارت وفوايد عامه
تشکيل شده و مردم به نظرحزبی به آن نگاه  می کنند و احتمال می رود  اگر 

  ».دوام پيدا کندانگليسی ها با بدتراز انگليسی ها بگذارد تا افتتاح مجلس  انتريک 
)٣٧(   

وضع نان بسيار بد وسخت و درحقيقت می   –ربيع الثانی ١۶شب چهارشنبه «
که اصالً نان نيست، زيرا که هرقدربخواهند می فروشند و هيچ مانعی  شود گفت 

تحمل  می رسد وسخت است و دولت ضررآن را ندارد، فقط چيزی که بداد مردم 
دارالمساکين متعدد هم در  دارالعجزه و . شندمی فرو وبه قيمت ارزان به مردم

شهر داير و هر يک از متمولين نيز مبلغی داده و می دهند، ولی با وجود 
. روز و هرشب عدۀ زيادی از مردم از سرما و گرسنگی تلف می شوند اين 

طهران و اطراف شده، ولی با اين حال تفاوتی در  بارندگی های کامل خوب در 
   )٣٨(».حاصل نشده است اعت به ساعت گران تر می شود، قيمت ارزاق که س

رسيد که کليۀ  قشون  روس ايران را ] ای [ از سفارت روس  مراسله   ...«
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اولی  کار اين  کابينه اين بود که اعالن انتخابات واليات را . کرد تخليه  خواهد  
و اوراق تعرفه  برسد و دستور العمل ها تلگرافاً  به همه جا خبر داد،  تا پست  

بالشويک دو روز  قبل   براوين نمايندۀ دولت  . نمی رسيده ، شروع به کار نمايند
در سفارت او را نپذيرفته . وارد  طهران و در گراند هتل منزل کرده است

لرد کرزن . ولی مردم و مخبرين جرايد دست دسته به مالقات او می روند اند، 
 ١٩٠٧ه پليس جنوب و انجاء عهد نامۀ راجع ب در مجلس اعيان انگلستان 

آتروپلن انگليسی از بغداد به  چند روز بود می گفتند  يک . مذاکراتی کرده است
. کشيدند در ميدان مشق و اطراف انتظار   طهران خواهد آمد و مردم دو روز

باالخره ديروز يک ساعت بعد از ظهر وارد طهران شد و از قرار مذکور از 
کلنل استوکس انگليسی هم . ت پنج ساعته به طهران آمده استحرک کرمانشاهان 

آلمان که چندی بود در واقع  تعطيل و حفظ   سفارت .  با اين آتروپلن آمده است
مجدداً  داير شده و  منافع اتباع آلمان به عهدۀ سفارت اسپانی محول  شده بود،  

ً مسيو زمر دفتردار به ادارۀ امورم عرفی شده بيرق  بلند کرده ورسما
قشون  روس دسته . انقالبات  داخلی  روسيه روز  به روز بيشتر می شود . است

   )٣٩(  ».دسته  می  روند
آتروپلن انگليس  ديروز  صبح  مراجعت  کرد و کلنل  استوکس  در ..«    

انگليسی ها قشون به طرف سيستان روانه  کرده و مقداری . ماند طهران  
قشون به نزديکی کرمانشاهان آورده اند  مدان آورده و  اتومبيل  زرح پوش به ه

دولت با انگليس  روابط  . و هرجا که  روس ها  می روند  به جای آنها می آيند
کميتۀ  دمکرات وزير . ها خيلی تيره شده و مردم خيلی برضد انگليس ها هستند

در باب  خارجه را احضار کرده که بيايد در مجمع راجع به اقدامات دولت امور 
  .او هم  تا به حال  به طفره  گذرانده است . انگليسی ها توضيحات  بدهد

قشون روس پيوسته می روند و تاکنون اغلب شهرها را تخليه  کرده اند و   
دولت در نظر دارد که اگر . می فروشند و ميروند اسلحه و مهمات خود را هم 

افسوس نبودن  پول و اسلحه   ،  اما بتواند در نقاط  تخلييه شده، قوايی موجود  کند
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  ) ۴٠( »..دست و پای  دولت را بسته است
اخبار داخله، باالتراز  –م  ١٩١٨ –جمادی االولی  ۶صبح دوشنبه « 
در طهران ]. است[ قحطی و گرانی است که  سرتاسر مملکت را گرفته  همه 

قران الی  نان يک من هشت. گرسنگی می ميرند روزی اقالً  بيست سی نفر از 
شب در بساط فروشنده  کسی پول ندارد که بخرد و نان ها  . يک تومان است

.  است گندم خرواری نودالی صد تومان وبرنج خود داری نود تومان  . مانده است
  . تمام مآکوالت به همين تناسب گران و ناياب است

روز قبل  برعدۀ ] ای[ کار فقرای طهران به جای غريبی کشيده، هر روز عده   
با غربا و فقرايی هستند که از دهات و شهرهای اطراف  افزوده می شود و آنها 

 شهر که هستی خود را فروخته و از فشار گرسنگی به شهر می ريزند و اهالی 
  سابق احصائيه فقرای طهران مطابق  . ندارد ]ای[خورده وديگرجزگدايی چاره

زار و هفتصد نفر به طور تحقيق قريب دو هزار نفر بوده اند و امروزه که ه
دارالمساکين شهر نو هستند وعدۀ زيادی هم در انجمن خيريه و مساجد و  در 

تهيه شده و هستند و با وجود اين متجاوز از سه  جاهای عمومی که مخصوصاً  
زندگی را بر حساسين  هزار گدا در کوچه  و بازار ريخته و  راه بر عابرين  و 

غير از ان گداهای واقعی که در کنج بيغوله ها و . دتنگ و حرام کرده ان
حقيقتاً کنار خيابان ها و کوچه ها منظرۀ . خاموش افتاده و جان می دهند زوايای  

زن ها و بچه ها و پيرمردان که ديگر از . شود رقت انگيزغريبی مشاهده می 
تکلم  کشيده شده و قدرت  شدت گرسنگی مثل اينست که تمام رطوبت  بدن آنها  

افتاده و   خيابان ها و معابر ندارند، هريک به شکلی در وسط و کنار
متمولين و دولتمندان بی انصاف . مردم هم نمی توانند از عهدۀ  آنها برآيند بيچاره 

اجزای . همه گدا و فقير هستند. نداده که بفهمند هم که خداوند حسی به آنها 
حقوق نگرفته اند و همه  گرانی و قحطی  ادارات دولتی چهار ماه و پنج ماه با اين

ولی ازحيث . راست است احتياج شدت وضعف دارد. متحيرو حيرانند
دولت برای کفن ودفن فقرا که چندين روز متوالی درغسالخانه . فری ندارد وجود 
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تخصيص داده است از اين حال دو طبقه و دو دسته  ها روی هم می مانند، مبلغی 
انصاف که هر بتوانند می کنند و  يکی کسبه واصناف بی . داستفاده کامل می کنن

گندم در  دير سياسيون خارجه و ايرانی های  بدتر آنها انگليسی ها  مقدار  کلی 
موقع خرمن خريده و انبار کرده اند و اين روز ها شهر ت دارد که خرمت سبز 

اط مختلفه شهر خريد می نمايند و می خواهند دکاکين نانوايی در نق را نيز  پيش 
آمريکايی ها به فقرا می  دهند و مقداری آش و  مقداری به اسم  اعانۀ  . داير کنند

رعد هم . دهند و غيره نان به اسم اعانآ زن سفير انگليس به زن های سائله می 
الينقطع مردم را بر ضد دولت می شوراند و تقصير قحطی و گرانی  را 

ريبی ی است معلوم  نيست ، تا سه  ماه دولت می گذارد باری  وضع غ کردن 
  .می توان کرد ديگر که موقع  خرمن  است  چه 

مسئله  پليس جنوب و فارس . رفتار انگليسی ها روز به روز خشن تر می شود
شده، اقدامات آنها در حدود غرب و شرق و شمال بيشتر  ديگر تحت  الشعاع  

ها شاهزاده  سليمان ميرزا  و انگليسی  ديروز خبر رسيد که . جالب توجه است
اين خبر . برده اند عيسی  ميرزا و دونفر ديگر را از ميان ايل سنجابی دستگير و 

در اروميه  انگليسی ها  و فرانسوی ! توليد هيجان غريبی  در مردم  کرده است
آمريکائی ها  مشغول  تعقيب اقدامات خود هستند  معروف  است که تبريز   ها و 

و انگليسی را مردم دستگير کرده اند و سرحد جلفا و  ن فرانسوی صاحب منصبا
.  از روسيه  کسی وارد شود کليۀ  سرحد روسيه را نيز بسته اند و نمی گذارند 

ايران  اقبال السلطنه از دولت تلگرافاً  اجازه  خواسته  که از عبور ارامنه  از راه 
د که با نهايت قوت قلب به خاک عثمانی جلوگيری کند و دولت هم اجزاه  دا

شاهان و همدان و انزلی از قشون  روس  نانگليسی ها درکرما . جلوگيری  کند
آنجا تهيه  کرده اند، ولی قشون روس پيوسته  در ] ای[داوطلب  می گيرند و عده 

جهات از کابينه  ناراضی  مردم به اين . براوين در طهران متحير است. می روند
ی دهم که هيجان سخنی بر ضد انگليسی ها بشود احتمال  قوی م. هستند

اما خير همچو حسی در مردم . مارلينگ هم دچارعاقبت گريبايدوف شود و 
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  .طهران سراغ  ندارم
آتريا  همدان که ] . است [ افتاده ] ای [ خالصه ديروز در قزاقخانه اتفاق تازه   

محاصره  کرده   منزل صاحب منصبان روس قزاقخانه را در شهر نو است، آمده 
را وزير جنگ قبول کرده و پالونيک  و کلنل  کلرژه را مجبور  به به استعفای او 

باطنی اين مسئله   اما  هنوز علل . استراويسکی به کفالت قزاقخانه معين شده است
    ) ۴١(    » ..مکشوف  نشده 

ه م ، در اين هفت ١٩١٨مارس  –] جمادی  الثانی [ شب پنج شنبه هشتم « 
از محصول  سنۀ  آتيه ] ای[روز متوالی ايران کاملی بايد و دلها تا اندازه  چندين 

مجدداً ترقی  کرد و به هشتاد و صد هم رسيده و  مطمئن شد ، اما قييمت جنس  
از طرف بعضی از  معلوم  می شود ، تنزل آن چند روز بازی بوده است که 

نه  شده ، به صحنۀ  نمايش تجار و شيخ حسن خان  که تازه  مباشر خبازخا
ايام اين هفته را تمام در اداره  بوده و به کارها  و . شده بوده است گذارده  

تمام در منزل  بوده و شب يکشنبه را  جمعه  گذشته  را  . دروس  می پرداختيم
روز دو . برويم در مجمع ادب  قرار و مدار گذاشتيم  که ايام عيد را به ورامين 

ديده، تمجيد و تحسين  فوق العاده  ]  امورخارجه[ حدی را وزيرشنبه کتاب سر
  .در مقابل زحمات دوسالۀ  بنده  می خواهند  لقبی به بنده  بدهند نمود و 

از اخبار داخله، شب جمعه دويم ماه در خيابان الله زار يک ساعت و نيم از   
يران به  رکن االسالم خلخالی مدير روزنامۀ کوکب ا شب گذشته سيد خليل 

روزنامۀ  رعد  فحش و ناسزای   .  ضرب دو تير موزر مقتول و قاتل فرار کرد
شرمی را  بسياری باز هم به مستوفی الممالک و دولت داده و تماماً هتاکی و بی 

ساير جرايد هم عبارت از اوراقی بود که سر تاپای آن ناسزا . از حد گذرانده بود
صميم فوق العاده کرده کرده و عموم جرايد به اين جهت دولت ت . و  فحش  بود

روزنامۀ رسمی توقيف کردند، تا افتتاح  را غير از روزنامه نيمه رسمی ايران و 
خوشحال و حقيقتاً   عموم  مردم ازاين  تصميم . مجلس شورای ملی منتشر  نشود

  .کار خوبی دو لت کرده است
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کت و فقر و فالکت عمومی شاه امر کرده اند  که نظر به اوضاع  حاضرۀ  ممل  
مجلس . نوروز متروک و  مصارف آن به فقرا داده شود مراسم و تشريفات عيد 

فرح آباد منعقد و خيلی   امسال سالم در . در دربار تشکيل اعانه  جمع شد
  .    ادارات هم  تقريباً هيچ تعطيلی ندارند. مختصر است

بودند، در ميدان  توپخانه ميتينگ ، بنا به اطالعی که قبالً داده ۶عصر سه شنبه 
ضد  تجاوزات و عهد شکنی انگليسی ها و توقيف سليمان  عمومی منعقد و بر 

قطعنامه هم آخر ميتينگ  . شد ميرزا از طرف عامه پروتست و اظهار تنفر 
،  ۶  سه شنبه . قرائت  شد که  به سفارتخانه های دول در طهران  فرستاده شد

ن در دم  منزل خوش طرف حملۀ چند نفر  واقع و يک بينش محرر ستارۀ ايرا
  .اصابت و از  شانۀ او گذشته و خطری ندارد تير به مشاراليه 

انگليسی ها هفتۀ گذشته يادداشتی به دولت داده و بعد از آنکه  در مسئلۀ    
و از  ١٩٠٧تام نموده و در موضوع  عهد نامۀ   شناختن پليس جنوب اصرار  

کنفرانس صلح  بعضی   مرکی و پذيرفته نشدن نمايندۀ  ايران در دياد  تعرفۀ  گ
شرحی از توقيف ويس . را رد و بعضی را نيمه کاره قبول کرده اند

خودشان  در رشت  شکايت و به واسطۀ  اينکه محتمل است حوادث     قونسول
رخ دهد، اظهار داشته اند که دولت انگليس  در صفحات غرب مملکت  ١٩١۵

مخاصمه ندارد و  ، قوای نظامی به ايران اعزام  دارد،  ولی قصد مجبور است
دولت  به اين ياد داشت جواب رأی داده،  . تمام اقدامات دوستانه خواهد بود

جديد را پرتست و اعضاء قوای  سابقه را جداً خواسته، انحالل   اعزام  قوای 
ً توقيف ويس قونسول ا . پليس  جنوب را تقاضا کرده است نگليس و غيره ضمنا

است که وجود حقۀ  را دررشت منوط به توقيف سليمان ميرزا  نموده و خواسته 
ه دولت  ب که بانک شاهنشاهی من حق توقيف کرده اند، ايران را

مشيرالدوله و مؤتمن الملک دو سه روز است از کار کناره  کرده  .  بپردازند
    )۴٢(»...اند
اگر چه انقالبات عديم انظير . ار بد  بوداوضاع  ايران  در اين سال بسي...«
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ايران نيز اثرات عمده  کرده و  روح آزادی و مشروطيت  را در اين   روسيه در 
به خروج قشون روسيه از مملکت و ذکر  مملکت تجديد و باالخره  منتهی  

روسيه  گريدده  و  استقالل و تماميت مملکت در معاهدۀ  صلح بين متحدين و 
جلس  نيز شروع  گرديد اما به واسطۀ جريق آمل  در اول  بار و قتل انتخابات  م

غارت سالدات های لجام گسيختۀ  روس در اروميه وسلماس و قزوين و  و 
کرمانشاهان و تمام خطوط  عرض راه  و غيره  زنجان و همدان و کردستان و  

يتۀ  داخلی و عمليات  کم و ازدياد هرج و مرج  ناشی از تحريکات خارجی و 
مجازات و احتکار جنس از طرف انگليس ها و باالخره قحطی و گرانی  

سختی امر معاش در طهران و تمام نقاط  مملکت  که منجر به هالکت هزاران  و 
بدترين حاالت گرديده وهنوزهم مناظرالم انگيز و  هزار مردم بی گناه با 

ی است، مصائبی  ها مرئ مشاهدات ماللت خيز آن در تمام کوچه ها و خيابان 
  .آيد برای مملکت گذشته که قلم ازشرح آن عاجز است و به بيان تقرير در نيمی 

پليس جنوب بر توسعۀ خود افزوده انگليسی ها قشون به سيستان و کرمان و    
کابينۀ  . روز  به  روز  بر تجاوزات  خود می افزايند کرمانشاهان  آورده  و 

کابينۀ عالءالسلطنه  که از  مجازات  کنار رفته و وثوق الدوله  از ترس  کميتۀ 
گرفتار  بهترين عناصرصالحۀ مملکت تشکيل شده بود درامورداخلی و  خارجی  

انتريک های داخله و خارجه  شده، نتوانست به طوری که انتظار می رفت  
عين الدوله که از اثر همان تحريکات روی کار آمده  بود،  کابينۀ  . کاری بکند 

خود را به کابينۀ مستوفی الممالک  واليات حسن قبول نيافته  و باالخره جای  در
و  متصل  اين کابينه هم الينقطع در دفاع از مهاجمات داخلی و خارجی بوده . داد

  )۴٣(»...در کشمکش با انگليسی ها وقت می گذارند
م ، از  ١٩١٨/ ش ١٢٩٧/  ق  ١٣٣۶جمادی اثانی  ١۴عصر چهار شنبه  ..«

داخله، هوا بسيار سرد و در کوهستان برف باريده ، قيمت اجناس و  خبار  ا
دسته . و زندگانی در منتهای اشکال است ارزاق  در نهايت  گرانی و سختی  

می ميرند، از  دسته فقرای بيچاره در کوچه و خيابان از گرسنگی  و سرما   
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سال قحطی  . سدقرار مذکور عدۀ  اموات در طهران پانصد نفر در روز می ر
کم کم  کار به خوردن گوشت حيوانات . اين بدی و سختی نبوده است  به  ١٢٨٨

     )۴۴(  »...مرده و غير کشيده است
کار کتاب سرحدی  که مدتی  است تمام شده، چند روز قبل  از نظر وزير ...«

برای هر يک از  اعضاء . گذشته  مورد تمجيد و تحسين فوق العاده گرديد
مدتی .  يب کردند داده شودوبرای من هم لقبی تص. ن امتيازی داده شدکميسيو

درانتخاب لقب ترديد داشتم لقبی که مناسب باشد وکسی نداشته باشد، خيلی  
باالخره به مشورت رؤسای وزارت خارجه و اغلب دوستان  . مشکل پيدا بشود

و به توسط لقب مهذب الدوله انتخاب شد و فهرست آن هم  به امضای وزيررسيد 
ميرزا غالمحسين خان معاون  . معين الملک برای صحۀ اعليحضرت فرستاده شد

ادارۀ کابينۀ وزارات خارجه به سمت رياست کابينه وزارت فوائدعامه  منصوب  
از اين حيث  . و مرا نيز به جای  او به سمت  معاوت ادارۀ کابينه معين کردند

سيله راحت شده و نسبتاً  کار مستقل  خرسندم که در کار ادارۀ  روس به اين  و
ديگر در وزارت خارجه  .مواجب هم زيادتراز سابق است.آزاد بهتری پيدا کردم

  .تازه نيست
آنکه استعفا دادند وشاه قبول نکرد،  مصمم  به باقی ماندن  زهيئت وزراء بعد ا

محکمۀ  . شده و از قرارمعلوم همين دو روزه کسری وزراء انتخاب خواهد شد
.  ن ماليه رأی  خود را داده و به هيئت تقديم داشته انديسيدگی به امر متهمر

عجالتاً وضع ماليه بسياربد وهرج و مرج بی ترتيبی غريبی سرتاسر ادارات  آن 
در قسمت  شمال غربی آذربايجان انقالب بزرگی از اثر قتل و . را گرفته است

تبريز اردويی  می در .  کند غارت جلّوها باقی  و روز  به روز توسعه پيدا می
بی نظمی و انقالبات واليات   .  بينند که به طرف خوی و سلماس اعزام دارند 

چيزی  . به حال سابق باقی و قحطی و گرانی و مردن فقرا همه جا حکمفرماست 
که جای  اميداواری است فقط  بارندگی های متوالی بهاری و سردی هوا و بی 

   )۴۵(»...ايت اغراق  آميز از خوبی  آن نقل می کنندآفتی زراعت  است که حک
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عثمانی  ها وان .وها مجدداً اروميه را قتل عام و برشرارت خود افزوده اندجلّ   
منه را قتل عام کرده اند و به سردشت و بانه و سقط ارا گرفته و ار و باطوم 

انگليسی ها . به سنجانی فرستاده اند با توپ] ای [قشون آورده وآلمان ها هم عده
اوضاع همدان و . کرده اند از قوای خودشان را به همدان وارد ] ای[عده 
   ».ان و قم  از حيث  قحطی در منتها درجۀ  شدت استتکردس

  
اين دو سه  روزه نان  در طهران  خيلی بدتر  شده و ديگر  هيچ يافت  ...   «

نان   يک . شوند به  در روز تلف می حصعده زيادی از گرسنگی و . نمی شود 
تمام . من  دوازده  سيزده قران و برنج  خرواری  يکصد و شصت تومان است

قيمت زالو به سه تومان   .  اجناس به همين  نسبت  فوق العاده  گران است
  .رسيد

روز شنبه غره  کسری وزراء  به طريق  ذيل تعيين و حضور همايونی   
نصر الملک  وزارت عدليه ، ممتاز  مشارالسلطنه وزارت ماليه و.  معرفی شدند

می گويند  . ستاالملک وزارت معارف، هنوز وزير جنگ معرفی و معين نشده 
قوام اسللطنه مدتی است . ستاانتخاب مفخم  را به اين  سمت  شاه  قبول نکرده 

عميدالسلطنه  به معاونت او تعيين  شده . حرکت و حاال  به زنجان رسيده است 
   )۴۶(»....است

 
رجب، سه شنبه يازدهم موقعی که ميرزا خان رئيس جديد  ٢٠شب  ...« 

تشريفات عايدات طرف اداره می رفته، در خيابان چراغ برق نزديک کوچه 
الممالک نامی که از اجزاء جزء  ادارۀ خاصه  ميرزا محمود وزيراز طرف فهيم 

ير و خود الدوله دستگ قاتل در حمام  قوام . ب و مقتول می گردد.بوده، مضرو
اقرار به قتل نموده و چند نفر ديگر از رفقای  او نيز مظنون  و دستگير  شده 

عصر يازدهم  جنازۀ  محروم نيرالدوله  را با تشريفات  زياد به طرف مشهد  . اند
  .مقدس حمل نمودند
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آقای مستوفی الممالک رئيس الوزراء روز عيد تولد حضرت امير المؤمنين     
استعفا شده و در حضور همايونی استعفای خود را تقديم و  مم به در فرح آباد مص

  .مورد قبول يافته است
ازکارگران مطابع به بازار رفته، بيرق های قرمزی ] ای[،عده١۵روز شنبه 
نوشته شده بود، در آورده مردم را تهييج به بستن دکاکين  )  گرسنگی(که روی آن

.  در مسجد  شاه  مجتمع  شدند هرزه  متفرقه و بيکار و ]  ای [ نموده، عده 
نطق و  ضياء السلطان  و چند نفر امثال او هم  ميدان داری کرده ، برای  مردم  

واضح بود که بازی را قبالً برای زمين زدن کابينۀ مستوفی در . گريه می کردند
کابينه از بين رفته بود، نمی دانستند چه می گويند وهرکس چيزی  آورده، چون 

در اين . و کار شکل غريبی پيدا می کرد ضمناً قزاق در شهر گردش . فتمی گ
وزراء انتخاب و به  بين صمصام السلطنه از طرف ذات اقدس ملوکانه به رياست 

مسجد شاه آمده، باالی منبر رفته به مردم اطمينان داد که به زودی نان ارزان 
مشغول کارو تعيين  شد و خود به هيئت وزراء آمده با حضور معاونين خواهد 

سه . اجتماعات مسجد شاه خود به خود به هم خورد وزراء گرديد و روز بعد 
رجب هيئت وزراء به طريق  چهار کارها  بال تکليف و باالخره روز نوروز دهم 

داخله،  آقای صمصام السلطنه رئيس الوزراء  وزير :ذيل حضورشاه معرفی شدند
ير مفخم وزير جنگ، مشارالملک وزير مشاورالممالک وزير امور خارجه، ام

ميرزا حسين خان وزيرفوائد عامه و فالحت و تجارت، دراين  معارف و اوقات، 
معلوم ومشاورالممالک که حالش نامعلوم   کابينه به جزمشارالملک که حالش 

. و ملی می باشند است و امير مفخم که تازه  وزير شده،  مابقی تقريباً متجانس 
نگليسی ها زمين زدن مستوفی و مخبرالسلطنه بود که به مقصود اصلی ا

به عقيدۀ من اگراين . ايرانی های بدتر ازانگليسی باالخره اجرا کردند دست 
کند دوام خواهد داشت و تمام مردم از آنهاا تعريف   کابينه با انگليسی ها همراهی 

مه  بين مردم  متزلزل  خواهند شد و ه خواهند کرد و اگر نکنند سر دو روز  هم 
   )۴٧(»...زمزمه های مخالفی شنيده خواهد شد
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ناخوشی حصبه خيلی فراوان و تمام مردم گرفتار و هيچ  خانه بدو مريض  ...« 
اقوام پدری اغلب مريض و من هم اکثر ايام عصرها به عيادت  آنها می .   نيست 

به شده و محاسبات وزارت خارجه مبتال به حص منتصر الممالک رئيس .  رفتم
مرضش شدت کرده و  عالء السلطنه  . واخر ماه دار فانی را وداع گفتآ در

کار . کلرين يا کلرای اروپايی کم کم وارد می شود. اميدی به او نيست
قيمت ارزاق مثل سابق گران و . کردکال هنوز به جايی نرسيده است فروش 

گرسنگی تلف می از ] ای[ هر روز عده  خرمن جديد هنوز به دست نيامده و 
  .حصبه خيلی فراوان است. شوند

وضعيات مملکتی، از اول  اين ماه  در کابينۀ وزراء  بوی تزلزل و بروز   
اول از همه مشار الملک چند روز در منزل نشسته  ، ] است[اختالفاتی بلند شده 

امور با رئيس الوزراء   و به هيئت به عذر کسالت حاضر نشده و در کليۀ  
بعد از او هم مشاورالممالک از کار کناره کرده، چند روزی . می کرد مخالفت

اداره نيامد و بعد  مجدداً حاضر شد، اما  تمام کابينه يک مرتبه استعفا  داده و   به 
مملکت دچار بحران و بالتکليفی بود،  به طوری که  قسمت اخير ماه شعبان  

گرفته نشد و مهمانی  هيچ  جشن تاجگذاری و والدت اعليحضرت همايونی  
مردم   رسمی دولتی هم به علت استعفای کابينه و شدت قحطی و سختی و مردن 

  .موقوف گرديد
در فارس وقايع  مهمی رو داده، به بهانۀ  مختصر  جدالی   در خان  زنيان    

عدۀ زيادی از قشقايی ] و[تيرۀ  دره شوری صولت الدوله  بين  قوای  انکليس  و 
گذاشته ، انگليسی ها هم از اطراف  و با انگليسی ها بنای مخاصمه ها را جمع 

مشغول زد و  قشون  خود را جمع و در شهر شيراز مرکزيت دادند و الينقطع  
خورد هستند و در طهران سفيرانگليس اصرار دارد که دولت صولت الدوله را 

معلوم نيست  ولی دولت  قبول نمی کند  و.  ايل قشقايی  معزول  کند از رياست 
  .منتهی شود اوضاع  فارس  به چه نتيجه  

انگليسی ها قوای زيادی از راه  کرمانشاهان وارد ايران  کرده  و به طرف 
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روس ها هم جای خود را  به آنها  داده و . آيند همدان و قزوين  پيش  می 
های روس  در تحت   از قزاق  ] ای[ عده .  خودشان  طرف روسيه  می روند

ست  کلنل بيچارخف در قزوين  توقف و از قرار معلوم پيش قراول  انگليس ريا
در حمله  به قفقازيه خواهند بود و مشغول مذاکرات و گول  زدن جنگلی ها  ها  

    )١( ۴٨  ».می باشند
  

   :مآخذ و توضيحات ◀ 

  
 

 – ٣٨( » يادداشت هايی از زندگانی  باقر کاظمی« با قر  کاظمی   - ١ * 
جلد اول ، به کوشش دکتر داوود ) م ١٩١٣ – ٢٠  / ش  ١٢٩٩ – ٩٩ /ق  ١٣٣١

ص ،   ١٣٩٠ –تاريخ ايران  ، نشر ) نظام مافی ( کاظمی  و منصوره  اتحاديه 
١۶٨  ،  

  
برخی از يادداشت های باقر کاظمی در بارۀ جنگ جهانی   :پی نوشت ها  ◀
   اول
  
ص ،  جاهمان – ۴، ١۶٩ -١٧٠ص ،ص جاهمان – ٣،  ١۶٩ص همانجا ،  - ٢

همانجا  – ٧،  ١٧١ص همانجا،  – ۶،  ١٧٠ -١٧١ صص همانجا، – ۵،   ١٧٠
 ١٠، ١٧۴ – ١٧۵صص همانجا ، – ٩، ١٧٣ همانجا ، ص – ٨،  ١٧٢ص ، 
  - ١٢، ١٩٠ –١٩١صصهمانجا ، – ١١، ١٨۶ – ١٨٧صصهمانجا ،  –

،  همانجا  – ١۴،  ١٩٠ – ١٩١صص همانجا، – ١٣،  ١٩١ص همانجا ، 
 – ٢۶٣صص همانجا ،  – ١۶، ٢٢٨ – ٢٢٩صص همانجا ،  – ١۵ ،  ٢٢٨ص

،  ٣٠١ – ٣٠٣صص همانجا ،  – ١٨،   – ٢٩٨صص همانجا ،  – ١٧،  ٢۶٢
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ص همانجا ،  – ٢١، ٣١۶ص همانجا ،  – ٢٠،  ٣١٠ص همانجا ،  – ١٩
 – ٢۴، ٣٢٧ – ٣٢٨صص همانجا،  – ٢٣،   ٣٢۴ص  همانجا،  - ٢٢،     ٣٢٢

 ٣۶٣ص همانجا ،  – ٢۶،  ٣٣٩ص همانجا ،  – ٢۵، ٣٢٩ -٣٣٠ص  همانجا، 
 ٣٨٣صهمانجا ، – ٢٩، ٣٧٨ص همانجا ،  – ٢٨، ٣٧۴ص  همانجا ،  – ٢٧، 
 – ٣٢، ص همانجا ، – ٣١، ٣٨٣- ٣٨۴صص همانجا ، – ٣٠،  ٣٨٢-

ص همانجا،  – ٣۴، ۴٠١ص همانجا،  – ٣٣،  ٣٩٣ -  ٣٩۶ –ص همانجا،ص
ص همانجا،  – ٣٧، ۴٠٧صا، همانج – ٣۶،  ۴٠۵ص همانجا،  – ٣۵،  ۴٠٣
همانجا  – ۴٠،  ۴١٠ص همانجا،  – ٣٩، ۴٠٩ص  همانجا، – ٣٨،  ۴٠٨
ص همانجا ،ص -۴٢، ۴١٣ - ۴١۵ص همانجا،ص – ۴١،  ۴١١  - ۴١٢ص ،ص

 – ۴۵، ۴٢۵ص  همانجا ،  – ۴۴،  ۴٢٣ص  همانجا، – ۴٣، ۴٢٠ – ۴٢١
 ۴٣٢ همانجا، صص – ۴٧،  ۴٣٠همانجا، – ۴۶،   ۴٢٧ - ۴٢٨ همانجا،صص

   ۴٣۴ – ۴٣۵ همانجا ، – ۴٨،  ۴٣١ -
 



 

  

  

  

  

    
ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  دومجلد 

  
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ان  ی ا م اعالم  گ اول عی ر رک روس و « بًال   س  ۀ  گ دۀ ا عا قد  عد از 

ود  ١٩٠٧ وذ  ق  نا ن  ودو  وا  ان ح ا ا غ.   ور  ا ی  ما ه ش  ود و  ال رو

د وی  ود ه  ار یا ده  ا ورت  یا، ا    تا ی  ی  رو و ی   وا د     ود ی  قا  

د ط  با ی » .س دد تالف و  ی و  ا ی  ن  ان و  ی ا یا تار  ون سا ی    د م  و از 

ی   ج، را ان و ج و  صادی  ا وی و ا ی ،  دۀ  ما ا ی  ان  ی و  ما ی « ا وا

ا دو  دن  ی   یات و خا ع آوری ما ت    ان  »حو ف ا ی  ی  ا و و

ود    ده  د ث آن  ی با خا ی یا خا وا وک ا ھای م و س و ح گ ر روس و ا ّ اخالت م ا

ت   د حو یاور د ماه دوام  ش از    .گاه 

  

  

  

  

  

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


