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  پيشگفتار
ـ جلد رانيمعاصرا خيتار یدادهايو رو یمصدق، نهضت مل(درمتن اين کتاب

جنگ جهانی اول است که ، فصلی از آن به صدمات، خسارات و پيامدهای )سوم
نيروهای نظامی روس وانگليس به مردم ايران تحميل کردند و ازباز پرداخت 

عدم همچنين به  خسارت به ايران درجنگ شانه خالی نمودند پرداخته ام و
 اموال واحشام،اهانت وتخريب شخصيت غارت  التجاره، پرداخت بدهی ومال

 به ترتيب بيشترين سهمکه ف و قحطی تجاوزبه عن اسارت،  سوءاستفاده، قتل و و 
   اشاره  داده اند،به خود اختصاص ميانگليس  روس و نيروهای اشغالگررا 

  .ام نموده
دراين مجموعه  که  » قحطی بزرگ « درکتاب محقق ايرانی دمحم قلی مجد   

تا ١٩١٧بی ترديد قحطی بزرگ « :قسمت عمده ای از آنرا آورده ام می نويسد 
. فراتر از تمامی وقايع پيش از آن است تاريخ ايران و  ۀين فاجعبزرگتر ١٩١٩

از جمعيت ايران به % ۴٠چگونه نزديک به  در اين پژوهش نشان می دهيم که 
روزگار محو  ۀبيماری های ناشی از آن از صحن تغذيه و  سبب گرسنگی وسوء

ی هيچ کشور. ترين قربانی جنگ جهانی اول است بی شک ايران بزرگ . شدند
با اينکه . نگاه مطلق و يا نسبی تحمل نکرده است خسارتی در اين ابعاد را در 

بزرگ ترين قحطی های دوره معاصر و از بزرگ ترين  قحطی بزرگ ايران از 
تاريخ ايران را . بيستم است، اما ناشناخته باقی مانده است نسل کشی های قرن 

 -١٩١٧ه که درسال های جهانی اول، نمی توان بدون درک آنچ در دوره جنگ 
ً برجسته ترين واقعيت ها درباره نسل کشی . داد، دريافت رخ  ١٩١٩ قطعا

سالها پنهان مانده است؛ واقعيتی که می توان درباره اش چندين  اين  ايرانيان طیّ 
نتايج اين پژوهش فراتر از ابعاد اين تک نگاری است و در اينجا  . نگاشت جلد

  )١(» .ده استضبط وقايع بو هدف، تنها 
دوران معاصر ايران در بارۀ غرامت و خسارت  کاوه بيات پژوهشگرتاريخ  

اول صدمات  ۀدست«  :اشاره می کند هعمد ۀدست به دوجنگ جهانی اول در ايران 
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غربی ايران است که به  های بيگانه در نواحی  رويارويی و تقابل ارتش ناشی از 
بيشترين آسيب  به مناطقی وارد  می طوالنی بودن مسير جبهۀ درگيری،  خاطر

خاک خودشان قرار دارد  در  قوای بيگانه که  ۀقراراست بجای پشت جبهشود که 
دوم   ۀدست. لجستيک آنان را ايفا کنند و از ميدان جنگ دور است، نقش پشتيبان و 

ب قوای بيگانه بر سرزمين ما مترتّ  حضور نظامی  ۀصدماتی است که از ناحي
کند و  دوم نمود پيدا می هبيشتر در وج حضور بريتانيا در ايران  وع شود که ن می

انعکاس  خرابی به ظاهر کمتری دارد و هرچند  عمدتاً در مناطق شرقی و جنوبی 
  )   ٢(» .اندکی پيدا می کند اما پيامدهای آت در سال های بعد قابل بررسی است

برابرکنفرانس مقدماتی مشاورالممالک وزير خارجۀ وقت ايران ادعای ايران در
درباب غرامت و خسارت ايران درجنگ جهانی  ١٩١٩صلح در پاريس، مارس 

ايران اگرچه يک کشوربی طرف بود ولی در اثرجنگ «: اول اظهار می دارد
موقعيت . متحمل ضايعاتی شد به مراتب بيش از پاره ای از کشورهای متحارب

ارجی قرار گرفت، واليات ويژۀ  آن در مقام کشوری که تحت اشغال قوای خ
منهدم شده و جمعيت از ميان رفته اش، ازلحاظ انصاف و همچنين قياس به او 
حق می دهد که خواهان غرامت و جبران ضايعاتی گردد که توسط کشورهای 

  )   ٣(» .متحارب بر او وارد شده است
 يکی از داليل اصلی قحطی بزرگی که سال  پيش در«: و در ادامه آن می گويد

ً همين  ايران بيداد کرد و جان هزاران نفراز مستمندان را گرفت، دقيقا
قوت روزانۀ اکثر . حضورنيروهای خارجی بود و فجايعی که به بارآوردند

ايرانيان را نان  تشکيل می دهد و در والياتی که پايمال اين قساوت گشت، 
ورزاهای . زارعان يا ازميان رفتند و يا از امکان کشت و زرع محروم گشتند

آنها و بذری که داشتند برای صدور و يا تأمين غذای قوای خارجی حاضر در 
  )۴(».صحنه مصادره گرديد

انگليس با ايران است که انگليس   ١٩١٩بخش ديگر کتاب راجع به قرارداد  
ايران براساس اين قرارداد . توسط  وثوق الدوله  می خواست به ايران تحميل کند

اختيار ارتش و می آمد و لحمايگی اين دولت استعماری درا تحتنوعی از به 
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در قبال بستن اين ايران در دست مستشاران انگليس قرار می گرفت  ۀامورمالي
" فخيمه" از دولت پولقرارداد؛ وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله 

   .نمودندعنوان رشوه دريافت  انگلستان به
نگليس درايران درخاطراتش درباره قرارداد سردنيس رايت سفيرپيشين سفارت ا

  : آورده است١٩١٩
آخرين موردی که دولت بريتانيا تعهد و ضمانت مشخصی در مورد يکی از « 

اين بهايی بود که لرد . مربوط می شود ١٩١٩اتباع ايران سپرده  است به سال 
ن که کرزن  وزير امور خارجه  وقت انگلستان  در ازای قرارداد انگليس و ايرا

برای انعقاد اين قرارداد مذاکرات سری و . خيلی به آن دل بسته بود پرداخت
دشواری بين سرپرسی کاکس سرپرست هيئت سياسی انگليس درتهران و نخست 
وزير وقت وثوق الدوله، وزير خارجه و ماليۀ او پرنس فيروز نصرت الدوله و 

ازاعضای برجستۀ  دو نفراخير. پرنس اکبر ميرزا صارم الدوله  صورت گرفت
فرزند عبدالحسين [پرنس فيروزنوۀ مظفرالدين شاه و. خاندان سلطنتی قاجاربودند

. و صارم الدوله پسر ارشد ظل السلطان بود که قبالً به او اشاره شد] فرمانفرما
آنها به علت ارتباط نزديک با انگليسها و سياست محافظه کارانۀ خود مورد 

ودند، زيرا مردم ايران از مداخالت انگليسها نفرت و سوءظن هموطنان خود ب
اين گروه سه نفری يا مثلث . درامورداخلی خود بستوه  آمده بودند) و روسها(
می دانستند که در صورت افشای مفاد ) که به همين عنوان معروف شده بودند(

اين قرار داد که به انگليسيها موقعيت برتری در ايران می داد دچار مشکالتی 
د شد، به همين جهت هرسه آنها خواهان حمايت دولت بريتانيا شدند و خواهن

  :سرپرسی کاکس با موافقت دولت بريتانيا اين نامه را برای آنها نوشت
موجب نهايت خوشوقتی من است به اطالع آن جناب برسانم که دولت «

به من اجازه داده است اين مطلب را به طور ) انگلستان( اعليحضرت پادشاه 
صی به استحضار برسانم که به مناسبت حصول توافق در مورد قراردادی خصو

ودولت ايران ) انگلستان( بين دول اعليحضرت پادشاه  ١٩١٩اوت  ٩که امروز
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به امضا رسيده است، دولت بريتانيا آماده است کمک و حمايت خود را در 
 صورت لزوم به آن جناب عرضه بدارد وعالوه برآن موجبات پناهندگی آن

اين قرار . جناب را در امپراطوری بريتانيا در صورت ضرورت فراهم  نمايد
داد موجب بروز مخالفتهای شديدی در داخل وخارج ايران گرديد وبه همين 

  )۵(».جهت هرگز برای تصويب  به پارلمان ايران تقديم نشد
. نوعی قرارداد تحت الحمايگی  بود] ١٩١٩قرارداد:[ محمود طلوعی می نويسد

موجب اين قرارداد نظارت برکليۀ تشکيالت نظامی ومالی ايران به  به
مستشاران انگليسی واگذار می شد و قرضه ای نيزبا شرايط سنگين در احتيار 

  . ايران  قرار می گرفت
انگليسها پس از امضای اين قرار داد، بدون اينکه منتظر تصويب آن از طرف 

به موقع اجرا گذاشتند و پس از  مجلس شورای ملی ايران بشوند، مفاد آن را
و يک » ديکسون « اشغال نظامی ايران، يک هيئت نظامی به رياست ژنرال 

به تهران فرستادند و مبلغ  دو ميليون » آرميتاژ اسميت« هيئت مالی به رياست 
واين . ليره نيزبه عنوان قرضه با ربح صدی هفت دراختياروثوق الدوله گذاشتند

رداد که ابتدا محرمانه نگاه داشته بود با مخالفت شديد انتشارخبر امضای قرا
افکارعمومی مواجه شد و حتی احمد شاه قاجار که در اولين سفرخود به اروپا به 
انگلستان رفته  بود، باوجود پذيرايی شايانی که از وی در لندن به عمل آمد 

  )۶.(حاضر به تأييد اين قرار داد نشد
اريخی، احمد شاه  طّماع، پول دوست، ترسو و برپايۀ اسناد و روايت های ت«

نيست  هيچ سندی دردست . نبود »وطن فروش« تحت تأثيرکامران ميرزا بود اما 
  )٧(».خائن به ايران معرفی کندرا  که وی

دشمنی  ملک الشعرای بهار که با وثوق الدوله و برادرش قوام السلطنه عناد و «  
  :   نوشته است نداشت، در مورد  موضع گيری احمد شاه

ايران  من از چند تن ازهمراهان شاه شنيده ام که روزی که بنا بود شبش شاه «  
منعفقد شده  در مجلس ضيافت پادشاه انگلستان در باب قراردادی که بين دولتين 
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برای شام را  بعد ازآن که صورت نطق پادشاه انگلستان . است صحبت کند
و حتی قبول  شاه از تصديق قرارداد . نمايندآوردند و قرارشد که جوابی تدارک 

هرگز تصديق  زد و گفت کسانی که پول گرفته اند تصديق کنند، من  آن سرباز
نصرت الدوله  اين جواب اسباب پريشانی حواس همراهان شد به . نخواهم کرد

او نيزهرچه   متوسل شدند و فايده نبخشيد عاقبت ناصرالملک را پيش کشيدند 
جرايد منتشرشد،  د به جايی نرسيد و باالخره جواب داد اين که در دست و پا کر
مملکت من کشوری  درباب قرارداد، «که مفادش اين بود تدارک گرديد

شده به صّحه  مجلس شورای ملی ارجاع به است و بايد اين قرار داد دموکراسی 
ادشاه پ که بعد از من درسرميزحاضربودم « :آقای لقمان الدوله می گويد» دسبر

که خانمی . رسانيد » مملکت دموکراسی« به عبارت انگلستان شاه نطق خود را
الشعرای بهارافزوده  ملک  ،پهلوی من بود عصبانی شده به دموکراسی بد گفت

ضايع را کار خودت «   گويند بعد از اين شب ناصرالملک به شاه گفته بود : است
اگر در « :ديگرگفته است مورد معلوم نيست احمد شاه دراين مورد يا در» کردی

  )٨(» .مملکتی پادشاه باشم سوييس کلم فروشی کنم بهتراست تا در چنين 
که » دکترجوادشيخ االسالمی« ،با کمک گرفتن از نوشته ناصر تکميل همايون

قرارداد و موضع گيری احمد شاه مورد  درارتباط با دقيقاً اسناد بريتانيای کبيررا 
همراهان احمد شاه هم آشنايی داشته، چنين  نوشته های  بررسی قرارداده و با

قاجارکه جواب نطق پادشاه انگليس را به  اما سلطان احمد شاه  «: آورده است
نگفت، حتی روز بعد از مهمانی قرارداد  زبان فرانسه می داد، چيزی در باره 

نکرد، اين به قرارداد ايران وانگليس ناهار شهردار لندن باز هيچ گونه اشاره ای 
تأثير اندرز خيرخواهانی ايرانی درفرانسه  ناشی از که بی گمان (عمل ملوکانه 

) باالخص لرد کرزن(جرج پنجم ومسئوالن سياسی بريتانيا اسباب تکدرخاطر)بود
شاه که در طی اقامتش درسوئيس و پاريس پی به اين نکته برده  ولی احمد . شد

پائين آوردن حرمت سياسی کشورش اين قرارداد تا چه حد در بود که عقد 
بيشتربه  خارجيان مؤثر بوده است چاره ای جز اين نداشت که بهانه انظار در
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ندهد وبه عنوان پادشاه يک کشورمشروطه ازموضع  دست مخالفان قرارداد
را به  در چنين مسأله ای که منافی استقالل حقيقی ايران بود و زمام کشور گرفتن 

  )٩(».رد، خود داری  کندسپمی  دست مستشاران انگليسی
او وقتی که در انگلستان . احمد شاه نيز يکی ازمخالفان قرارداد بود« به بيان دگر

از اين قرارداد مطلع شد امضا و تنفيذ آن را منوط به موافقت مجلس کرد و از 
 یاين قرارداد خالص کند به طور یاين طريق خواست خود را از ننگ امضا

السلطنه احمد شاه که از طرفداران قرارداد  ک دومين نايبناصرالمل یکه وقت
حفظ  یبود، نزد احمد شاه رفت و از او خواست تا با اين قرارداد که تنها راه بقا

هايی که  آيا اين شما نبوديد که در سال«: سلسله قاجاريه است موافقت کند، گفت
کومت مشروطه کرديد که در ح می ینيابت سلطنت داشتيد مرتبا به من يادآور

که مربوط به مجلس است،  یدارد ونبايد در کارهاي یپادشاه مقامی تشريفات
داديد؟ ناصرالملک  دخالت کند و در مورد آنچه برسرپدرم آمد به من هشدارمی

طور است، ولی در اين  آری همين: درحالی که اشک درچشمانش آمده بود، گفت
سلطنتی را که متضمن بندگی من : شاه گفت احمد. لحظه ناچار صريحا گفتيم

خواهم و کلم فروشی را به سلطنتی که درآن تابع  مملکتم باشد، نمی مملکت و
  )١٠(».دهم ها باشم ترجيح می انگليس
کابينه  درمخالفت با مجلس شورای ملیدورۀ ششم  درمصدق  دکتردمحم
اش را برعهده داشت  وزارت دادگستری الدوله حسن وثوق الممالک که  مستوفی

  : گويد می ١٩١٩ قرارداد در ارتباط با 
قرارداد  اول  ماده رايوثوق الدوله مجبوربوده ز یقبول كنم كه آقا توانميبنده نم ـ«

 بيفر عبارات  كيبا  شانياست كه ا یحاك رانيدرخصوص استقالل دولت ا
معلوم شد  خوشبختانه زود  یول ندياند طبقه عوام ملت را اغفال نما دهنده خواسته

  .است استقالل ندارد یگريدست د اش هيكه قشون و مال یكه ملت
 یگرفت راض كه پول  یخصش رايكنم ز قيرا تصد شانيا تيمجبور توانميبنده نم

 ديپول نگرفته بود ق كه سپهساالر كه   نيمجبور دانست كما ا توانياست و او را نم
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ی ثابت و نوشته را ب خود را  تيفورس ماژر را در نوشته كنترل نمود مجبور
  .كرد اعتبار

ً ا حيشما صح ۀجواب من مستمع گفت ادل در كه مسأله   نياست خصوصا
كه  ندياگر بگو ميدورشد یباالخره ازمطلب قدر دينماين مزبان مرا الك پول 

اگر است  وارد ريغ دهنديوثوق الدوله  م یكه به آقا یمحاكمه نشده هر نسبت تا 
نشدن  ليتشكرد نمود اگر وارد است  ديبا ليآن را با دل ستيوارد ن  یاتهام

بلكه  رديمهمه قرارگ كه شخص متهم دررأس امور شوديسبب نم محكمه 
است او را معلق و قبل از محاكمه او را حبس  یاگر متهم شاغل شغل خالف بر
  .نديمحاكمه را از آن بابت حساب نما تا . دينما

و  یرجال خطاكار یبس كه از بعض شد  اهيس رانيچشم ملت ا !ندگانينما یا 
شد از بس محاكمه رجال  ديفسانتظار  همان چشم از  دگانيبرگز یا و ديد انتيخ

 یو در مملكت بود یب ینمود ءوزرا تيمسئول كه  یدر مملكت ديش را ندفرو وطن
 .دينمايم تيبه همه سرا انتيخ نيكارند از خائن درجه فراموش  نيكه ملتش ا

 سهيك یباناغراض و قر یفدا تيناموس جمع مصالح مملكت ومنافع ملت و 
 ليوساوزراء با  یول شوديم بيدزد تعق سمانير كه  یو مملكت شودياشخاص م

 یروانی چون جسم ب تيمشروط ندينمايمجازات معاف م زبردستانه خود را از 
تحقق  یوزراء وقت تيمسئول .شوديم وريوش و طحطعمه و است كه به مرور 

مصالح  یكه مناف را یريهر وز اتياقدامات و عمل یمل یشورا دارد كه مجلس 
الدوله به واسطه  وثوق یدفعه سوم است و آقا نيا دينما بيتعق جماعت است 

  ) ١١( » .شونديم کپا دور شده و باز استيس ۀصحن از  اتشانيعمل
مصدق، « انگليس و ايران درجلد چهارم١٩١٩ادامۀ بررسی دربارۀ قرار داد 

  .را خواهم آورد » نهضت ملی و رويدادهای تاريخ  معاصرايران 
  جمال صفری

     ١٣٩۵خرداد  –فرانکفورت 
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 اول فصل

 ايران در  کشی نسل و  بزرگ  قحطی جنگ،  :انآبادي حسين◀ 

جنگ، «  تحت عنوان  ١٢٩٩جنگ جهانی اول تا کودتا  «حسين آباديان در کتاب 
  : می نويسد »  قحطی بزرگ و نسل کشی در ايران

است  بدون ترديد يکی از تراژدی های تاريخ معاصر ايران، قحطی مرگباری   
  .نه، در ايران بروز کردکه همزمان با جنگ و ورود قوای بيگا

و  سيستان و بلوچستان : در اين دورۀ جانسوز دو جا از آفت قحطی َمصون ماند  
زيرا  . گيالن، ممانعت از بروز قحطی در سيستان را بايد کار انگليسی دانست

که  می رسد  اين گونه به نظر. سيستان کليد و دروازۀ ورود به هندوستان بود
تأمين  د امنيت و آرامش آن واليت را به هر نحو ممکن انگليسی ها تالش کردن

مثال  به طور . نمايند تا از آنجا خطری عليه منافع ايشان درهند شکل نگيرد
ديده  درست در شرايطی که سايه های شوم قحطی در اطراف و اکناف کشور 

بيست و  يعنی همان سال قحطی، وزارت ماليه  ١٢٩۶می شد، در اواخر سال 
بود، به  رخروار جنس دولتی سيستان را که نصف گندم و نصف جو پنج هزا

کفايت ميرزا  اما گيالن به دست با ) ١.(صورت مزايده در معرض فروش گذشت
مهمل دولت مرکزی  اوکارکنان خيانت پيشه و . کوچک خان جنگلی اداره می شد

بلوائيان و  تا زمانی که. پرداخت را ازادارات بيرون راند و خود به ادارۀ گيالن 
بودند، گيالن يکی از امن ترين و  آشوب آفرينان در جنبش جنگل رخنه نکرده 

خواهيم . جنگ به حساب می آمد مرفه ترين نقاط کشور در دورۀ  پر مخاطرۀ  
  .تهران برنج  می فرستاد ديد که ميرزا در اوج قحطی چگونه به 

هنوز . نمود مشروطه رخنختسين نگرانی ها در مورد کمبود نان، درهمان دورۀ 
روزی  چيزی از تشکيل مجلس دّوم نگذشته بود که روزنامۀ شرق نوشت چند 

کمياب شده  است درب دکان های نانوايی مردم  ازدحام می کنند ونان هم خيلی 
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به غير از ]  نان اين [معلوم نيست که آيا ] نان[ صرف نظر از قلت « : است
اينکه ديروز نانی  حتی ) ٢.(باتی را دارا است گندم از چه قبيل مواد جمادی با ن

هر چه بگوييم به جايی  چون که ما که می دانيم . مالحظه شد که ابداً ماکول نبود
اين امرغير مهم نمی توانند  نمی رسد و به واسطه کثرت مشاغل بلديه براين امر 

از ) ٣(» .دنخوريد، صلوات بفرستي رسيدگی نمايند، لهذا می گوييم بابا مردم نان 
کشور را فراگرفت، اين بيماری تا سه  بيماری وبا شمال   ١٣٢٨اين گذشته سال 

در اين ظرف چهار . همين را کم  داشتايران «: منزلی قزوين هم سرايت کرد
حاال . قتل، غارت خيلی مردم زياد شدند ، دعوا، گرسنگی ) ۴(سال از جنگ، 

 ».مت ها هم  وبا هنگامه می کندو آن س در کرمانشاهان . محتاج يک وبا است
و گرسنگی به يک باره  قزوين را مورد  ، سرما ١٣٢٩در اوايل صفر سال ) ۵(

شد، آسياها از کار افتاد، گندم به خرواری  تمام راه ها مسدود . تهاجم  قرار داد
خرواری بيست تومان هم يافت نمی شد، هيزم  چهارده تومان ترقی کرد، آرد 

به قول عين . می رفت که آن هم يافت نمی گرديد به فروش  خرواری سه تومان
ها گرسنه می خوابند نصف ديگر اندگی نان به  نصف مردم شب « السلطنه 

سرما  در » .و  برنج  و بلغور معيشت می کند زحمت زياد گير آورده  با آش 
 گهواره از پای در آورد، از آن سوی گرگ ها به مدتی اندگ چهارده طفل را در 
کوالک هم چند تن قربانی  . تن را پاره پاره کردند مردم حمله ور شدند و چندين  

شده » کوچه ها بابام خانه ها مساوی « باريده بود که  گرفت، برف آن قدر زياد 
اندک اندک نغمه  کمبود غله در برخی نقاط  ١٣٢٩سال  از ماه رمضان ) ۶.(بود

از تهران به مناطق ديگر کشور  اين شکل دامنۀ بحران کشورشنيده شد، به 
بحران مواد غذايی و به طور خاص کمبود نان، علتی جزاين  ريشه . سرايت کرد
احزاب سياسی و گروه های درگير در مسائل روزمره به هر چيزی  نداشت که 

همه از مردم سخن . دادند جز رسيدگی به بديهی ترين معضالت مردم بها می 
دادند مرادشان از مردم کيست؟ هر کس خود را  گفتند، اما توضيح  نمی می 

دار رهبری مردم می ديد، اما واقعيت امر اين بود که همين مردم از  طاليه 
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سياسی چه سمت و  نظر از افالس ديگربرای شان مهم نبود کشور فرط 
به طور مثال عين . برای آنان تهيه نان از هر چيزی مهم تر بود دارد،   سويی

کمبود  عملگی می کردند،  کند مردم فقيرالموت بايد مزدوری و نقل میالسلطنه 
شناخته می  وسايل حمل ونقل يکی از عمده ترين عوامل بحران غذايی در کشور 

داشتند که اين  بسياری از نقاط کشور همزمان با اين فقر و نکبت آن قدرغله . شد
از فقدان نان مردمان  محصول هيچ قيمتی نداشت، ما در برخی ديگر از نقاط، 

کنده مواد غذايی و به ويژه  اين وضعيت نقاطی بود که خود توليد )  ٧.(می مردند
جمعيت از آن جمله تهران بسيار  گندم بودند، با اين وصف وضعيت شهرهای پر 

  :بحرانی تر  به نظر می رسيد

نصف  خدا به داد مردم طهران برسد همه خريدار و اگر يک روز اغتشاش شود 
نگاه  اگر خبر راست باشد، دو روزهم نمی شود تهران را . گرسنه اندمردم 
محصور  همان زن ها به واسطه عدم آذوقه بلوا  می کنند و کار هم که به . داشت

خلق بيچاره  معلوم نيست خدا برای اين . شدن در شهر بکشد حاال معلوم است
بدبختی، اين  اين امروز در تمام ربع مسکون اين واقعيات، . ايران چه خواسته

سال اسدت که  مملکت بی صاحب ما و االن شش  در مصيبات هيچ نيست مگر
  )  ٨.( رو بروز بدترمی شود

سندان گيرکرده بودند، از  دراين دوره مردم مظلوم تهران بين چکش و  
دعوای بی حاصل  احزاب و گروه های سياسی عرصه را بر آنان تنگ  سويی 
تنه ساالرالدوله، اين  مدعی قسی القلب تاج و تخت همه و از سوی ديگر ف نمود 

وحشيانۀ   بحران نان به علت حمالت دراين زمان بخشی از. وحشت زده کرد را 
. می بردبود، غرب کشور بيش از همه از اين بليه عظيمی رنج  اين مرد اين 

ران ته عين السلطنه هم به واقع اشاره ای است به حمالت ساالرالدوله به مطلب 
خود را  و اينکه مردم تالش می کردند برای مصون ماندن از شر او زن و بچه 

خود را از  مردم  مستأصل در مانده، خانه و کاشانه . را به دامنۀ کوه ها بکشانند
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رسيد و يا  ترس رها می کردند، هر چه داشتند يا به دست دزدان شهری می 
  .مهاجمين آن را غارت می نمودند

قحطی  عين السلطنه نوشت الموت  ١٣٢٩روز بيست و چهارم شوال  اندکی بعد،
تهران هم  در ) ٩(است، هيچ چيز پيدا نمی شود و همه به يک تکه نان محتاجند

چماق به دست  در زنجان زنان شهر . از کمبود نان گزارش هايی در دست بود
شکستند، کليه را  گرفتند و به بازار ريختند، آنها سر و دست بسياری از نانواها 

هم  سر و دست عده  روز ديگر باز مردم ازدحام کردند و باز . دکان ها بسته شد
کشيده شد و خسارات  ای ديگر شکسته  شد ، بسياری از دکان های شهر به آتش 

رسيد همه چيزگران  از قزوين گزارش می ) ١٠. (عظيمی به کسبه وارد آمد
. منتهای افالس  بودند مد، مردم  در است، در اين  شهر هم نان به دست  نمی آ

کرد، او حتی کاه و  سيمون نام ارمنی گندم مردم را می خريد و احتکار می 
نمود، حتی قيمت  يونجه را به قيمت کزاف خريداری می کرد و احتکار می 

  )  ١١.(  قحطی است نه  گرانی «  : هيزم به شدت افزايش يافته بود

اليموت  ر يکی بعد از ديگری در باب مسئله قوت در محلس دّوم هشدارهای مکر
عضو فرقه  به طور مثال افتخار الواعظين نماينده . مردم يعنی نان، مطرح گرديد

اين يکی از  اعتدالی هشدار داد بايد در باب مسئله  گندم فکری کرد، به قول او 
ب وقتی که اسبا به جهت اينکه « : مسئلی است که اهميت زايد الوصفی دارد

ممکن است اسباب  تنگی باشد برای مردم، و اسباب و اشکال نان فراهم باشد، 
اما اين مطلب کمتر ) ١٢(  » .خيلی گرفتاری ها را برای اوليای امور فراهم آورد

السلطنه معاون وزارت داخله  با اينکه افرادی مثل قوام . گوش شنوايی يافت
کنند و حتی نوعی انحصار گندم  تالش  کردند تا حدی از تعميق بحران جلوگيری 

مسکنی بود که نمی توانست به طور  را به وجود آورند، اما اينها همه به مثابۀ 
مناطقی که درآنها غالت توليد می شد،  . دراز مدت مشکل مردم را حل نمايد

صورت مذاکرات مجلس دّوم به . راهزنان بود عرصه تاخت و تاز سرکشان و 
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نخستين بار در . انسانی از مشخص می سازد بزرگ خوبی طليعه اين فاجعه 
بندی غالت و تشکيل کميسيونی برای نظارت  دوره دوم مشروطه بود که جيره 
تازه . موضوع بحث نمايندگان مجلس واقع شد برانبارهای غله و خبازخانه ها 
او تالش داشت مانع . معاون وزارت داخله بود اين ابتکارهم از آن قوام السلطنه 

اما با سقوط مشروطه و به . حداقل در تهران گردد ميق بحران کمبود غالت؛ تع
در آن . اين بحران هر چه بيشتر خود را نمايان ساخت ويژه با آغاز جنگ اول، 
آن شرايطی ناامنی و هرج ومرج مشکل ديگری هم بر  وضعيت تيره و تار، در 
ان درست مقارن  اين بحر. شد و آن هم گرسنگی بود مشکالت مردم افزوده 

غارتگر به کشورسيمای کريه  خود را  به زشت  ترين وجهی   هجوم  روس های 
  .نشان داد

فحش « :يکی از ناظران وضعيت روحی مردم را اين گونه توصيف می کند  
نظر داشتم و  اشدّ آنچه من به . همه ناسزا می گويند، همه نفرين می کنند ميدهند،

شود، حتی از دهان  حدی اسم مشروطه شنيده نمی از دهان ا. تصّورمی کردم
. تجارت هيچ نيست ... بازارها کشاد، « ازسوی ديگر ) ١٣(» .عزالممالک هم
درب دکان های . روح  مثل مرده متحرک هستند و مثل قالب بی . گرانی، فالکت

را به زبان نمی آورند و  خود نشسته  اند، خودشان از خجالت اسم اوضاع گذشته 
اعتراض ديگران شدند و  تف و لعنت به خودشان می فرستند که آلت  متصل

پريشانی سرتاسر آنها را فرو   مملکت رفت، کسب رفت، تجارت رفت، فقر و 
  )  ١۴(».ميشود گرفته  و روز به روز به روز بدتر 
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 مشروطه سقوط از بعد  دروه در  نان  بحران

های  شروطه دوم، قحطی نان و بحران با پايان يافتن واپسين  روزهای عمر م    
دامان  دامنگير ديگر در کنار بحرانهای عظيم بين المللی مثل اولتيماتوم روسيه،  

عمرمجلس دّوم  هرچه به پايان . مردم بی گناه ايران را چشسبيد و رها نکرد
احساس می کردند،  نزديک تر ميشد، مردم طعم تلخ گرسنگی را بيش از پيش  

برای مردم ايران در دورۀ  ی از بحرانی ترين سال های اقتصادی يک ١٣٣٠سال 
 کنار بحران های عظيم  بين خشکسالی و کاهش دامنگير ديگر در . مشروطه بود

. گناه ايران را چسبيد  و رها نکرد المللی مثل اولتيماتوم روسيه، دامان مردم بی 
عم تلخ گرسنگی را تر می شد، مردم ط هر چه  به پايان عمر مجلس دّم نزديک 

يکی  از بحرانی ترين سال های  ١٣٣٠  بيش از پيش احساس می کردند، سال 
مشروطه خشکسالی و کاهش نزوالت   اقتصادی برای مردم ايران در دورۀ 
بيشتر می افزود، مردم چشم به آسمان  جوی روز به روز بر نگرانی مردم 
يعت هم با مردم  سر ناسازگاری گويی طب داشتند تا شاهد  ظهور ابری باشند، اما 

محصول اندکی هم که وجود  داشت، به دليل  حتی همان . در پيش گرفته بود
مردم حتی . خوردهای گردنکشان به يغما می رفت جنگ های داخلی و زد و 

خود را تأمين نمايند، اينک چهرۀ کريه قحطی و  نمی توانستند غذای روزانه 
ره از زندگی مردم ايران بيش از پيش خود نمايی دو گرسنگی فراگير در افق اين 

زير چکمه پوشان تزار نيکالی دوم قرار داشت، اين فشار  کشور ) ١۵.(می کرد
سياسی و نظامی برای ايران توليد نکرد، بلکه بحران اجتماعی بحث  فقط بحران 

قشون روسيه در اطراف تهران اردو زده بودند و با خونسردی، مرگ  . گندم بود
امکان حمل آذوقه و مواد . مردم را در اثر گرسنگی نظاره می کردند تردۀ  گس

به تهران به تهران عمالً ناممکن شد،  نيروهای روسی هر محموله غله  غذايی 
  )١۶. (که به سوی تهران روانه می شد، بالفاصله توقيف می کردند ای را 
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بر ضد آنها و فرزندانشان جريان داشت، دست اين جنايت فجيعی که  ردم عليه م 
اين شکايات تکرارشد، مردم گفتند روس ها اجازه نمی . شکايت بردند به 

با اين وصف هيچ تحولی درزندگی . قوت اليموت آنها به تهران برسد دهند 
روی نداد؛ بازهم کماکان قزاق های بدتر از لشکر مغول، اذوقه  مردم  مردم 

آنان ) ١٧. (مصادره می کردند و قحطی را دامن می زدندتهران را  مظلوم 
خونسردی داست قحطی و مرگ را بر فراز سر کودکان اين مرز و بوم  با 
اين وضع منحصر به تهران نبود، روس ها در . حرکت درمی آوردند به 

) ١٨(وواليات ديگر هم حکام را مجبوربه تحويل محصول گندم نمودند، اياالت 
  .گسترش قحطی در مناطقی شد که به اشغال روس ها در آمده بود امر باعث اين 

روس   وضعيت ياد شده منحصربه تهران نبود، بيست روزی بعد از اينکه قشون   
و  وارد ايران شد و آن همه فجايع آفريد، نخستين خبراز قحطِی بی سابقه 

درج  سردار اسعد بختياری ضمن . گرسنگی مردم در روزنامۀ آفتاب منتشرشد
دولت،  اعالنی که در زير آمده است، اطالع داد با اينکه نايب السلطنه ، هيأت 

اند، اما اين  شاهزادگان و اعيان و تجار برای کمک به قحطی زدگان کمک کرده 
مردم  است تا مگر کمک کافی نيست و به همين دليل اعالن مزبور را چاپ کرده 

  :شرح  بود ن ياد شده  به اين بخشی از اعال. به فرياد گرسنگان بشتابند

که  چون موافق اخبار تلگرافی در بروجرد قحطی سختی روی داده ، به طوری 
] مرده [ اهالی فلک زده آنجا  از شدت جوع و گرسنگی، گوشت اطفال کوچک 
ايرانيان  خود را می خورند و در معرض تلف هستند، بر افراد مسلمانان و 

باشد کمک  موقع به هرچه بتوانند و مقدورشان  فرض و متحتم است که در اين
رسانيده، شايد به  حالی و اعانه  فرمايند که به اسرع وسيله به اهالی بروجرد 

علی هذا با کمال  . اندازه ای آنها را از اين فالکت و قحط سالی رهايی دهند
شرکت خيريه و بذل  جديت  و احترام اعالن می دارد کسانی که طالب به اين 

اعانه می فرمايند  تحويل  عانه برای هموطنان قحط زده خود هستند در اين  باب ا
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قحطی به سرعت به ماليرو  دامنۀ ) ١٩.(اداره  طومانيانس داده قبض بگيرند
کمک به قحطی زدگان برجرود  همدان گسترش يافت، کميته ای که پيش تر برای 

» رد و ماليرو همدانزدگان بروج کميته اعانه قحطی «تأسيس شده بود، به 
جنسی مردم را جمع آوری می کرد و  اين کميته کمک های نقدی و . تغييرنام داد

نمود، حتی کمک هايی که پيش از اين فقط   برای سه منطقۀ ياد شده  ارسال  می 
بود؛  تقسيم گرديد و به همدان و مالير هم  بروجردی ها اختصاص داده شده 

روزنامۀ  آفتاب درج شده؛  ظاهراً رياست  که در  طبق اعالن هايی. فرستاده شد
يک سال بعد از اين جريانات دامنۀ ) ٢٠(  . اين کميته با نصرت السلطان بود
سرايت کرد، مردم وحشت زده شدند واخبار  قحطی بيش از پيش به تهران 

دراين شرايط بود که  . شدت بيمناک ساخت قحطی آنان را نسبت به آينده به 
داری که به جای شوستر آمده بود، اعالئی منتشر  ژيکی رئيس خزانه مرنارد بل

خزانه داری که به جای شوستر آمده بود، اعالنی  طبق اين اعالن، . ساخت
اعالن، خزانه داری مکلف شناخته شد که در انبارهای  طبق اين . منتشرساخت

الغ  گرديد  به دارندگان جو و گندم اب. جنس ذخيره کند ) ٢١(تهران برای آذوقه
محموله های جو و گندم که از اطراف به تهران وارد می  برای حمل  کليه 

مأمورين خزانه داری کل به هيچ وجه از آنها جلوگيری  نخواهند  شوند، آزادند و 
اما اگر محموله های جو وگندم از . خود را آزادانه  به تهران آورند کرد تا جنس 

زوين حمل شوند، اين محموله های توقيف و به قم، ساوه، سمنان و ق تهران به 
اين اقدام برای تسکين خاطر اهالی طهران و « : بازگردانده خواهند شد تهران 
اين است که به ساکنين شهر ثابت شود که گندم فراوان و اشتهاراتی که  برای 

نيزمسيو برنارد ) ٢٢(» .اين مسئله منتشر است به کلی بی اساس  خالف بر 
کل اطالع داد مقدار فراوانی آرد از حاجی طرخان خريداری شده ارخزانه د

  .از اين محصول روزی چهار  صد کيسه وارد شهر می شود و 

را  همان سالی که روس ها با اولتيماتوم کذای خود خاک کشور . ق١٣٣٠سال   
نخواهد  معلوم بود بهار سال بعد هم چندان رونقی . اشغال کردند، سال خشک بود
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به صورتی  شمسی که اندکی بعد فرا رسيد ، نان  ١٢٩٢بعد از عيد سال . تداش
اداره  دولت و مردم بدون نان ماندند، . آشکاردر دکان ها و خبازخانه ها کم شد

اما اين . تهبه نمابد غله و خبازخانه های تهران نمی توانستند قوت اليموت مردم
نايب السلطنه، صر الملک نا. بحران در تهران يک روز بيشتر طول  نکسيد 

مردم را همان طور که گفتيم،  فرمانی صادر کرد و کار حمل و نقل گندم و نان و 
نان  .منصوب شده بود شوستر به مسيو مرنارد بلژيکی واگذار نمود که به جای 

معضلی  الملک، مبدل به ديکتاتوری ناصر تهران ازهمان اوايل دورۀ موسوم به 
قحطی تمام عيار بر کشور حاکم بود که ريشه در  يک  در واقع. برای کشورشد

باالخره مرنارد . مشروطه و تعديات بيگانگان به کشورداشت مناقشات دورۀ دوم 
ارباب کيخسرو شاهرح . دار کل، شروع به برخی اقدامات کرد بلژيکی خزانه 

نان مردم  را به عهد  گرفت و به زور دکان ها را بازکرد، اما  رياست تهيه 
در اين ايام ارباب کيخسرو شاهرح ). ٢٣. (آينده  همچنان  نامعلوم بود وضعيت 
تأمين غالت تهران بود و ارباب جمشيد جمشيديان مسئوليت  خريد  و  مسئول 

  .گندم از نقاط  اطراف را به تهران داشت حمل  

 مجلس به هر روی، مرنارد، متين السلطنه برادر دکتر خليل خان ثقفی را که در 
دفتری  دوم جزو هيأت رئيسه بود، برای ادارۀ  نان مردم تهران دعوت کرد و 

حاجی  متين السلطنه هم دوتن  نانوا باشی به نام های . برای کار نان ترتيب داد
هم به هر  دمحم حسين رزاز و مشهد دمحم حسين نانوا را به کار دعوت نمود و آنان 

مرنارد  ) ٢۴(  .م را راه اندازی کردندگرفتاری بود به طور مقطعی امور نان مرد
قرار داشت، آنان همان  مورد  بغض و عداوت گروهی از دمکرات های افراطی 

حاصل کرده و عوامل او  کسانی بودند که در دستگاه  مورگانئ  شوستر تقربی 
شخص متين السلطنه به شدت  می دانيم که گروه  افراطی با. به حساب می آمدند
ترين معضالت مهم  معيشتی مردم   دند، به واقع يکی از مهم خصومت می ورزي

مصالح ملّی کشور و منافع . واقع شد تحت الشعاع  اختالفات شخصی و حزبی 
افراطی که خود از دورۀ  دّوم  توده های مردم به کناری نهاده شد ،گروه 
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ده دامن می زدند و با سوء استفا مشروطه برای سرنگونی حريف، به بحران غله 
تحميل می نمودند تا ازآب گل  از موقعيت اداری خود، گرسنگی را به مردم 
از اين به بعد . غنيمت شمردند آلوده به نفع خود بهره برداری کنند، فرصت را 

  .يافت خاتمه متين السلطنه  سلسله حوادثی روی داد که باالخره به مرگ 

و  برابر تحوالت داخلی  متين السلطنه که در دورۀ دّوم مجلس روشی معتدل در
او  . بود بين المللی در پيش  گرفته بود، مورد بغض و عداوت اقليت بحران ساز 

عليه  نظم و  در خبازخانه بر کسانی  رياست  می کرد  که به طور سازمان يافته 
می پسنديدند تا از  نسق اجتماعی به مبارزه  برخاسته بودند، کشور را در اشوب  

منافع ملّی ايران به هيچ   هداف اصلی خود نايل آيند، اهدافی که با آن رهگذر به ا
عمدتاً متشکل از افراطی  کارکنان ماليه وخزانه داری که . وجه انطباقی نداشت

شوستر بر مقدرات امورمردم  ترين جناح حزب دمکرات بودند و توسط مورگان 
آنان نه خود می . طبيعی می شدند تسلط يافتند، مانع از انجام اموردرمجاری 

شوستر . ديگران آستين همت باال زنند توانستند کاری کنند و نه اجازه می دادند 
منجربه يجنگ داخلی و ويران سازی  گستردۀ  از ايران رفت، اما ميراث شوم او 

  .اجتماعی  گرديد

  و سنگ اندازی  به دليل شرايط خاص ايران، مثل هجوم روسيه به کشور
اين  کمتر کسی  بود که  در . السلطنه  نتوانست کاری از پيش ببردمخالفين، متين 

انديشه  شرايط  تلخ حس مسئوليت داشته باشد و به حل  مشکالت معيشتی مردم 
کمک  آنان  از آن سوی محتکران وسودجوان همگام با مأمورين دولتی  و با . کند
چون ) ٢۵.(زوداف اين موضوع بر وخامت کار . گندم را احتکار کردند و آرد

و به طور خاص  متين السلطنه به شکل معقوالنه ای در دورۀ دوم مشروطه 
موضوع گيری کرده   روزهای پايانی مجلس دوم، دربرابرتحوالت سياسی کشور 

گفته بود بايد اولتيماتوم را  بود و چون به دليل وخامت اوضاع و مصلحت ايران، 
همسويی داشت، به آسانی او  يرخارجه پذيرفت ودراين راستا با وثوق الدوله وز
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روز  سيزدهم . بهانۀ قتل او شد را متهم به جانبداری از روسيه کردن؛ اتهامی که 
  . دليل گرانی نان شکل گرفت ، بحرانی در شهر تهران به ١٣٣١محرم  سال 

برای  متين السلطنه که متصدی تحويل آرد به نانوايان بود، متهم شد يا نانواها   
که گفتيم  اين مقدمه دعوايی بود ) ٢۶.(کردن قيمت گندم  تبانی کرده است گران

مجازات  به پايان  سرانجام بعدها به قيمت  ترور متين السلطنه  به دست  کميتۀ  
  .خود رسيد

مردم  بعد از متين السلطنه، زمام تصميم گيری در مورد اصلی ترين ماده غذايی 
. داشتند ی افتاد که سودهايی خاص درسر ايران به دست افراطی ترين اشخاص

دامن  اينان بعدها برای تسويه حساب های سياسی خود، عمداً بر بحران نان 
غالت  زدند، آنگاه خود در لباس دايۀ مهربان تر از مادر در آمدند و گناه  فقدان 

داشتند، اين   را به کردن کسانی انداختند که کمترين نقش را در اين ماجراها 
کابينه های دورۀ   ع  بعدها از پرده بيرون افتاد که چگونه برخی از اعضای موض

اثر گرسنگی، با  بعد از مشروطه همسو با اين گروه ها  قتل عام مردم را در 
اين  بحران  . بردارند خونسردی نظاره کردند تابه آن وسيله حريف را از سر راه 

   .گرديدکمابيش ادامه يافت تا جنگ  اّول جهانی آغاز 

 جنگ  و قحطی  بزرگ.  ٣ 

ايران در دوره جنگ اّول جهانی طبق گزارش مطبوعات حداقل حدود   
يک چهارم اين جمعيت را اياالت و عشاير . ميليون تن جمعيت داشت پانزده 

می دادند، اما دونالد ويلبر اين جمعيت را ده ميليون  تن ارزيابی  تشکيل 
و به احتمال زياد وی آمار بعد از جنگ را  اين آمارصحيح نيست ) ٢٧.(ميکند

اما اگراين رقم  صحيح باشد، به اين نتيجه می رسيم که جمعيت . است ذکر کرده 
نسبت به شصت سال پيش از آن چندان افزايشی نداشته است، زيرا  ايران 

جمعيت ايران را پنج ميليون تن  ١٨٧٢مبلغين مذهبی امريکايی  به سال  از يکی 
باال بود، اگر  می دانيم نرخ رشد جمعيت در ايران بسيار ) ٢٨. (زد تخمين می
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و حوادث غير  نرخ مرگ و مير ناشی از بيماری های واگيردار، زد و خوردها 
اضافه کنيم، بازهم  مترقبه مثل سيل و زلزله و امثالهم رابه مرگ های طبيعی 
نين کند سال پيش چ بعيد به نظر می رسد افزايش جمعيت نسبت به شصت 

ايران در اين  دوره اطالع  با اينکه از آمار رسمی جمعيت . صورت  گرفته باشد
در ايام  قحطی بزرگ،  دقيقی در دست نيست، اما روزنامه های دوره جنگ 
روزنامۀ ستارۀ ايران  . جمعيت تهران را پانصد هزارتن بر آورد کرده اند

شمسی ده ميليون نفر  ١٢٩۶  ميالدی مطابق با  ١٩١٧جمعيت ايران را به سال 
  ) ٢٩.(برابر بود اعالم می کرد که نسبت به جمعيت افغانستان دو 

قحطی  اين خبر نيز نمی تواند صحت داشته باشد، به واقع جمعيت ايران بعد از   
  .اصلی می شويم با اين مقدمه کوتاه وارد موضوع . بزرگ ده ميليون تن شده بود

بين  زايد الوصف به منظوردستيابی به قدرت  بعد ازسقوط مشروطه رقابتی
مختلف  به واسطه تحريکات اجانب و تعليمات « اين رقابت ها . ايالت درگرفت

متخاصمين از  که به آنها داده می شود و کمک های مادی و معنوی هر دسته از 
ايران در اين مقطع   منجربه تعميق  بحران ) ٣٠.(»ايالتی که متمايل به آنهاست

  .يخی  گرديدتار

فراگير  از آن سوی ايران ناخواسته واردتاريخی شد که کمترين تبعات آن قحطی   
همدان و  در . و قتل عام نفوس  انسانی در اثر جنگ، خشکسالی و گرسنگی بود

عثمانی ها و  کرمانشاه مردم بيچاره برای نجات جان خود از محاربات واقعه بين 
وحشت انگيز  براستی ابعاد فاجعه    .  )٣١. (بردندقوای روسيه  به غارها  پناه  

تنها  يک اثر با  بود، هنوز تحقيق دقيقی در باره عمق فاجعه منتشر نشده است، 
تازه مقدمه ای است  استناد به اسناد آمريکايی ها در اياالت متحده  منتشر شده که 

  )٣٢.(بر  تحقيق عميق اين فاجعه انسانی 

مرداد  ورخ  سيا که نقش مهمی در کودتای  بيست و هشتم  دکتر دونالد ويلبر م
اساس  داشت و به طور قطع به اسناد معتبردسترسی داشته است، بر  ١٣٣٢
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تن از  گزارش های رسمی می نويسد تنها در غرب  کشور بيش از صد هزار 
دهکده خالی  مردم ايران از فرط گرسنگی جان خود را از دست دادند و ده هزار 

حالت، از هر  به عبارتی طبق اين آمار در خوشبينانه ترين   ) ٣٣.(ه شد ازسکن
اين آمار نمی  دهکده ای حد اقل ده تن به دليل گرسنگی مردند، بديهی است که 

هزار دهکده از  اگر به واقع  ده . عمق فاجعه را نشان دهد. تواند صحيح  باشد
  .ويلبرگزارش داده است که سکنه خالی شدند ، آمار مرگ بايد بيشترازآن باشد 

دولت آبادی در اين ايام تهران هم به حال فالکت آميزی ] يحيی[ به قول
بود، به گونه ای که مخنتصر کمک  آمريکاييان در جمع آوری فقرای آن  افتاده  
به هنگام جنگ اول جهانی يکی ) ٣۴. (بسيار بزرگ به نظرمی رسيد شهر 

يران درغرب کشور واقع بود که به کلی معتبرترين مراکز فرش بافی ا از 
دامنۀ مصيبت به اندازه ای بود که حتی هارولد نيکلسون . ميان رفت از 

نويس رسمی لرد کرزن، نتوانست اين حقيقت را کتمان سازد که در  زندگينامه 
جنگ اول جهانی، ايران در برابر چنان رنج وتعب و تجاوزی واقع شد  دوره  

)  ٣۵.(نگشت ديگری به اين بليۀ ُعظمی مبتالهيچ کشوربی طرف  که 
آذربايجان خبر می رسيد روس ها هر قدر ممکن است گندم خريداری می   از

به همين دليل نرخ اجناس در آنجا به کلی . و به روسيه حمل می نمايند کنند 
  . نموده است، در تبريز قيمت گندم  رو به افزايش  بود ترقی 

تهيه  مستوفی به خزانه داری دستور داد گندم الزم را وزارت ماليه طبق دستور 
نزد وزير  از آن سوی دبيرالملک حاکم تهران به ) ٣٧.(و به تهران ارسال  نمايند

فاجعه بحران نان  ماليه رفت تا به هر نحو ممکن به منظورجلوگيری از گسترش 
وزارت اين زمان  . در. و مرگ و مير ناشی از گرسنگی در تهران، فکری کنند

است، يکسره تعطيل  داخله به اين عنوان که حقوق کارمندان آن پرداخت نشده 
تبريز و اطراف آن در  بحران در شهرستان ها شديد تر بود ، در ) ٣٨. (بود

ً غير ماکول و کمياب   اعلب دکانهای خبازی مردم تجمع می کردند ، نان  عمدتا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٨                                                                      ٣ج

  

  

  

تومان فروخته می شد، در سلماس  بود، گندم به خرواری دوازده تا بيست و پنج 
در انزلی قيمت اجناس . احتکارمی نمودند روس ها غالت مردم را می خريدند و 

. طور کلی به مردم عادی بسيار سخت می گذشت روز به روز بيشتر می شد، به 
. ايران نبود، در رويه مردم دچار کمبود نان بودند اين وضع البته منحصر به 

داشت اما به هر نحوی که شده، می شد نانی پيدا  جود عثمانی هم مشکالت و
هم ديده می شد، به عبارتی در آلمان هم بحران آذوقه  اين وضعيت در آلمان . کرد

برای حل مسئله  نان بارها رئيس اداره خباز خانه ها را  ) ٣٩.(به چشم می خورد
روزنامۀ  شمسی ١٢٩۴اواسط  سال . هيچ قايده ای نداشت بر کنار کردند، اما 

خان رئيس خبازخانه که به جای متين السلطنه منصوب  شده  رعد خبر داد دمحم 
است ازسمت خود کناره گيری کرده وفعالً امور اداره خبازخانه  بود، چند روزی 

رؤسای خبازخانه هاست تا در اين خصوص از سوی حکومت اقدامی  با خود 
وقع کمک کرد، بسياری اين موضوع به فاجعۀ قريب ال) ۴٠.(گيرد صورت 

ی  آنان  برا . خبازخانه ها با افراطی ترين جناح سياسی اين زمان همسو بودند از 
قحطی  آن  که مرنارد را به زير کشند، حاضر شدند در کشور و به ويژه تهران 

ورياست  مصنوعی راه اندازند، عمق فاجعه بعدها در دورۀ بعد از جنگ 
مردم  وی برخی مطبوعات به اطالع عموم وزرايی مجدد وثوق الدوله ازس

  .گرديد رسانيده شد، اما در آن زمان هم ترس و رعب مانع از افشاگری بيش تر 

  همزمان از سوی خزانه داری تلگرام هايی به اطراف و اکناف کشور مخابره 
شروع   شد که هر قدر ممکن است گندم به تهران حمل نمايند، مأمورين ماليه هم 

دليل  گندم به سيوی تهران کردند و گزارش می رسيد که به همين  به ارسال
  ) ۴١.(اجناس ديگر کمتر به ميدان وارد می شود

مقداری  خبر رسيد به دستور وزارت ماليه حکومت تهران  ١٢٩۴زمستان سال 
دارد، اما  گندم از تجار خريده  و قصد حمل آنها را از واليات به سوی تهران 

خريداری  شده   به  اليه وزارت مانع شده و نمی گذارند جنس مسئولين وزارت م
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بيست و شش شاهی به  در همان حين قيمت گندم از يک  من . تهران  حمل  گردد
افزايش  قيمت نان به ميل  يک من بيست و هشت شاهی بالغ گرديد؛ می گفتند 

)    ۴٢(.شاهی هم خواهد رسيد خبازها صورت می گيرد و احتماالً به يک من سی 
خريداری  می شد و وارد  شهر گرديد و  با اينکه از مناطق  اطراف تهران غله 

نامه های همان زمان چاپ  می شد،  طبق گزارش هايی که حتی در روز 
. گفتند تهران  با بحران غله مواجه است انبارهای غله تهران پر بود، ليکن می 

و پنجه نرم می کردند، در گرسنگی دست  زمانی که مردم با عفريت  دردرست 
بيشتردرحال مشتعل شدن بود، فرمانفرما از  ايّامی که آتش جنگ هر لجظه 
داد، او با سفيران روس و انگليس هم مالقات  منصب رياست وزرايی استعفا 

مستوفی آمده بود، همان شخصی که بحران سازان را  فرمانفرما به جاری . کرد
تا نزديکی های تهران برسد و برای نخستين  آتش جنگ ميدان داد و با علث شد 

به واقع  گروه افراطی . ايران مورد حمله روس ها واقع شود بار نواحی مرکزی 
« :اجازه ندادند به حکومت خود ادامه دهد؛ ادامه خبر جالب  است به فرمانفرما 
امروزشاهزاده فرمانفرما از پارک شهری خودشان به باغ فرمانيه  قبل از ظهر 

خواهند برد و ازآنجا هم برای يک مدت غير معلومی به شکار  ريف تش
  .مردم به حل خود رها شدند) ۴٣(»  .رفت خواهند 

بحران  به هرحال حکومت تهران پيش بينی کرده بود درآينده ای نه چندان دور،   
شدن گندم  غله درتهران شدت يافت، به همين دليل برای جلوگيری از کمياب 

شود، موجودی  و قبل ازاينکه محصول سال آينده  برداشت  ١٢٩۵دراّول سال
به طور روزانه  انبارهای دولتی را برآورد کرد و با احتساب ميزان گندمی که 

شمسی جاری که فقط  وارد ميدان می شد، جنس مورد  نياز مردم  را تا آخر سال 
مردم می گفت  حکومت تهران به . چند هفته ای ازآن باقی مانده بود، تهيه نمود

زحمتی برای مردم  توليد نخواهد  جای هيچ گونه نگرانی نيست و هيچ اسباب 
گندم برای فروش به ميدان شهر  خالصه اينکه همه روزه مقادير زيادی . شد

انبار شده بود که محصول تا  تهران  وارد می کردند، غله آن قدر در ميدان 
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اخبارهمه برای دلخوشی مردم  اين ) ۴۴.(غروب ماند و کمتر خريداری يافت
دلخواشی  مردم تهران  منعکس  اما همان مطبوعاتی که اين اخبار را برای . بود

خبازی چند روزی است به واسطه   می کردند، نوشتند درسمنان دکان های 
هفته بعد  چند. مردم مضطرب هستند نبودن جنس مغشوش شده و از اين جهت 

الت به ويژه در شرف کشور به مطبوعات  غ خبر کمبود ١٢٩۵ازاوايل سال 
در اين شرايط وقتی سپهساالر جای فرمانفرما ) ۴۵(شد تهران درز کرد ونوشته  

« رسيد، می خواست اداره نان تهران  را به دست گيرد،  به رياست وزرايی 
اسباب کاری برای او می شود که فردا صد قسم حقه بازی در  گفتند اين هم يک 

هم  گفتند دستور العمل سفارت انگليس بود که روزی مردم را  ا بعضی ه. آورد
  ) ۴۶(».بدهد که تابع  ميل آن هاست دست کسی 

ديگر  اعتماد نسبت به رجال کشوربه کلی رخت بر بسته بود، هيچ کس به کس 
دنبال اين  همه . اعتماد نداشت، مردم به حکومت بدبين بودند و حکومت به مردم

وقوت اليموت  حقۀ مردم  ا ازآب بکشند، مقدرات کشور وحقوقبودند گليم خود ر
گروهی کثير می  آنان اسباب فربهی عده ای قليل و رنجوری، ضعف ومرگ 

  .شد

اندک  ميالدی که زمستانی با بارندگی بسيار  ١٩١۶شمسی برابر با  ١٢٩۵سال 
سال  شروع شد، اما برخی از ناظرين  ١٢٩۶سال جديد يعنی . داشت، گذشت

  :ديد را سالی بسيار نکبت بار ارزيابی کردندج

و  سال بدی به نظر می آيد زمستان که آن شکل گذشت، تا امروز هم که بيست 
دفعه  محض تسلی مردم يک . هشت روز از بهار می گذرد قطره ای باران نيامد

موسم مبلغی  دره ها که هميشه دراين . چشمه ها هيچ آب ندارد. آسمان صدا نکرد
که همه ساله  مزرعه های گندم و باغ . آنها جاری بود پاک، خشک است آب از

آنچه روييده  از  اين موقع علف به قدر يک پا بلند شده بود، تمام خشک است و 
مردم با خون دل  يک  ديم زار که . عطش پژمرده و نزديک خشک شدن است
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آنچه . اسد شودبه کلی ف]  است [ من  يک تومان  گندم زرع  کرده اند ، نزديک 
حاال که بايد رو به ازدياد باشد رو  آب شاهرود از . جو بهاره کاسته اند سبز نشده

اين فصل از سال از تنگه  دوروان به  کسی را خاطر نيست در . به  نقصان نهاده
  ) ۴٧.(آب زده شد

) ۴٨.(اينک به خوبی از مال می گذرد که ابداً ازراه قله عبورنمی کنند  
و  گويا  ثلث . ن به واسطه  نبودن آب آنچه  برنج همه ساله  کشت می شدتنکاب در 

  ) ۴٩.(ربع نتوانند زراعت  کنند

بيست  به گزارش روزنامه رعد در اوايل سال نو، در تهران هفته ای  پانصد و 
هفته ای  ١٣٣۶  نرخ معمولی مرگ و مير درسال . تن از گرسنگی تلف می شدند

را ناشی از قحطی  بيست مورد مرگ و مير باقيمانده  سيصد تن بود و دويست و
نوشت  تا زمانی  که  رعد به حزب دمکرات تاخت و . و گرسنگی می دانستند

مملو از شکايت نان و  خبازخانه ها در دست آنها  نبود، ستون های  جرايد شان 
خبازخانه ها به دست  عدم ترتيب صحيحی برای اين معضل  بود، اما حال که 

موضوع صحبت نمی  شان افتاده است در روزنامه ها حتی کلمه ای ازخود
اجتماعی احساس می  سايه های تهديد وبه خطر افتادن بيشترامنيت ) ۵٠.(کنند
اواخر جمادی االول  . بود مورد زير يکی از موارد بی شمار اين تهديدات   .شد

باب وضعيت  دمکرات بيانيه ای در از سوی هيأت اتحاديه جوانان  ١٣٣۶سال 
قحطی بطوربزرگ منتشر شد، متن بيانيه  به  نابسامان اقتصادی کشور و تبعات  

  :اين شرح  بود

خصوصاً  بيش از شش ماه است  که در همۀ  نقاط ايران  ! متمولين!  محتکرين 
برانداز شما  پايتخت هر روز  جمع کثيری از مردم ستمکش رنجبر از ظلم  خانه 

بيشرمانه  حبس کرده  هنوز شرم نکرده  و آذوقه مردم را تلف می شوند و شما 
و ديگر ما نمی توانيم   شکيبايی  بيش از اين باعث تجری شما خواهد شد ! ايد

از گرسنگی و سرماجان  ببينيم که در هر روز بسياری از هموطنان مظلوم ما 
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از نکرده  و انبارهای خود را ب به شما اخطار می کنيم که اگر تا اّول سال ! دهند 
موجب صورتی که درهيأت از انبارهای  آذوقه  حبس شده را به فقرا ندهيد، به 

! خواهيم کرد که انبارهای شما را غارت کنند شما است، جوانان دمکرات را امر 
و ساير هم مسلکان سست عنصر خودمان   اين را هم بدانيد که ما مثل شما 

نه از  سياه چال نظميه و نه از خشم . ممی کني نيستيم، ما هر چه که می گوييم 
  ) ۵١!(هيچ چيز نمی ترسيم حضرت اشرف ها، بلکه از 

چنين   نکتۀ  ديگر اينکه  دولت آبادی وضع  تهران را در دوره  خاتمه جنگ اّول 
  :توضيح  داده است

روح  به تهران  در سال های آخرين بزرگتر بدبختی که وارد شده، اين است  که 
شديدی در کالبد  ی، روح نفاق و شقاقی، روح  بدگمانی  و بدانديشی  حرص و آز

از اين شهر  پرواز   وی حکمفرما شده است و گويی فرشته عاطفت و حقيقت 
صورت وحشتناکی  نشسته   کرده  به جای آن اهريمن بی رحمی و نادرستی به 

ر خود مانند تمدن اروپا را  باالی  س پيش از جنگ عمومی  تهران  جوان، . است
دست خود را به دامان آن برساند و تصّور  آفتاب بلندپايه می ديد و می کوشيد 
عاطفت و مملو است از محبت و مرحمت و  می کرد صفحۀ اروپا  پراست از 

جنگ عمومی بطالن اين . انسانيت می دانست بالجمله اروپا را مهد سعادت و 
م قطعه ای از همين عالم و فهمانيد که اروپا ه تصورات را مدلل داشت، 
جنگ عمومی  پرده . پروردگان همين آب و خاکند اروپائيان نيز پرورده يی از 

اروپا  برچيد که جز با اين دست قوی برچيدن ان پرده   يی را از برابر روحيات 
باالخره محقق گشت که ترقيات علمی و صنعتی اروپا همان  امکان نداشت و 

به ماديات نزديک و عالقه مند  کرده از عواطف روحانی  مردم را اندازه  که آن 
اقوامی که تمدن  انعکاس اين حقيقت درافکار. انسانی دورنموده است مراسم  و

پس  . سر مشق تعالی خود می دانستند، بديهی است چه اثر بدی می نمايداروپا را 
و مدنی  روحی اگربگوييم ايران و خصوصاً تهران جوان از بی پرده شدن احوال 
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و در اثر اين پيش  اروپا خود را در پرتاب گمراهی انداخته، باور کردنی  است 
بی امانتی و بی عاطفتی  آمد به ضميمه فقر و فاقه عمومی که روی  داده ، يک 

  ) ۵٢(  . ديده ميشود  که از پيش مانندی نداشته است

گرييد، با  شتری وضعيت  کشور  به وخامت  بي. ق  ١٣٣٢به واقع از اوايل سال 
و برف و  اين که به دليلی بهبود وضع آب وهوا؛ برخالف سال گذشته که سرما 
اما از نظر  کوالک امان مردم را بريده بود، قيمت  غالت  تنزل  فاحشی  کرد؛  

  .سياسی  اجتماعی  بحران ها  روز به  روز افزايش  می يافت

 

 ايران در  قحطی از ديگری  ابعاد   

 هرانت.  ١  

در  از اوايل جنگ اول جهانی، بحران مواد غذايی و به طور خاص بحران نان 
و  عام مردم  هجوم خارجی و قتل: اين بحران چند دليل داشت. ايران فراگير شد

 ١٣٣۵، خشکسالی  به ويژه  در سال حرث و نسل  در کثر نقاط کشور نابودی 
هداف سياسی و احتکار يابی به ا دست های مصنوعی به منظور بحرانقمری، 

غذايی  وضعيت قحطی و عوامل بحران مواد . غالت توسط اغنيا وکارکنان دولت
ظاهری  يکی از عوامل . در تهران به مراتب بيش از ديگر شهرها پيچيده بود

اعظم آن  قحطی در اين شهر، سن و ملخ بود که به جان محصول افتاده و بخش 
بين  تهران با اين حشرات موذی از محصوالت ناچيز . ساخت را نابود می

خرابی  ها و خانه  آن گرفتاری«همزمان آب در تهران کمياب شد، . رفت می
گرانی همه  مشروطه و مستبده هشت ساله، اين جنگ روس و عثمانی دو ساله، 

اين ايران  خداوند چه برای . اجناس، اين هم حالت محصول و زراعت و مياه
تمام مکنت  . ايم ايم که مستحق اين بالها شده کرده بدبخت خواسته است و ما چه

گذشت، آن هم  می ما، امر معيشت ما از يک مشت محصول به آن حال فالکت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٤                                                                      ٣ج

  

  

  

وحشت و اضطرابی  در قزوين و اين بلوکات يک حال . رود دارد از دست ما می
گرفتار خودش، يکی  الموت يکی . حکمفرماست که نظيرآن کسی خاطر ندارد

خداوند مگر باز . تنکابون است زيرا دو ثلث معيشت آنها از . ن داردغصه تنکابو
  )۵٣(» .خودش ترحم کند

 اين ماه نان به در. در تهران آشوبی به پا شد ١٣٣۴در اوايل ماه شوال سال 
 آنان عزل سپهساالر. گرانترين قيمت خودرسيد، مردم گرسنه همهمه آغاز کردند

پيکر فرتوت  معلوم شد چه ضربات مهلکی بر  سپهساالر که بعداً . خواستند را می
الدوله به جای  وثوق اندکی بعد . گيری شد ايران وارد کرده است، ناچار به کناره

وزرايی سپهساالر  رياست  دردوره . وزرايی منصوب گرديد وی به رياست 
ای از  طول فقط دو روز عده در . اعظم، بحران نان تهران به اوج خود رسيد

همين مسئله باعث توليد . کردند نمی های خود را بستند و ديگر پخت  کانخبازها د
ريزی شده بود، به  کامالً عمدی و برنامه اين عمل . نگرانی عظيمی بين مردم شد

ها را دستگير کنند،  محرکين تعطيلی خبازخانه همين دليل حاکم تهران دستور داد 
ست مصادف بود با ماه رمضان اين ايام در. شدند تعدادی از خبازها بازداشت 

روز چهارم رمضان حکومت تهران . اّوليه اين ماه ، آن هم روزهای ١٣٣۴سال 
های آنها،  خبازها و مهيا ساختن زمينه برای باز شدن دکان برای رفع اختالف با 

اند که  ولی خبازها حاضر نشده«انجام داد؛ مطبوعات نوشتند  اقدامات الزم را 
که چرا خبازها  دليل اين) ۵۴(» .باز و مشغول کسب خود شوند های خود را  دکان

اما هر چه . اند معلوم نبود در ماه رمضان دست به اعتصاب زده آن هم درست 
به طور مثال فقط ميزان گندمی که . کرد گندم تهران را تهديد نمی بود بحران 

، خروار بود دوهزار خالصجات اطراف تهران خريداری شد، هشتاد و از 
ماليه به اداره کل تشخيص عايدات دستورداد اين ميزان را از  وزارت 

يک قزاق هم مأمور شد برای . دريافت و به انبار دولتی حمل نمايد مستأجرين 
الزم به ) ۵۵.(به انبارهای دولتی اقدامات حفاظتی را به انجام رساند حمل جنس 
طنه بود که با گروه که رئيس اداره کل تشخيص عايدات عميدالسل گفتن است 
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  . وثوق و شخص او روابط نزديکی داشت طرفداران 

بعد از او وثوق الدوله . ادامه بافت تا اينکه سهساالر تنکابنی برافتاد ها بحران
ايران  وزرايی را به دست گرفت و درست در همين دوره بود که بحران رياست 

نقل از  ار خبری که به جالب اينکه چهار روز بعد از انتش. به اوج خود رسيد
وزرايی وثوق،  رياست رعد آورديم يعنی ارسال غله به تهران، و دو روز بعد از 

ً برنج و  ای شايعات قيمت  رعد نوشت نظر به پاره ۀ روزنام ارزاق مخصوصا
ها  صاحبان كاروانسراها و دالل گفتند عامل اين افزايش  روغن افزايش يافته؛ می

شد و خبازها سهم  وارد شهرمی با اينکه گندم مثل سابق از اين باالتر . هستند
خبازها «. بسيار مغشوش بود کردند، امر نان  مورد نياز خود را دريافت می

کنند و از  جمعيت زياد اجتماع می موقعی به دست آورده در هر دکان خبازی 
رفاهيت عامه باشد به عمل نيامده،  طرف حکومت طهران هم اقدامی که اسباب 

وزرايی   در دوره رياست)  ۵۶(  » .قرا و ضعفا دچارتضييق و فشار هستندف
جات دولتی به انبارهای دولتی  خالصه ها محصول  وثوق هر روز با نظارت قزاق

علت امر چه بود؟ واقعيت اين . ادامه يافت شد، اما بحران نان کماکان  ارسال می
اينان با . شدند يمات وثوق میراه اجرای تصم ای سد  است که در درون کابينه عده

کردند،  محرمانه را به صورت شايعه پخش می اينکه عضو کابينه بودند، اخبار 
زدند و  ساختند، جو بدبينی و نوميدی را دامن می می مردم را از آينده هراسناک 
عوامل اين اقدامات چه کسانی . گرديدند آرامش می دريک کالم مانع ثبات و 

  .ها درگرو تعقيب مسير حوادث اين زمان است پرسش به اين  بودند؟ پاسخ قطعی

 ١٣٣۴  مطابق با شوال ١٢٩۵الدوله که روزهفتم شهريورماه سال  وثوقۀ درکابين
برعهده  اعضای دولت خود را معرفی کرد، سپهدار رشتی وزارت داخله را 

سال  آن  ۀ خود را تشکيل داد و ذيقعد ۀ وثوق روز سيزدهم شّوال کابين. داشت
آن سال  الثانی  کامالً تصنعی بود، زيرا از جمادی اين امر. گرانی نان بروز کرد

سپهدارعنصر  . نان ارزان شده بود ودر اين زمان اساساً بحران نان وجود نداشت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٦                                                                      ٣ج

  

  

  

شاه نشان دريافت    مورد اعتماد انگلستان و کسی که از آنان در دوره مظفرالدين
 به واقع در. کرد حوالت اين زمان بازی مرموز درت کرده بود، نقشی بسيار

 سپهدار. خود رسيد داربود، بحران به اوج  ای که او وزارت داخله را عهده دوره
تجارت، با رؤسای  الدوله وزير فوائد عامه و رشتی سردارمنصوربا قوام

آنان علت امر را ترقی  . ها وارد گفتگو شد تا علت کمبود نان را دريابد خبازخانه
شاهی بفروشند و بعداً با  سی ان عنوان کردند، قرار شد فعالً همان يک من قيمت ن

کدام از اين  اما هيچ) ۵٧.(آورند ها را پايين  دولتی قيمت تحويل غله از انبار
پشتآن وجود نداشت و يا اينکه خود ای قاطع در تمهيدات به نتيجه نرسيد، يا اراده

ً بحران سازان پشت بو ، کسانی که به قول معروف، دندکارکنان وثوق عمدتا
  . وثوق را هم دور زده بودند

بودند  ای که به قيمت افالس مردم برای سرنگونی او کشيده  وثوق ازبازی سنجيده
از دو ماه  ، يعنی کمتر ١٣٣۴الحجه سال  ذی ١٨شنبه  پس روز سه. آگاهی داشت

الدوله، امين   ۀمشکو بعد از آنکه قدرت را به دست گرفت، دستور داد شاهزاده 
منظور توليد مشکالت  الوزاره و بهاءالسلطنه که متهم به اخالل در امر نان به 

مجازات  ۀ تشکيالت کميت اينان از مرتبطين با . برای دولت بودند، دستگير شوند
روزی بعد از تشکيل دولت  قعده آن سال و چند  رفتند که در ذی به شمار می

الوزرا قرار  به شخص رئيس اليت خود را حمله وثوق تشکيل شده و نوک تيز فع
. ازسر راه بردارد کرد تا او را  داده بود و هر روز بحرانی ايجاد می

ً عمليات  رئيس جنايتکارانه خود را آغاز  الوزرا حتی بعداً که اين کميته رسما
در دستور وثوق . استعفا کرد نمود، تهديد به قتل شد و اندکی بعد از اين تهديدات 

دانست کسانی که به  او می: است ای نهفته  الذکر، نکته برای دستگيری افراد فوق
اند، اما مسئله  اند و در کجا النه کرده کسانی زنند چه  بحران مواد غذايی دامن می

رحم برخورد کند،  اين مافيای خشن و بی توانست با  اين بود که او هم نمی
نبود و حتی برخی از اعضای هيأت  خارج نفوذ اين گروه  ۀ چيز ازچنبر هيچ

وحشت و يا به دليل باور به راه گروه  دولت وثوق هم يا به دليل رعب و 
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  .کردند ساز، با آنان همکاری می بحران

های  کميسری طبق آمار نظميه و بنابر گزارش کميسارياهای اين تشکيالت، در 
ادامه حيات نبودند  در به فقير که مطلقاً قا ٢٣۶٠گانه تهران، به طور کلی آمار  ده

بيشتر بودند که تعداد آنها  فقرای محدوه کميسری ناحيه دو از همه . ثبت شده بود
تعلق داشت که تعداد فقرای  تن بود، کمترين تعداد به کميسری ناحيه سه  ۵٠۴

، ١٣٣۵قعده سال  اواخر ماه ذی تا ) ۵٨.(منطقه را بيست و دو تن نوشته بودند
های نامرئی گروه ضد  بحرانی که دست ران به اوج خود رسيد، بحران نان در ته

دولت در امر تهيه نان مردم جدّيت به خرج  با اينکه . شد تشکيلی در آن ديده می
خسارت و تحميل آن به بودجه مملکت کرد، امر  داد و مبالغی را صرف جبران 

ماع کرده و های خبازی مردم اجت در جلو دکان. بود نان باز هم بسيار مغشوش 
در اين بحران جانسوز . باری به وجود آمده بود رقت العاده  خالصه وضعيت فوق

وجه  به هيچ«انگيز مردم،  داشتند، با وصف وضعيت تأثر خود خبازها هم دخالت 
رؤسای خبازی کاسته نشده روز به روز به هر وسيله  از دسايس و آنتريک 
ر ديده و از هيچ قسم اجحاف فروگذار ت انتفاع خود مناسب باشد، موقع را برای 

خبازخانه هم گويا درمقابل رأی و پيشنهادهای ايشان خود را  کنند و رياست  نمی
ای که وثوق قدرت را به  به عبارتی در دوره) ۵٩(».داند می مجبور به تسليم 
اما تا . دامنه بحران به صورتی کامالً مصنوعی افزوده شد دست داشت، بر 

قدرت را به دست داشت، مانع از تعميق فاجعه شد، او توانست  ق زمانی که وثو
اما با . قحطی را بگيرد و تهران را از مرگ و مير نجات بخشد جلو گسترش 

السلطنه بود که نخستين اخباراز تجمع مردم در  عالء ۀ دوره کابين سقوط او و در 
  .جرايد راه يافتها و مرگ و مير ناشی از قحطی نان به صفحات  نانوايی برابر 

خوبی  زبان آزاد ابعاد فاجعه ملّی قحطی نان را در تهران به  ۀاين خبر روزنام
ضعيفه  روز جمعه در دکان خبازی محله دروازه قزوين يک «: دهد نشان می

نموده پس از  انگيزی ضعف  بيچاره بعد از چند ساعت معطلی با يک حالت رقت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٨                                                                      ٣ج

  

  

  

آيا . شود می ند، به فاصله نيم ساعت تلف ا های ديگر بيرونش آورده که زن اين
خود متأثر  مسئول اين پيشامدها کی است و آيا پادشاه ايران از مرگ رعيت 

الوزاره عضو  کمال الزم به يادآوری است که در اين زمان ) ۶٠(» شود يا نه؟ می
های  مسئول خبازخانه مستقيم ايالت تهران و   مجازات، رئيس اداره ماليات ۀ کميت

 ۀ فعاليت و آدمکشی کميت از آن سوی در اين زمان که مقارن اوج . هران بودت
السلطنه  بود و عالء آمد، وثوق از قدرت کناره گرفته  مجازات به شمار می

اينک مقام وزارت به  سازی که  السلطنه گروه بحران زمامدار شد؛ در کابينه عالء
  .مردم تنگ کردند دست آورده بودند، بيش از هر زمانی عرصه را بر 

مشکالت  يکی از مهمترين . نهايت بغرنج شد به تدريج در تهران وضعيت نان بی
 ۀ پخت روزان های گوناگون از  اينان به بهانه. ها بود نان تهران، تقلبات خبازخانه

به مردم «کردند و  می خود کاسته بودند؛ مضافاً اينکه چيزهايی را با آرد مخلوط 
چون متصديان «گفته مردم  به . بود» انگيز که حقيقتاً رقت«د فروختن می» بدبخت

نمايند، از حال بيچاره فقرا و  نمی های معمولی مصرف  امور خبازخانه از نان
زحمت و مشقت از صبح تا غروب  باشند که با هزاران  اطالع می ضعفا بی

ی دست آورده و با چند ساعت معطل زحمت کشيده و با خون جگر دو قران به 
وجه قابل خوردن نيست؛ ما توجه  هيچ نانی گرفته که از شدت تلخی و شوری به 

ماليه را به اين مسئله جلب نموده و رفع اين  مخصوص هيأت وزرا و آقای وزير 
  )۶٢(» .نماييم می عسرت را هر چه زودتر استرحام 

غالت،  ها به عنوان گران شدن غله و يا کمبود  چند روز بعد خبر رسيد خبازخانه
خواهند  گفتند باز هم به اين قيمت  خبازها می. چهار شاهی به قيمت نان افزودند

تهران از  شمسی، بسياری از مناطق  ١٢٩۶همزمان از اّول تابستان سال . افزود
تهران، پنج  الدوله برای حل موقت بحران آب  برد، عين آبی رنج می بحران بی

؛ ) ۶٣(اختصاص داد های اطراف  انهرشته قنات خود را برای مشروب کردن خ
  .ايران بود بحرانی زجرآور در افق تاريخ  ۀ دهند اما تمام عالئم نشان
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دليل  مردم به . بازی، شارالتانی و دوز و کلک به اوج خود رسيد در اين بين حقه
گرسنگی  افتادند و از فرط  تدبير مديران در کوچه و بازار به زمين می سوء
کردند، اما به  می آوری  ای ظاهراً برای کمک به مردم اعانه جمع مردند، عده می

دست به » شخصيت اظهار «ای اين افراد برای منافع شخصی خود و  قول کمره
تهران، هر روز از  مردم در پايتخت کشور يعنی ) ۶۴. (زنند اين اقدامات می

و  کشور سرگرم عيش شدند، ليکن اعيان و اشراف و رجال  گرسنگی تلف می
گذشت توجهی نشان  می وجه به مصيبتی که بر مردم  نوش خود بودند و به هيچ

خاطراتش را به نقل پلو و  ای بخش معتنابهی از  همين سيددمحم کمره. دادند نمی
داده است، خودش نقل  ای که ميل کرده اختصاص  خورش و اغذيه و اشربه

شده  پراکنده مردم مواجه می  های آمده با جنازه کند همين که از خانه بيرون می می
بدی اوضاع و فقر و ذلت «  او از . است که از گرسنگی قالب تهی کرده بودند

  . کرد صحبت می» عمومی و نيست شدن مردم

مطابق  ١٣٣۶االولی  و دوم جمادی  کند روز چهاشنبه بيست ای نقل می کمره
ه خان، ناله خان تا درب مدرس شمسی، از تکيه رضاقلی ١٢٩۶بهمن ماه  با 
بودند  ها ريخته  همه توی کوچه. شد گريه و ضجه اطفال و زن ومرد، شنيده می و 

  : ای را بنگريد حال قضاوت کمره. دادند و از گرسنگی جان می

که خيلی قسی القلب در اين امورم  و چون  اين مردم را مستحق همه قسم من 
اين  کشند و به  سم ذلت میطرف خودشان از شدت بداخالقی، همه قبدبختی که از 

نمايد خود  کنند و اگر انسان بر منافع آنها اقدامی  ميرند و هيچ کاری نمی ذلت می
  )۶۵. (شدم کنند معذالک خيلی از اين منظره منقلب  آنها بر عليه آدم اقدام می

  : در جايی ديگر از خاطرات او آمده است

عامه  ی و فقر و شدايد که بر ز نفهماای خداوند ناظری به احوال ما که چقدر
. کشيم می ها بدترين هالکت را  از عمل. شود خاصه به اين فقرا بدبخت وارد می

المکب، که  الفقر شايد وبا و طاعون صدماتش به عموم کمتر باشد؛ اعوذ باهلل من 
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   : دهد او ادامه می. اندازد کند و به رو در آتش می فقری که انسان را کافر می

در بين زد و خورد . کردند ار بعضی چپاول قيسی و نان از هم میتوی باز
چپاول، توپ چيت يک نفر بزاز فقير از ميان رفت، نفهميد چه طور  و 

. اگرچه قريب دو ماه متجاوز است، اين حال چپاول جريان دارد. بردند شد، 
خواست  يک طاس کوچک خوبی دست زنی بود، به مسگر می. شدم رد 

هشت [خرم يک من هشت هزار  ر گفت من به قيمت قراضه میمسگ . بفروشد
به ] دست[توی کوچه يک نفر جوان نشسته . بيچاره ضعيفه ناچاراً داد ]. لایر

ديدم کاله خود را جلو . زد پول يک کاله کرک خود کشيده صدا می سر 
  )۶۶. (فروخت گذاشته واقعاً می خود 

. کنند فروختند تا نان تهيه  خود را می های حتی مفتشين دولتی اسباب و لوازم خانه
اش  خانه کرد که دو جاجيم  خان ساوجی نقل می به طورمثال فردی به نام ميرزادمحم

هر من آن  را که شش تومان خريده، به سه تومان فروخته است تا نانی بخرد که 
اواخر سال  شد، يعنی نانی که در  برای وی دو تومان و هيجده لایر تمام می

آوری  افزايش سرسام قمری هرمن، بيست وشش تا سی شاهی بود،چنين  ١٣٣۴
خانه هم ندارد که  اسباب  ناليد که دو سه روز ديگر حتی  آن مرد می. يافت

 ١٣٣۶جمادی الثانی  به قول او روز بيست و ششم . بفروشد و نان تهيه کند
ز نزديک به ديگر ني ای  ای از مردم دوالب از گرسنگی مردند، عده قمری، عده
. ميرند به اين شکل می ای از مردم دوالب  او نقل کرد هر روز عده. موت بودند

رساند، يا به  خود می ها را به مصرف  کردند نان دوالبی وثوق را متهم می
يا اين نان را به  سازند و  دهد که امالک او را آباد می کارگران سليمانيه می

که در آن زمان  الزم به يادآوری است . دهد بستگان خود و کدخدای دوالب می
  . الدوله بود وثوق دوالب و سليمانيه واقع در جنوب شرق تهران، امالک 

ها  گندم الوزرا بود، دستور داد  وثوق تا زمانی که رئيس. اما اين واقعيت نداشت
دويست  دولت . را از انبارها خارج سازند و ارزانتر از حد معمول بفروشند
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ذخاير  ن پول برای خريد گندم به عراق عجم و مالير فرستاد، کليه هزار توما
در  گندم اين مناطق را به تهران فرستادند که يا رايگان و يا به قيمت ارزان 

، بروز قحطیای ازمحتکران به گمان اينکه به دليل  عده. اختيارمردم گذاشته شود
به اين  ا خالی کردند و شود، انبارهای خود ر تر می نان و گندم در تهران گران

تحريکات «سرزير ای بعضی ازاغتشاشات شهر به قول کمره .شهرارسال نمودند
ريختگی بيش از  گرفت، اين وضع باعث به هم  صورت می»  خارجه واجانب

فاجعه ابعاد بيشتری  درهر حال بعد از سقوط وثوق بود که . پيش شهر شده بود
  .يافت

رقت و دهشت  منتشرشد عمق فاجعه وارنوبهۀ خبر زيرکه توسط روزنام
  : دهد را در مرکز سياستگذاری کشور نشان میگرسنگی 

رسيد، پريروز قبل ] روزنامه[به موجب يک خبر خصوصی که به اداره 
خان درب دکان نانوايی جنب انبار گندم يک سينی مس  ظهر ميرزاابوالقاسم از 
ً از در دکان نانوايی برداشته رو به  را  ) ۶٧(گذارد، آژان پست فرار میغفلتا
نمايند، مشاراليه  را دستگير و پس ازاسترداد سينی جلب به کميسری می او 
لذا کميسری ده نفر . کند های مهم می ضمن استنطاق خود اقرار به دزدی در 

فرستند، پس از  منصب برای تفتيش به خانه مشاراليه می با يک صاحب آژان 
کرده آژان وارد اطاق شده لحاف مندرسی را که اشاره به گوشه اطاق  ورود 

بيند يک پسر و يک دختر کوچک  نمايند می گوشه اطاق بوده بلند می در 
گرسنگی مرده و عيال مشاراليه هم در گوشه ديگر اطاق به واسطه  از 

  )۶٨! (در حال نزع است گرسنگی 

از  کند، غير  ماند و کسی نبود حتی آنها را دفن در تهران اجساد روی زمين می
و  های مشروطه و ظهور  مسائل ريز و درشت فراوان اين موضوع در بحران

گذارده  تکليف  که نه تنها زندگان را بی«ها ريشه داشت  سقوط پی در پی کابينه
برخی  در ) ۶٩( »!تکليفی نموده است بلکه اموات را هم دچار محذور و بی
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. تعطيل شدند ای کشنده و واگيردار ه موارد مدارس تهران به دليل شيوع بيماری
سيدحسين  تعداد زيادی از معمرين قوم به مرض اسهال مردند، يکی از آنان 

در  اردبيلی بود که مواضع او دردوره دوم مشروطه نقش بسيار مهمی 
اردبيلی  ) ٧٠(خواهان ايفا کرد، های ايدئولوژيک بين مشروطه گيری تنش   شکل

 .درگذشت به مرض اسهال در تهران  ١٣٣۶ل در تاريخ نوزدهم رمضان سا
تهران  يا همان وبا، وحشتی بين رجال )٧٢(» های اسهالی فوت« )٧١(

اغلب  در . ميوه اجتناب نمايندبرانگيخت، بسياری تصميم گرفتند از خوردن 
رئيسه  حصبه که جزو اعضا «کرد،  شهرهای ايران وبا و حصبه بيداد می

که در  دارد نه تابستان و از قرار شرحی  دست برمیها شده، نه زمستان  خانواده
است که اگر  روزنامه نوشته بود دو کرور آدم از اين امراض تلف در ايران شده 

دهد در اّول  می صاحب را که دولت  همان دوازده قران خرج دفن اين اموات بی
ب اغل... شد نمی قدر آدم تلف  وهله خرج جلوگيری از اين امراض شده بود آن

نان شب و يک  اند که ديگر  القدم طبيب داده ها به قدری پول دوا و حق خانواده
  )٧٣(» .اند و گدايی بايد بکنند اسباب ندارند، فنای محض شده

. باالخره مردم تهران از شدت گرسنگی در مسجد شاه تحصن اختيار کردند
سائل واقع علت تحصن همين امر يعنی گرسنگی بود اما به سرعت به م به 

ها که برای نان متحصن  اما اين گرسنه«: السلطنه نوشت عين. تغيير يافت ديگر 
. بودند اين همه پلو گوشت، حلوا، شيرينی، قند، چای را از کجا آوردند شده 

شود که اسمش  جا که هميشه بالهای ايران نازل می است که ازهمان معلوم 
گران تجمع کرده  شاره توطئهمتحصنين به ا) ٧۴(» .سنّيه انگليس است سفارت 

ها را سر وثوق بشکنند و او را عامل قحطی معرفی نمايند و  تا کاسه کوزه بودند 
  .نتيجه سرنگونش سازند؛ کاری که آخراالمر به آن موفق شدند در 

نان  همزمان زنان تهرانی به سفارت انگليس مراجعه نمودند و نسبت به کمبود 
سرچشمه  دانند فاجعه از کجا  داد مردم تهران می اين نشان می. اعتراض کردند
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گرسنگی به  ها از  زن. ها بسته شد در بازار آشوبی به پا گرديد و دکان. گيرد می
پليس وارد ميدان  . های او را به يغما بردند فروش حمله برده و خوراکی يک لبو

د و حرکت کردن آنگاه زنان به سوی ميدان ارگ . شد و با مردم برخورد کرد
درب اندرونی  خواستند از  سپس به سوی کاخ گلستان سرازير شدند، آنها می

به سوی سفارت  زنان سپس . وارد کاخ شوند، اما نگهبانان مانع ورودشان شدند
. بقيه پراکنده شدند انگليس به حرکت درآمدند، پليس محرکين را دستگير کرد و 

حرکت کردند، آنها از  بازار کسانی که پراکنده شده بودند بار ديگر به سمت 
های خود را  ترس مغازه کسبه از . های خود را تعطيل نمايند کسبه خواستند مغازه

) ٧۵. (خود را از سر گرفتند بستند، اما نظميه بار ديگر مداخله کرد و کسبه کار 
ها در  ميتينگی عليه انگليسی  ١٣٣۵االولی  سه روز بعد يعنی شانزدهم جمادی

های خود را دولت  اصلی گرفتاری مردم به حق عامل . انه برگزار شدميدان توپخ
بعد از انقالب روسيه بود، نيروهای  در اين زمان که مقارن . دانستند انگلستان می

ها به سرعت  کردند و انگليسی می اين کشور اندک اندک خاک ايران را ترک 
ی جنوبی را تا اصفهان و عمالً نواح جنوب  پليس . نمودند جای اينان را اشغال می

ايران هم )  North Persian Force (  يزد اشغال کرده بود و نيروی شمال ايران 
به واقع درست . جوالنگاه عمليات خود نمود نواحی وسيعی از همدان تا گيالن را 

کرد، بحران نان در کليه نواحی  تازی می  يکه در ايامی که انگلستان در ايران 
است که مردم عامل اين بحران را انگلستان  د رسيد، بديهی کشور به اوج خو

سرعت به تظاهرات زنان واکنش نشان داد، اين  سفارت انگليس به . دانستند
جنوب را منحل   نامه فرستاد که حاضر است پليس سفارتخانه به وزارت داخله 

خوانده  کنندگان اين نامه برای تظاهر. هم احضار کند نمايد و نيروهای شمال را 
  )٧۶. (شد

برخی  محتکران، خبازها، مسئولين اداری، . اما انگليس فقط بخشی از مسئله بود
بحران دخيل  از وزرا و احزاب سياسی و خالصه عوامل متعدد ديگری در اين 

کليه شترها و  ای وسعت يافت که دولت دستور داد  دامنه قحطی به اندازه. بودند
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شکايت عموم شد،  اين موضوع باعث . حمل کنند قاطرها بايد ارزاق به تهران
شد تا جنس  متوقف می هر شتردار و قاطردار از هر کجا آمده بود، در شاهرود 

افزود، به اين شکل که  اما اين امر مشکلی بر مشکالت . به تهران حمل کند
شترداران و قاطرچيان  گرانی ارزاق و نبودن علوفه و خسارات ديگری که به 

تجار به دليل منع صادرات  . گرديد شد، موجب نارضايتی عميق آنها می وارد می
دارها  شدند، از سويی داالن می های فراوانی متحمل  نفت به تهران، ضرر و زيان

دادند، به  را به توقيف شدگان می به جهت نبودن علوفه و آذوقه، که بايد همه آن 
صه اينکه به اين نوشت خال رعد ۀ روزنام. اين موضوع اعتراض داشتند

بخشنامه دولت فقط برای  دستورالعمل دولت همه اعتراض دارند و ظاهراً 
نه برای جاهايی که «  مازندران بوده است که برنج را به تهران حمل کنند؛ 

  )٧٧(  » .گذرانند خودشان به جهت نبودن ارزاق به عسرت می

ای يا  ين بود که عدهکرد، ا در تهران در کنار قحطی، قتل و چپاول بيداد می
دستور وثوق ويا ازسرترس انبارهای خود را گشودند و گندم خود را  به 
سّری  های رسيد برخی کميته ازآن سوی خبرمی. معرض فروش گذاشتند به 

بکشند  مردم همين دو سه روزه شايد انتقامی از آنها «اند،  را تهديد کردهمسئولين 
ازسلطنت  که ] دستور دادند[، حتی به شاه های سری خاصه با تهديد بعضی کميته

هايی  های گروه اعالميه ها و  ای به بيانيه اشاره اين شايد) ٧٨(».استعفا بايد بنمايی
از سويی . کردند می مجازات باشد که خود را برای عمليات آماده  ۀ مثل کميت

داد از مازندران  وثوق برای اينکه تا حدی از حدت وضعيت بکاهد، دستور 
قحطی جانسوزی که  برنج به تهران آورند، اين تدبير ديگری بود برای مقابله با 

  . در تهران در آستانه درو کردن صغير و کبير بود

  : السلطنه چنين نوشت ، عين١٣٣۶در ماه محرم سال 

شده  آنچه کاشته ]. است[کند، زمين خشک مثل کبريت  هوا هيچ بارندگی نمی
بارندگی نکند،  بالزرع مانده و قصد مردم اين است اگر  زار است تشنه، آنچه ديم
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صفحات هم خبر  از قزوين و آن . زار کشت نکنند تخم را حرام نکرده ابداً ديم
خيلی بد روزگاری  . خداوند خودش ترحم کند. ای باران نيامده ابداً قطره. دارم

  )٧٩. (شده است

نان توسط اداره نظميه در اين حين سرداربهادر از چند روز قبل هزار من 
داد، به عبارتی او هر روز صد من نان  اختيار فقرای تهران قرار می در 

گونه  اين«به قول نوبهار. نمود کرد وبين مساکين شهرتوزيع می می خريداری 
نيز  العاده الزم وقابل تحسين است، اگرساير متمولين  فوقدستگيری های به موقع 

افزوده  جويند روز به روز به فالکت فقرای تهران به آقای سردار بهادر تأسی ب
  )٨٠(» .گردد نمی

همه مسکن بود، درتهران گرسنگی بود، وقحطی رمقی برای مردم  اينها
ها غير از گرسنه و  درکوچه«های مطبوعات  بنا به گزارش. نگذاشت باقی 

خيز  رقت«های نانوايی حالتی  دکان» .شود صاحب چيزی ديده نمی بی  ۀمرد
ها  کرد؛ قزاق هر چه را نانوا پخت می. به خود گرفته بود» انگيز وحشت  و

ها را  های فقير را با لگد دور ساخته نان زن و بچه«گرفتند، آنان  زور می به 
زمينی را باری سی و پنج  ها سيب ازآن سوی انگليسی. بردند می» يغما به 

 سياسی  ی اعضای احزابدراين بين برخ. بردند اصفهان به اهواز می از تومان 
ها،  دهشتناک مردم همسو با انگليسیۀ توجه به درد و رنج و فقر و فاق بی  سياسی 

انگليس  به طورمثال درکارگزاری، . های مردم مؤثر بودند تعميق فشار به توده در
ميرزاحسين  کند،  هر روز برای کسبه و تجار به اسم خارجه گربه رقصانی می«

اتفاق و ترقی  گويند هرکس قبول مسلک  م رئيس معارف میمعتمد و مترجم نظا
خان معتمد يکی  حسين اين ) ٨١(»...شود را بکند ده تومان مخارج به او داده می

خان رشتی از  ميرزاکريم رفت، او با  از عوامل برجسته انگلستان به شمار می
ديد در  به طوری که خواهيم سويی و سيدضياء از سوی ديگر مرتبط بود، بعدها 

های کودتای  کميته زرگنده زمينه آهن عضويت يافت و بعدها با حضور در ۀ کميت
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  . سّوم اسفند را مهيا ديد

گرسنگی  خبر رسيد زمانی که مردم از  ١٣٣۶جمادی االولی  ٢٨شنبه  روز سه
نگهداری  زمينی يافت گرديده که به دليل  مردند، يک انبار بزرگ سيب می

زن بهائی  ای روزی بيست و پنج شش  به قول کمره. اند طوالنی مدت سبز شده
حقوق  آمدند و روزی سی شاهی  برای پاک کردن اين محصول به انبار می

مطلب  پيام اين » .دهند اگر بفهمند زن مسلمان است جواب می«گرفتند،  می
کردند اما  می نمود رد  واضح است، اگر مسلمانی تقاضای کار در اين انبارها می

اين انباری بود  ای  علت چه بود؟ به روايت کمره. شدند ئيان به کار مشغول میبها
انبار را به نوبه  او اين . دولتی که در اختيار ارباب کيخسرو شاهرخ قرار داشت

محصول بزرگ در  خود به يک فرد بهائی داده بود تا از آن نگهداری کند، اين 
خراب شدن واقع گرديد  ض آن قحطی عظيم نگهداری شد و همين که در معر

زمينی دولتی به جای اينکه به  سيب . برای عرضه عمومی به ميدان فرستاده شد
ها و ساير خارجيان قرار  امريکايی مردم کوچه و بازار داده شود، در اختيار 

به مردم [شود و آذوقه قدری بهتر شده  می حاال که ضايع شده و «اما . گرفت می
  )٨٢(» .پردشمن است مسلمان ايرانی خت و عجب بدب] شود داده می

مردم  احمدشاه شايد خيلی ديرتر از مردم عادی از مسئله کمبود نان و درد و رنج 
خبر  که  به محض اين« ١٣٣۶او روز دّوم صفر سال . به نحوی مطلع شد

آمد و  را شنيد، فوراً از اندرونی بيرون » عسرت نان و آه و ناله بعضی مردم
» عمومی شده مشغول تبليغات و اوامر ملوکانه راجع به آسايش «کار پيش از هر 

بليغه راجع به  مشغول تأكيدات «کرد و » احساسات رقيقه«و شروع به بروز 
الزم را صورت  شد و به هيأت دولت دستور داد در اين باب تمهيدات » امر نان

غات و اوامر ابال دستورات کافيه و «به قول نوبهار شاه به هيأت دولت . دهند
مواظب و جويای احوال  العاده  اند و همه روزه به درجه فوق بليغه صادر فرموده

آسايش عامه خود را دستخوش  عمومی بوده و بيش از حد لزوم در تهيه وسايل 
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اما دخالت شاه هم ) ٨٣(».دهند می احساسات و عواطف شديده قرار داده و 
فرامين احمدشاه که حتی از سايه  سی به فايده بود، اصالً در آن شرايط چه ک بی

دانست بخشی از  است که شاه نمی کرد؟ نکته در اين  ترسيد، اعتنايی می خود می
فروگيرند و نظمی نوين را سرلوحه  بحران مواد غذايی برای اين است تا او را 

از بحران مولود دست کسانی است که  دانست که بخشی  شاه نمی. کار قرار دهند
  .اطرافيان او بودند ۀ در زمر

فقرا  ای از ثروتمندان تهران دست به تشکيل خانه در اين شرايط بود که عده
تعداد  به طورمثال درپامنار رو به روی بازار، در دوازده اطاق و باالخانه  .زدند

بنيادگذاراين  . نمودند زيادی سائلين وفقرا را جمع کرده بودند و ازآنها پذيرايی می
 .ای ديگربودند عده  الدوله، منتصرالسلطان، دکترحاج رضاخان و اعلمنوانخانه 

که همين راه اندازی شده بود  اعلم الدوله اين نوانخانه اصالً به کوشش دکتر
  . السلطنه قربانی گرديد چندی قبل برادرش يعنی متين

دادند   شد اسکان  زمستان آن سال بينوايان را درمساجد که با بخاری گرم می
در  بعداً تصميم گرفته شد شام فقط. بين آنان دمپختك رايگان توزيع کردند و 

اسکان  ها برای   داده شود، اما مساجد همچنان يکی از بهترين مکاندارالمساکين 
قت، لک رئيس الوزرا والمما  درهمين زمان مستوفی) ٨۴.(فقرا تشخيص داده شد

برای کمک به فقرا  شد  حقوق شش ماه خود را که جمعاً سه هزار تومان می
که جمعاً هفتصد تومان  اميرمفخم بختياری پنج ماه حقوق خود را . اختصاص داد

بيست خروار جو و گندم  خان فرزند او هم   قلی مرتضی. شد به دارالعجزه داد می
آباد  از ثروتمندان محله حسن آبادی  از سويی مهدی نجم) ٨۵. (به فقرا کمک کرد

و به داد فقرای ای تشکيل دهند  ضا نمود اين گروه کميتهاو تقا. کمک خواست
از آن سوی ) ٨۶. (هستند، برسنداين محله که نسبت به ثروتمندانش اندک 

داير کرد و در آن مردم فقير  دبيرالملک حاکم تهران، در شهرنو، دارالمساکينی 
تجار  دولت و) ٨٧.(تدارک ديد شان حمام  را خوراک داد و لباس پوشانيد و برای
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اقدامات خيريه و نگاهداری «برای  شروع به تأسيس دارالمساکين کردند، آنان 
از نقاط مختلفه بدين شهر  زن و مرد فقرا و مساکين که همه روزه گروه گروه 

. کردند جا وغذا تهيه می» ...وارد و درمعابر و دکاکين مخروبه منزل می نمايند
)٨٨(  

او  ای به شاه نوشتند و از  ف تهران عريضهتجار و اصنا ١٣٣۶الثانی  در ربيع
بيشتر  اينان . خواستند جلو فحشا را بگيرد، مانع گسترش مناهی و مالهی شود

دانستند،  می مصائب کشوررا ناشی از کثرت مناهی، شرب مسکرات و فحشا 
فروشی و تمام  در طهران که مرکز مملکت اسالم است تمام دکاکين مسکرات «

علت امر را بايد  )  ٨٩(» .انه شده، احدی به خيال ممانعت نيستخ ها فاحشه خانه
وارد شد، ايمان از  در همان فقر وافالس خالصه کرد، به عبارت بهتر وقتی فقر 

گونه باشند، مشکل  اين گونه نيست که اکثريت مردم  اما اين. در ديگر بيرون رفت
اينکه در اين زمان تعداد  يادشده عمدتاً درمناطق محروم تهران روی داد، مضافاً 

بودند، اين موجودات  های ديگر وارد تهران شده  زيادی مهاجرازشهرستان
شدند در  زمستان ناچار می مفلوک بدون اينکه جايی داشته باشند، در سرمای 

اينان تا صبح از سرما خشک  بسياری از . کوچه و خيابان شب را به روز آورند
جان به سالمت برند، دست به هر  اقل چند روزی اينان برای اينکه حد. شدند می

  .زدند کاری می

تصميم  متعاقب اين وضعيت، تجار برای رفع بحران نان، جلساتی تشکيل دادند و 
بوشهری  التجار  در رأس تجار معين. گرفتند اعاناتی در اختيار فقرا قرار دهند

به فقرا  ک قرارداشت که پذيرفت مبلغ هنگفت ماهی پانصد تومان برای کم
ماهانه يک  يابيم که توجه کنيم حقوق  اهميت موضوع را وقتی درمی. بپردازد

برادران بنکدار  در اين جلسه . وزير در آن زمان ماهی يکصد و چهل تومان بود
فقرا پرداخت  الضرب هم حاضر بودند، آنان هم برای کمک به  و حسين امين

مراتب کمتر از معين  اينان مبلغی به  اما. مبلغی به صورت ماهانه را تعهد کردند
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. صورت ماهانه بود التجار تقبل نمودند، کمترين ميزان کمک پنج تومان به 
)٩٠(  

ن، به طوری که  با تمام اين اوصاف بازهم اينها همه  تابستان  چيزی نبود جزُمَسّکِ
بود اما نان  شمسی، با اينکه محصول زياد  ١٢٩٧قمری مصادف با  ١٣٣۶سال 

ها بدون نان  شب حتی اغلب مردمی که پول هم داشتند . رسيد دست مردم نمی به
يک )  ٩١.(رسيده بود برنج به خرواری يکصد و شصت و پنج تومان . ماندند می

مردم و به ويژه . زدند های مرداد اين سال مردم دست به اعتراض  شب از شب
اين اعتراض روز بعد  ثر دادند، در ا ها فحش می ها علناً به وثوق و انگليسی زن

ميرزارضا گرگانی، سيددمحم تدين،  ديگر اينکه کميسيونی مرکب از . نان زياد شد
ای ديگر تشکيل شد تا به  و عده خان احياءالملک، ميرزادمحم نجات  دکتر حسن

کسانی  ۀ ميرزادمحم نجات البته در زمر احياءالملک و . ارزاق سر و سامانی بدهند
احياءالملک . مصيبت عظمی در کجاست ستند منشأ و مبدأ اين دان بودند که می

نظميه گواهی داد برخی از دستگيرشدگان  همان کسی است که در مقام پزشک 
او را بعدها . گواهی خود باعث رهايی آنان شد مجازات بيمارند و با اين  ۀ کميت

مک به سران ای ديگر به اتهام ک وثوق همراه با عده وزرايی  در دوره دوم رياست
: آن جلسه تدين همه را با خود قياس کرد و فرياد زد در . کميته بازداشت کردند

توانيم اداره  و هيچ کار نمی] هستيم[خوار   طماع، رشوه ها همه دزد،  ما ايرانی«
خارجه اداره امور ما بشود و موليتر بلجيکی خوب از عهده  بايد به دست . نماييم
دانست، چرا امثال او حاضر  لبته به احتمال زياد خوب میتدين ا ) ٩٢(».آيد برمی

داری را  الدوله بر خزانه موليتر همکاری کنند، اما رياست امثال منتخب بودند با 
اينجا همين قدرمی گوييم، اين مرد بلژيکی تابع اوامر انگليسی . نمی کردند تحمل

مردم اين را . ياد شدبود، وقتی اختيار نان را به او سپردند بناگاه نان ز ها  
ورق که به محض اينکه اختيار نان مردم به دست خارجی سپرده شد،  ديدند  می

کرد  می اهميت بايد مردم را هوشيار  القاعده همين نکته به ظاهر بی ، علیبرگشت
  . گيرد دانستند بحران نان از کدام سرچشمه نشأت می و می
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مسئول  خان آذری  ميرزااحمد ١٢٩٧مصادف با سنبله  ١٣٣۶حجه  به تاريخ ذی
تا مگر  ماليه را عزل کردند و مسيو موليتر را به جای او نشاندند  ۀ ارزاق ادار

. داشتند مديريت آذری بسيار شکايت  ۀ مردم از نحو. بتواند کاری انجام دهد
الوزاره  کمال الدوله بود، در عزل آذری از منصب خود،  آذری جزو گروه وثوق

مجازات نقش   ۀ های مستقيم وزارت ماليه و از اعضای کميت لياترئيس اداره ما
  .ای ايفا کرد برجسته

همين وزارت ماليه خود منشأ فساد بود، کسی را يارای برخورد با اين 
 ١٢٩٧در ابتدای سال . به پايان رسيد١٢٩۶نبود تا اينکه سال  گروه 

ای در ماليه  دازهالسلطنه معاون وزارت ماليه تالش کرد تا ان مصدق شمسی، 
الملک رئيس وقت ماليات مستقيم وزارت  او توانست فهيم. انجام دهد اصالحات 
دار را محکوم به يک سال محروميت از تصدی  الدوله خزانه ترجمان ماليه و 
 اميد مشهور به مخبر  دولتی کند، ممتازهمايون وابوالحسن بزرگ مشاغل 

ق داشت، از مشاغل دولتی برای خاندان مشهور هدايت تعل همايون که به 
ها چه خودشان و  اينان کسانی بودند که در روزنامه. شدند هميشه کنار گذاشته 
نوشتند،  السلطنه معاون وقت وزارت ماليه مطلب می مصدق چه کسانشان در ذم 

يکی از اين موارد . های آنها را به اثبات رساند توانست خيانت اما او سرانجام 
ايران  ۀ روزنام)٩٣(هزار تومان از محل انحصار ترياک بود،  اختالس هفتصد 

اگر کسی تا پنجاه هزار تومان از ماليه دولت را به نفع خود حيف  نوشت ديگر 
باشد، پشيمان است؛ زيرا در مقابل مبالغ هنگفتی از اين دست، آن  و ميل کرده 
  .ناچيز بودند مبالغ بسيار 

فقط  و مير اين شهر را منتشر کرد، معلوم شد  اندکی بعد نظميه تهران آمار مرگ
در اثر  گناه تهران  يکصد و هشتاد و شش هزار تن از مردمان بی ١٢٩۶در سال 

السلطنه که  عين . اند های ناشی از همان گرسنگی از بين رفته گرسنگی و بيماری
طهران قلت  درست در «: خود در اين زمان در تهران اقامت داشت نوشت
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غالب  « مردند، درقم درکاشان سی هزارتن ازگرسنگی ».سوس استجمعيت مح
» .اند  بدرود زندگانی گفته طور درش قفل است که تمام ساکنين آن  همانخانه ها 

صدها، «عاطفه،  رحم و بی بی ای از مردمان  درست در اين شرايط اسفناک عده
ران آدم سراغ در طه«اينکه  تر  اسفناک» .ها هزار تومان منافع بردند دويست

کسانی که مسئوليت داشتند » .بود ها مبلغی دخل نموده  داريم که از پول کفن مرده
نکردند بلکه خود باعث افالس  نان مردم را تأمين کنند، نه تنها اين کار را 

السلطنه خود واسطه حمل غله  عين به طور نمونه همين . مضاعف آنان شدند
چهل هزار «خان آذری؛  ميرزااحمد نزد  قزوين و اراک و نقاط ديگر بود در

جهت  کيخسرو آن متقلب که عزيز کرده بی داديم، ارباب  تومان به او تعارف می
در اثر اين » .دانم چه عالوه کرد که به او داد نمی شده روی دست ما برخاسته 

شدند به آسانی  ای شناخته می کسانی که بيمار حصبه تراژدی هولناک قحطی، 
. »کس کالهش گشاد شده و سرش تراشيده، مريض بوده هر«تن بودند؛ قابل شناخ

  . شد شفای حصبه هم احتکار می حتی داروهای  )٩۴(

روايت  جنگ اّول جهانی به ايران بازگشت،  ۀ آبادی که درست بعد از خاتم دولت
سال  قحط و غالی «کرده که بعد از چند سال دوری از تهران، مشاهده کرده 

جمعيت  های مسری گوناگون شايد ربع  های بسيار، مرض بدبختی گذشته توارد
نمايان  تهران را کم کرده است، راستی تهران خلوت شده و کسر جمعيت آن 

واقع رعد  آبادی فقط بخشی از حقيقت را بازگو کرده است، به  دولت) ٩۵(».است
 گرسنگی داد، يک سّوم جمعيت تهران از  بر اساس آمار نظميه گزارش می

  ) ٩۶. (اند مرده

به نوشته . کرد های گوناگون هم مردم را درو می غير از قحطی، بيماری
السلطنه، در ايران ساليانه متجاوز از دويست  اميراعلم ثقفی، برادر متين دکتر 
صدهزار تن به محض گرفتن آبله . دادند طفل به مرض آبله جان می هزار 

گفتند  شدند و بعد بدرود زندگی می ور میحدود پنجاه هزار تن کر و ک مردند،  می
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های ديگر بودند، اگر به آبله مبتال  هزار تن ديگرهم که مستعد بيماری و پنجاه 
  .مردند بالفاصله می شدند  می

 وضعيت شهرستان ها - ٢   

مصيبت  بحران ياد شده منحصر به تهران نبود، هيچ آبادی نبود که ازشّراين   
بود و گرسنگی  ليه شهرهای بزرگ کشوردستخوش قحطی کُ . ويرانگررهايی يابد

کشور در آنجا منتشر  تهران چون مرکزيت داشت وعمدۀ روزنامه های . و مرگ
شهرستان ها کمتر  می شدند، اخبار موحش گرسنگی را بازتاب می داد، اما 

چاپ می شد، عمدتاً  آنچه از شهرستان ها در مطبوعات . پوشش خبری می بافت
. را منعکس می کرد يی بود که نگون بختی شهرستان های کشور عريضه ها

ها اشاره  کنيم؛  که  تالش  خواهيم  کرد به  بخشی از اين تباهی در شهرستان 
  .حساس است البته  تنها بخشی از واقعيات جامعۀ  ايران در اين  برهه 

و  بيگانه  همدان يکی از شهرهايی بود که به دليل فتنۀ ساالرالدوله، هجوم قشون
عنصری زمامداران درمرکز، بيش ترين آسيب را از قحطی بزرگ   سست

  به بخشی ازمشکالت طاقت فرسای . جهانی متحمل گرديدجنگ اّول مقارن 
است  همدان وبرخی ديگرازنواحی غرب کشوراشاره کرديم، اينجا الزم  به تذکر 

 ١٣٣٠سال  واخر که هنوزماههايی چند ازعمرمشروطه باقی بود که درست در ا
گندم به ناگاه   گرانی به اوج خود رسيد و قيمت .  قمری قحطی نان  شدت يافت

ازهفت تومان  به سی تومان  همزمان در قزوين قيمت گندم هرخروار. ترقی کرد
شد، خالصه اينکه به قول  در همدان اين قيمت به چهل وشش  تومان  بالغ . رسيد

دزدان و راهزنان  در همدان »  .ميرد دم می متصل آ« برخی راويان در همدان 
مورد هجوم قرار دادند ، روستاها  پی  بار ديگر جان و مال و ناموس مردم را 

بی گناه به قتل می رسيدند و تفنگشان به  در پی غارت  می شدف ژاندارم های 
از دزدی  و غارتگری و . همدان  مغشوش  است خيلی خيلی « سرقت می رفت، 

  )  ٩٧(» .قحط گرانی  و
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قربانی جنگ شد، بسياری ازروستاها  وضعيت روستاهای همدان بسياررقت آور
ويرانگر روس و عثمانی گرديدند، گلوله های طرفين جنگ دائم  به اين روستاها 

منطقه قطع   درخت های . اصابت می کرد و مردم را به هالکت می رسانيدند
کوريجان، وقتی  اهای همدان به نام در يکی از روست. شد، باغ ها ويران گرديد

هفتصد خانواری آن تلی از  قشون روس وعثمانی عقب نشينی کردند، از جمعيت 
وقتی مباشری . هاربود، باقی ماند خاک که مملواز نعش های متعفن و سگ های 

وارد اين روستای سابق شد، چندين روز  به نام علی مردان خان معتضد الممالک 
همه چيز . را می گشت و نعش دفن می کرد ط  سگ های هار با عوامل خود فق

  ) ٩٨.(گرديد سوخت و غارت شد و پايمال  

  کنارقزوين دو مرکز از مهم ترين مراکز اسکان نيروهای روسيه  همدان در
چه  اينان به کمک خشکسالی و کمبود مواد غذايی شتافتند تا مردم را هر . بودند

نسبت  درهمدان نظاميان روس . خود قرار دهند بيشتر آماج حمالت بی رحمانه
به مردم  آنها درخريد اجناس بيش از اندازه . به کسبه و اهالی تعدی آغاز کردند

آمدند، بازارها را  اجحاف می نمودند،  کسبه از اين همه ظلم و ستم به تنگ
مردم متفرقه  بعالوه به واسطه تنگی ارزاق عده زيادی از فقرا و « بستند و 

رول و مبلغی  جتماع کرده چندين دکان را غارت نموده مقداری ترياک بی باند ا
اسکات مردم و باز  منات و پول و جنس به غارت برده اند؛ حکومت و نظميه در 

و برای خوراک يک  کردن بازارها جدّيت کرده و مجلسی از عموم ترتيب داده 
شويش اهالی شده و بازارها ت ماه اهالی وقشون، گندم و آذوقه حاضر کرده و رفع 

به سرعت ترقی کرد و به  در اين شهر قيمت گندم ) ٩٩(» .را باز کردند
بنابر گزارش های . برنج ناياب خرواری يکصد تومان رسيد، جو نود تومان بود 

  .گرسنگی از بين رفتند دولتی در همدان نصف مردم شهر به دليل 

به  بود که يکی از روحانيان همدان  ١٢٩۶در اواخر پاييز يا اوايل زمستان سال
از  نام مجتهد زاده  همدانی، نامه ای به مرکز ارسال کرد و در آن به گوشه ای 
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همدان  او نوشت وضعيت دلخراش . فالکت و بيچارگی مردم همدان اشاره نمود
رسيده که  آيا عاشورای همدان به سمع مبارکتان « باعث شده دل سنگ آب شود، 

صبح تا  ان آنجا در مقابل نامحرمان، درب دکاکين خبازی از هزارها پردگي
لرزان، ضعفا  عصر گرسنه و ناالن، اطفال خوردسال بی طاقت مثل جوجه مرغ 

مرکزيت پيدا کرده  و بيچارگانی که حاصل دسترنج  آنها در چند جا جمع شده و 
ن،  گندم و بچه، پيرو جوا در ميان  کوچه  و محله  مرده و بيجان؛ هزارها زن و 

خرواری يکصد و ده تومان،  ساير ارزاق اين گرسنگان به قيمت جان، و 
سال بود که مردم به نغمه های  به قول او يک »  ياللعجب سبحان هللا خبر داديد؟

رسانيده بودند، مردم از يک سال  » گوش عالميان«دلخراش، صدای خود را به 
، آنان خواستارعزل رئيس عدليه کردند گذشته وضعيت آن روز را پيش بينی می 

صدايشان گوش نداد و مستدعيات اين بينوايان  و نظميه شده بودند، اما احدی به 
نوشته اين فرد، مسئولين ادارات به وظايف خود  به . به دل احدی رحم  نياورد

اين انديشه بودند چگونه با کمترين هزينه ای و در  عمل نمی کردند، آنها فقط در 
خدايا اين چه داستان و چه  ترتيبی « : را پر نمايند رصتی جيب خود کمترين ف

طور بی رحم  شده اند؟ چرا قدرهرج و مرج است ؟   است؟ چرا ابناء بشر اين 
در خاتمه  »  وقت رفع می شود؟ تزلزل کی خاتمه پيدا می کند؟ بحران کابينه چه 

  :بود نامه  آمده 

باشيد ، رحم و مروت نداشته  انتظار از کسی ای ملّت ايران مأيوس باشيد،
به  همراهی از انها  داريد غير از بردن هستی و گدا کردن و اشخاصی که اميد 

خود  فرعونيت معامله کردن با شما کاری ندارند، شما را دستخوش اغراض 
به قيمت   ارزاق شما را . کرده و خودشان هم دستخوش  اغراض ديگران هستند

شما و تحميل   شما غير از استفاده از ) ١٠٠(شند، ُوَجهای جان شما هم نمی فرو
که بعد از دوازده   منت بی جهت بر شما خيالی ندارند، بيدار و مأيوس باشيد؛ من 

. کلی مأيوس  شده ام تحمالت  فوق  التصور و انتظار بهبودی به )  ١٠١(سال 
، به نام کميسيون ازمتمولين  باالخره هم در اين شهر کميسيونی متشکل )   ١٠٢(
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ليکن  بحران )  ١٠٣.(پذيرايی نمودند توکل تشکيل شد و از دو هزار تن از فقرا  
  .ها حل و فصل  شود عميق تر از آن بود  که با اين ُمَسکن 

مسلخی وحشتناک حکم « ساوجبالغ. در کردستان نيز فقرو وحشت بيدادمی کرد  
در ماندگان که  و )  ١٠۴( چارگان بي« گرسنگان .  پيدا  کرد» دهشتناکو خرابۀ 

و ) ١٠۵(جنگالت  درصحاری و جبال و بيغوله های ] جنگ[ مادام اين مدت
جسارتی پيدا کرده با حال  غيره مثل حيوانات وحشی به سر می بردند، جرئت و 

را دچار حيرت و حسرت می  رقت آميز و هيوالی  وحشت انگيز که هر بيننده  
آورده  به دهات و شهرها  ريخته  عورات مکشوفه هجوم  نمايد، با پای برهنه و 

«  : اسفناک را گزارش  می داد آمده  بود در ادامه نامه ای که اين وضع . بودند» 
از زن ها و اطفال يتيمی است که صاحبان و  اين جماعتی که می نويسم عبارت  

ن مدت مديد مقتول و خودشان  که متواری شده و دراي پدران و سرپرستان  آنها 
برده  با حال قحطی  و غالت  که هيچ  آذوقه پيدا نمی شود،  در بيابان ها به سر 

زندگی کرده  بدبختانه تا ... درخت ها) ١٠۶( زمستان با پوست  با علف و در 
البته همه يتيم و فقير و بينوا و بدبخت ديده « از آن سوی . اند» مانده حال زنده 
ً از فرط خوردن علف و نه به اين حال  اند ولی  فالکت و بيچارگی که غالبا

، در اين قحطی که گندم هفتاد ]شده اند[ مصائب دوچار امراض صعبه  شدت 
نيايد و متمولين  برای پيدا کردن نان خود معطل هستند، اين  اطفال  گير  تومان 

چند  زيرديوارهای خرابه های شهربا حالت وحشت انگيزی هر روز  درمعصوم 
  ».ان چشم اميد از ما بسته و جان به جان آفرين می سپارندنفرش

و  در سراسر ايران و به ويژه درمنطقۀ کردستان که مورد هجوم سپاه  روس 
بچه شير  زن هايی که . عثمانی شده بود، زنان و کودکان از گرسنگی می مردند

ی که دخترهاي » .همين طور مرده و اطفال بی صاحب می افتند«اشتند، دخواره 
. دست می شدند زنده مانده بودند، به دست ده و يا بيست سرباز اجنبی دست به 

را » بزرگان اسالم فرياد استغاثه خود و « : مکرم الملک والی کردستان نوشت
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» دارالعجزه « آنان يک  به گوش ايرانيان مقيم  تفليس و باکو رسانيده، با حمايت 
مکرم . پناهگاهی فراهم شود » ن اسالمسکونت  آوارگا« تأسيس کرده تا برای 

ثمرات غفلت وسهل « و » ستمديدگان ظلم اجانب«الملک نوشت اين وضع
طبق اين آمار فقط  حوزه : داد او درادامه آماری وحشتناک ارائه ) ١٠٧(انگاری 

عمدتاً  بيوه زنان و اطفال يک  حکومت او چهل هزار گرسنه و آواره  دارد که 
ً مريض بودند ه را در بر می گيرد، اين افراد تا  ده دوازده سال به نوشته . غالبا

خود داری نمايند، علی التحقيق  بالفرض تا زمستان اگر نوعی « مکرم الملک 
به .  يعنی همگی خواهند مرد ) ١٠٨(، »در زمستان کسی خالص نخواهد شد

صد تومان شد، برنج سيصد  سرعت در ايالت کردستان  قيمت گندم خرواری 
اندازه بود، حتی در تهران که زير  تومان، در ساير نقاط ايران هم گندم به همين 

قيمت نان به خرواری يک صد   نظارت ظاهری دولت مرکزی قرار داشت، 
  )  ١٠٩.( تومان بالغ  گرديد

خاص   اگر کردستان آماج حمالت روس و عثمانی بود، جنوب کشور و به طور 
بريتانيا به  درطول جنگ اّول جهانی . رديدفارس عرصه تطاول بريتانيا گ

حق ملّت  موازات نقض استقالل و تماميت ارضی کشور، کمترين رحمی در 
جنوب  کشور  شهرها و دهکده ها خراب شدند، اهالی بی گناه . ايران روا نداشت

ويران ساختند،  را غارت نمودند، تمامی قراء و بلوک حساس جنوب را با توپ 
برخ  نيروهای   رهای حاصل خيز را با قوای خود وهمدستی مراتع و کشتزا

سرتاسر «انگلستان  ايرانی چاپيدند وبه قول گروهی ازاهالی فارس، به اين شکل 
د رجنوب  »  .ساخت اين مملکت را با هيوالی رعب آور قحط وغال  مواجه  

اين شکل  امتداد داد، به کشور پليس  جنوب دامنه نفوذ خود را  تا اصفهان و يزد 
را فراهم می نمود با يک  نقاطی که ساليان  دراز تمامت آذوقه ايران « انگلستان

از غله و حبوبات و ارزاق  دنيا بيشرمی و وقاحت غصب کرد،  آنچه  محصول 
 ً از راه اهواز و محمره و  ديگر در اين امکنه سراغ داشتن، ضبط  و متدرجا

بين النهرين خويشتن در قشون  برای اعاشه ) ١١١(عباسی  و) ١١٠(ناصری 
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سکنه اين بخش » فرياد وفغان  الجوع « وضعيت بی اندازه بغرنج شد، . فرستادند
تلفات  « از سوی   ديگر . »می رسيد )  ١١٢( به عيوق « ها نواحی ايران، 

تجاوز کرده ]  در روز[يکصد و پنجاه نفر  يوميه  اصفهان و کاشان از يکصد و 
  ».است

بيگانه  ابع آن ديگر ناحيه ای بود که به شدت تحت تأثير قحطی، حمله قزوين و تو
 ١٣٣۵سال  روستاهای  قزوين به . و سوء مديريت روز به روز مقلس ترمی شد

بيچارگی تمام احشام   گرفتار قحط وغالی وحشتناکی شدند، مردم از فرط  فقر و 
ه ای از آنان از عد . ده و خوردند و يا به ثمن بخش فروختنديخود را سر بر

استيصال و گرسنگی به  روستاهای الموت که عين السلطنه شاهد آن بود، به دليل 
سالمت برند، ليکن وقتی وارد  تهران می رفتند به اين اميد که در پايتخت جان به 

روستای آنها فقط به دليل قحطی آشفته  تهران می شدند، می ديدند اگر وضعيتی 
سياسی، اقتصادی و اجتماعی از پای در  ضالت پيچيده شده بود، اين شهر را مع

اين نبود که غالت وجود  ١٢٩۶/  ١٩١٧  مسئله مهم در قحطی سال . می آورد
به دليل گرانی اينک ديگر مردم قدرت  نداشت، برعکس غالت فراوان بود، 

از ميزان غالت انبار شده محدود او که  عين السلطنه نقل می کند . خريد نداشتند
فروش می رفت، آن سال يک ثلث هم  ل گذشته تا نيمه های سال  دو ثلث سا

مقادير زيادی غالت و به طور خاص  شخص او با اين که . فروش  نرفته  بود
توانست  به آسانی خريداری کند، از اين امر  گندم را به ميزان پانصد خروار می 

تا چه رسد به  اندهمين غله جزيی خودش هم بم منصرف شد، زيرا می ترسيد که 
مطلب عين السلطنه نکته ای مهم را افشا . خريداری  کند اين مقادير ديگری هم 

به اندازه کافی وجود داشت،  اينکه  با وجود  خشکسالی   اينکه غالت : می کند
درانبارها نگهداری می گرديد واگر همين محصول در معتنابهی  ارزاق  مقادير

به واقع . تا حد زيادی مانع مرگ و مير می شد قرار می گرفت، اختيار مردم 
قدرت بود، اما محتکران قيمت ها را آنچنان باال برده بودند که کسی  محصول  

اما   مردم قزوين و حومه به دليل گرانی غالت به تنکابن می رفتند، . نداشت  خريد
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  )     ١١٣. ( فقط می توانستند مقداری  برنج  و ارزن  تهيه  نمايند

اموال  از هم  از قزوين گزارش می رسيد  که بالغ بر چهار صد هزار تومان ب
شرارت  سالدات ها در .  نقد مردم توسط  سالدات های روس به غارت رفته است

تکرار می  خود بسيار ُمصر بوده و دائماً اذيت و آزارهای  خود را به گونه ای 
مغازه ها  را  دم سلب کرده و اينان هر روز به وسيله ای آسايش را از مر. کردند

هيچ چيز پيدا  در بازارها  « غارت می نمودند، بنا به گزارش يک شاهد عينی 
خالی که اجناس  نمی شود،  تمام دکاکين عبارت است از يک سلسله  قفسه های 

هم  بدبخت  کسبه  آن را هر قدر خوب بود آنها را به غارت رفته و باقيمانده  را 
سالی که شدت  درچنين . طه ای مدفون و پنهان کرده انداز ترس خود دنق

[ کرده است، بيچاره  استيصال و گرانی طاقت فرسای ارزاق  عموم را مضطر 
  ».مانده اند به واسطه عدم امنيت از تحصيل  معاش محروم ] مردم

شده   در همين شکوئيه  آمده بود باغات اطراف قزوين توسط روس ها تاراج 
و هر  اينکه هر روز اينان چندين فقره جنايت مرتکب می شدند  است ، باالتر

کتک می زدند  کس را از باغبان و يا ديگران در باغ ها پيدا می کردند، به شدت 
زندگانی  محروم و  که شايد از « و يا به آنان زخم های مهلک وارد می نمودند 

مردم  در منتها  شوند، به فاصله کمی از اين زندگی آميخته به ننگ فارغ می 
مرتبه بدتر از زمان  درجه پريشانی و بدبختی، دادخواه نيست؛ ادارات صد 

طرفی رعايا و از جانبی  استبداد، ماليه دولت معرض يک دسته چپاولگر که از 
بی تفاوت ) ١١۴(ناصری  ماليه  مملکت را می چاپند، اداره حکومت با دوره 

نرسيدن به کارها و سرکيسه کردن  و  است، بازهمان فراش ها و نايب الحکومه
 )١١۶(  ».از زمان ناصری رواج دارد غيره  بهتر) ١١۵(مردم و قلق وخدمتانه 

های  در اين شهر روس ها به تجار و کسبه حمله ور شدند و دکان ها و حجره   
سيد دمحم  به سوی  مردم معترض تيراندازی شد، حجره آقا .  آنان را غارت نمودند

عمارت بانک  ه را شبانه غارت کردند، محل اين حجره در نزديکی رضوی زاد
از حمله مهاجمين  شاهنشاهی متعلق به انگليسی واقع بود، اما نگهبانان اين بانک 
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تومان دزديدند ، به  از اين حجره قريب يکهزار و پانصد . جلوگيری نکردند
و در تلگرفخانه  بستند دنبال اين حادثه  کليل تجار قزوين حجره های خود را 
اين امرهم فايده ای در  پناهنده  شدند، اما پناهندگان خود می گفتند  که می دانند 

کردند و خاطرنشان نمودند  تجاربه مقامات مسئول در تهران تلگراف . برندارد 
همين دليل تکليف خود را نمی  مردم قزوين و تجار از تهران مأيوس شده اند، به 

ملتجی « بيم آن می رود که مردم از اگر اين يأس ادامه يابد ،   تجار نوشتند. دانند
؛ يا در بانک انگليس ]گردند[ کارکنان آنان  به قونسول انگليس آن هم  به انگشت 

  ) ١١٧(».پناهنده  شوند
يعنی  در قزوين گندم  خرواری يکصد و سی تومان شد،  ١٢٩٧در اوايل  سال 

حتی  جو خرواری يکصد تومان و . لحداقل حدود بيست برابرقييمت معمو
فروش می  محصول بی ارزشی مثل ارزن خرواری شصت و هفت تومان به 

. شده بود رفت، باالتر اينکه  حبوبات مثل نخود و لوبيا خرواری صد تومان 
اما مأمورين   مردم  گرسنه الموت به  تنکابن می رفتند  تا برنج خريداری  کنند،  

دست خالی  مراجعت  اين مردم گرسنه « غن کرده بودند، حمل برنج را قد دولتی
از مهم ترين  مناطق  در شهر قزوين که » .می کنند، نفرين و ناسزا می گويند

بنا به گزارش . می دادند کشاورزی ايران بوده وهست، مردم از گرسنگی جان  
 زکيه از گرسنگی نيمه جان و  توی کوچه وخيابان نفوس « های شاهدان عينی 
حصبه  هم به نوبۀ خود مردم را   مرض وبا و )  ١١٨(»  .جان داده افتاده است

همه  رنگ پريده، چهره ها زرد،  درو می کرد، کسانی که زنده  مانده بودند  
باريک شده بود، مردم حتی نای راه  بدن ها  تکيده  و نحيف و گردن ها بسيار 

ز مردم از اين هم بدتر  بود، و رو در بسياری از مناطق حال  . رفتن نداشتند
بدتر ازهمه درويشعلی «بودن،  اغلب مردم گرسنه و درحال غش و ضعف 

... آمده اند، لوت، عريان ] الموت [ همدانی با برادرش، پسرش، زن وبچه اينجا 
حاليه . بعد پوست خريداری می کرد اين آدم کاسب  بود همه ساله متاع می آورد، 

  ) ١١٩(» .ما و اهل آبادی ما را  بردند وس ها تمام  مال اين قسم شده می گويد ر
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کمبود  در واليت معمور و سبز و خرم  مازندران ، همه جا خشکی بود، همه جا 
افزوده می  آب نگرانی جدی ايجاد  کرد،  روز به روز بر نرخ  اجناس و امتعه  

چاره به بي اين وضع  باعث شد مردم  . مصيبت بزرگ تر روس ها  بودند. شد
ديگر .  شوند ويژه در مناطق شمالی کشور به فقر و افالسی وصف ناپذير مبتال  

مردم را ويران  اينکه  در آمل آتش  سوزی مهيبی روی داد که خانه و کاشانه  
جمع شده و منتظر  ساخت ، ده هزارتن بی خانمان بيرون شهر گرسنه و عريان 

مقدار معتنابهی مال   ه  برنج و دويست هزار کيس.  کمک دولت مرکزی بودند
انگليسی ها  وعده دادند به  ) ١٢٠. (التجاره و اثاث  البيت آنها طعمه آتش گرديد

شرايط  غالت  ايران را  جمع  نيروهای  نظامی  خود دستور داده اند  در اين 
بحران به دولت ايران  کمک کنند  آوری  و احتکار نکنند، نيز قول دادند در رفع 

مبين اين موضوع  است که انگليسی   اين نکته خود .  اطر مردم آسوده  باشدتا خ
  .سراسر کشور نقش  مهمی داشته اند ها در احتکار غالت و شيوع  قحطی در 

گيالن   در گيالن وضع بهتر  بود، ميرزا  کوچک خان جنگلی که مانع  بيگانه به 
مهمترين  ، گيالن يکی از ميشد ، خدمات بزرگی به مردم اين منطقه انجام داد

به دستور . است نقاطی است که هيچ گزارشی از قحطی در آن مخابره نشده 
کردند تا توسط  معين  ميرزا، دويست خروار برنج  از رشت به تهران ارسال 

نيز ميرزا مساعدت کامل  . شود الووزراه  يعنی حسين خان عالء بين مردم تقسيم 
شده توسط دولت، دراسرع وقت به  خريداری  کرد تا چهارهزار خروار برنج

  )   ١٢١.(تهران فرستاده شود

شدت  کرمانشاه ازديگر نواحی غرب کشور بود که از جنگ و قحطی بزرگ به   
کنترات چی های به گزارش حکومت کرمانشاه، چون اتباع خارجه و . آسيب ديد

رعسرت زندگی د روسيه غله را انبار نموده بودند، اهالی به جهت کمی جنس 
متشکل از کارگزار  مجلسی  برای بررسی  بحران  در دارالحکومه  . می کردند

حضور کنسول های  و ساير مأمورين دولت، علماء اعيان، تجارو اصناف با 
موضوع بود که کنسول های  مذاکرات حول اين . روس و انگليس تشکيل  گرديد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٦١                                                                      ٣ج

  

  

  

آنان قول دادند تا . ن خود شوندمأموري روس و انگليس مانع از احتکارغله توسط 
قرار شد برای خريد غله از لرستان سی  دراين زمينه اقدامات مساعد انجام دهند، 

مأموری را برای خريد جنس به آن واليت   هزار تومان جمع آوری نمايند و 
گرديد  دو کميسيون برای مبارزه  با بحران غله   در همان جلسه مقرر . بفرستند

کميسيون پول و اعانه جمع  کند و کميسيون ديگر ابنارهای  يک  : وارد کار شود
اين  کميسيون، همچنين وظيفه داشت . شناسايی و مصادره نمايد محتکرين را 
همزمان در اصفهان آذوقه ناياب بود، )  ١٢٢.(خبازها  توزيع کند غله را ببين 
  حسين  کازرونی در اصفهان برادران فرزندان دمحم. بلوايی به پا شد در اين شهر 

شرکت مسعوديه . حاج دمحم حسين کازرونی معروف آنجا بلکه ايران بود بودند، 
به شمار   دراصفهان ازتأسيسات اواسالميه و کارخانۀ بافندگی کازرون شرکت  و

و  آقا ميرزا محمود کازرونی همراه با بردارانش يعنی ميرزا ابوالقاسم .می آمد
« اينان. می دادند روزی يک خروارنان به تهی دستان  ميرزا  دمحم علی کازرونی

ساعت از شب گذشته  دست از تجارت و کارهای خود کشيده از صبح  تا چهار  
تا چهارساعت ازشب   دامن بر کمر زده پشت دکان نانوايی ايستاده از صبح 

بليط از فقرا گرفته و نان  گذشته دامن برکمرزده پشت دکان نانوايی ايستاده، 
در . به آينده وجود نداشت هيچ اميدی ) ١٢۴. (شد) ١٢٣(» .جانی ميدهندم

و کاشان وضعيت مشابهی  نواحی مرکزی ايران مثل اراک، گلپايگان، خوانسار 
انگليس روس رسيد، امان مردم  به عبارت بهتر هر جا پای  قشون . وجود داشت

هزار خروار غله محروم چهار  قشون  روسی مقيم اراک، از مردم  .  بريده شد
روس ها  بدون پرداخت قيمت؛  خواستند، در گلپايگان اين ميزان تهيه شد،  اما 

قشون روس از انبارهای غله   « خبرمی رسيد که مجدداً . جنس را بردند
» !آن را هم تأديه  نمی نمايند گلپايگان جنس می برند و به هيچ وجه  قيمت 

روسيه،  وارد زنجان  شده اند ، در   در همين  حال خبر می رسيد قشون) ١٢۵(
غالت و آذوقه کمياب شده بود؛ باالتر  اين شهرهم مثل ساير شهرهای ايران، 

جغد قحطی بر فراز سر مردم به پرواز در  اينکه دراغلب موارد، غالت ناياب و 
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درمان خويش به هر طريقی زندگی را می  مردم  که خود با درد بی . آمده بود
ورود قشون روس به شهرشان به شدت وحشت  ينک با اعالن خبر گذرانيدند، ا
مضطربانه به اين می انديشيدند که با آن وضع فالکت  آنان  ) ١٢۶( زده شدند، 

 علّۀ مورد نياز روس ها  را تأمين  نمايند؟ و افالس، چگونه بايد 

 در ه کردند ددر زنجان زنان گرسنه به دارالحکومه مراجعه کردند، اما مشاه
فردی به  زنان در دارالحکومه را سنکسار نمودند و سپس  به خانه  . بسته است 

آتش کشيدند و  نام  جاجی سيد نعمت مراجعه  کردند، آنان  خانه اين مرد را به 
حمل  می کرد کتک  زدند  مردی به نام حاجی مهدی تاجر را که  آرد به رشت  

اين مرد را به خانه »  .است بنابر گزارش های  واصله مشرف به موت « که 
او قبض يکصد خروار گندم را  حاجی سيد دمحم آقای مجتهد بردند، در آنجا از 

مسئله نان مردم را شش  روزه  حل  والی شر قول داد . گرفتند و رهايش کردند
و از  مردم خواست دکان های خود ) ١٢٧(  . کند و اين مهم را سامان دهی نمايد

آقا مشهدی حسن حالج رنجبر نطقی «  و احوال  مين اوضاع  را  بگشايند ، در ه
مرام و روش دمکراسی و تهييج  عموم  به مناسبت  علمی و اجتماعی دائر بر 

نطق بليغی که حاوی «  نيز سيد دمحم تدين ! ايراد کرد در مسجد شاه » اين مرام
  » .دمطابقه آن با مرام دمکراسی  بود، بيان فرمو اصول عقايد اسالمی و 

غله  به قرار اطالعات واصله مسئله کميابی « :اما درست زير همان خبرآمده بود
و  ازنقاط، اسباب زحمت برای اهالی فراهم نموده؛ در يزد و قزوين و کاشان 

خبر  سمنان اغلب دکاکين بسته شده اهالی بی اندازه مضطرب می باشند و آنچه 
مشابهی  بعد از اين خبر، گزارش  »  .می رسد بيم اغتشاش از اين جهت می رود

کرمانشاه   از کرمانشاه  رسيده  بود، در اين گزارش هم ذکر شد که وضع نان در 
کسب مردم  بی اندازه  وخيم و جان و مال و ناموس مردم در خطر قرار دارد، 

در تلگرفخانه  به احتمال قريب به يقين تعطيل  خواهد گرديد، در ساوه هم مردم 
  )  ١٢٨. (انداختند ند کردند وبه واسطه گرانی نان سرو صدا به راه اجتماع کرد
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و  کرمان هم بيداد می کرد، تجاريزدی مقداری جنس از گرسنگی در يزد
حاکم  . کمک به مردم به يزد حمل نمايند خريداری کردند تا آن را برایرفسنجان 

حيات    صالح  نديده که جنس خريداری خود يزدی ها برای تأمين« کرمان 
خروار غله  تجار يزدی قصد داشتند دوازده هزار » .اهالی گرسنه  يزد حمل شود

راضی شدند  خريداری نمايند، اما مسئولين شهر کرمان احازه ندادند، تجار 
شد؛ باالخره دولت  حداکثرسه تا چهارهزار خروار خريداری کنند، بازهم مخالف 

  ) ١٢٩. (اجازه  ندادند ما  باز هم  دستورداد يک هزارخروار به يزد حمل گردد،

واليت   از آن سوی در يزد به واسطه کمی غله، گرانی بيداد ميکرد، در اين 
خبری ازنزوالت  بارانی نمی باريد واوضاع جّوی نشان می داد به اين زودی ها 

سر و روی آنان می  مردم نگران  بودند و اضطراب از . جوی نخواهد بود
عموم مردم  به تلگرافخانه  منان از اّول طلوع  آفتاب الينقطع در س) ١٣٠.(باريد

بنا بريک گزارش . می رفت آنها به آسمان » ناله الجوع الجوع« سرازير شدند و
هم رشته آن گسيخته شده،  تمام دکاکين بسته شده، عمل خبازخانه « تلگرافی

ستند، آن قدر فرياد تلگرافخانه ه علما و تجار و اعيان تماماً . هنگامه غريبی است
کرد، خوبست توجه عاجلی برای  بلند است که ممکن نيست  کار ] ص[ يا دمحم  

داده شده بود به تجار يزدی اجازه  والی کرمان دستور ) ١٣١( » .اهالی بشود
والی به وزير داخله . حمل کنند دهد برای نحات مردم يزد از گرسنگی، غله 

) ١٣٢.(حمل آن غير ممکن است دارد و تلگراف کرد که محصول کرمان آفت 
با مشکل  قحطی مواجه  نبود، البته  مشاهده می کنيم  که در اين ايام کرمان هم 

اين زمان در اين شهر سرپرسی  : دليل امر واضخ است. خود شهر کرمان
چنوب را راه اندازی کرد، نيز  سايکس زندگی می کرد که تشکيالت پليس 

به عبارت . دروازه رويايی هند ستان بود؛  سيستان هم کرمان کليد رسيدن به سي
جلوگيری از شورش مردم مانع تعميق  بهتر در کرمان هم خود انگليسی ها برای 

ديديم  هزاران خروار غله انبار شده بود  دراين شهرهمان طور که . قحطی شدند
هم ليکن اين امر . از گرسنگی می مردند اما مردم مناطق همجوار مثل يزد، 
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انقالب روسيه و درست زمانی که معلوم شده بود  مقطعی بود، درست به هنگام 
هستند، کرمان هم وضعيت ساير شهرهای  کشور مبتال  روس ها از ايران رفتنی 

  .شد

  :عين السلطنه به نقل ازروزنامۀ رعد می نويسد

نگی از گرسمسلمانان و ودايع الهی .  قحط و غال در تمام  مملکت  حکمفرماست
در همدان سی  . در شهر قم روزی پنجاه  نفرعجالتاً تلف می شود.  تلف می شوند

رعد به چشم ديده که   در طهران  خبرنگار . هزار نفر فقير اسم نويسی شده است
برای تغذيه خود و اطفالشان  جمعی زن و پير مرد ازسالح خانه  خون  گوسفند  

گوشت و پوست حتی استخوان های  وده شترمرده ای در خندق افتاده ب. می بردند
رعد می نويسد با يک نفراز دمکرات های   . آن را مردم شبانه برای خود برده اند

چه ترتيب است  که شما و رئيس آقای مخبر  جدّی مالقات کردم و گفتم اين 
من چند مرتيه به انها  گفتم که داخل عمل نان نشويد  گفت . السلطنه رفتارمی کنيد

حتی صفت . خارج است، قبول نکرده مرا مردود نمودند مخبرالسلطنه  از عهد
می گويند دولت دو . حاليه به اين ترتيب است که می بينيد . ارتجاع به من دادند

 )١٣٣.( حال برای نان پول داده وهيچ تفاوتی به حال مردم نکرده است کرورتا

مردم  انه قتل عام اين کرورها به جيب کسانی سرازير می شد که بی رحم! آری
خود  گرسنه را نظاره می کردند، اما جنازه های آنان را پلکان ثروتمند شدن 

ميل می  پولی که برای رفع گرسنگی مردم اختصاص داشت حيف و . قرار دادند
تهران با  رياست ارزاق  ١٣٣۶سال . شد و دراين حال هيچ فرياد رسی نبود

نفوس   ضعيت نان تهران واتالف و مخبرالسلطنه هدايت بود روزنامۀ رعد
هدايت  پايتخت را کار حزب دمکرات می دانست که می گفت رياست آنها با 

پنجاه و  نوشت در اين هفته » دمکرات ها بخوانند« در مقاله ای با عنوان. است
چهارصد و پنجاه  يک نفر از گرسنگی در تهران مردند، در محبس نظميه تهران 

نيست و در محبس به  وجود دارند که والدينشان معلوم  نفر محبوسند و اطفالی 
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تقصيريا بی گناهی آنان   اکثراين افراد هنوزمحاکمه نشده اند و . سر می برند
  )   ١٣۴.( اثبات نشده است

در . سوخت والياتی بود که درآتش بيداد وقحطی می  خراسان درزمره ديگر  
روزنامۀ   بدالحسين خراسانی به ، نامه ای باامضای ع١٣٣۵سال اواسط ذی قعده 

وبا، عدم   خراسان در آتش قحطی ، « : زبان آزاد رسيد، در اين نامه آمده است
و منقلب کردن  هر يک  از اين علل منفرداً  برای تهييج افکار . امنيت  می سوزد

چاپ خراسان  فقط نقل از روزنامۀ بهار . يک مردمان مطيع تری کافی است
عرض آنها نرسيده  ايالت به ] حاکم[ اهالی ستمديدۀ قوچان که عده ای : [ نوشت

تش زده آخود ريخته و  پناه  آورده  و نفط  روی )  ع(رضا[ بود، به صحن امام 
اين  است حال خالص کرده اند، اند و مردم جمع شده آنها را نيم سوخته 

جمعيت دليل قحطی بسته شدند،  درمشهد دکان های خبازی به  )١٣۵(»..خراسان
فرياد و فغانشان به هوا رفت ، احتمال  گرسنه در کنار خبازی ها تجمع کردند 

وزارت داخله به وزارت ماليه . می گرفت بروز شورش هر لحظه در شهر قوت 
بحران هرچه سريعترغال به اين منطقه ارسال  نوشت برای جلوگيری از تعميق 

  )  ١٣۶.(گردد

اره های مختلف دولتی ريختند و به قول هزار نفربه اددرساوه قريب چهار  
)  ١٣٧(  » .فرياد شان از بی نانی بلند است و به نان جو محتاجند« گزارشگران 

و مشغول   از منجيل خبرمی رسيد مأمورين مخصوص روسيه به طارم رفته اند 
طرف زنجان   آنان مقادير فراوانی  گندم و جو را به . جمع آوری غالت هستند

  )  ١٣٨.(انجا  انبار  نموده  بودند برده  و در

به  به ترويج مردم در برابر خبازخانه ها تجمع کردند،  ١٢٩۶از مرداد  سال  
سنگک   گزارش روزنامۀ نوبهارمردم  پنج  شش ساعت در مقابل نانوايی های 

تهران و  فقرای . معطل می شدند و دست آخر هم بدون  نان به خانه می رفتند 
که نان   طبقات فردوست اجتماع  تعلق داشتند، جلو نانوايی هايی کسانی که به 
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. نمی رسيد جو می فروختن  صف می کشيدند، اما باز هم چيزی به دست آنان  
محصول  گندم  اين  موضوعی شگفت انگيز بود، زيرا مرداد ماه فصل بر داشت 

از بخشی  و ساير غالت بود، پس چرا وضعيت به اين شکل در آمده بود؟ 
اما  واقعيت   می شد،  ١٢٩۵موضوع  مربوط  به فقدان  بارندگی زمستان سال 

سهولت  تأثير مخرب    امر اين بود که اين موضوع  حداقل در تهران نبايد به اين 
شکل  را مشاهده  نکرده و   بر جای گذارد ، تهران هرگز تاکنون وضعيتی به اين 

  . به خود  نديده بود

کننده  ، ابتدا اخبار نگران   ١٢٩۶ابق با تيرومرداد ماه سال مط١٣٣۵شوال سال 
به روز  نان روز . تری در مورد مسئله نان از سراسر کشور به گوش  می رسيد

«  ساخت،  کمترمی شد، اين موضوع اسباب زحمات فراوانی برای مردم فراهم 
بعضی ها   طرف فقرای بيچاره با نهايت سختی گذران  می نمايند و با اينکه از 
شده است، مقامات  پيشنهادهايی راجع به  اداره کردن امر نان و تنزل قيمت آن 
چه  تصميم اتخاذ  مربوط توجهی ننموده و معلوم نيست برای آسايش اهالی 

اندازه  کافی وارد  در حالی که در آن روزها گندم به )  ١٣٩(». خواهند نمود
منافع « احتکار کرده خبازها گندم را  شهر تهران می شد، اما برخی از مالکين و

برای جلوگيری از  دولت نتوانست » .عمده را برای خود پيش بينی نموده اند
دهد؛ درنتيجه  موضوع  حرکات ضد انسانی خبازها و محتکرين ادقامی صورت 

سخت ترمی شد، درست در  نان به مشکلی الينحل مبدل گرديده و روز به روز 
شب مقابل نانوايی ها تجمع می  صبح تا ظهر و از ظهر تا ضعيت مردم از .اين و
آورند وبه خانه برند، اما هميشه ناکام  به اميد اينکه نانی به دست )  ١۴٠.(کردند

رسيد که همه روزه از شهرها و واليات  درعين حال گزارش می . می ماندند
مضمون می رسد، همه اين تلگراف ها يک  ديگر هم تلگراف های نگران کننده 

  . قحطی : داشت

خبر  از سرزمين آذربايجان واردبيل گرفته تا فارس و کرمان و يزد و خراسان؛  
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  :به طورمثال گزارش می رسيد. اصلی قحطی بود

  خراسان بدبخت پنج ماه است سختی آتيه خود را پيش بينی کرده و

خود  دولتی را بهتلگراف عديده به دولت مخابره نمود وتقاضا کرد که گندم 
در عين حال . از واليت خراسان فرياد استغاثه بلند است هنوز... بفروشند رعيت 

تمام سرحدات ايران جنس به خارج  حمل می شود و مجتکرين سفله نيز   از 
در امر آذوقه   تهران به احتکار مشغول واداره ای که بتواند محل حتی در هر  در

  )  ١۴١.(وجود  نيستباالخصاص نظری داشته باشد معمومی ايران 

تومان  درتبريزهم قحطی بيداد می کرد، برنج خرواری هزارتومان ويک من ده 
روسيه  .  شده بود که با معيارهای زندگی آن زمان بسيار سرسام آورتلقی ميشد

رسيد، از آن  درگير مسائل داخلی خود بود و محصولی ازانجا به آذربايجان نمی 
سر منزل  انگليسی ها نمی گذارند آذوقه به از طرف طهران هم که « سوی 

بود که هر روز  نتيجه مرگ و مير دهشتناکی ) ١۴٢(»تبريز از اين طرف برود
گرسنگی  می مردند،  از مردم قربانی می گرفت و در اروميه مردم هر روز از 

فلک زده خود داری نمی  از هيچ  گونه قتل و غارت مردم » سی هزار اشرار« 
تقاضا  . بيچاره  متواری بود روس  با اين راهزنان همراه و رعيت  کردند، قشون

نجات مردم از گرسنگی به  شده بود دولت مرکزی ده هزار خروارغله برای 
معمول بفروشند و نصف ديگر را  آنجا فرستد، پنج هزار خروار را مطابق نرخ 

  ) ١۴٣.(به رايگان بين فقرا توزيع  نمايند

انگيز  طی در اروميه  دست کمی ازسايراسفناک و رقت وضع  کمبود ارزاق قح
مستولی شده  سختی ارزاق و قحطی بعالوه گرسنگی به حدی « گفته می شد. بود

)   ١۴۴(».نشوند که ازقرارراپورت، روزی نيست چندين نفرازگرسنگی تلف 
ارومی هم گزارش شد،  اين وضعيت اسفناک توسط دمحم حسن نظم السلطنه افشار 

زده اختصاص داد، اين  ی از حقوق خود را برای کمک به مردم فلک او نيم
  .زبان آزاد منتشر شد در روز نامۀ » بذل  نصف حقوق « موضوع با عنوان 
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و  همچنين در اروميه آفات و خسارات وارده برمردم باعث شد بازاريان و تجار  
کرد،  ايت  اصناف و کسبه از هستی ساقط  شوند، اين معضل به روستاها هم سر

روزها   که  اهالی فلک زده  در کمال عسرت  و پريشانی  و در ماه  رمضاه « 
  ) ١۴۵(  » .روزه بودند  و برای  شب؛  نان خالی هم پيدا  نمی کردند

از   ١٢٩۶بان  ماه آو  ١٩١٧قمری مصادف با نوامبر ١٣٣۶در اوايل سال 
پيداست  «  ج شده است و تبريز خبر می رسيد اين شهراز حالت طبيعی خود خار

کيست و   مجرک  . که دست های نا مبارکی در کارآشفتگی آن ايالت داخل است
توان تخمين  مقصودش چيست؟ هنوز به ثبوت نرسيده، ولی تا اين اندازه می 

عناصر بدان ناحيه  نمود که از يک ماه و نيم به اين طرف پس از ورود بعضی 
عناصرمخفياً به نام شعبه  بعضی ! ديدارشده استيک الت ناشايسته ای در اينجا پ

بدون يک پرنسيپ و اساس  کميتۀ مجازات آن شهراز اهالی شهر و مردم متفرقه 
ظرف چند هفته متجاوزاز  حزبی مجتمع و شروع به قتل اشخاص نموده و در 
از طرف نظميه و حکومت   شش هفت نفر را به اقسام مختلفه به قتل رسانيده و 

  )  ١۴۶(».است ز اقدام روشن به عمل نيامده آنجا  ني

. عشايرداشتمعضل نان ايران ريشه ای هم در خيانت های برخی سران قبال و 
نشود،  که وزارت ماليه دستورداده بود عالت به خارج کشور حمل  با اين که 

مأمورين   آنها . خوانين ماکو اقدام به صدور گندم ايران به روسيه می کردند
در رأس همه  تهديد و يا تطميع کرده و کار خود را انجام می دادند،  گمرک را

تصميم دولت را  اينان اقبال السلطنه ماکويی قرارداشت، به وی دستورداده شد 
به دليل  )١۴٧.(کند محترم شمارد وازحمل غله به خارج کشور خود داری 

و آلمان، عثمانی  اقداماتی ازاين دشت، همراه با تجاوزطلبی های روس و 
رمضان سال  به واقع از . وضعيت مناطق غربی ايران به شدت بحرانی شد

هيچ « : گرائيده بود وضعيت به وخامت  ١٢٩٧مطابق با سيزدهم سرطان ١٣٣۶
نديده بودم که افطارو  من همچو رمضانی درعمرم . چيز برای خوردن نداريم
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با )      ١۴٨(» .است اصالً ميوه هم کم . سحری هيچ نباشد و گرسنه بلند شويم
گندم فراوان بود، اما  اينکه در اين دوره در برخی مقاطع ارزاق و به ويژه 
مردم از گرسنگی . شد ازدکان های نانوايی فقط صدای ضجۀ مردم شنيده می 

از بی نانی و بی چيزی  زن ها و اطفال در کوچه ها « رمق راه رفتن نداشتند،  
با اينکه  )   ١۴٩(».می کند قسی القلبی را آب   دل هر] می ميرند و اين مطلب[

می شد و آنها هم البته نانی به  هراز چند گاهی مقداری گندم به نانوايی ها داده 
نانوايی ها بسيار شلوغ بود ؛ هيچ  دست مردم می دادند، اما در سراسر اين دوره 

از جاهای وضعيت تهران هم بيش  . گاه نانوايی ها از جمعيت انبوه خالی نشد
  .ديگر رقت بار بود

  :داد روزنامۀ نوبهار وضعيت کشور را در اين مقطع تاريخی اين گونه گزارش  

رسد، تأثيرات احوال عموميه چندان خوش نيست، اخبارناهنجارازهمه طرف می 
طبيعت و خشکسالی  الاباليگری هيأت های حکومت، عدم مساعدت نفوذ خارجی،

به خارجه ، جور و  اعتاف  حمل جنس از هر سو  های عمومی ، ملخ  خوارگی،
از خارج و داخل، اينها  همه  حکام ، تجاوز راهزنان، مسدود شدن طرق تجارت 

تجاوزات آنها و عدم مراعات نظم و  با وجود عساکر اجنبی در قطعات مملکت و 
پر خوف و خطری را بر سنين حيات  ديسپلين قشون روس  توأم شده و يک سال 

گرسنکی و فقر جيزی نيست که بتوان آن را جزو ساير . عالوه می نمايد اتيره م
 قدربه تحمل آن وادارساخت، يک ملّت هر  تحمل نمودو يا ملّت را بدبختی ها 

  )١۵٠. (وهر قدر بردبارباشد دربرابر فقرو احتياج نمی تواند تسليم نشود  فداکار

روسيه  با اينکه در . يافت بحران ايران شدت ١٢٩۶در ماه های تير ومرداد سال 
کرنسکی زمامدار  امور  قدرت خلع شده و تزار از انقالبی به وقوع پيوسته و

دريغ  نمی  اما قشون روس از وحشيگری های همبستگی خود . گرديده بود
قربانی   تهاجمات  کشور همچنان آماج حمالت آنها بود و مردم فقيرايران . کردند

خروج  نيروهايش   ئله اين بود که روسيه در آستانه بالوقفه روس ها بودند، مس
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خروج هم مردان ايران   را  از کشور بود؛ اما سربازان اين کشورحتی به هنگام 
وضعيت بود که کميتۀ  مجازات    درهمين . مورد حمالت خود قرار می دادند

ل   جنگی روانی با توزيع  شبنامه ها شک . همچنان به عمليات خود ادامه می داد
همزمان فقر، قحطی ، . نا اميد می کرد گرفته بود که مردم را نسبت به آينده 
ومير ناشی از اين بحران؛ سيمای کشور    گرسنگی و سايه های وحشتناکی مرگ 

در اين شرايط  بود که بهار نسبت به . کدرکرد به ويژه  تهران را هر چه بيشتر 
  .داد وضعيت کشور ياز هم  هشدار 

  : نوشت بهار   

بدبختی  الزم نيست تکرار شود، نوحه نبايد خواند  بلکه درموقع خشم و فشار   
مشغول يغمای   قشون روس يا بالطبع يا با تحرک . بايد فکر کرد و بازهم فکر

 حوزه  تاراج شهرهای ايران و تاراج بازارهای ما شده اند و بيم آن است که 
ايران هم بحران مثل  نگامۀ بدبختی، در کاری آن اهريمنان توسعه يابد، درين ه

کسی به ! نشان  می دهد يک ديو سياه ، دندان های زرد  گنديده  خود را به ما 
استفاده های شخصی و  مردم بد اخالق در فکر! وزرا بيچاره اند! فکر نيست

و شهر تهران مرکز فساد  فرزند  وطن الحق که ناخلف و نااليق ! تنزل ديگرانند
روز گارما چنين ! آورده است بدبختی مثل از هر طرف به ما هجوم  اخالق و 

ايران پسر اردشير بابکان نمی داند  آيا شاه در چه خيال است؟ آيا شهنشاه ! است
خارج طهران، دراين صحراهای بی سايبان  درکشورش چه هنگامه ای است؟ در

وشن است چه خبراست؟  اين آتش ها از چه جا ر و درين شهرهای بی صاحب، 
يا از لندن؟ از برلن و يا از قسطتنطنيه ؟ خير شاه  شده است؟ از پطرو گراد و 

روی  ، دشمن درتهران است نمی گذاردما...که ازتهران می داند، ما هم می دانيم 
 ) ١۵١! (است هميشه درتهران بوده وحاال هم درتهران زيارت کنيم، را سعادت 

نوبهار را توقيف  بود که شاه دستور دادنگارش مقاالتی از اين دست  بعد از
  . کنند
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دربار  درچنين اوضاع و احوالی بود که تنی چند به عنوان نمايندگان اصناف  به   
دولت  از طرف  . صاحبقرانيه رفتند و به عنوان کمبود نان تحصن اختيارکردند

به  گفتند متحصنين تقاضای خود را بنويسند تا  دوتن آنان احضارکردند و
تحصن  کميسيون ارزاق رود و دستور رسيدگی داده شود، ما اين گروه دست از 

طهران  می  به تحريک و پول سفارت انگليس اهالی  « در تهران . خود نکشيدند
. متحصن شوند زده  خواستند برای نان بلوايی بکنند يا بروند صاحبقرانيه چادر

» .خوانی ميکننند ند روضه به بعضی هم پول داده ا. به هزارماجرا جلوگيری شد
)١۵٢   (  

به تحريک انگليسی ها انقالبی جهت نان « :باالخره هم اين امرمحقق شد
  حسين » .انقالب نان منجربه تغييرکابينه شد. طهران روی داده مثل روسيه در

)  ١۵٣( .کرد صبا ترسناک از تغيير کابينه اينک ازاتحاد نيروها حمايت می
ساز خالی می  ين الدوله افتاد، کابينه  از نيروهای  بحران اينک قدرت به دست ع

مستوفی الممالک  : شد و به جای آنها رجال معمر در وزارتخانه ها جای گرفتند
عدليه، مؤتمن الملک   وزير وزير مشاور، مشيرالدوله وزيرجنگ، عالء السلطنه 

باشد دراين  يک نفر طبيب چون درهر کابينه هم بايد « : وزير ماليه گرديدند
امين الملک برقرار شده  کابينه هم به جای حکيم الملک، دکتر اسماعيل خان 

ناچارازعضويت طبيب  مملکت مريض است وزرای ما مريض تر، . است
ساعت بارديگر بحران  طلوع   اما درست بعد از بيست و چهار )  ١۵۴(» .هستند

وزرا همه مشعول  اين فکر . تنپذيرف عين الدوله استعفا داد اما شاه آن را . کرد
کرد؟  نتيجۀ مذاکرات اين بود که  راهی  بودند که برای تهيه نان مردم چه بايد 

اين . دردهای بی درمان ايران زياد است « نيست، در نتيجه همه استعفا دادند، 
. هيچ نقطه هم نمی توانند تهيه روزی کنند حکايت قحطی هم مزيد علت شده از 

در تهران  به آن ) ١۵۵(».گرسنگی تلف می شود ی ايران آدم از در تمام شهرها
نانوايی باز بوده ، ده تای آنها  دولتی  و بيست تای  بزرگی فقط سی باب  دکان 
عين السلطنه به نقل از ميرزا علی اکبر خان . بود ديگر به اختيارخود نانواها 
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خبار موثقی از تهران در زمان  دمحم علی شاه که ا قزوينی از محبوسين باغشاه 
قحطی نان است و روزی اقالً  يکصد  نفر « شهر،  داشت  نقل می کند در اين 

ساير . شود در معابر و روز به روزهم در تزايد است آدم از گرسنگی تلف می 
  )  ١۵۶(»  .اغتشاش، دزدی، سرقت حکمفرماست واليات هم قحط و غال، 

وثوق    ه دولت عالء  السلطنه به جای به واقع دورۀ اوج قحطی زمانی بود ک  
تشکيالت   قدرت را به  دست گرفت، اين دوره طاليی نفوذ گروه های مافيايی در 

. مجازات نيزاين دوره مصادف بود با ادامه عمليات کميتۀ . اداری کشوربود
نتيجه عدم   باالخره دولت عالء السلطنه اعالم داشت مسئله گرانی ارزاق که 

های کابينه به  شکسالی و سن زدگی است، از عمده ترين دلمشغولی بارندگی، خ
کند تا با بحران  وی اعالم نمود برنج از مازندران وارد تهران می .  شمارمی آيد
محصول خود را به مردم  از سويی به انبارداران گندم و جو گفته شد . مقابله شود

را انجام دهند، دولت به قيمت  عرضه نمايند، اگرانبارداران به ميل خود اين  کار 
خواهد کرد، اما اگر دولت آنان را  عادالنه از آنان گندم و سايرغالت خريداری 

. از خرواری سی تومان نخواهد داد مجبور به گشودن انبارهای خود کند؛ بيش 
)١۵٧    (    

   نان بحران  پرده  پشت  های دست

قرار  وز بيشتر مورد تهديد  وضعيت نان وقحطی بزرگی که تهران را روز به ر
دست  ميداد، بسيار مشکوک به نظر می رسيد، اين وضع  از نظر  بسياری از 

های  اندرکاران دور نماند و به صراحت  به مصنوعی بودن بسياری از تنش 
افراد بود که  بدون ترديد ملک الشعراء بهارشجاع ترين اين . کشوراشاره می شد

پنجاه  خروار گندم  ز دولت روزی دويست و چهل چه خبر؟  امرو« : می نوشت
سخت و خراب  است که   به خبازخانه می دهد و معذالک کار نان به درجه ای 

صورتی که ميزان نان روزانه  بدبينی های ما را تا اين درجه  قوت می دهد، در 
نان به اين عسرت و خرابی نبوده  تهران همه وقت کمترازاين بوده وهيچ وقت 
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اين کندم ها، آردها و نان ها به کجا  بهار از دست اندرکاران می پرسيد » !است
آرد را از دولت گرفته و در زير زمين  کدامين دست است که گندم و « می رود، 

  )  ١۵٨( »ذخيره وانبار می نمايد؟ ها، انبارها برای تهيه مرگ سياسی ما 

ال بهار دور نمی ماند، اين نکته ای مهم بود که از ديد بصيرت آميز امث   
توضيح می دهد تمام بحران برای اين است تا با مخالفين تسويه حساب  او 

شود و کار ايران به اغتشاشی ختم گردد تا از دورن آن با يک کودتا به  سياسی  
  .ميراث مشروطه است، پشت  پا زده شود هرچه  

که خبازها آردهای وزرای کابينۀ عالءالسلطنه خود بهتر ميدانند  اونوشت   
را به محتکرين می فروشند، به جای نان معمولی؛ نان قندی احتکارشده 

روغنی توليد شده و انبار می گردد تا با گسترش قحطی به قيمت گرانتر  و 
مردم  گرسنه فروخته  شود؛ آری دولت و وزرا اين سناريو را خوانده اند  به 
  :کشيد بهار فرياد  . بر نمی آيند» نيناين خائ«شگفت اينکه درصدد برخورد با اما 

بدبخت فدای  ه وقت بايد مشتی مردم چتا و! اغفال تا کی؟ صبر وبردباری تا چند  
  رعيت برباد رود؟  القيدی جمعی و آنتريک خائنانه جمعی ديگرشده و خانمان 

داران  نمی بينيد که دشمنان مشروطيت ومجلس به وسيله نان، هوس مگر
پا کردن  زارت و غيره به وسيله نان، طرفداران نفوذ خارجه و بی و وديکتاتوی 

مفسدين  بدين  استقالل مملکت و به وسيله نان و باالخره تمام دزدان و شيادان و 
عاليه بر آمده  و  وسيله شب و روز مشغول دوندگی و احتکارو اغفال مقامات 

بی پاکرده، نفوذ  را  می خواهند از اين راه انتخابات را معوق ساخته ، کابينه
فساد سوق داده و  خارجه را شديد نموده،  افکار عمومی را به طرف هيجان و 

کرده و آخرين  مقصود   بالنتيجه در آخر کار با دو لقمه نان عموم مردم را صيد 
بار در وسط بازی بر همخورد،  را که يک ) ١۵٩(نامقدس و نابکار ترين رولی 

تختگاه کيان و در پشت ميز ميرزا  تقی  ن را در باالی  بار ديگر از سرگرفته و آ
  ) ١۶٠! (کنند؟ خان امير کبير بدبختانه  بازی 
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پشت   اين نکات نشان دهندۀ اين است که بهار در زمرۀ  معدود  افرادی بود که   
. بر آمده بود پرده  سياست های جاری  کشور کشف کرده و در صدد افشای  آن 

مصلحت  انديشی   ازمقاله  پيداست بهار هم بناچار، از نوعی  اما همان طور که 
خود محافظه کاری  نشان  ناگزير بود ويا رد نشان دادن دست های پشت پرده از 

شيادانی ياد کرد  که نه در  بهار در زمره  نخستين افرادی بود  که از .  می داد
او .  ارضی کشور تماميت مشروطيت و الزامات آن وفا درند و نه به استقالل 

آخور بيگانه  دارند و تالش دارند  در  بحران سازان را کسانی می دانست که سر
هرآن چيزی که وجهی مثبت داشت و آنان  به نام مشروطه، به نام آزادی و به نام 

فاتحه مشروطه و آزادی را بخوانند و ديکتاتوری . زدند آن دم می  به دروغ از
او کشف کرد که  بحران سازان به . تحميل نمايند بر کشور مورد نظر خود را 

در قحطی و گرسنگی نگه می دارند، هر روز آشوبی به پا می  عمد مردم را 
به  کميتۀ  مجازت و جوجه های ترور تشکيل می دهند تا روزی که مردم  کنند و 

و آنگاه  کلی نا اميد و مأيوس شدند، تير خالص را بر فرق مشروطه  شليک کنند 
اعطا کنند  ت از کارهای خود بردارند وسپس همين دو لقمه نان را  به مردم دس

آرامش و رونق   تا توده ها را مديون خويش نمايند وخويشتن را عامل ثبات و
سازان اين است  که در  نشان داد هدف اصلی بحران  او. اقتصادی معرفی سازند

بهار دست اندرکاران  ل بار و دولت  نفوذی  تام به دست آورند، به همين دلي
زنيد و چرا ديده و دانسته به  چرا خود را به کوری می « دولت را نهيب داد که 

مهلت داده و دلير می کنيد که  سکوت می گذرانيد و برای چه  دشمن را آن قدر 
او وضعيت آن دورۀ پر »  !آمد؟ فردا از عهده او نه شما و نه ديگران نتوانندبر 

  .با کفش آهنينی  در آن راه  پيمود سنگالخی  دانست که بايد  مخاف و مهابت را 

تحوالت   بهار در مقاله ای ديگر باز هم بصيرت و هوشياری خود را در مورد  
بزرگ اين کابينه  يگانه شاهکار دشمنان « او نوشت . آن  زمان به نمايش گذاشت

مام نقاط ايران بدين  ت و تمام کابينه های ملّی، امروزه احتکار گندم است که در 
روز معين برای برهم  وسيله غالت و ارزاق عمومی احتکارشده و در يک 
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بخواهد، دو وسيله قوی   زدن؛  چه مجلس، چه  کابينه و چه هر چيزی که دلشان 
به عبارتی بهار )  ١۶١(  » !يعنی هم درد و هم درمان در دست خودشان باشد؟

داخلی و :  که دو وجه  دارد ی بحرانی است  به بهترين وجه نشان داد مسئلۀ قحط
همسو وهم جهت هستند، مسئلۀ  دشمنان داخلی وخارجی که با هم . خارجی

اينان . تسلط بر کشور مبدل کرده اند بحران نان و قحطی را به وسيله ای برای 
قدرت را بهدست  گرفتند، بحرانبه گونه ای  در موقعی که کابينه مورد نظر آنان 

های  قبلی به دليل  ضعف و يا عمد بوده  که  کنند  تا نشان دهند کابينه حل  می 
را حل نمايند؛ البته بهار بارها  توضيح  داد  که  نتوانسته اند  موضوع نان مردم 

تا با بحرانی ساختن فضای کشورکودتايی  سازمان   گروه ياد شده  درصدد هستند 
  ) I . (به باد فنا  سپارندومشروطه خواهی را  دهند و بنياد مشروطه  

بايد  پاره  را » سالسل و اغالل عادت وزنجير غفلت و جهالت « : بهارادامه  داد
و جهل را به  زنجير روس از ما باز شده ، ولی  ما خودمان زنجيرغفلت « کرد، 

بهار نوشت روس ها  ) ١۶٢(» !خودآويخته وبر بدبختی خودمان ادامه داده ايم
ها احتکار می شود و به  نه اند اما  به نام آنان اموال ايرانی هم می گويند گرس

روس ها خاطر نشان کرد   او از زبان . قيمت گران به ايشان فروخته می شد
امورغالت دور کنيد ، ارزاق  را  بياييد  بررسی نماييد و محتکرين را از اداره 
. به انجام  رسانيدنموده  و کار را  بين مردم و قشون مستقر در قزوين توزيع  
و دست های پشت پردۀ   آن مطلع   توضيح  داده شد دولت از مسئله بحران  نان 

زمينه  تفيش الزم را انجام  نمی دهد، بهار  است اما  اداره  اراق عمومی در اين 
دراحتکار غالت سخن به ميان   آورد و نوشت  از دست های مرموز انگليسی ها 

، در آن »عنقريب در شمال هم سرايت  خواهد کرد وب تدبيرمشئوم احتکار جن« 
اوضاع  مردم  هياهو  به راه خواهند انداخت و روس ها  روز به دليل وخامت 

الزم به يادآوری است، درست متعاقب )  ١۶٣.( خواهند افزود برشرارت  خود  
 .انگلستان تالش داشت راه خود  را به سوی شمال کشور باز کند انقالب روسيه، 

می داد اگر اين امر محقق شود، همان قحطی که جنوب را به  ستوه  بهارهشدار 
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  . است؛  گيالن راهم متالشی  خواهد ساخت  آورده 

محتکرين داخلی  مردم، فقط اين نکتۀ مهم اين است که دراحتکارچنين مورد نياز
 ايجاددر بلکه انگليسی ها با قدرت تمام  که تيشه به ريشۀ کشورمی زدند،نبودند

موجب اطالعات  روزنامۀ زبان آزاد نوشت به .اين مصيبت بزرگ مداخله داشتند
انگليسی چه مستقيم و  متواتری که درادارۀ آن روزنامه رسيده است، مأمورين   

جنوب کشور شده  وهر  ، مشغول خريد جنس در»چه به دستياری دالالن مظلمه
انبارمی کنند اينان به هيچ وجه  جا جنسی می يابند ، به قيمت گزاف می خرند و 
کمی غله درآن حدود که باعث  رعايت حال فالکت بارمردم را نمی کردند و 
اين  .کوچک ترين اهميتی نداشت گرسنگی روز افزون مردم می شد، برای شان 

 وضعت در عمومی می شد، اين عمليات باعث گرانی غلبه وسختی ارزاق 
توليد يک «جنوبی کشورتوسعه يافته و اط اصفهان، يزد، کرمان، فارس وسايرنق

  )  ١۶۴( ».بی بضاعت فراهم شده است نوع وحشت برای اهالی بيچاره و

رئيس    درست در اين شرايط  و دقيقاً به هنگام تصدی عالء السلطنه به عنوان   
برخی  از . شد انتخابات  تهران انجام  ١٣٣۵الوزراء  يعنی درماه ذی حجه سال 

مه  ٢۶مطابق با   ١٣٣۵سيون انتخابات که روز هفتم  شعيبان اعضای  کمي
به شمارمی رفتند،  تشکيل شد، گسانی بودند که مخالف تشکيل مجلس  ١٩١٧

مشيرالدوله، مؤتمن   مستوفی الممالک، : اعضای اين کميسيون عبارت بودند از
)      ١۶۵. (ممتاز الدوله الملک، محتشم السلطنه، مستشارالدوله، حکيم الملک و

الدوله و ممتازالدوله مخالف  از بين اينان به طور قطع محتشم السلطنه، مستشار 
  .تشکيل  مجلس  بودند

های  در شهربزرگی مثل تهران فقط توانستند سيزده هزار تن را به پای صندوق  

يعنی  اقالً يک کرور جمعيت داشت، « شهر تهران در آن زمان . رأی بکشانند

تن  ١٨۶٠٠٠حداقل زاين جمعيت بنابرگزارش های رسمیا. پانصدهزارتن

قمری بدورد حيات    ١٣٣۶ن درسال  آدراثر گرسنگی و بيماری های ناشی از 
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انگليس های می « : افزود خالصه اينکه اين انتخابات مشکلی بر مشکالت . گفتند

ت تعرفه گرفتن معلوم است در حقيق گفتند عدم ميل مردم به انعقاد مجلس ازهمين 

مستمسک خوبی به دست انگليس ها و  برای اهل طهران وعدم ميل آنها 

آن دمکرات ها بود، گروه دمکرات های  اکثريت نمايندگان از » .مرتجعين افتاد

 .ها تنها دوتن به نمايندگی انتخاب شدند ضد تشکيلی منحل شد،ازاعتدالی 

  .موافقت نداشت انگليسها برگزاری انتخابات ايران به عبارت واضح تر، )١۶۶(

باعث  از آن سوی با اينکه دسايس بيگانگان، شيادان داخلی و تهی بودن خزانه    

توانست    بحران نان شده بود، اما به قول برخی ناظرين، اين معضالت نمی 

معضالت نمی  مانع از اصالح نان شده بود، اما به  قول برخی ناظرين، اين 

موضوعی بود بيش  به واقع تأمين نان تهران، . توانست مانع از اصالح امر شود

دغدغه بحران نان  آسوده  پا افتاده ، کابينه های بعد از مشروطه شايد هيچ گاه از 

هميشه يکی از  دلمشغولی  نبوده اند، حتی ازدوره فتحعلی شاه قاجاراين موضوع 

هيچ گاه از زيربار معضل  دولت ها و حکومت ايران . های حکمت ايران بود

از بروز قحطی شدند، هر  يادشده شانه تهی نکردند و تا آنجا که توانستند مانع 

خطری جدّی کشور را تهديد   چند در مواردی مثل قحطی بزرگ دوره سپهساالر 

فراتر از آن  چيزی می شد  کهب ه  نمود؛ اما ابعاد  فاجعه در اين زمان  بسيار  

ات و اقدامات الزم برای تمهيد دولت های دوره مشروطه . تصّورمی آمد

انديشيده بودند، از جمله اينکه  اعتباری    جلوگيری از قحطی را حداقل در تهران 

وزير داخله قرار داده شد، او هم بر همان    در اختيار قوام السلطنه معاون وقت 

سامانی داد، به واقع اين انبارها درآستانه  انباشته  اساس انبارهای دولتی را سرو 

کارهای وقوت اليموت اکثريت جمعيت تهران بود،  مايحتاج مردم  ازشدن 

   )   II .(می گشت؛ ليکن  ناگاه  وضع  تغيير يافت طبيعی  بازمجازی 
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 بزرگ قحطی و محتکران 

محتکرين  تجار و . از مهمترين عوامل بروز قحطی در کشور محتکران بودند   
جايی که  هر . ت بسته بودندايرانی، دست روس و انگليس را در قضيه از پش

اينان . می شد دست روس و انگليس به مردم نمی رسيد، سر و کله محتکرين پيدا 
کاالهای  مورد نياز و  . غالت و مايحتاج مردم را می خريدند و انبار می نمودند

  :ضروری خارجی هم روز به روز کمياب تر می شد

اشرار  و  برای شکم  و ملبوس ، با اين گرفتاری مردم .  همه چيز در ترقی است
مشغول  چپاول و  مفسدين  مملکت هم دست از کارهای خويش برنداشته متصل 

قشقائی تا ورامين و شهريار  سارقين ايل . غارت دهات و مزارع و شهرها هستند
يک مسئله گرفتاری مردم اين  ازهمين . وسرقت می کنند] اند[طهران آمده 

  )  ١۶٧.(مملکت  خوب معلوم می شود

که  عمادالسلطنه از تهران به برادرش عين السلطنه  ١٣٣۶در ربيع االّول سال 
  :در الموت اقامت  داشت، نوشت

در  . از بابت قحطی و نيامدن باران و هنگامه ای که برپاست ديگر نوشتن ندارد
. حکمفرماست طهران نمی شود نوشت  که به مردم چه می گذرد و چه وحشتی 

قيمت از اين  که غله دارند ديگر يقين گله نبايد  داشته باشند زيرا  اما کسانی
شود، يعنی  به قيمت  باالتر نمی شود و آنچه نوشته  بوديد يقين است اصالح می 

  )    ١۶٨.(اعلی خواهند خريد و برای سرکار  بد نيست

ت خاطرا همين عين السلطنه ای که اين همه از قحط و غال می ناليد، بر اساس 
نوشت درست  خودش از محتکران  سر شناس بود، برادرش از تهران به او می 

فراوان انبار  است که قحطی و گرسنگی بيداد می کند، اما برای او که غالت 
اين نمونه !   غالت کرده است، موقعيتی است بسيارمناسب برای گرانتر فروختن 

  .بود دی ای  از بيرحمی  مالکين و متمولين در برابر مردم عا
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درست زمانی که مردم ايران از گرسنگی می مردند، تعدادی از سوداگران 
را  تجار، برای  پر کردن کيسۀ خود به قيمت افالس هرچه بيشتر مردم، غالت  و 

اينکه  به واسطۀ « : به روسيه حمل می کردند، متن يک خبر به خوبی گوياست
نموده و  ی شروع  به خريد برنج  چند نفر از تجار بنی اسرائيل اخيراً در انزل

 ً تعليمات ) ١۶٩(  محرمانه به روسيه حمل می نمايند، از طرف وزارت داخله ثالثا
وزارت ماليه هم  الزمه برای جلوگيری از حمل آذوقه به خارج داده شده و به 
ازحمل آذوقه و  نوشته شد که به رؤسای گمرک دستورالعمل اکيد بدهند که 

  .در قحطی ايران اين هم ازسهم بهوديان )١٧٠(».گيری کنندخشکه بارجداً جلو

مرگ  عالوه بر همه  اينها، در بحبوحۀ جنگ اول جهانی فقر، فالکت، قحطی و   
اقتصادی  فالکت های سياسی و . و مير ناشی ازبيماری های واگير بيداد می کرد

الً مرتبط  کام عامل ظاهراً منفک از هم داشت که به طور  ايران ريشه در چند
گذار عامل تأثير نخستين و مهم ترين . با هم در تحوالت اين زمان منشأ  اثر بود

اّول جهانی و قشون  فالکت ها، نقص بی طرفی ايران در خالل جنگ در اين 
سوی تحوالت مشروطۀ   عامل دّوم  سمت و .  کشی بيگانه  به درون کشور بود

. ياد می کرد» نهضت های ناقص  « به ايران بود که ملک الشعرای بهار از آن  
ً تحوالت  اجتماعی و سياسی در درون کشور بود  اين نهضت های ناقص عمدتا

خارج می شد وبه عبارتی به ضد خويش تبديل  که از اهداف پيش تعيين شده خود 
سلسله اقدامات اصالحی بود که  نيمه تمام به حال خود  می گرديد و عامل ديگر 

مصداق برای مورد نخست، تأسيس احزاب سياسی بود که به  ين  بهتر. رها ميشد
باعث تنظيم و تنسيق روابط اجتماعی و سياسی و تعريف مشخصی  جای اينکه 
مشروطه باشد، به سرعت باعث ناهنجاری های  پرتو ايرانی در از حقوق 

برای مثالی از مورد دوم، يعنی . نابسامانی سياسی در کشور گرديد اجتماعی و 
نهادن اقدامات مهم اجتماعی بايد از رها ساختن تصميمات مثبت  يمه  کاره ن

مشروطه دّوم در مورد نظم دادن به امورخبازخانه ها و تأمين گندم و  دوره 
پيشتر گفتيم در دورۀ مجلس دوم، . شهروندان تهرانی ياد کرد مورد نياز آرد 
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قحطی به کريه ترين  پيش ازحملۀ روس به ايران به دنبال اولتيماتوم؛ حتی 
  .ممکن سيمای خود را نشان  داده بود وجه  

مصروف  زمانی که قوام السلطنه معاون وزيرداخله بود، تالش های زيادی
. ماند نبارهای گندم و خبازخانه ها شد، اما همه بی نتيجه سامان دادن به وضعيت 

يافته بود  ن به عبارتی اوضاع و احوال سياسی و تنشهای  اجتماعی آن قدر شد
درست در  که کمتر مسئولی درانديشه تأمين مايحتاج مردم بود، جالب اينکه  

مشروطه؛ کاری  همين زمان احزاب و دسته های سياسی به عنوان مردم و به نام 
  .می ساختند ترين ضربات را بر پيکر حقوق انسان ها و مشروطيت وارد 

ببهوده  ها از اين همه قيل و قال از سوی ديگر رمق مردم به کلی زدوده شد، آن
پولی و  خسته شدند، بر اين وضعيت بايد مسدود شدن باب تجارت و فقر و بی 

مشروطه و  در دورۀ . خسارت های پياپی ناشی از کسادی بازار  داخلی را افزود
قصبات فراوانی  به ويژه بعد از اولتيماتوم  روسيه، مزارع  پامال و غارت شد،  

سوخت و از بين رفت،   جبران ناپذير گرديدند، شهرهای زيادی  متحمل صدمات
چپاولگران، دزدان و راهزنان  خانمان های مردم به تاراج رفت، از آن باالتر 

مطلق العنان ومأموران ماليه و  حکمرانان . عرصه را برمردم تنگ کردند
بسياری .  دندمردم  را به ستوده  آور ياغيان دولتی؛ از ديگرگروه هايی بودند که 

بحران های فراوانی شدند که هيچ کس از  از مأموران دولتی خود بانی و باعث 
 معضالت بايد احتکارمالکين وبه قول بهار براين . عهدۀ رفع آنها برنمی آيد

دست دردست سهل » بی وجدان « انسان های  را افزود، اين » سرمايه داران«
ارکنان  دولتی  به قيمت خون مردم عدم بصيرت ک انگاری های اوليای امورو 

  .بر ثروت و مکنت خود می افزودند بی گناه، روز به روز  

ارزاق  مهمترين وفاجعه بارترين پديده دراين دوره تاريخی، خشکسالی و کميابی 
مردم . مردم  بود عمومی بود که غيراز مسئله احتکارريشه عمدۀ  گرفتاری های 

افزوده افزوده می شد،  ظمی  روز به روز بيشتر گرسنه  بودند، بر اين بليه ع
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اين ديو  مهيب را سرکوب   هيچ کس راه حلی ارائه نمی داد که چگونه می توان  
اين فقر و فاقه دامن می زدند  تا  کرد، باالتر اينکه گروهی آشوب طلب خود بر 

خود نايل کودتايی کنند و به نيت ديرينه  از اب  گل آلوده ماهی گيرند، شرايط را 
ما را  به يک  « دست هم داده و به قول  بهار  اين اوضاع و احوال دست به . آيند

داده و در باالی تمام وسايل و بهانه های تيره و  قضايای حتمی اندوهناک بيم 
و اوالد ناخلف جاهل ايران است که مشغول دامن زدن  تار، دست تحريک اجانب 

  )  ١٧١(» .بد فرجام  اختالل و بدبختی  است ساختن زمينه های آتش ها و فراهم 

ديلی  شيوۀ عمل اين اوالد ناخلف ايران به اين شکل بودکه حتی درسر خرمن به   
در  نه تنها  . مايجتاج مردم، باعث به آسمان رفتن فرياد مردم می شد احتکار

يچ ه مردم بلند بود، » فرياد الجوع الجوع« تهران؛ بلکه در تمام نواحی ايران
هايی که  آن  دست «  کس نبود سئوال کند علت اين بی انتظامی از کجاست، و

اند، از کيست  در سر خرمن ارزاق را پنهان کرده و مايه قحطی را فراهم ساخته 
عجب اين بود )    ١٧٢(» و سکوت دولت در قبال اين همه بدبختی برای چيست؟

اين وضع کامالً   که سر خرمن هايی که محصول خالصجات دولتی بود هم
خبازخانه اهمال می شد،  ديگراين که درکاراداره های انبار و . مشاهده می شد

اداره های انبار و خبازخانه  ديگر اين که در کار . وضع کامالً مشاهده می شد
ماه تا موقع سرخرمن امور آن  از چند « اهمال می شد، وضع به طوری بود که 

آن متالشی  و عايدات آن خرج  ای خائنانه  اين و اداره  معتمداً در زير دست ه
  ) ١٧٣(» .کميتۀ مجازات می شد

 

    اجتماعی ستم و اياالت حکام   

يکی  همانطور که گفتيم سال های بين اولتيماتوم روسيه و آغاز جنگ اّول جهانی 
باره   از نکبت بارترين ادوار زندگی مردم ايران بود که هيچ تحقيقی درآن 

اجحاف به  به واقع از همان  دورۀ  دّوم  مشروطه ظلم و . فته استصورت نگر
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عدالت و بسط  به سخن ديگربا اينکه مشروطه برای استقرار  . مردم شدت يافت
. صورتی ديگر درآمد موازين مردمساالری شکل گرفته  بود، اما عمالً وضع به 

صفحات محدود است که در  مصاديق تعدی و ستم اجتماعی  به مردم بيش از آن 
مختصر از روزنامه های آن دوره  اين بخش بگنجد و برای اشاره ای هر چند 

  .تحوالت  مورد بحث رساله  حاضر شواهدی ذکرمی کنيم تا مقدمه ای باشد بر 

همان دورۀ دوم مشروطه روزنامۀ شرق نامه ای ازمردم گلپايگان و خوانسار در
 رسانيد که درر حکمران آن نواحی به چاپ رسانيد که درآن از تعدات ناصرلشک

  :شکايت کرده بودند  تعديات ناصر لشکر حکمران آن نواحی  از آن 

کرديم  ما مدتی است از ظلم و تعدی خوانين اين سامان به اولياء دولت شکايت 
ديگری نيز گرديديم  منجربه هيچ جا نشد، سهل است بلکه دوچار يک ظلم متعدی 

را عرض  نموديم مثمر  وزارت جنگ شکايات خود  و اغلب به وزارت داخله و
تومان از مردم جريمه و  ثمر نشد و اين ناصر لشکر تا حال  بالغ بر پنج هزار 

مشروطه طلب  اينها،  پس  رشوۀ اجباری گرفته است اگر مشروطه اين است و 
  )  ١٧۴. ( وای اگر از  پس امروز بود  فردايی

گاهی عريضه های مردم بی گناهی را جرايد پايتخت مثل روزنامۀ رعد، 
مثال رعايای به طور. چاپ می رسانيدند که زير بار رنج وستم خرد می شدند به 

و قتل  تظلم می کردند که بعد ازاين چند سال نهب رودهن از توابع دماوند 
حکومت ملی  مقصود اين بود شايد سلطنت مستقلۀ استبدادی را به « وغارت،

حقوق زير دستان تجاوز  ت قانون هيچ زبر دستی نتوان بهتغيير داده که در تح
خود سران بيش از پيش توليد  در دماغ  نمايد، ولی افسوس که اين روغن بادام 

» .مريض مملکت صفرا بر صفرا فزود خستگی نمود و اين سرکه انگبين دربدن 
)١٧۵  (  
از  قاجار تظلم از سوی طوايف کردبچه بود که  قبل از شکل گيری حکومت    

صحرای  آذربايجان به تهران تبعيد شده شده بودند و سپس در کنار سياهرود در 
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منطقه اسکان  اينان به عنوان چادر نشينان بدوی در اين . دماوند اسکان داده شدند
    )١٧۶(.خودبودند يافتند،نويسندگان عريضه خواستاراحقاق حقوق ازدست رفتۀ

اين   ران مشکل العالج مردم مظلوم ايران در گرسنگی و قحطی تنها يکی از هزا
اجحاف را  همزمان با داس مرگ قحطی، حکام  محلی ظلم و .  دوره تاريخی بود

ظلم وستم   در اردبيل  . به مردمی که هيچ  فرياد رسی نداشتد از حد گذارنيدند
گزارش می  ن سوی  آاز . مضاعف مردم را به کلی از زندگی سير کرده  بود

توسط امير مظفر  ارعين و اهالی فلک زده  شهر اردبيل با وجود قحطی، رسيد ز
گفته می شد اين مرد  نصرهللا خان يکی از گردنکشان آنجا غارت می شوند، 

زارع و رنجبران  دست  « روز به روز بردامنۀ شرارت خود می افزايد در نتايج
جرت می نمايند، روسيه مها زن و بچۀ خود گرفته  پياده و گرسنه و برهنه به 
به حدی جسارت ورزيده فوق  شصت پارچه قراء را متصرف مالک ارقاب شده 

به حکومت جليله هم ياغی است  ندارد؛ چنانچه ماليات دو ساله دولت را ضبط و 
آتيه اشکاالت وفق تصور و زحمات  اوليای امور چرا توجهی نمی فرمايند که در 

  )  ١٧٧( ».ماال نهايت ملحوظ است
اوضاع  م ابهر نيز به دولت مرکزی شکايت بردند که به دليل نيامدن باران مرد

است  که همه  تگرگ جزيی هم آمده . زندگی آنان بسيار دشوار و مشقت بار است
نايب الحکومه ابهر  محصول را خراب نموده ، با وصف اين اوضاع و احوال، 

جان رعيت فقير انداخته  را به عده يا سوار کاکاوند را با فرزند حاجی  آقا دمحم بايق
لگد زده نيم جان ساخته اند و  به ضرب چوب پول می گيرند، يک زن را با « و

چهار من ارزن که آذوقه يک مشت   ديگری رابا گلوله مقتول؛ از گرفتن بيست و 
» .اوليای دولت که عطف توجهی فرمايند بيچاره است کوتاهی ندارند، استدعا از 

)١٧٨  (  
گلپايگان  با لهجه مظلومانه ای از مظالم عموم متفذين « هرگلپايگان هممردم ش

برده اند،  اظهارمی دارند که امنيت جانی و مالی سلب، زراعات را به يغما 
  )  ١٧٩( » .از خود می دانند] را[هستی و مايملک رعيت 
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چپاولگری  در کاشان و نطنز هم مردم و عرض و مال و ناموس آنان عرصه   
مردم اين . بود دزدان و راهزنان به ويژه نايب حسين کاشی و فرزندانش   های

محلی به محلی  دراين خشکسالی وعدم محل گندم، از « :منطقه شکوه کردند
محتکرين  خود جزو سختی و قحطی گشته وحکومت هم که  رعايای بيچاره دچار

)  ١٨٠( ».خوشتر است هر قدر هم برگرانی غله افزوده شود، ايشان را . است
می ديد، اما غله را احتکار می  به عبارت بهترحاکم کاشان مرگ و مير مردم را 

  .کرد تا از اين راه ثروت و مکنت دست يابد

مردم را زير فشار قرار  نام، درواليت کوچک ايوانکی، حاکم آنجا موثق حضور
د، اما نمودن تلگرافخانه متحصن شدند، به تهران تلگراف زدند و تظلم در. داد

قحطی زده   حاکم بيش ازششصد تومان ازمردم بيچاره و. فايده ای نداشت
مردم در  وقتی . عدوان دريافت نمود واين مبلغ را با جورو دريافت کرد

عده ای از  تلگرافخانه متحصن بودند، او دستور داد به سوی آنان  آتش بگشايند، 
ملتسمانه تقاضا  مردم . مردم را چوب و فلک شدند، کودکان هم ديده می شدند

مزبوررا به طهران  اينک از حکومت طهران متمنی است موثق حضور « کردند
ثابت شد، بر حسب  خواسته مجلس تحقيقی تشکيل داده و چنانچه  تقصير او 

اين در کوچه های  قانون مجازات شود تا اينکه يک مشت رعايای بدبخت که 
مشغول  زراعت گشته  و  )  ١٨١(دگی طهران متواری می باشند بتوانند به آسو

  )  ١٨٢(».به خانه های خود برگردند

در  »  مال و ناموس به باد رفته« از ان سوی گزارش می شد پنجاه هزارخانواده 
خراش ،  شهرهای خوانسار، گلپايگان و فريدن، پس از يک ماه فريادهای جگر 

فريادها در صفحات  ين نموده بودند که اگرا» مظلومانه  عرض«به وزارت داخله
قبول آنان است شاهد و  جرايد بازتاب پيدا نمی کند، صمصام السلطنه را که مرد  

ميرزا مهدی  »  بيست ساله  شنايع « و » اعمال قسيانه« از. گواه خود می گيرند
جزيی ترين « ميان آوردند  که  خوانساری و فرزند و برادر زاده اش سخن به 
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مرتکب نشده و )  ١٨٣(» جوزانی  ايب حسين کاشی و رضا آنها  را هيچ  وقت ن
اخيراً « قول عريضه نويسان اين عده  به . حتی به انجام  آن رضايت نداشتند

خود جمع به مال و ناموس و جان  پنجاه هزار  چهار هزار خوانخوار را به دور 
ته و چقدر خوانسار ابقا نکرده چقدر از زن ها را کش خانوار گلپايگان و فريدن و 

و نوکرهای  برادر دخترهای مردم به دست پسرو پسر ناموس زن ها و 
رفته چندين نفراز سادات بيچارگان ديگر را درمقابلش شکم  به باد خوانخوارش 

می گفتند برخی  بزرگان  شهرها  از دست  اينان  در به در شده  . اند»پاره کرده 
می . ما رفته، همه خانه خراب شده اندهزار تومان از پول آنان به يغ اند، دويست 

سيد احمد نامی برای مطالبه هزار تومان فردی را زيرضربات چوب  گفتند 
است، بادر مقتول را هم به بدترين وضع ممکن زجر و حبس نموده اند،  کشته 

را با زنجيرسوار خرکردن و  رئيس پست و تحديد و ساير رؤسای دواير « 
اعمال   ، از جمله شنايع»زارها بی رحمی ديگرخوانساربيرون کردن وه از 

اعمال  هنوزهيچ قسی القلب وحشی : در ادامه آمده بود. اينان ذکر شدامثال 
وسايل و حماه  که بزرگترين ...را مرتکب نشده حاليه نيز يک نفر... رذيالنه اين 

مبلغی  اعتبار  کار چاق کن او است برای گل مالی سيئات خود به طهران با 
اين شخص را که  ستاده، البته وظيفه  وزارت جليله داخله است که اّول خود فر

نموده، تا منتظر  وکيل اوست به هزار سابقه شرارت که دارد جلب به نظميه 
گرفته و او را   شويم شخص ديگری مثل آقای صمصام السلطنه داد ما را 

  )    ١٨۴.( گوشمال دهند

. دانستند ظلم وستم، منشأ بيداد را انگليسی ها  بسياری ازمردم درمانده ازاين همه
چپاول مردم می  علت امراين بود که بيگانگان دست در دست راهزنان داخلی به 

نسبت به اعمال و  به همين دليل به طور مثال در قم اعتراضی عميق . پرداختند
باعث خشم  اعمال اين شرکت . رفتار کارکنان شرکت لينچ شکل گرفت

به آنجا رفت و  وسيع  مردم و مسافرين اين شهر شد که برای زيارت نارضايتی  
وزارت فوائد عامه  چهل ويک تن از دمکرات های قم  نامه ای به . آمد می کردند
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بدبخت و گرسنه که چندين  برای  خدمت به عابرين و کاروان های « نوشتند که 
دارند،  قرار» ينچانصاف اداره ل سال است درتحت فشاربی رحمانه مأمورين بی 

از مردم  » به نام باج  خطه شوسه «  شرکت  اينان نوشته بودند اين . هستندشکی 
هرچه زودتربه غارت گری اين کمپانی « شد پول می گيرد، از دولت خواسته 

، »باج راه  افزوده) ١٨۵( تاکس«شکايت اين بودکه لينچ بر . خاتمه دهند» متمدن
انده نظام السلطنه، حداکثر پانصد تومان تشکيل دولت خود خو در زمان 

دفاع ملّی به ژاندارمری داده شدکه ازماليات راهداری پرداخت شد،  دستورکميته 
اما لينچ بعد از سی ماه از آن . راهداری در اختيار شرکت ياد شده بود اين 

فرماييد،  خوب مالحظه« ماليات ها وعوارض راهداری را افزوده بود، تاريخ 
 ً تخميناً  تومان خسارت؛  که اين اداره متمدن برای پانصدسی ماه است  تقريبا

دريافت  پنجاه هزار تومان از مال رنجبران حقيقی اين مملکت بيچاره اخذ و 
شوسه قم  نموده در صورتی که از مسافرين ايران بايد پرس يزد که وضع راه 

تفتيش نموده  « معترضين خواسته بودند هيئتی اعزام گردد تا » .چطور است
صدق با عنوان  و  در صورت ) ١٨۶(راپرت برای هيأت محترم دولت بفرستد، 

در کرمان نصرت )    ١٨٧( » .دست  آويز صحيحی رفع شر اين کمپانی  بشود
شهرظلم فراوانی به مردم  السلطنه و درقزوين مدحت السلطنه حکام وقت اين دو 

از بيداد اين دو جبار به مقامت   عريضه های فراوانی در تظلم خواهی. می کردند
  )  ١٨٨.( نبخشيد  کشوری در تهران فرستاده  شد،  اما سودی 

توجه   تلفات انسانی ما درحال بی طرفی ازعدم  « از اين باالتر گفته می شد، 
دول  پادشاه و رجال و وزرا و ليدرهای احزاب سياسی ما به مراتب بيش از 

های هوت  و سهل انگاری رجال ما از توپ گرسنگی و امراض . متحارب بوده
گازهای خفه کننده و  زر و بمب های آسمان پيمايان و ترپيل های تحت البحری و 

از نظراقتصادی برای ايران  ) . ١٨٩(».شعله های سوزان تلفاتش بيش بوده است
سرتاسرخاک کشور را فرا  و ايرانی ديگر چيزی باقی نماند، فقر ومسکنت 

شد، وضعيت محصول به شدت  ی مردم روز به روز بدتر می گرفت، زندگان
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وضع به گونه ای . کجا بايد تأمين شود بحرانی ؛ کاالهای ديگر هم معلوم نبود از 
هر ايرانی در ترتيب امر معيشت « که  دهشتناک به هم ريخته  بود به طوری 

قبل که يکی از آن در ايام عادی سال های  خود دچار هزارها مشکالت شده  
  )   ١٩٠(» .کافی بود ازجنگ برای فنای هر خانواده 

مردم چشم  شمسی که يکی از منحوس ترين سال های ايران بود،  ١٢٩۶در سال 
طبعيت هم  به آسمان داشتند تا مگر نزول قطره ای باران را نظاره کنند، اما 

اقليت های پيروان  در آذر ماه  اين سال حتی  . گويی با مردم برسر قهر آمده بود
خود به خارج شهر  کليميان با کتب مقدسه . دينی برای نزول باران دعا کردند

در کليسيای دروازه   مسيحيان هم . تهران رفتند و برای نزول باران دعا نمودند
حرکت دادند، آنان  سپس  را ) ع(قزوين اجتماع  کردند و شمايل حضرت عيسی
در حسن آباد که نماز خانه  دند و با خضوع  و خشوع در خيابان ها حرکت کر
مسيحيان هم دردعاهای خود از  . ای ديگر داشتند ، به دعای خود ادامه دادند

دکان ها و محل کسب خود را تعطيل  زرتشی ها . خداوند  تقاضای باران نمودند
  ) )   ١٩١.(کرده و دعای باران خواندند

اند، از  ه شهر تحصن کرده از سمنان هم تلگراف رسيد که عده ای در تلگرافخان
آنها به  » ناله الجوع« اّول طلوع  افتاب الينقطع مردم به تلگرافخانه می آمدند 

خانه ها به  رشتۀ عمل خباز « تمام دکان های شهر بسته شد، .  آسمان بلند بود
علما، »  .است هنگامه غريبی « گرديد، خالصه  به قول مخبرين » کلی گيسخته 

فرياد يا دمحما بلند است  آن قدر « مه در تلگرافخانه جمع شده بودند،تجارو اعيان ه
  )  ١٩٢(» .که ممکن نيست کارکرد

گزارش  »  ناگوار و خراب«و ضعيت قزوين رابه لحاظ شيوع گرسنگی مخبرين
نان ناياب بود  از يکسو اهالی شهردچار گرانی و کمبود آذوقه شدند، . می کردند

قزوين به اين صورت  وضع  شهر . افزوده می شدو هرروز برگرسنگی مردم 
  :بود 
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ديگر  تضييقات می باشند واز طرف  بيچاره فقرا وضعف ازعسرت در«  
متواليه  در  صدماتی  که از  طرف نظاميان  روس  به آنها وارد و سرقت های 

»  .] فزون است از طاقت [ کاروانسرا و دکاکين که متوالياً واقع شده و می شود 
از دوائر حکومتی    دی و راهزنی بيداد می کرد،  اوضاع ادارات عموماً اعم  دز

دخيل در کار و ابداً از پرسی   اشخاص منافع خواه « يا ماليه و عدليه  نامنظم بود،
  )  ١٩٣(».هم نيست

ستم  در کرمان دويست و نود و پنج تن از اهالی شهر از سردار نصرت و ظلم و 
مصادره  م شاکيان را حبس و تبعيد نمود و اموالشان را شکايت کردند، حاک او

کرمان که خبازخانه  کليه امالک مهم بلوکات . کرد وامالک مردم را به يغما  برد
سردار نصرت قرار  شهر هم ازعوايد محصوالت آن اداره می شد، دردست 

روز به روز بر  و اجناس و ارزاق عمومی را احتکار می کرد « وی . داشت
( » و عسرت ساخته) ١٩۴(  ارزاق افزوده اهالی بدبخت را گرفتار مجاعه قيمت
مردم از دولت مرکزی خواستند  . و حالصه امان مردم را بريده  بود)  ١٩۵

  . شر او آسوده  گرداند سردار نصرت را احضار کند و خلقی را از 

از . اصفهان هم با گام های بلند به سوی وخامت اوضاع سيرمی کرد   
و  حضرت والاعتضاد السلطنه نايرۀ قحطی در اصفهان  مشتعل « حکمرانی  دو ب

» جان دسته دسته در ميانه اين آتش روان سوز بدرود ) ١٩۶( فقر و بيچارگان 
اين کار  دست های  پلتيکی در « به نظر ناظرين در اين وضعيت . می گفتند

سرنوشت   می زند،  دخالت دارد، نا امنی طرق و شوارع آن آتش فتنه را دامن
ابر نچکيده  روزگار به فالکت عمومی مدد می نمايد، قطره ای باران تاکنون از 

جويباری تشکيل  ولی سرشک ديده فقرا و قحطی زدگان سيل آسا از هر طرف 
گوش ها را می  ) ١٩٧(داده به جای غرش رعد فرياد الجوع الجوع،  صماع 

» ديوار گرديده  بی روح و نقش بر کالبدی  «اهالی اصفهان مبدل به » .درد
« آسمان بلند بود،  بازوان ناتوان، کسب و کار فلج و فرياد و فغان به . بودند
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اين برهوت بی آبی  دراين شرايط اسفناک و در » .عجب غوغا و مصيبتی است
دل فقرا ساغر خود را  مالکين از خون « و گرسنگی و مرگ و مير دائم التزايد، 

اليموت لخت جگر و  کسبه و اصناف و بيچاره گان را قوت سرشار نموده، 
والدين اظفال از  کشيدند، می » الجوع« اطفال فرياد » .شراب اشک بصراست

 محتکر« در اين حالت . اين ناله های حزن انگيز خواب و آرام  و قرار نداشتند
راز معب بسترخانه و گرسنه در در آه و ناله؛ يکی در  در رقص و سماع و فقرا
هفتاد تومان خوشحال و به يک از گندم خرواری . گرسنگی جان می سپارد

)   ١٩٨( » .نوشش به فلک می رسد نوشا سالمتی مالکين و مرگ فقرا فرياد 
معاريف شهر دامغان  توسط جريده نوبهار  عده ای از . وضع به همين حالت بود

ارسال  کردند، در » بصير الملک دام اجالله   حضرت آقای « تلگرافی  برای 
  :اين تلگراف چنين آمده بود

شده،  اينک که تنگی و سختی آذوقه دچار عامه ملت ايران خاصه اهالی دامغان   
زوار  بايد لطف خودتان را در باره بندگان گرسنه بيچاره ساکنين دامغان و 

معادل  اظهار و مبذول داشته ] ع[  سلطان سالطين ايران، حضرت ثامن االئمه 
فرمائيد  ويست خرواراز گندم ملکی مختص خودتان که در انبار است غدغن  د

دريافت  مباشرين حضرت عالی به خبازخانه دامغان داده و نرخ امروزه قيمت 
آقای ملک  دراين  موقع مساعدت و همراهی يگانه لسان ملت حضرت . دارند

  )  ١٩٩(  . الشعرا  دامت  تأييداته را؛ عموم ملت   اين صفحه خواهانند

زمان  بسياری از ناظرين ايرانی، دست پنهان بريتانيا را در پس قحطی های اين 
هم وفور  می ديدند، به ديد آنان انگليسی ها خود قحطی به وجود آورده اند و بعد 

  :خود بدانند نعمت به ارمغان خواهند آورد  تا مردم آنان را منجی و رهايی بخش 

دراين   نان از گرسنگی خشگيديم؛ گرچه خشکسالی  امروز ما در سفالت کمی  
طرف اين  از  دو ماه و نيم به اين  . حالت بی تأثير نيست، ولی نه به اين درجه

گران و ارزان  انگليسيان خير خواه  اجناس موجود را در ايران هرجا که يافتند 
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غايت رسيد،  گرسنگی به وقتی که . خريدند، تا که ما اين روزها را ببينيم. نگفتند
خواهند انداخت تا که بعد از  انگليس ها همان روز ما را بغتتاً در سيل فراوانی 

  )  ٢٠٠! (تازه  شويم اين قحطی و کميابی غريق فرح و شادی ترو 

رسيد که  از آن سوی از نقاط کمتر شناخته شده کشور، نامه هايی به مرکز می     
منطقه ای در  در . ايای بی گناه بودنشان دهندۀ ظلم و ستم مضاعف در حق رع

تعدی روا می  اراک به نام خلجستان، مردی ستمکار به نام اسدخان به مردم 
ده  من جو  يا گندم  داشت، متظلمين نوشته بودند اگربرای امرار معاش و گرفتن 

اوالد و نوکر او لخت و  اسد خان و « به اطراف واليت خود روند، بايد از دست 
مردم  را در بيابان به سرقت  اين مرد گوسفند و احشام »  .اجعت  کنيمعريان  مر

نمی شد، اين مرد هر روز که  می برد، مردم هرچه تظلم می کردند احقاق حق 
رابه تير کشت، خانه های مردم را  می گذشت جری تر می گريد، چند زن و مرد 

رد، اين ستمديدگان بيچاره را به غارت ب آتش زد، تمام دارايی های روستائيان 
مالحظه روز جزا احقاق حق ماها  را از  محض رضای خدا به « نوشته بودند 

  )  ٢٠١(».اوليای امور خواستار شويد

.  مشروطه دورۀ بعد از اين بود شمه ای از وضعيت اجتماعی ايران در! بلی
 در به ياد می آوردند که مشروطيت برای آن شکل گرفت تا عدالت را هنوز همه 

تجربه  ليکن اين . جامعه مستقرسازد و همه را از نعمت آن بهره مند گرداند
آرزوی    هرگز ميسر نشد، مردم از ظلم مضاعف حکام دوره بعد از مشروطه، 

آوردند که  توده های مردم به ياد .  بازگشت به دوره ناصری و  مظفری داشتند
وجود خارجی  اجحاف  حتی در زمان استبداد ناصرالدين شاهی اين همه ظلم و

از  سوی  قحطی  يکی : اينک مردم از چند سو آماج حمله واقع  می شدند. نداشت
و ستم   اجتماعی  که ايران را چون هامون خشک و تکيده  نمود و ديگری ظلم 

تنگ کردند و از  ازسويی حکام محلی عرصه را بر مردم . که از حد گذشت
آلمان عرض و جان  روسيه، عثمانی و سوی ديگر  کشورهای متجاوز انگليس، 
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پيش از مشروطه حداقل  در دورۀ  . و مال و ناموس مردم را به باد تاراج سپردند
اجحاف می کرد، حداقل  اگرحاکمی به مردم  تظلمی صورت می گرفت و

اينک نه دولت  مرکزی به  حکومت مرکزی وجود داشت تا از او نسق کشد، اما 
گرفته  بود تا شکايات توده ها را  ه مبنايی استوار شکل فرياد  مردم می رسيد و ن

آنچه از مشروطه عايد کشورشده  تا اين زمان . از مجرای قانونی پيگيری کند
در مقام عمل  اما،  احزاب و دسته  . بود، در مقام عمل رنج بود و درد و نوميدی
يکی از  به واقع. گفتند و الزامات آن های سياسی هنوز از مشروطه سخن می 
مقطع تاريخی همين احزاب سياسی  عوامل سياسی و اجتماعی کشور در اين 

تروريستی راه  را برای ظهور ديکتاتوری  بودند که دست در دست گروه های 
  ) III . (هموار ساختند
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  :مآخذ و توضيحات ◀ 

  پيشگفتار : پی نوشت ها ◀ 
    
) م ١٩١٧ - ١٩١٩/ ش ١٢٩۶ -  ١٢٩٨( » قحطی بزرگ«دمحمقلی مجد  - ١

ص -   ١٣٨٧مطالعات و پژوهشهای سياسی  ، بهار  كريمی، مؤسسه  دمحم : ترجمه
١۵   

، تاريخ  » ميزگرد بررسی قحطی بزرگ؛ هولوکاست ايرانی افسانه بود؟« - ٢
    ١٣٩٢ارديبهشت  ١٨چهارشنبه  -  ايرانی 

» ايران و انگليس  ١٩١٩د آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پاريس تا قرادا«  - ٣
ص   -  ١٣٩٢ –نشر شيرازه   –به کوشش کاوه بيات  و رضا آذری شهرضايی 

٢٧٢  
   ٢٧۴– ٢٧۵صص  - نيشيپ - ۴
  ، به در ايران  انگليس  استعماری  سياست  تلخ  داستان » رنگيدو قرن ن« - ۵

پيشين دنيس رايت سفير  ۀ، نوشت»انگليسيها  در ميان  ايرانيان«  کتاب  انضمام
  ۵٣۶،  ص  ١٣٨٠،علمنشر  –ی و ترجمه محمود طلوع فيانگليس در ايران تال

   ٩٨ص   – نيشيپ  – ۶
 ون،يهما ليتکم » دکتر مصدق یريقرارداد وثوق الدوله و موضع گ « - ٧

 ٩٩شماره  -، سال پانزدهم ١٣٩٣ بهشتيارد - نيفرورد» بخارا : مجله ناصر؛
  ٣۴۶ص   –
« به نقل از ملک الشعرای بهار، دمحمنقی  – ٣۴۵ – ٣۴۶همانجا، صص  – ٨

 –بی نا  –ول اتاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، انقراض قاجاريه، جلد 
  ٣٨ – ٣١، صص ١٣٢٢

به نقل از جواد شيخ االسالمی  سيمای احمد شاه قاجار،  ٣۴۶ –ص  – نيشيپ - ٩ 
  ٣١٢ص  –جلد اول 

يه و روزگار آنان، تهران، ابونصر عضد قاجار، بازنگری در تاريخ قاجار. ١٠
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  ٢١۵، ص ١٣٧۶دنيای کتاب، 
 ٢٩ –، انتشارات مصدق ٧جلد » نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق « - ١١

  ۴۵ – ۴۶صص  –١٣۴٩اسفند 

    ◀  I  ( مؤسسه  -»  ١٢٩٣ – ١٢٩٩جنگ جهانی اول تا کودتا  «حسين آباديان
   ١۵۴ – ٢١٢صص  – ١٣٩٠ –سياسی  مطالعات و پژوهشهای 

  (II   ٢١٣ -٢١۵همانجا، صص   

 III (  

     ٢٢٧ – ٢٣٩همانجا ،  صص ( 

    

 –    ١٢٩٩جنگ جهانی اول تا کودتا  «حسين آباديان : پی نوشت ها  ◀ 
١٢٩٣ «  

 ١٠،  ١٣٣۶جمادی االولی  ٢۶، يکشنبه١٠٧نوبهار، سال ششم، ش )  ١( 
  » اعالن «   ، ١٩١٨مارس 

ی با آرد مخلوط  شده  و به صورت  نان به يعنی  چه چيزی  های ديگر) ٢( 
  .است گريده  مردم  تحويل  

«  ، ١٩١٠مارس   ٣١،  ١٣٢٨ربيع االول   ١٩، پنج  شنبه  ۶٨شرق، ش )  ٣( 
  ».شود نمی  نان پيدا  

 منظور چهار سال  بعد از  مشروطه است  تا زمان  نگارش اين مطلب) ۴( 

  .٣٢٣٠،  ص ۵  روزنامه خاطرات عين السلطنه ، ج) ۵ 

   ٣٢٨٣همان ،  ص )  ۶( 

  .٣۵١۶ – ٣۵١٧همن، صص ) ٧( 
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    ٣۵٢۴ – ٣۵٢۵همان، صص )  ٨(  

  ٣۵٣٧همان، ص ) ٩( 

  ٣۵۵٨همان ، ص ) ١٠( 

    ٣۵٩۵همان ، ص )  ١١.( 

صورت مذاکرات  مجلس شورای ملّی، دوره  دوم، جلسه هفتم  ذی حجۀ ) ١٢( 
   ١٣٢٨  الحرام 

عزالممالک  اردالن ، رجل سياسی آن عصر که در دوره پهلوی  منظور) ( ١٣( 
  .شد هم سناتور 

   ٣٨٣٠ – ٣٨٣١، صص  ۵ج . عين السلطنه )   ١۴(». 

    ١۴۵۶، ص  ٧و  ۶ملک زاده ، ج )  ١۵ 

    ٨١، سند ش ١پ  ١٢٠، رديف  ٢۴٠سازمان اسناد ملّی ايران، پوشه ) ١۶( 

  ۴همان سند شماره ) ١٧( 

  ١۵٧، پ  ۴ن ، ش هما) ١٨( 

،  ١٩١٢ژانويه  ٢١،  ١٣٣٠، يکشنبه  غره  صفرالمظفر ٢آفتاب ، ش ) ١٩.( 
  »زدگان قحطی   اعانه  « 

« ، ١٩١٢فوريه   ١٠،  ١٣٣٠صفرالمظفر ١٧،سه کشنبه ٩آفتاب، ش ) ٢٠. ( 
  »  قحطی زدگان بروجرد و همدان  کميته اعانه  از طرف 

  .آذوعه: اصل) ٢١( 

ژانويه   ۶، ١٣٣١محرم الحرام  ٢٧، مورخه دوشنبه ١٣٢ش  همان،) ٢٢( 
  ».اعالن « ، ١٩١٣
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  .٣٧۶١، ص  ۵عين السلطنه ، ج ) ٢٣( 

، )١٣٧١تهران ، زوار، (  ٢مستوفی، عبدهللا شرح زندگانی من، ج ) ٢۴( 
   ٣۶۶ص

   ٣٨۶ – ٣٨٧۶همان صص )  ٢۵.( 

   ٢١٠۴، ص  ٨کتاب آبی ، ج ) ٢۶( 

 ).٢٧ (Donald.N Wilber: Riza  Shah Pahlavi ( New York, 
1975) .p. 17.       

 )٢٨ ( James Bassett: The Land of Imams ( New York ,1886 ), p 
255.    

نوامبر   ٨،  ١٣٣۶محرم الحرام  ٢١، پنج شنبه ۶۶ستارۀ  ايران، ش )٢٩.( 
  » .ماليه  خوان  يغماست « مقاله  ، در  ١٩١٧

  ٢٨۴، ص  ٣ حيات  يحی ، ج) ٣٠.(» 

 )٣١( M. H. Donohoe: With the Persian Expedition , (London, 

1919),  pp.   118-119.  

 )٣٢( Mohammad Gholi Majd : The great Famine and Genocide in 

Peresia   ,   1017 – 1919 Y (University Press of Amerca , 2003 )  

 ٣٣  (   .Donald.N Wilber: Riza  Shah Pahlavi ( New York, 1975) .p.17  

   ٩٠، ص ۴دولت آبادی ، ج ) ٣۴. ( 

 )٣۵  (   

Harold Nicolson :  Curzon , The  Last Phase , ( London.)  1934 ,p. 

129   :  Persia , during  the  war, had  been exposed  to violations 
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and  sufferings not  endured by any other neural country,   

اکتبر  ٢۴، ١٣٣٣ذی حجه   ١۴، يکشنبه   ٢۵رعد، سال هفتم ، ش )  ٣۶( 
  »آذربايجان اوضاع   « ، ١٩١۵

  » تهيه جنس« همان، )  ٣٧( 

  »  .راجع به امر نان« همان، ) ٣٨( 

  » امر نان« همان ، ) ٣٩.( 

راجع « ، ١٩١۵اکتبر  ۵، ١٣٣٣ذی قعده  ٢۴، سه شنبه ١٠همان ، ش ) ۴٠.( 
  » به عمل نان

  »  حمل جنس« همان، ) ۴١.( 

راجع به حمل « ،  ١٩١۵دسامبر  ١٣،  ١٣٣۴صفر ۵،  ۶٠همان، ش )  ۴٢.( 
  »گندم

« ، ١٩١۶مارس ٢، ١٣٣۴ربيع الثانی  ٢٧، پنج شنبه ١٢٣همان، ش)۴٣( 
  »  .شهر حرکت از 

مارس   ١۶،  ١٣٣۴جمادی االولی   ١١، پنج شنبه  ١٣۵همان، ش ) ۴۴( 
  »نان امر «  ،  ١٩١۶

 ١١، پنج شنبه  ١٣۵همان،ش .در خراسان  گندم  احتکار  می شود)  ۴۵( 
  »اغتشاش  امر نان« ،  ١٩١۶مارس  ١۶  ،  ١٣٣۴  جمادی  االولی 

  .۴٨٩٨، ص ۶عين السلطنه ، ج  ) ۴۶( 

نم   يعنی هميشه  دراين موسم  سال در اين تنگه آن قدرآب  بود که کسی) ( ۴٧( 
  .)عبور  کند « از ا يتوانست 

يعنی  از درون تنگه که  جاده  مالرو  است عبور  می کنند، حال  آن ) ( ۴٨.( 
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فصل  سال، مردم  برای عبور ناچار  بودند  از قله ها  عبور   در اين  که  پيش تر
  .)نمايند

  )٢٧٧١همان ، ص ) ( ۴٩.( 

  )  ۵٠۶٣، ص ٧همان ، ج) ( ۵٠( 

  ١٠،  ١٣٣۶جمادی االولی   ٢۶، يکشنبه ١٠٧نوبهار، سال ششم، ش ) ( ۵١!( 
  )» اليحه « ، ١٩١٨  مارس 

  . ٩٠، ص  ۴خيات يحيی ، ج – ۵٢ 

  ۴٧٧١- ۴٧٧٢،صص ۶عين السلطنه، ج  – ۵٣ 

 ١٩١۶ژوئيه  ۶،  ١٣٣۴رمضان  ۵، پنج شنبه ٢٠٩رعد، سال هفتم، ش  – ۵۴ 
  »امر نان راجع به « ، 

انبار « ، ١٩١۶اوت  ٢۶،  ١٣٣۴شوال  ١۶، جهارشنبه ٢٢٨همان، ش – ۵۵ 
  ».گندم برای حمل 

  »راجع به امر نان« همان،  – ۵۶ 

« ،  ١٩١۶سپتامبر  ١٨،  ١٣٣۴ذی قعده  ١٨، يکشنبه ٢۴٣همان ، ش  – ۵٧ 
  »نان ترتيب  امر 

  ۴٠٠ايران در جنگ بزرگ، ص  – ۵٨ 

  » .عده فقرا« همان ،  – ۵٩ 

اجتماع « ، ١٩٢٠سپتامبر  ١٨، ١٣٣۵، سلخ ذی قعده ٢٠د، ش زبان آزا – ۶٠ 
  »خبازی  دکاکين 

در يک « ،  ١٩١٧اوت   ١۵، ١٣٣۵شوال   ١۶، يکشنبه ١همان،ش  – ۶١ 
  »دکان خبازی
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  »نان طهران« ، ١٩١٧سپتامبر  ٢، ١٣٣۵ذی قعده  ١۴، ١٣همان، ش  – ۶٢ 

قيمت « ، ١٩١٧پتامبرس ۴، ١٣٣۵ذی قعده  ١۶، سه شنبه ١۴همان ، ش  – ۶٣ 
  »نان

  .۶٨، ص ١کمره ای، ج  – ۶۴ 

   ۶٩ – ٧٠، صص ١همان، ج  – ۶۵ 

   ٧۶ –٧٧، ص ١همان،ج  – ۶۶ 

 يعنی کشيک – ۶٧ 

نوامبر  ١٣٣۶،٢٠صفرالمظفر  ۴، سه شنبه ۶٣نوبهار، سال ششم، ش  – ۶٨ 
  »گرسنگی « ، ١٩١٧

« ، ١٩١٨ژانويه  ١٠  ، ١٣٣۶، پنج شنبه سوم  ربيع الثانی ٨۶همان، ش – ۶٩ 
  ».اموات بی تکليفی 

  .به بعد  ٨۵بحران مشروطيت در ايران، ص : نک – ٧٠ 

  ٢٩٩، ص  ١کمره ای ، ج  – ٧١ 

  ٢٩۶همان ، ص  – ٧٢ 

   ۵٣١٣، ص  ٧عين السلطنه، ج   -  ٧٣ 

  ۵٣١٢و  ۵١٠٩همان ، صص  – ٧۴ 

  .۵٨، ص ١کمره ای ج  – ٧۵ 

  ۶١، ص ١همان، ج – ٧۶ 

« ، ١٢٩۵جدی  ١٠،  ١٣٣۶ربيع االول  ١۶عد، شماره سی ام ، دوشنبهر -٧٧ 
  »داخله مراسالت 
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  ٧٧ -  ٧٨، صص  ١کمره ای ، ج  – ٧٨ 

  ۴٩٢٨، ص  ٧عين السلطنه، ج  -  ٧٩ 

 ١۵، ١٣٣۶محرم الحرام ٢٨، پنج شنبه ۶١نوبهار، سال ششم، ش  -٨٠ 
  ».دستگير فقرا « ،١٩١٧نوامبر

،  ١٩١٧نوامبر  ١٣،  ١٣٣۶محرم الحرام  ٢۶شنبه  ، سه ۶٠همان، ش  -  ٨١ 
  »ما مخبرين « 

  .، اضافات کروشه از نويسنده اين دفتر است٧٩، ص  ١کمره ای، ج – ٨٢ 

نوامبر  ٢٠، ١٣٣۶صفر المظفر  ۴، سه شنبه ۶٣نوبهار، سالششم ، ش – ٨٣ 
  ».اوضاع داخله، احساسات شاهانه « ، ١٩١٧

 ١٠،  ١٣٣۶، پنج شنبه  سوم  ربيع الثانی ٨۶نوبهار، سال ششم ، ش  – ٨۴ 
  ١٩١٨ژانويه 

« ، ١٩١٨ژانويه   ٢٩، ١٣٣۶ربيع الثانی  ١۵، سه شنبه  ٩١همان، ش  – ٨۵ 
  .»تشکر ابراز  

، ١٩١٨ژانويه   ٣١، ١٣٣۶ربيع الثانی  ١٧، سه شنبه  ٩٢همان، ش  – - ٨۶ 
  .»استعانت« 

« ، ١٩١٧دسامبر  ١١، ١٣٣۶صفرالمظفر  ٢۵، سه شنبه  ٧١همان، ش  –٨٧ 
  .»المساکين دار 

   ١٩١٧نوامبر  ٢٠،  ١٣٣۶صفر المظفر  ۴، سه شنبه  ۶٣همان ، ش  -  ٨٨ 

   ۵٠۵٧، ص  ٧عين السلطنه ، ج  – ٨٩ 

نوامبر  ٢٠ ١٣٣۶صفر المظفر   ۴، سه شنبه  ۶٣نوبهار، سال ششم ، ش  -٩٠ 
١٩١٧   



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٠٠                                                                      ٣ج

  

  

  

   ۴٧٩، ص  ١کمره ای ، ج  – ٩١ 

  ۴٨٩ص   همان، – ٩٢ 

  ۵٢٢٠، ص  ٧عين السلطنه، ج  – ٩٣ 

   ۵٣٧٢همان، ص  – ٩۴ 

  ٩٠، ص  ۴حيات يحيی ، ج  – ٩۵ 

   ۴٩٢۴، ص  ٧عين السلطنه، ج  – ٩۶ 

  ٣٨۵۶همان ، ص )  ٩٧( 

  ۴٨٩۵، ص  ۶همان ، ج) ٩٨.( 

نوامبر  ٢١، ١٣٣۶صفر المظفر  ۶، پنج شنبه ٧٢ستارۀ ايران، ش )  ٩٩( 
   ».همدان « ، ١٩١٧

  .بزرگان: جمع  مکسر  وجيه)  ١٠٠( 

 منظور  دوازده  سال عمر  مشروطه  تا آن   تاريخ  است)  ١٠١( 

  ٣٠،  ١٣٣۶ربيع  االّول    ١۵، يکشنبه  ٨٧همان،  سال  سّوم ، ش )  ١٠٢( 
  ».اخبار  داخله «  ،   ١٩١٧دسامبر 

فوريه    ٢١ ، ١٣٣۶جمادی  االولی   ٩، پنج  شنبه ١١٠همان ، ش  )  ١٠٣ 
  » .توکل  کميسيون   « ،  ١٩١٨

  .کذا)  ١٠۴(  

  .جنگل ها: کذا)  ١٠۵ 

  . پوت: اصل) ١٠۶(  

 سهالً کاری:  اصل )  ١٠٧(  
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بدبخت « ،  ١٩١٧سپتامبر ١٣٣۵،٩دی قعده  ٢١زبان آزاد، يکشنبه ) ١٠٨( 
  » .ساوجبالغ

   ۵٠۶١، ص  ٧عين السلطنه ، ج ) ١٠٩.(  

  ان اهواز ناصری هم) ١١٠ 

  بندرعباس   ) ١١١( 

 فلک و آسمان)  ١١٢(  

  .۴٩١٩، ص ٧همان ، ج )    ١١٣(  

  .منظور  دوره سلطنت  ناصر ادين شاه قاجار است) ١١۴ 

 قلق  و خدمتانه  دو نوع از رشوه  گيری بوده است)  ١١۵(    

،  ١٩١٧اوت    ٣٠،  ١٣٣۵ذی قعده   ١١، پنج شنبه ١٢زبان ازاد، ش) ١١۶(  
  »قزوين بدبخت  « 

،  ١٩١٧سپتامبر    ۴، ١٣٣۵ذی قعده    ١۶، سه شنبه   ١۴همان، ش ) ١١٧( 
  »قزوين در  روس  ها « 

   ۵٢١١، ص  ٧عين السلطنه، ج  ) ١١٨( 

  .۵٢٢٧همان ، ص ) ١١٩ ( 

   ۴٧٧٧، ص  ۶همان ، ج ) ١٢٠( 

مارس  ۵،  ١٣٣۶جمادی االولی  ٢١، سه شنبه  ١١۴ستارۀ  ايران، ش )  ١٢١( 
  » مردانگی  فتوت   « ،  ١٩١٨

،  ١٢٩۵قوس    ١٩، ١٣٣۶صفر  ٢۵، سه شنبه ٢١رعد سال دهم، ش ) ١٢٢( 
  ».  در واليت « 
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 ١٠،  ١٣٣۶،  پنج شنبه سوم  ربيع الثانی٨۶نوبهار ، سال ششم، ش) ١٢٣( 
 اوضاع اصفهان «   ، ١٩١٨ژانويه 

  ۴٩٧٢، ص٧عين السلطنه، ج ) ١٢۴(  

«  ،  ١٩١٧سپتامبر    ۴،  ١٣٣۵ذی  قعده   ١۶، ١۴زبان آزاد، ش ) ١٢۵(  
  » .قشون  روس برای  راجع  به جنس  

  ».ورود  قشون  روس  به زنجان«  همان ، ) ١٢۶(  

، ١٩١٧سپتامبر   ١٣،  ١٣٣۵ذی قعده   ٢۵، پنج  شنبه  ١٨همان، ش ) ١٢٧(  
  »  .در زنجان نان  سختی  امر «  

،  ١٩١٧سپتامبر   ١٣،  ١٣٣۵ذی قعده  ٢۵، پنج شنبه  ١٨ن ،  ش هما) ١٢٨( 
  ».در واليات آذوقه   سختی  «  

  ٢٠،  ١٣٣۶صفر المظفر   ۴، سه شنبه  ۶٣نوبهار،  سال ششم ، ش  )  ١٢٩( 
  ».راجع  به حمل  جنس برای يزد « ،  ١٩١٧  نوامبر 

  » .يزد« همان، ) ١٣٠(  

  » .داخلهتلگرافات « همان،  ) ١٣١(  

« ،  ١٩١٧اوت   ١٩،  ١٣٣۵شوال   ٢٠، پنج شنبه ٣زبان آزاد، ش  ) ١٣٢( 
  »  .کرمان تلگراف از 

   ۵١١١ – ۵١١٢،  صص ٧عين السلطنه ، ج ) ١٣٣( 

  .؛  به نقل  از رعد ۵٠۵٧،  ص  ٧همان ، ج )  ١٣۴(  

« ، ١٩١٧  سپتامبر  ٩، ١٣٣۵ذی قعده   ٢١، يکشنبه ١۶زبان آزاد، ش )  ١٣۵( 
  .سوزد خراسان  می 

نان   سختی «  ، ١٩١٧اوت   ١۴، ١٣٣۵شوال  ٢۵، دوشنبه ۵همان، ش) ١٣۶( 
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  ».در مشهد

  » در ساوه« ، ١٩٢٠سپتامبر  ١٨،  ١٣٣۵، سلخ ذی قعده ٢٠همان، ش)١٣٧( 

،  ١٩١٧سپامبر  ١٣،  ١٣٣۵ذی قعده  ٢۵، پنج شنبه ١٨همان، ش ) ١٣٨( 
  ».طرف نظاميان احتکار از  « 

امر  « ، ١٩١٧ژوئيه   ٣١، ١٣٣۵شوال  ١١، سه شنبه ١٩نوبهار، ش ) ١٣٩( 
  »  نان

نان گران  « ، ١٩١٧ژوئيه  ٢٩،  ١٣٣۵شوال  ٩همان، يکشنبه )  ١۴٠( 
  ». کمياب شد و 

مسائل  « ، ١٩١٧اوت   ٢، ١٣٣۵شوال  ١٣،  پنج شنبه ٢٠همان،  ش) ١۴١( 
  »جاريه

 ؛۵٨١همان، ص  ) ١۴٢( 

،  ١٩١٧اوت    ١٩، ١٣٣۵شوال  ٢٠، پنج شنبه  ٣زبان آزاد، ش  )١۴٣( 
  ».اروميه غله برای  «  

نوامبر    ١۵، ١٣٣۶محرم الحرام ٢٨، پنج شنبه ۶١نوبهار، ششم، ش ) ١۴۴(». 
  ».اروميه « ، ١٩١٧

«    ،  ١٩١٧ات  ٣٠،  ١٣٣۵ذی  قعده   ١١، پنج شنبه ١٢زبان آزاد ، ش)١۴۵( 
  »در تبريز

،  ١٣٣۶محرم الحرام   ٢٨، پنج شنبه  ۶١نوبهار، سال ششم ، ش )١۴۶( 
  »تبريز« ،  ١٩١٧  نوامبر     ١۵

، ١٩١٩سپتامبر  ١، ١٣٣٧ذی حجه  ۵، ١٢١رعد، سال دهم ، ش )١۴٧( 
  » .حمل غله جلوگيری از  « 
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     ۵٢٧١، ص ٧عين السلطنه ، )  ١۴٨( 

   ۴٧۴ص  ١کمره ای ، ج )١۴٩( 

، ١٩١۶  ژوئن   ١٠، ١٣٣۵شعبان ١٩، يکشنبه ١ششم، ش نوبهار، سال)١۵٠( 
  »   .عموميه احوال  «  

،  ١٩١٧ژوئيه  ٢۶، ١٣٣۵شوال  ۶، پنج شنبه ١٧همان، ش ) ١۵١( 
  »!روس مخاطرات  قشون  « 

  ۴٨٩٩، ص  ۶عين السلطنه، ج )  ١۵٢( 

  ۴٩۴١، ص ٧همان، ج ) ١۵٣( 

  ۴٩۴٢همان ، ص )١۵۴( 

   ۴٩۴٢همان ، ص ) ١۵۵( 

   ۴٩۵٧همان ، ص ) ١۵۶(  

، ١٩١٧  اکتبر  ١۶،  ١٣٣۵ذی حجه  ٢٨، سه شنبه  ٣١زبان آزاد، ش ) ١۵٧( 
  ».طرف دولت اخطاريه از « 

  همان )  ١۵٨( 

  . رل ، نقش: کذا) ١۵٩( 

همان، منظوربهار کميته مجازات بود که به قول اومی خواست  )١۶٠( 
ين بار به گمان او دست اندرکاران اما موفق نشد، ا کشور کودتا  کند  در 

  . بحران  نان شرايط را کودتايی کنند با آن گروه، می خواستند از راه  مرتبط 

«  ، ١٩١٧  اکتبر  ١١،  ١٣٣۵ذی حجه  ٢٣، پنح شنبه ٢٩زبان آزاد، ش ) ١۶١( 
  » !غفلت کابوس 

  همان ) ١۶٢( 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٠٥                                                                      ٣ج

  

  

  

  همان ) ١۶٣(  

خريد « ، ١٩١٧سپتامبر  ٢۵،  ١٣٣۵ذی حجه  ٧، ٢٣همان ،ش ) ١۶۴( 
  » جنس احتکار  و 

    ۴١۴ايران در جنگ بزرگ، ص ) ١۶۵( 

 ب ۴٩٠۵و  ۴٨٩٨عين السلطنه، صص )  ١۶۶( 

  ۴٩٠۴، ص  ۶همان ، ج ) ١۶٧( 

  ۴٩٧١، ص  ٧همان ، ج )   ١۶٨( 

 يعنی برای دّومين  بار) ١۶٩( 

قدغن  «، ١٩١٧سپتامبر  ١١، ١٣٣۵ذی قعده  ٢٣زبان ازاد، سه شنبه 
  )١٧٠  » .آذوقه حمل 

قحطی،  « ، ١٩١٧سپتامبر  ٢٣،  ١٣٣۵ذی  حجه   ۵همان ، يکشنبه ) ١٧١( 
  »!گرسنگی 

  . همان)  ١٧٢( 

  . همان)  ١٧٣( 

،  ١٩١٠  مارس   ٣١،  ١٣٢٨ربيع االّول  ١٩، پنج شنبه  ۶٨شرق، ش ) ١٧۴(  
  ».خوانسار گلپايگان و « 

/  فزود از قضا سرکنگين صفرا : بيت از موالنا اشاره ای است به اين ) ١٧۵( 
  .خشکی می فزود روغن بادام 

،   ١٩١٣  نوامبر ۶، ١٣٣١ذی حجه  ۶، پنج شنبه ٨رعد، سال پنج، ش ) ١٧۶( 
  ».اعالن «  

، ١٣٣۶، يکشنبه غّره ربيع االّول  ٧٣نوبهار، سال ششم، ش ) ١٧٧(  
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  ».اردبيل«   ، ١٩١٧دسامبر    ١۶

خالصه « ، ١٩١٧دسامبر  ١٣٣۶،  ٢٠ربيع االول  ٧۴،۵ش ،همان)١٧٨( 
   » شکايات

  ».از متنفذين گلپايگان«  همان، ) ١٧٩(  

  ».از حکومت نطنز«  همان، ) ١٨٠(  

  کذا )  ١٨١(  

، ١٩١٧دسامبر  ٢٧،  ١٣٣۶ربيع االّول  ١٢، پنج شنبه ٧٧همان ، ش )   ١٨٢(   
  ».تظلم « 

رياست  ان  مشهور اصفهان بود که  در دوره دّوم  رضا جوزانی ازراهزن)١٨٣( 
  .  به دار آويخته شد وثوق الدوله  

 ۵، ١٣٣۶جمادی االولی  ٢١، سه شنبه ١٠۵همان، ش)  ١٨۴(  
  » .استغاثه«  ،١٩١٨  مارس 

 Tax : ماليات ) ١٨۵(  

  .  کذا بفرستد) ١٨۶( 

 ١٩١٨مارس  ١٠، ١٣٣۶جمادی االولی  ٢۶، يکشنبه ١٠٧همان، ش ) ١٨٧(  
  »ازقم« ، 

الثانی  ربيع   ١٢، ٩٠نوبهار، سال  ششم، ش :  برای نمونه بنگريد  به) ١٨٨(  
  .١٩١٨ژانويه    ٢۶،  ١٣٣۶

  .همان) ١٨٩( 

  .همان)  ١٩٠( 

،   ١٩١٧دسامير   ۶،  ١٣٣۶، بيستم  صفر  المظفر   ۶٩همان ، ش  ) )  ١٩١( 
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  ».باران دعای «  

،  ١٩١٧  دسامير  ١١، ١٣٣۶صفرالمظفر  ٢۵،  سه شنبه ٧١همان ، ش ) ١٩٢( 
  ».تلگرفخانه متظلمين  «  

  ».وضعيت  قزوين« همان، ) ١٩٣( 

  .گرسنگی) ١٩۴(  

  .همان)  ١٩۵(  

  . بيچارگان: کذا) ١٩۶(  

 پرده  صماخ، پرده ای  است  در گوش) ١٩٧( 

  ١٩١٧  دسامبر  ١٣، ١٣٣۶صفر المظفر ٢٧، پنج شنبه  ٧٢همان، ش ) ١٩٨(  
  ».ما مخبرين « 

  ».تلگرافات  خصوصی  از دامغان« همان، ) ١٩٩( 

«    ، ١٩١٧دسامبر   ١۶، ١٣٣۶، يکشنبه غّره ربيع االّول  ٧٣همان، ش ) ٢٠٠( 
  ».وارده از مقاالت 

   ».تظلم« ،  ١٩١٧اوت  ٩، ١٣٣۵شوال  ٢٠، پنجشنبه٣زبان آزاد، ش) ٢٠١(». 
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 دوم فصل

  »بزرک   قحطی « : مجد قلی دمحم   ◀

 

دمحم قلی مجد محقق ايرانی مقيم  دکتر
 سال در .ا استاياالت متحدۀ آمريک

التش را در يتحص .به دنيا آمد ١٣٢۴
  و ) ١٩٧٠( ويسن اندر یدانشگاهها
با ) ١٩٧٨(و کرنل  ) ١٩٧۵(منچستر 

ان برد و سپس يدرجه دکترا به پا
جمله   کا، ازيمختلف آمر یدانشگاهها در

 در . س کرديا، تدريلوانيدانشگاه پنس
ها مقاالت متعددی از مجد در  سال اين 

چون محله آمريکايی اقتصاد  نشرياتی
مجله مطالعات دهقانی، مجله ،کشاورزی

مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار  ، بين المللی مطاالت خاورميانه
ه طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در ب ١٩٩٩  دکتر دمحمقلی مجد از سال . يافت

گفتگوی عبدهللا شهبازی با دمحمقلی مجد .( اشتغال دارد حوزه تاريخ معاصر ايران 
  )١٨١ص  – ١٣٨٢بهار  -تاريخ معارص ايران  فصلنامه   به نقل از

که بر اساس اسناد وزارت »  قحطی بزرگ «  کتاب اکثريت در اينجا تغريباً   
پژوهش در  اختيار  را برای ط دمحم قلی مجد  نوشته شده است توس خارجه امريکا

  : خوانندگان  ارجمند قرار می دهم
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  مقدمه
فراتر  بزرگترين فاجعه تاريخ ايران و  ١٩١٧تا  ١٩١٩بی ترديد قحطی بزرگ  

چگونه  در اين پژوهش نشان می دهيم که . از تمامی وقايع پيش از آن است
بيماری های  ران به سبب گرسنگی و سوءتغذيه و از جمعيت اي% ۴٠نزديک به 

ترين قربانی  بی شک ايران بزرگ . ناشی از آن از صحنه روزگار محو شدند
نگاه مطلق و  هيچ کشوری خسارتی در اين ابعاد را در . جنگ جهانی اول است

بزرگ ترين قحطی  با اينکه قحطی بزرگ ايران از . يا نسبی تحمل نکرده است
بيستم است، اما  اصر و از بزرگ ترين نسل کشی های قرن های دوره مع

جهانی اول ، نمی توان  تاريخ ايران را در دوره جنگ . ناشناخته باقی مانده است
قطعاً برجسته . داد، دريافت رخ  ١٩١٧- ١٩١٩بدون درک آنچه که در سال های 

ه است؛ سالها پنهان ماند ترين واقعيت ها درباره نسل کشی ايرانيان طی اين 
نتايج اين پژوهش فراتر از  . واقعيتی که می توان درباره اش چندين جلد نگاشت

  .ضبط وقايع بوده است ابعاد اين تک نگاری است و در اينجا هدف، تنها 
 

 اول جهانی جنگ در ايران ◀
در دوره جنگ جهانب اول، بازشناسی چهار مرحله  در تحليل تاريخ ايران

 ١٩١۴نوامبر  -  در مرحله نخست. مفيد است اين جنگ در ايرانشاخص 
و روس ها بی طرفی ايران ] ی عثمانی[انگليسی ها، ترک ها ١٩١۵پايان  تا 

نقض کردند؛ بريتانيا و روسيه برای تقسيم جديد ايران به توافقی پنهانی  را 
وايرانی ها نيز با کمک آلمانی ها برای بيرون راندن روس و انگليس  رسيدند 
 - ١٩١٧تا مارس  ١٩١۵در مرحله دوم دسامبر . جاعانه تالش کردندش منفور، 
بار ديگر مورد تهاجم انگلستان و روسيه قرار گرفت؛ تالش عثمانی  ايران 

سرانجامی نرسيد و روسيه و انگلستان بخش های وسيعی از خاک ايران را  به 
- انانگلستان که پيش تر بخش های جنوب غرب اير. کنترل خود درآوردند به 

بر  استيالی خود را  ١٩١۵اشغال کرده بود، از  ١٩١۴را در نوامبر -خوزستان  
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و  ؛ ١٩١۵اشغال بوشهر در : ديگر مناطق جنوب و غرب ايران گسترش داد
به فارس » هيأت سايکس«و ورود  ١٩١۵تأسيس پليس شرق ايران در 

يه انقالب روس - ١٩١٨تا ژانويه  ١٩١٧آوريل  -در مرحله سوم. ١٩١۶  در 
اياالت . داد؛ ارتش روسيه در ايران از هم پاشيد و کشور را ترک کرد رخ 

انقالب روسيه، ورود اياالت متحده به . به نفع متفقين وارد جنگ شد متحده 
و موفقيت انگلستان در بين  ١٩١٧جهانی اول به نفع متفقين در بهار  جنگ 
-١٩١٧نی در مارس از جمله خارج شدن بغداد از دست ترکان عثما  -النهرين

در ايران کامالً تغيير داد و وضعيتی به وجود آورد که انگلستان  اوضاع را 
خاک ايران و نيز بخش وسيعی از خاور نزديک را به تصرف  توانست تمام 

از صحنه خارج شد  -رقيب تاريخی انگلستان در ايران - تزاری روسيه . درآورد
با ورود . بی اثر شد ١٩١۵مارس و  ١٩٠٧تقسيم ايران اوت  و دو قرارداد 

. نفع انگلستان و فرانسه، متفقين از پيروزی خود اطمينان يافتند اياالت متحده به 
آمريکايی به اروپا، انگليسی ها را قادر ساخت تا نيروهای  ورود نيروهای 

نيروی موسوم به دنسترفورس به خاور نزديک و ايران  بيشتری را در قالب 
نيرو از جبهه های غرب اروپا به ايران گسيل شده و در  د اين افرا. منتقل کنند

، تنها ١٩١٨با اين وضعيت تا ژانويه . کشور هجوم بردند به اين  ١٩١٨بهار 
  .نيروهای روس در ايران باقی ماند بخش کوچکی از 

غرب،  آغاز شد که طی آن نيروهای انگليسی به  ١٩١٨مرحله چهارم از ژانويه 
روس ها  ان حمله کردند و مناطقی را که پيش تر در اختيار شمال و شرق اير

بخش هايی  تهاجم تمام عيار انگليسی ها و اشغال . بود، به اشغال خود درآوردند
و پيش از آن  به روسيه واگذار شده  ١٩١۵از ايران که در قرارداد پنهانی مارس 

پرداخته شده  در اشغال آنها بود، موضوعی است که تاکنون بسيار گذرا بدان 
شدت پنهان  از همان آغاز کار، بريتانيا خبر تهاجم به غرب ايران را به . است

معروف » هيس  -نيروی هيس«به » دنسترفورس«می داشت؛ به گونه ای که 
  .شده بود
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قرار بر اين . ايران را به اشغال خود درآوردند ١٩١٨انگليسی ها تا ژوئيه 
ايران را ترک کنند؛ يعنی ايران در  ١٩٢١ که نيروهای بريتانيا در مه بود 

نيروهای بريتانيا هم . سه سال و نيم در اشغال نظامی بريتانيا قرار داشت حدود 
. رفتند از ايران ) ١٩٢١(١٢٩٩، يعنی پس ازکودتای١٩٢١) نه درمه(فوريه  در 

رضاشاه   ١٩٢۵/١٣٠۴که در  -با اين کودتا بريتانيا، ديکتاتوری رضاخان را
دست  از اين به بعد، تا سی سال ايران در . در ايران مستقر کرد -شد پهلوی

  )١.(گرفت که آمريکا جای بريتانيا را  ١٩۴٠بريتانيا بود؛ تا در اواخر دهه 

ديپلماتيک  من در پژوهش ديگری، به تفصيل، به اوضاع نظامی، سياسی و
جنيه پژوهش حاضربه ) ٢.(پرداخته ام ١٩١۴ – ١٩١٨در سال های  ايران

ً قحطی بزرگ  می  ١٩١٧ – ١٩١٩سرنوشت ساز حنگ در ايران، خصوصا
  .برای ايران،اين دوره سرنوشت سازترين مرحله جنگ بود. پردازد می . پردازد

بود  در اين برهه، انگليسی ها کشور را اشغال کردند؛ و درست در همين  زمان 
  .دچار شد ١٩١٧-  ١٩١٩که ايران به بزرگ ترين فاجعه تاريخ خود يعنی قحطی 

جمعيت   حدود نيمی از -ميليون نفر١٠تا  ٨حدود  همان طورکه خواهيم ديد،
فاجعه  ايران، هنگامی بزرگ ترين . در اين قحطی تلف شدند -زمان کشوردر آن 

انگليسی ها  خواهيم ديد که . را تحمل می کرد که در اشغال نظامی انگليس بود
شدت قحطی  ثر، نه تنها برای کاستن از جز چند اقدام جزئی تسکينی و بی ا

ايران، وارد  کاری انجام ندادند، بلکه با خريد گسترده غله و مواد غذايی در 
متحده و اتخاذ  نکردن غذا از هند و بين النهرين، ممانعت از ورود غذا از اياالت 

قحطی را شدت   -از جمله نپرداختن درآمدهای نفت به ايران - سياست های مالی 
های انگليسی ها از  در نتيجه، تعداد بيشتری از مردم ايران با سياست . شيدندبخ

جنايت عليه بشريت  اين اقدام را می توان با اطمينان مصداق عينی . بين رفتند
بوده و از بدترين نسل  ايران بزرگ ترين قربانی جنگ جهانی اول . تلقی کرد

که بدون درک آنچه که  کنم تکرار می . کشی های دوره معاصر لطمه ديده است
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معاصر ايران را  بر سر ايران آمده، نمی توان تاريخ  ١٩١٧-١٩١٩در 
درباره خسارات و ويرانی های ايران درجنگ جهانی اول ميروشنيکف  .دريافت

   :می نويسد

همراه  مشقات بی شماری به جنگ جهانی اول برای مردم ايران بداقبالی ها و
قحطی  ثر جنگ تخريب شده، ده ها هزار ايرانی دچار وسيعی در امناطق . آورد

نظامی از  شدند يا پس از بيماری مردند، بسياری زندگی خود را در اثر عمليات 
سخت است  در نگاه به گذشته،حتی اکنون نيز . دست دادند و يا خسارت ديدند

لی از تماميت م دفاع ... بتوان گفت چگونه ايران می توانست لطمه کمتری ببيند
برايران را  دربرابردست اندازی های قدرت های بزرگ که هرکدام تسلط 

می ديدند، ناممکن  پاداشی در نبرد برای مستعمرات جديد و حوزه های نفوذ خود 
  )٣. (بود

واالس  نقطه آغازين اين پژوهش، گزارشی است که کاردار آمريکا در ايران،
در  ه وضعيت خواروبار و آذوقه ، دربار)  Wallace Smith Murra (موریاسميت 

قحطی  موری در شرح وضعيت آذوقه و خواروبار به موضوع . ايران داده است
اثر  اشاره کرده و می نويسد که يک سوم جمعيت ايران در  ١٩١٧- ١٩١٨

  ».از ميان رفته اند«گرسنگی و بيماری های ناشی از سوءتغذيه 

قحطی  شين اشاراتی درباره اين من درگزارش های پي. کردنی نبودربرای من باو
اين مقياس  ديده بودم و دريافته بودم که قحطی سختی بوده است، اما تلفات در 

خارجه  اين موضوع مرا بر آن داشت تا اسناد وزارت . بحث ديگری است
نتيجه . کنم به دقت جستجو  ١٩١۴-١٩١٩را درباره ايران در دوره ] آمريکا[

است و پيش از  اين اسناد بسيار ارزشمند . يار بوداين کار يک افشاگری تمام ع
پژوهش، تک نگاری  از ثمرات فرعی اين . اين مورد استفاده قرار نگرفته است

کشور  استيالی انگلستان براين درباره تاريخ ايران درجريان جنگ جهانی اول و 
. درايران است» نسل کشی –قحطی«باره تک نگاری مختصری در نيز ؛ واست
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موری مبنی بر اينکه يک سوم جمعيت  ال تأسف دريافتم که نوشته آقای با کم
واقعيت، بسيار . کمتر از واقع بوده است ايران از بين رفته اند، با اغماض و 

همان طور که در گزارش های ديپلماتيک . است بدتر از آن و حقيقتاً تکان دهنده 
 - بيست ميليون نفر حدود ١٩١۴جمعيت ايران در  آمريکايی ها آمده، شمار 
  .بوده است -به سادگی به اثبات می رسد شماری که در اين پژوهش 

. رسيد ميليون می  ٢١دست کم به  ١٩١٩با يک روند طبيعی، اين شمار بايد در   
دست کم  ، يازده ميليون بوده است که نشان می دهد، ١٩١٩اما شمار واقعی در 

. رفته اند ر ابعادی فاجعه آميز از بين ده ميليون نفر در اثر قحطی و بيماری د
 - ١٩١٠در  . شاخص ديگر در ميزان تلفات قحطی، کاهش جمعيت تهران است

به (بوده است  نفر  ٠٠٠/٣۵٠جمعيت تهران  -بنا به نظر شوستر و منابع روسی 
رأی  ٠٠٠/۵۶  نيز که در آن  ١٩١٧از نتايج انتخابات ). فصل سوم رجوع کنيد

تهران دست کم  د پيروز ثبت شده، درمی يابيم که جمعيت برای دوازده نامز
هزار نفر کاهش  اين شمار به دويست  ١٩٢٠در . چهارصد هزار نفر بوده است

بيست ميليون نفر، يعنی  شمار جمعيت ايران به  ١٩۵۶در مجموع، تا . يافته است
؛ و شدت تکان دهنده است اين اعداد به . ، نرسيد١٩١۴ميزان جمعيت ايران در 

از آنجا که اين قحطی در . افکند پرتو کامالً متفاوتی بر تاريخ ايران و منطقه می 
انگلستان به وجود آمد و سپس با  ابتدا با جنگ و اشغال ايران توسط روسيه و 
طوالنی تر شد، تلفات وارده به  سياست های انگلستان اوضاع بدتر و قحطی 
تلفات . جهانی اول تلقی می شود کشور در اثر قحطی، خسارات ناشی از جنگ 
در ترکيه و حتی بسيار فراتر از  ايران به روشنی بسيار فراتر از تلفات ارامنه 

يافته ها نگاهی کامالً متفاوت درباره  اين . نسل کشی يهوديان توسط نازی هاست
  .به دست می دهد تاريخ معاصر ايران در جنگ جهانی اول 

گزارش  :منابع پژوهش عبارتند از. می پردازدفصل دوم به گزارش مستندقحطی 
ميسيونرهای آمريکايی  های ديپلماتهای آمريکايی ازتهران وتبريز؛ گزارش های 
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در باره شاهدان عينی همان عصر ازشهرهای مختلف ايران؛ مطبوعات وشهادت 
  .و گرسنگی مردمگسترده رنج 

کالدول  ن الرنسشرح مفصل وروشنی که وزيرمختار وقت آمريکا درايران، جا
) John Lawrence Caldwell  (  نوشته است؛  ، درباره وضعيت قحطی در ايران

قحطی ؛  از  ابعاد رنج وگرسنگی ناشی  گزارش های مطبوعات آن دوران از
خاطرات يک شاهد عينی ،  و نيز گزارش های ميسيونرهای  مذهبی  آمريکايی 

در اين باره  بع و مآخذ و اسناد را گنجينه سرشار و ارزشمندی از منادر ايران، 
دنسترويل . سی . همچنين خاطرات افسرانی چون سرلشکر ال. تشکيل می دهد

. آر. ئی. دبليو ؛ سرلشکر ١٩١٨، فرمانده دنسترفورس در ايران در سال )۴(
و  ١٩١٩  و  ١٩١٨سربازرس پليس شرق ايران در سال های )۵(ديکسون 
اطالعات نظامی  ، افسر شناخته شده ) M.H.Donohoe (داناهو. اچ. سرگرد ام

 ١٩١٩و١٩١٨های  انگلستان و نماينده سياسی آن دولت در غرب ايران در سال 
های اين شاهدان عينی  گزارش ) ۶. (است نابع گرانسنگ در اين زمينهم نيزاز

مشخص کردن ابعاد  بالفاصله پس از جنگ نوشته شده است؛ و نه تنها برای 
بريتانيا در ايران بسيار  لکه برای روشن ساختن سياستهای گرسنگی ومرگ، ب

  .ارزشمند و آگاهی بخش است
به بررسی آمار تلفات  ١٩١٩و  ١٩١۴سوم با مقايسه جمعيت ايران در  فصل

   .قحطی می پردازد
دهه  دراين فصل ثابت خواهد شد که برخالف ادعای پژوهش های انگليسی ها در

نفرآورده  ميليون  ٨٩/١٠، ١٩١۴ان را درکه جمعيت اير١٩٧٠و ١٩۶٠های
به يازده  ١٩١٩  اند، جمعيت ايران درآن سال بيست ميليون نفر بوده است و در

ميليون توسط آنها نيز  افزودن دو رقم اعشاربه عدد ده . ميليون سقوط کرده است
بيماری های ناشی از آن،  بنابراين قحطی و . برای القای حس دقت علمی است

تلف کرده  را -ميليون نفر يعنی حداقل ده  -چهل درصد جمعيت ايراندست کم 
   .است
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 قحطی داليل

در اثر  جنگی  که در خاک ايران، ابتدا ميان داليل ، ١٩١۶در نيمه دوم سال 
روس ها؛ و سپس ميان روس ها و ترک های عثمانی در  ايرانيان وقحطی در 
مواد  کمبود . گرانی روبرو شدند مردم ايران با کمبود مواد غذايی و .گرفته بود

عثمانی  ، ترکهای ١٩١٧در بهار . به قحطی انجاميد ١٩١٧غذايی، در پاييز 
نيز در  خاک ايران را ترک کردند و به دنبال انقالب روسيه، نيروهای روسيه 

باقی  از آن پس تنها انگليسی ها در ايران . از ايران رفتند ١٩١٧پايان پاييز 
که  ن، ايران زمانی به بزرگ ترين فاجعه تاريخ خود دچار آمد بنابراي. ماندند

خليج  تمام خاک ايران و کشورهای همجوارش درشرق و غرب، عالوه بر
تبليغات  ازهمان آغاز، انگلستان، دست به . اشغال نظامی انگلستان بودفارس، در

و  روس ها ماهرانه ای زد تا مسئوليت و تقصير فاجعه قحطی ايران را متوجه 
پيش از بروز  اما همان طور که گفته شد، ترک ها و روس ها . عثمانی ها کند

می شود عامل  در اين پژوهش نشان داده . قحطی، ايران را ترک کرده بودند
ميليونها ايرانی شد،  اصلی تشديد و طوالنی شدن قحطی ای که منجر به مرگ 

به بررسی علت های  ۶  تا  ۴فصل های . سياستهای بازرگانی و مالی بريتانيا بود
  .قحطی می پردازد

فصل چهارم به غارت اموال مردم توسط سربازان روس به هنگام خروج 
قبالً اشاره کرديم که انگلستان، روس ها و ترک ها را . ايران می پردازد از 

اين جنايت هولناک می دانند، اما چه چيزی می تواند قحطی در مناطقی  عامل 
حتی يک سرباز روس يا ترک بدان پای نگذاشته، نظير فارس  ايران را که از 
 کرمان، توجيه کند؟ و 

. پردازد  فصل پنجم به بررسی خريدهای غله در ايران در دوران قحطی می
وسيع،  دراين فصل نشان می دهد که خريد غله در مقياس شواهد مستندارايه شده 

روسيه،  النهرين و جنوب  برای تأمين آذوقه نيروهای انگليسی در ايران، بين



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١١٦                                                                      ٣ج

  

  

  

صراحتی  ژنرال دنسترويل، در جايی با . بردامنه قحطی در ايران افزوده است
خريدهای غله  عجيب ضمن اظهارتأسف، به اين واقعيت اعتراف کرده است که 

درنتيجه به مرگ  از سوی انگليسی ها منجر به کمبود وافزايش قيمت ها گرديد و 
سرگرد داناهو  گزارش  نجاميد؛ ازاين عجيب ترايرانيان ا بسياری از شمار

ترک های عثمانی  درباره تخليه شرايط سخت قحطی ازميان بردند تا به دست 
 گزارشهای دنسترويل و وازهر دوعجيب تر اين که؛ چگونه گفته ها و . نيفتد

شايد ! مخفی مانده است؟اطالعاتی بريتانيا داناهو، ازديد دستگاه کنترل وسانسور
؛ ١٩١٩داناهو،(پس از جنگ  کته که هردوکتاب در شرايط بالفاصله اين ن

  .اين سؤال باشد منتشرشده اند؛ پاسخی برای ) ١٩٢٠ودنسترويل
، توجه اين که موضوع قحطی در کتاب های دنستريل وداناهو آشکارا آمدهجالب 

. است کوچک ترين اشاره ای به آن نشده  - ١٩٢۴ - اما در کتاب ژنرال ديکسون
حال در  با اين . در آن زمان دستگاه سانسور انگليس هوشيارتر شده بود] هراً ظا[

ارتش انگلستان  کتاب ديکسون، گزارش مفصلی درباره خريد گسترده غله توسط 
نيروهای انگليسی  اين خريدها برای تأمين آذوقه . در خراسان به چشم می خورد

. روسيه صورت گرفته است در جنوب )  Malleson ( به فرماندهی ژنرال مالسون
ها و نيز گزارشهای  شواهد و مدارک مستندی از گزارشهای روزنامه 

که در همان زمان که  ميسيونرهای آمريکايی در دست است که نشان می دهد 
مشغول خريد گسترده  مردم مشهد گرفتار قحطی هولناک بوده اند، انگليسی ها 

همين مطلب را گزارش  اب خود، عين ديکسون نيزدر کت. غله در منطقه بوده اند
خريد غله در شيراز  سايکس نيز در کتاب خود به موضوع ) ٧.(کرده است

  .توسط انگليسی ها، اشاره کرده است
مکرر  ازگزارش های. گيالن است –نمونه اين وضع، قحطی دررشتبارزترين 

 قحطی رشت درمی يابيم که اين شهردرآغازاز آمريکايی درميسيونرهای 
کسانی که در  اکثر . نقاط ايران را دربرگرفته بود، به دور بوداکی  که ديگر ولنه

ديگر نقاط ايران  رشت، در معرض گرسنگی و بيماری قرار داشتند، پناهندگان 
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به  ١٩١٨در ژوئن  شهر . تيمار و تغذيه می شدند] توسط مردم[بودند که اکثراً 
 - شکست جنگلی ها شهر تا هنگام دست ارتش انگلستان افتاد، اما کنترل مؤثر 

رشت توسط انگليسی ها،  اندکی پس از اشغال . محقق نشد - ١٩١٨اواخر ژوئيه 
دليل اين امر در کتاب ژنرال  گيالن و از جمله شهر رشت نيز دچار قحطی شد؛ 

گيالن، انگليسی ها برنج و ديگر مواد  اندکی پس از اشغال . دنسترويل آمده است
را برای تغذيه ارتش انگلستان ) خاويار ندوانه، عسل و حتی از جمله ه(غذايی 

بنابراين، مردم ايران گرسنگی کشيدند . خريدند در باکو و مردم گرسنه آن شهر 
آنچه در گزارش ژنرال دنسترويل جالب توجه است،  . تا اهالی باکو گرسنه نمانند

غذايی ايران که آسودگی به توصيف کشتی های مملو از مواد  اين است که او به 
پهلو گرفته و عازم باکو بودند، می پردازد و نسبت به اين  در بندر انزلی 

مرگ تعداد زيادی از ايرانيان را در اثر گرسنگی به همراه  موضوع که اين کار 
«  از نظر ژنرال دنسترويل، اين برنامه هم بخشی از. است داشت، بی تفاوت 

دولت ايران نيز صدور فرمانی بود که بر  واکنش. بود» دنسترفورس ماجرا های 
 .ظاهراً صادرات مواد غذايی از ساحل خزر ممنوع اعالم شده بود اساس آن 

، خريد و صدور مواد غذايی از سوی انگليسی ها چيزی کم تر از برای ايرانيان 
مهم ترين سند درباره خريد غله توسط انگليسی ها، گزارش . عام نبود قتل 

- کنسول ويژه آمريکا در ايران -)  Addison E. Southard (اوثردس. ئی اديسون 
در اين گزارش، ساوثرد افشا می کند که مأموريت خريد مواد غذايی . است  

اين . واگذار شده بود» اداره منابع محلی بين النهرين«غرب ايران به  در 
ر تن ستادهايی در بغداد داشت که شمار کارکنان آن کمتر از دو هزا اداره 

زمانی که ژنرال ديکسون، رئيس اداره منابع محلی بين النهرين، به ايران  . نبود
بود، ساوثرد در گفتگو با او دريافت که خريد غله ايران توسط انگليسی ها  آمده 
ايران در آن زمان دچار . آن روزها بالغ بر پانصد هزار تن بوده است در 

  .بود قحطی 
با تفاخر برای ساوثرد از ميزان ظرفيت آزاد جالب آن که ژنرال ديکسون 
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. کشتيرانی سخن می گويد که با خريد غله در ايران فراهم آمده است شده 
به ساوثرد می گويد، اگر اين مقدار غله از طريق ايران تهيه نمی شد،  ديکسون 
ظرفيت کشتيرانی درنتيجه بخش مهمی ازو را از هند وارد می کردند  بايد آن 
می  اين سند نشان می دهد که انگليسی ها . اشغال می شد برای اين کار انگلستان

ايران  توانستند برای نجات مردم قحطی زده ايران با کشتی از هند گندم وارد 
بالد که در  کنند؛ اما نه تنها اين کار را نکردند، بلکه ژنرال ديکسون به اين می 

ظرفيت کشتيرانی  م خريدند تا آن شرايط قحطی و کمبود، گندم داخل ايران را ه
ايرانی قربانی شدند تا  يعنی ميليونها . اقيانوس اطلس افزايش دهند خود را در

  .اطلس داشته باشد انگلستان جای خالی در کشتی های خود در اقيانوس 
آمريکا  عالوه بر اين، از اسناد متعدد وزارت خارجه آمريکا روشن می شود که 

در  -ايران ميزان گسترده خريد غله توسط انگليسی ها در نيز کامالً در جريان 
بوده  -گذراند شرايطی که قحطی و گرسنگی جمعيت ايران را از دم تيغ می 

حجم قابل  در حالی که مؤسسات خيريه آمريکا، برای جبران قحطی . است
 تلويحاً به قتل توجهی از مواد غذايی روانه ايران می کردند، دولت اياالت متحده 

  .عام در ايران رضايت داده بود
محلی  اداره منابع «همزمان با خريد غله در نواحی شمالی و غربی ايران توسط 

از روی  . ، انگليسی ها در شرق ايران نيز دست به خريد غله زدند»بين النهرين
شرق ايران پی  نوشته های ژنرال ديکسون می توان به جزئيات ميزان خريد غله 

انگليسی ها عالوه بر  ه قحطی مرگبار ايران را دربرگرفته بود، زمانی ک. برد
 -هند و بين النهرين از مواد غذايی ، از واردات مواد غذا غذايی، خريد گسترده 

عالوه بر خليج فارس،  . جلوگيری می کردند -همسايگان غربی و شرقی ايران
د و نيز بين النهرين در هن هند و بين النهرين نيز در اشغال ارتش انگلستان بود؛ 

قرار داشت، دچار گرسنگی  غله کافی وجود داشت، اما ايران که در ميان آنها 
  .بود

را  عالوه بر اين، بريتانيا جلوی ورود مواد غذايی از اياالت متحده به ايران
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از گزارشهای  مهم وقابل اعتنای اين ماجرا،همان طور که نکته بسيار.گرفته بود
همان زمان که  اين حقيقت است که در برمی آيد، يی ها نيزآمريکاديپلماتيک 

بريتانيااز  انجاميد، ايران دستخوش قحطی خطرناکی بود که به مرگ ميليونها تن 
بار ديگر دولت . کردورود مواد غذايی از اياالت متحده به ايران، جلوگيری 

  .اياالت متحده، به قتل عام ايرانيان تن داده بود
  

 مالی تنگنای
ايران  فصل ششم به بررسی اين موضوع می پردازد که چگونه دولت انگلستان، 

سياست  محروم کردن ايران از منابع مالی با . را در تنگنای مالی قرار داد
در آغاز . بود انگلستان در محروم کردن ايران از منابع غذايی هماهنگ و همراه 

کاهش شديد درآمد  گ جنگ، دولت ايران دچار يک بحران مالی شد؛ زيرا جن
قرارداد «در نتيجه،  . بازرگانی خارجی و نيز درآمدهای گمرگی را در پی داشت

. انگلستان به امضا رسيد بين دولت ايران و دولت های روسيه و » مهلت قانونی
انگليسی ها و روس ها  توسط ] به ترتيب[درآمدهای گمرکی جنوب و شمال، 

ديرکرد بدهی های ايران به  ، سود و جريمه از اين درآمدها. جمع آوری می شد
سپس باقی مانده آن به دولت ايران  دولت های روسيه و انگلستان کسر می شد و 

طبق اين قرارداد می بايست کل  اين در حالی بود که بر . پرداخت می گرديد
حجم بازرگانی در اثر جنگ، اين  با کاهش . درآمدها به دولت ايران داده می شد

روسيه و انگلستان بر طبق قراردادی  دولت های . ت بسيار ناچيز شده بودپرداخ
کردند، می بايست ماهانه مبلغ  با دولت ايران منعقد  ١٩١۶که در ژوئيه 

 ٠٠٠/٣٠زمان اين مبلغ معادل  در آن . تومان به ايران می پرداختند ٠٠٠/٢٠٠
ابتدا به . پوند بود به ازای هر) تومان  ۵/۶(قران  ۶۵پوند و نرخ برابری ارز، 

از انقالب روسيه، روس ها به کلی از  مدت چند ماه اين مبلغ مسدود شد و پس 
پس، پرداخت انگليسی ها نيز نامنظم  از آن . پرداخت سهم خود سر باز زدند

  .برابری نرخ ارز به وجود آمد انجام می شد؛ در نتيجه مشکالتی در 
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ايران  انگليسی ها، حجم پول در گردش با حجم گسترده خريد مواد غذايی توسط 
چيزی که  ارزش قران با . نيز در جريان جنگ جهانی اول بسيار زياد شده بود
نامعمول، در اثر  اين پديده . شايد تنها بتوان تورم افسارگسيخته ناميد، روبرو بود

با اين . وجود آمده بود خريدها و هزينه های بسيار ارتش انگلستان در ايران به 
ارزش فراوان يافته  حال، انگليسی ها درآمدهای گمرکی ايران را با قران که 
پوند را که  ٠٠٠/٣٠  بود، جمع می کردند، اما به دولت ايران همان مبلغ ثابت 

) تومان به ازای هر پوند  ٨/١قران يا  ١٨(ارزش آن به شدت کاهش يافته بود 
درخواست دولت . می زدند  پرداخت می کردند، و مابه التفاوت آن را به جيب

اين روش، به ويژه . جايی نبرد ايران برای دريافت اين مبلغ به قران نيز ره به 
با . تمام عيار و باالتر از آن بود همزمان با گسترش قحطی در ايران، دزدی 

تنها قادر بود يک سوم ميزان قرانی  کاهش شديد ارزش استرلينگ، دولت ايران 
عالوه بر اين، با افزايش زياد . آورد ت می کرد، به دست را که پيش تر درياف

بنابراين، . به صفر رسيده بود قيمت ها، قدرت خريد واقعی مردم، عمالً 
مسدود کردن درآمدهای . کرد درآمدهای گمرکی عمالً هيچ دردی را دوا نمی 

م شکی نيست که مهم ترين اقدا . نفتی ايران تنگنای مالی ايران را افزايش داد
زمانی که . درآمدهای نفتی اش بود مالی عليه ايران، محروم کردن اين کشور از 

بردند، دولت انگلستان و شرکت نفت  ميليونها ايرانی در گرسنگی به سر می 
. را به بهانه های واهی مسدود کردند انگليس و ايران، درآمدهای نفتی ايران 
، هشت ميليون پوند ١٩١۴-١٩١٩های  ميزان درآمدهای نفتی ايران طی سال 

تقريباً  و درآن زمان مبلغی بسيار معتنابه و  ميليون دالر،  ۴٠اين مبلغ حدود. بود
اگر اين پول به ايران . دولت ايران بود برابر مجموع بودجه ساالنه چهار برابر

ناشی ازگرسنگی و بيماری نجات پيدا می  پرداخت می شد، ميليونها نفراز مرگ 
  .کردند

ايران توليد نفت را آغاز کرده و به سرعت به کشوری توليد کننده  ١٩١٣در 
امتياز نفت ايران در اختيار شرکت نفت انگليس . صادرکننده نفت تبديل شد و 
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همزمان . متعلق به دولت بريتانيا بود ١٩١۴ايران؛ و دوسوم سهام شرکت در  و 
حق  انگليس و ايران اگر شرکت نفت . توليد نفت به شدت افزايش يافتبا جنگ ، 

اساس امتياز از درآمد شرکت بر% ٢۵حدود (السهم ايران را براساس قرارداد 
درآمدهای  پرداخت می کرد، درآمدهای نفتی قادربود تا کاهش )نامه دارسی

با توجه به  در واقع حق السهم ساالنه ايران، . گمرکی را به مراتب جبران کند
بالغ ) ميليون دالر  ١٠(ميليون پوند  ٢ن، به سود کالن شرکت نفت انگليس و ايرا

، ١٩١۴آغاز جنگ در  بالفاصله پس از . می شد که در آن دوره مبلغ زيادی بود
ميليون  ٢کردند، بلکه  انگليسی ها نه تنها پرداخت حق السهم ايران را متوقف 
نفت به دست عده ای  دالر نيز برای جبران خسارت های وارده به لوله های 

مسئول اعمال خارج از کنترل  با آنکه دولت ايران . اتی ستيزه جو طلب کردندايلي
شد، انگليسی ها همچنان از پرداخت  خود نبود و خطوط لوله نيزبه سرعت تعمير

به تعويق افتاد و  ١٩٢١اين مبالغ تا  پرداخت . حق السهم ايران سر باز زدند
انع از مرگ عده بسياری در توانست م ميليون پوند که می  ٨ايران از دست کم 

اين که انگليسی ها در دوران قحطی، ايران )٨(  . دوران قحطی گردد، محروم شد
محروم ساختند، به خودی خود اقدامی به شدت  را از درآمدهای نفتی اش 

  .از قتل عام و نسل کشی نبود بدسگاالنه بود؛ اين اقدام کم تر 

در نرخ ارز، تنگنای  لب و نابسامانیمحروميت از درآمدهای نفتی، توأم با تق

دولت  ايران را کامل کرد؛ در نتيجه، در آن بحبوحه جنگ و قحطی، مالی دولت 

دولت . دهد ايران با جيب خالی نتوانست برای قربانيان اقدام مفيد ومؤثری انجام 

محروم کرده  بريتانيا، در همان حال که از يک سو ايران را از منابع مالی اش 

ناتوانی دولت ايران  از سوی ديگر فرياد شکوه و شکايتش از بی کفايتی و بود، 

کرد که اين محروم  يک بارديگربايد تأکيد . در کمک به قحطی زدگان بلند بود

مشی انگلستان در  کردن ايران از منابع مالی خود، هماهنگ و همراه با خط 

توان داشت که قحطی   ترديد نمی. محروم کردن ايران ازتأمين آذوقه مردمش بود
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  .وتصرف ايران بوده است ونسل کشی، اقدام جنگی تعمدی بريتانيا برای اشغال 

قحطی  ايران اميدوار بود با شرکت درآن بابت » ورسای«با آغاز کنفرانس صلح 

نمايندگان  ، ١٩١٩در مارس . و خسارات ناشی از جنگ، غرامت دريافت کند

ايران را  د که بر مبنای آن بنا بود شکايات ايران در پاريس سندی ارائه کردن

سياسی  در اين سند تاريخ نظامی و . مطرح کرده و درخواست غرامت کنند

عالوه بر  اين سند . ايران در جنگ جهانی اول کامالً نادرست ارائه شده است

کامالً دروغ  ادعاهای ارضی مضحک، پر از اظهارات نادرست، گمراه کننده و 

شکايات اقتصادی  طورکه درفصل هفت توضيح داده خواهد شد،  همان)٩. (است

اين سند با آميختن . است ايران و علل و عوامل قحطی کامالً نادرست ارائه شده 

نادرست، موضوع قحطی را  شکايات ايران به انبوهی از اشتباهات و ادعاهای 

جب تضعيف ارائه کرد و مو کم اهميت جلوه داد؛ و داليل آن را به شکلی مبهم 

. شرکت در کنفرانس صلح شد ادعاهای ايران در مورد جبران خسارات و حق 

توطئه زيرکانه ای برای پنهان  روشن است که اين موضوع نيز خود بخشی از 

گذاردن بر روی بزرگ ترين  سرپوش . داشتن حقيقت قحطی و علل آن است

م در جنگ و هم در ايران ه فاجعه تاريخ، از پيش آغاز شده بود؛ بنا بود که 

   .صلح بازنده باشد
  
  

 مستند گزارش :١٩١٧- ٩١٩ بزرگ قحطی ◀

تهاجم  بزرگ ترين فاجعه در تاريخ ايران و بسيار فراتر از  ١٩١٧- ٩١٩قحطی 
قحطی يکی  همان گونه که اشاره شد، اين . مغول در قرن سيزدهم ميالدی است

آگاهی درباره  نوشته شده و  از بزرگ ترين فجايع تاريخ است که درباره آن کمتر
دچار خشکسالی شد،  ايران  ١٩٢۵وقتی در سال . آن از نوشته ها نيز کمتر است
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. تکرار شود ١٩١٨  و  ١٩١٧اين نگرانی پديد آمد که نکند حوادث سالهای 
  :می نويسد] در اين باره)[١٠(  موری . کارداروقت آمريکا درايران، واالس اس

. روبروست ١٩١٧- ١٩١٨يران با اوضاع سالهای به نظر می رسد دست کم ا
ن هنگام دراثر خشکسالی وتخريبی که به زراعت ايران به دليل در آ

ارتش های بيگانه وارد شد، قحطی ايران را دربر گرفت که تخمين می  تهاجم 
  )١١.(يک سوم جمعيت آن را تلف کرد زنند 

ن رو اسناد مربوط به از اي. بايد اشتباهی رخ داده باشد! باور نکردنی بود
وزارت خارجه آمريکا را در جريان جنگ جهانی اول به دقت بررسی  ايران 
  .آرشيوی بسيار غنی که پيش از اين کسی به آن مراجعه نکرده بود . کردم

پرده  همچنين با اين واقعيت روبرو شدم که تاريخ ايران در جنگ جهانی اول در 
که،  شگفت آورتر اين . شيده مانده استای از راز و سربستگی، از نظرها پو

ً ناشناخته مانده است ١٩١٧- ١٩١٩قحطی  موری  دريافتم که نظر )١٢. (اساسا
. واقع است مبنی بر اين که جمعيت ايران به يک سوم رسيده، حدسی کم تر از 

قحطی و  اين فصل، ابتدا گزارش مستندی از . واقعيت از اين بدتر بوده است
  .کندمدت آن ارائه می 

آن آرشيواسناد وزارت خارجه آمريکا وگزارشهای روزنامه های ايران در
. است آنها استفاده شده درجه اولی است که دراين فصل ازدوران، منابع 

دست  از منابع ايران نيز عينی افسران ارتش بريتانيا درخاطرات و مشاهدات 
نها عبارتست می روند؛ که مهم ترين و قابل استفاده ترين آدوم به شمار

خاطرات و مشاهدات سرلشکر دنسترويل فرمانده نيروهای بريتانيا در شمال  از 
افسر  ؛ خاطرات و مشاهدات سرگرد داناهو١٩١٨سال  غرب ايران در و 

سرلشکر    دنسترويل؛ خاطرات ومشاهدات مأموردريروهای تحت امر اطالعاتی
 ١٩١۶های  يران در سال سرپرسی سايکس فرمانده نيروهای بريتانيا در جنوب ا

اول و کسانی  با توجه به اين که اين گزارش ها توسط شاهدان دست . ١٩١٩تا 
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داشته اند، اين  نوشته شده است که بالفاصله پس از جنگ در صحنه حضور 
  .می شوند محسوب » دست اول«نيز در حقيقت منبع » دست دوم«منابع 

 آر ديکسون در بارۀ پليس شرق .ئی.منبع بسيار مهم، گزارش سرلشکر دبليوديگر
  .است ١٩١٨ -١٩١٩در  )١٣(ايران 

 

  ١٩١۶ پاييز غذايی؛ مواد کمبود آغاز

ً يک سال پس از آغاز جنگ، رالف اچ در  ، کنسول آمريکا)١۴(بيدر . تقريبا
غذايی  به بررسی وضعيت مواد  ١٩١۵مه  ٢٠خود به تاريخ ايران، درگزارش 

: پردازد يمت کاالها، اعم از وارداتی و داخلی می در ايران و تأثير جنگ بر ق
متوقف  از آغاز درگيری ها در اوت گذشته دراروپا، عمالً واردات به ايران «

  :وی سپس به اين نکته مهم اشاره می کند که. »شده است

اين در حالی . بنابراين بهای اقالم توليد خارج به شدت افزايش يافته است
از جمله اقالم توليد . اقالم توليد داخلی چندان نبوده استکه افزايش بهای  است 

که بهای آنها افزايش نيافته، گوشت گوسفند، گوشت گاو، آرد ايرانی،  داخلی 
برنج که در زمين های پست ساحل دريای . تخم مرغ و ميوه جات است مرغ، 
بهای شکر هر . سنت افزايش يافته است ۶تا  ۵کشت می شود، هر پوند  خزر 
 ٨٠تا  ۴٨سنت؛ چای هر پوند  ۵٠تا  ٣٠سنت، قهوه هر پوند  ١٠تا  ٨  پوند 
  .سنت افزايش يافته است ١٢تا  ٧و آرد اروپايی هر پوند  سنت 

برای مردم  چنين به نظرمی رسد که هزينه زندگی: بيدر اين طورنتيجه می گيرد
گندم است  اصلی غذای روزانه آنها گوشت گوسفند، برنج و نان بومی که اجزای 

اقالم وارداتی  افزايش چندانی نداشته، ولی هزينه زندگی خارجی ها که بيشتر 
کاالهای . است درصد افزايش يافته  ۴٠تا  ٣٠اروپايی را مصرف می کنند از

می رود هزينه  اروپايی موجود در بازار به تدريج مصرف می شود و انتظار 
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  )١۵. (های زندگی افزايش يابد

از  ص است که نه ماه پس از آغاز جنگ در اروپا؛ و شش ماه پس بنابراين مشخ
عيار  اشغال اهواز و خوزستان به دست انگليسی ها، و پس از بروز جنگ تمام 

قدر  ، مواد غذايی هنوز به ]ی عثمانی[در آذربايجان ميان روس ها و ترک ها
کاردار  ، )١۶) ( Jefferson Caffery (جفرسون کفری. کافی موجود بوده است

جنگ،  يعنی نزديک به دو سال پس از آغاز  ١٩١۶موقت آمريکا، در ژوئيه 
وارداتی  قيمت کاالهای : درباره قيمت ها در تهران، اين گونه گزارش می کند

شرايطی که  هميشه در اين پايتخت باال بوده و قيمت کاالی بومی نيز به حساب 
  .در اثر جنگ حاصل شده، افزايش يافته است

وجود  تورم قابل توجهی  ١٩١۶ن طورکه گزارش کفری نشان می دهد، درهما
حاضر  در حال «: کفری می نويسد. داشته و نرخ برابری ارز افزايش يافته بود

برابری قران،  در شرايط عادی نرخ . دالر است ١۴٣/٠نرخ برابری يک قران، 
ندی دو سنت پو با اين حال، هنگامی که قيمت جو، ) ١٧. (»دالر است ٠/٠٨٧۵

اين . فراوان بوده است نسبتاً  ١٩١۶بود، باز هم مواد غذايی در فصل برداشت در
سنگين ترين درگيريها در  واقعيتی قابل توجه است؛ زيرا اساساً دردوران جنگ، 

داده است؛ و پس از اين  رخ  ١٩١۶تا تابستان  ١٩١۵غرب ايران از اواخر 
  .گذاردتاريخ است که اوضاع رو به وخامت می 

واقعيت  اشاره شده است، اما  ١٩١٨ و١٩١٧اگرچه معموالً به قحطی درسالهای 
بود؛ و همان  اين است که بحران کمبود مواد غذايی از يک سال پيش آغاز شده 

  .ادامه داشته است  ١٩١٩طور که درادامه بحث نشان داده ايم، قحطی تا تابستان 

در  به خوزستان هجوم آوردند، صحنهکه انگليسی ها  ١٩١۴نوامبر  از ايران
تا  ، ١٩١۵ژانويه  ازآغاز اشغال تبريز به دست عثمانی ها در. بودگيرهای 

بزرگی  که روس ها، عثمانی ها را از ايران بيرون راندند، نبردهای  ١٩١٧بهار
انگليسی ها  درست در همين زمان روس ها و . در غرب ايران در جريان بود
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، ١٩١۶اکتبر  تا . ر مناطق حوزه نفوذشان اعمال کردندکنترل شديد خود را ب
  :می کند کفری گزارش . معلوم شده بود که بحران شديدی در راه است

کمبود  تأمين موادغذايی در تهران دارد به مشکلی جدی تبديل می شود؛ به خاطر 
ها به  مواد غذايی از هر نوع، به ويژه گندم، جو، برنج، کاه و يونجه، قيمت 

جمعيت،  صف های طويل . کلی غيرعادی باال رفته و فقرا به شدت در رنجندش
 ساعت ها بيرون نانوايی ها منتظر

. گزاف بخرند می شوند تا شايد نانی با کيفيت بسيار نازل و با قيمتی بسيار
درست کردن  جايگزين های گوناگون ديگر به جای گندم برای جو و ازنانواها 

  .استفاده می کنندنان 

  :او می افزايد

انواع  .قيمت شکر به پوندی يک دالر و پنجاه و پنج سنت افزايش يافته است
در  . ناياب است، آن چيزی هم که قابل تهيه است اغلب کيفيتی نازل داردعلوفه 

وضع همين  مورد موجودی زغال سنگ، زغال چوب،نفت سفيد و نفت کوره نيز 
  .طوراست

امکان  در تهران. ت دارو از اين هم بدتر استوضعي«: او درخاتمه می نويسد
ديگر در يک هفته بعد، کفری بار.»ازاقالم دارويی وجود ندارديافتن بسياری 

  :بحرانی که در پيش است، چنين گزارش می کندباره 

پايتخت  مشکل تأمين نان در تهران بسيار جدی شده، زيرا مقدار گندم موجود در 
اين مردم  از آنجا که . از شهروندان ناکافی استبه طور کلی برای برآوردن ني

ً فقط از نان و پنير بومی خود استفاده می کنند، موضوع  بسيار جدی و  تقريبا
  .حياتی شده است

شد، شرکت  روزگذشته چند شورش درشهر برپا«:بلواهای نان آغاز شده بود
داخله بود وزرات  اصلی زنان بودند و يک آشوبگر به ساختمانی که درکنندگان 
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برای اصالح  دولت قول داده اقداماتی «: کفری درپايان می نويسد.  »حمله برد
ناگوار خواهد  اوضاع انجام دهد و اگر موفق نشود، اوضاع اينجا به زودی 

  .بود ، ايران دچار قحطی ويرانگری شده ١٩١٧در پاييز) ١٨.(»شد

،ايران ١٩١٧ن از گزارش های مطبوعات کامالً روشن است که در تابستا
تنها وقفه ای کوتاه ] آن سال[آستانه قحطی قرار داشت و برداشت محصول  در 
  :چنين گزارش می دهد ١٩١٧اوت ١٨روزنامه ايران در. آن ايجاد کرده بود در 

در اثر تالش های دولت، هم اکنون مقدار قابل توجهی غله در حال ورود 
از سی و پنج تومان به سی شهر است و ديروز قيمت جو در هر خروار  به 

سپتامبر  ٢١ايران در . اما اين تسکينی گذرا بود) ١٩. (کاهش يافت تومان 
تأثير . نبود غله دارد در سراسر ايران قحطی به وجود می آورد: نويسد می 

غله خصوصاً در کاشان مشهود است و هيچ ترفندی نمی تواند اوضاع را  کمبود 
قم يا سلطان آباد به کاشان ممنوع است؛ و مازاد کند، زيرا حمل غله از  بهتر 
  )٢٠. (اين مناطق به شهرهای شمالی ارسال می شود غله 

و رنج  فقر «در گزارشی با عنوان )  John Lowrence Caldwell)    ( )  21 کالدول 
  :می نويسد به تشريح قحطی فزاينده پرداخته و ١٩١٧اکتبر ۴به تاريخ» در ايران

غذايی، خصوصاً گندم  و انواع نان، سراسر ايران خصوصاً  مناطق مواد  کمبود
فقر  حاشيه ای ونيزتهران را چنان دربرگرفته که پيش از آغاز زمستان، شمالی و

گرسنگی  ترديدی نيست که زمستان امسال مرگ و . ورنج وسيعی پديد آمده است
باالترين حد  به حتی در اين موقع از سال، قيمت ارزاق ... چند برابر خواهد شد

حقيقتاً هشدار دهنده  خود طی چندين سال گذشته رسيده و کمبود غله و ميوه جات 
  .است

هر «  اوگزارش می کندکه قيمت شکر به ازای هرپوند يک دالر باقی مانده است، 
کالدول » .است هند قيمت را بيست و پنج درصد کاهش داده  چند واردات اخيراز
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  :چنين وصف می کنداوضاع نانوايی ها را 

کنند  بخش بزرگی از جمعيت که از طبقه زارعان هستند، تنها از نان ارتزاق می 
اساساً  که قيمت عادی آن سه برابر شده و همان نيز بسيار کمياب و ذخيره آن 

کدام منتظر  در نانوايی های عمومی افراد زيادی گرد می آيند و هر . ناکافی است
گرسنه رانده می  ی خريد نان می شوند و اغلب نااميد و نوبت يا اقبال خود برا

نظم را برقرار کنند  مأموران نظميه در اين نانوايی ها مستقر می شوند تا . شوند
که اغلب، بلوايی برپا  نتيجه آن است . و افراد سمج و گرسنه را عقب نگه دارند

  .می شود و در مواردی خونريزی هم شده است

  :دهد ات انجام گرفته برای آرام کردن اوضاع را توضيح می کالدول برخی اقدام

مورد  دارد ازمحل ماليات براجناس، گندم  برای آرام کردن شرايط، درنظر دولت
اما . دهد نياز را تهيه کند و به بهای ارزان تر از بازار در اختيار نانوايان قرار 

اقدامات گسترده  . است اين کارهم عمالً تا اين لحظه کمکی به بهبود وضع نکرده
مسئوليتها در اين  ای برای جلوگيری از انحصار و احتکار به عمل آمده و تمام 

ارباب زرتشتی است و  زمينه برعهده ارباب کيخسرو شاهرخ گذاشته شده است؛ 
دارند؛ با اين حال اوضاع  عموم مردم به صداقت و درستکاری او اعتقاد کامل 

  .همچنان وخيم است

خيابان  متکديان چند برابر شده و صدها تن از آنها در : درپايان می نويسد کالدول
را  ها به شکلی اسف بارمی گريند و گدايی می کنند و گاهی اوقات فردی 

ايران  از ديگر نقاط، استان ها و شهرهای . محاصره کرده وبه او هجوم می برند
 ١٩١٧  اکتبر  ٢٢رام کالدول در تلگ) ٢٢. (نيز شرايط مشابهی گزارش می شود

شکست و  در استانها نبود مواد غذايی هشداردهنده است و :گزارش می کند
 کالدول وخامت بارديگر ) ٢٣. (افالس روزبه روز گسترش می يابد درماندگی و

  :چنين توضيح می دهد ١٩١٧اوضاع را در پاييز 
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گزارش  در اينجا فهرستی ازقيمت های فعلی خرده فروشی اجناس پرمصرف را 
  .شده است اين قيمتها با در نظر گرفتن نرخ برابری ارز، به دالر آورده . می دهم

  :او می افزايد

از  با وجود اين که زمستان هنوز فرا نرسيده، انتظار می رود قيمت ها که پيش 
سپس  کالدول .اين به شدت افزايش يافته اند، به زودی افزايش چشمگيرتری يابند

. پردازد های آن روز برخی از اجناس در تهران و ايران می به ارائه قيمت 
تا  ۵٠تن  دالر؛ زغال هر  ۶تا  ۵دالر؛ جو هر بوشل  ٩تا  ٧)١(گندم، هر بوشل 

و کفش هر  دالر  ۶/١دالر؛ نفت سفيد هر گالن  ٣٢تا  ٣٠دالر؛ هيزم هر تن  ۵۵
دتر شدن ، ب١٩١٧  دسامبر  ١٠کالدول در تلگراف )٢۴. (دالر ٣٠تا  ١٨جفت 

  :اوضاع را چنين گزارش می کند

به  به دليل قحطی افسارگسيخته ای که در سراسر ايران در اثر جنگ و نبود غله 
باور  مواد غذايی بسيار کمياب و قيمت های آنها . وجود آمده، بسياری گرسنه اند

رسانی  اقدامات امدادی محلی ناکافی است و کميته های کمک . نکردنی است
  )٢۵. (بود بخشيدن به اوضاع را ندارندتوان به

به  قوت غالب طبقات فقير تقريباً منحصر : کالدول در گزارش ديگری می افزايد
با  هر چند . قيمت گندم هربوشل پانزده تا بيست دالر است. نان يا برنج است

پنجاه  قيمت هر پوند برنج بين . همين قيمت هم به آسانی نمی توان آن را يافت
نظر گرفته  البته اين قيمت ها با نرخ برابری فعلی ارز در . دو دالر است سنت تا
  .شده اند

ميسيونرهای  دولت ايران با کميته امدادرسانی متشکل از : او در پايان می نويسد
برنج و غله  آمريکايی و عده ای ديگر همکاری می کند و هم اکنون مقداری 

  )٢۶. (می دهد يمت دراختيارشان قرار رايگان و مقداری نيزدر برابر پرداخت ق

با اين اوصاف، روشن است که مازاد گندم قم و سلطان آباد هم که پيشتر به 
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اشاره کرديم و قرار بود به مقصد شهرهای شمالی حمل شود هرگز به  آن 
با گرسنگی روبرو  ١٩١٧نرسيد؛ زيرا مردم تهران از اوايل نوامبر  مقصد 

  .بودند

درخواستی  کارکنان وزارت خارجه : می نويسد١٩١٧دوم نوامبرروزنامه ايران 
مواجب ساالنه شان  برای نخست وزير ارسال کرده و خواسته اند سه درصد از 

خواهند اين پول را  آنها می . پيش از موعد و هم اکنون به آنها پرداخت شود
رپناه، برای آنها س برای تيمار تعدادی از فقرای بی شمار شهر هزينه کرده و 

زمستان از اين فقرا در سوخت، غذا و لباس تهيه کنند، زيرا می دانند که بسياری 
  .و گرسنگی جان خواهند باختدر اثر سرما 

حدود  تومانيانس که بانکداراست،  آقای الکساندر:روزنامه همچنين می نويسد اين
 رينفقيرت نفراز  ٣٠اتاق در بازار اجاره کرده است تا درزمستان حدود ٢٠

  .خواهد کرد او غذا و لباس آنها را نيز تأمين . اسکان دهدگدايان شهر را در آنها 

جو خرواری تومان و ۴۶هم اکنون گندم درقزوين خرواری «:همچنين می افزايد
 ٢٢در  روزنامه رعد، . مردم اصفهان نيز گرسنه بودند» .تومان است ٣۵

شهر را  وتمندان و روحانيون اخيراً حاکم اصفهان ثر: می نويسد ١٩١٧نوامبر 
مبلغ  آنها . به عمارت خود دعوت کرد تا برای کمک به فقرا فکری کنند

اصفهان خبر  از . تومان برای تأمين مايحتاج زندگی فقرا کمک کردند ۵٠/٠٠٠
دارند و  خروار غله در روز نياز  ١٣٠رسيده است که مردم آن ناحيه به 
خروار مورد   ٠٠٠/٣١از برداشت، تقريباً  بنابراين برای دوره هشت ماهه پيش

خروار  ٠٠٠/۶  اما کل غله ای که در آن ناحيه پيدا می شود حدود . نياز است
  .تومان است ٧٠گندم خرواری . است

می  گزارشی از تبريز نشان «:ديگرمناطق چنين گزارش می کند اين روزنامه از
... ميرند ی در ساوجبالغ می دهد که روزانه تعداد زيادی از مردم در اثر گرسنگ

متحصن شده  در قم و مشهد مردم به خاطر نبود مواد غذايی در تلگرافخانه ها 
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جلفای آذربايجان  در «: اين روزنامه درباره قيمت مواد غذايی می نويسد. »اند
برخی قيمت ها در  . »است) تقريباً پوندی چهل سنت(قران  ١۴قيمت نان هر من 

تبديل شده اند بر  ای ايرانی به واحدهای رايج آمريکايی تهران که از واحده
دالر؛  ٨۵/۴بوشل  دالر؛ جو هر  ١٠گندم هر بوشل «: حسب دالر عبارتند از

دالر؛  ۵٠زغال هر تن  دالر؛ خاکه  ٨٠دالر؛ يونجه هر تن  ۴۴کاه گندم هر تن 
 ٣٠دالر؛ برنج هر پوند   ۵دالر؛ سيب زمينی هر بوشل  ٨۵زغال چوب هر تن 

نوامبر  ٢۴رعد در . »سنت  ۵۵سنت؛ صابون خانگی با کيفيت نازل هر پوند 
تلگراف می زند که آن شهر برای  حاکم اردبيل به دولت مرکزی «: می نويسد

خروار گندم کم دارد و برای وارد  تأمين غذای اهالی تا پايان سال پانزده هزار 
يک ماه است «ر آستارا د. »می کند کردن اين مقدار از خارج درخواست مجوز 

قران  ٨نان دارند، آن را به قيمت يک من  که نان بسيار کمياب است و آنهايی که 
شب «: درباره اوضاع تهران نيز می نويسد » .می فروشند) سنت ٣٠پوندی (

اين کميسيون شصت هزار کوپن نان . برگزار شد گذشته جلسه کميسيون ارزاق 
تهيه کرده است که فهرست آنها را پيشتر اداره  شهر برای همين تعداد از فقرای 

اين کوپن ها به حوزه های مختلف نظميه تسليم می شود  . نظميه فراهم کرده است
، گزارشی ١٩١٧نوامبر  ٢٧رعد در . »حوزه خود توزيع کنند تا در ميان فقرای 

مدت مديدی است که وضع نان روز به روز «: کردستان دارد درباره اوضاع 
انواع غله بسيار کمياب است . شود و اکنون نمی شود نان پيدا کرد تر می وخيم 

روزانه تعدادی در . نمی دانند چگونه گرسنگی خود را برطرف کنند و مردم 
کردستان  برخی معتقدند که ظرف دو ماه، تمام اهالی. گرسنگی می ميرند اثر 

. ميرند گرسنگی می  هر روز تعداد زيادی از مردان و زنان در اثر... خواهدمرد
آنها . اند روس ها تمام جو موجود در بازار را برای اسبهايشان جمع آوری کرده 

 ».پردازند روبل می  ٣تا  ٢روبل و برای هر گوسفند  ۶تا  ۵برای يک گاو فقط 
داخله تلگراف زده  حاکم اصفهان به وزير «:می نويسد ١٩١٧نوامبر ٢٨ در رعد

گرسنگی در  بسياری از های نانوايی بسته اند و افراد و می نويسد که اکثر دکان 
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نان بسيار . نانوايی ها بسته اند هم اکنون اکثر «: و در تهران» حال مردن هستند
  .»ها زار می زنند کمياب است و زن و مرد و کودک در خيابان 

دولت تلگراف  مردم به«: نوامبر می نويسد ٣٠رعد درباره اوضاع همدان در
حال مرگ  که نان بسيارکمياب است و بسياری ازگرسنگی بهته اند زده و گف
   )٢٧(» .به فروش می رسد تومان ٩٠تومان وجو١٠٠گندم هرخروار .افتاده اند

. ای. ای ازئی نامه .کنند مخلوط می رابا آرد خاک سفيد رمانشاه، نانواهاکدر
تهران، خطاب   آمريکايی کارکنان بيمارستان يکی از ،.) E. A.Douglas (داگالس

پيش نامه ای  چند هفته «: ، حاکی است١٩١٨ژانويه  ١۵به کالدول به تاريخ 
کردم که می گفت،  در کرمانشاه دريافت )  .F.M. Stead -1  (استد . ام. ازخانم اف

سفيد را با آرد مخلوط  کمبود غله به حدی است که نانوايی های عمومی خاک 
  )٢٨(. »می کنند تا حجم آن بيشتر شود

  

 فراگير گرسنگی

 ١٩١٨در رعد يازدهم ژانويه . ، کارد به استخوان رسيد١٩١٨از ژانويه 
نفر در اثر گرسنگی و  ۵١به گزارش نظميه، هفته گذشته «: آمده است چنين 
در همين مقاله به اقدامات امدادی . »در خيابانهای تهران جان باخته اند سرما 
تا پايان «: ی در تهران اشاره شده استگرفته برای مقابله با قحط انجام 

اقدامات ) که اعضای آن همگی ايرانی هستند(کميته مرکزی صدقات  دسامبر، 
اختصاص باغ اعتماد حضور با : برای فقرای شهر به انجام رسانده است زير را 
های زياد و با اسباب واثاثيه مورد نيازوگرمايش برای اقامت  اتاق 

مجزايی برای زنان مستمند و کودکان؛ پناه دادن به  اختصاص باغ مستمندان؛ 
ايجاد يک حمام برای آنها؛ تأمين البسه مورد نياز؛ تأمين جيره  هزار نفر؛ 

چای، آش و برنج؛ معالجه بيماران؛ نگهداری از زنان باردار و  روزانه برای 
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نه تخت خوابی؛ ايجاد کارخا ٣٠نوزادان يتيم؛ تأسيس يک مريضخانه  تأمين شير 
برای قالی بافی زنان و کودکان که تاکنون هشت دستگاه دار قالی بافی در  ای 

تعيين معلمی برای تعليم علوم دينی ] و[کار درآن مستقر شده است؛  حال 
دراصفهان  اوضاع ژانويه،١۶در براساس نوشته های روزنامه رعد.»کودکان به 

است، بر اثر  گرام کرده از قراری که حاکم اصفهان تل«.: بد نبوده استچندان 
اعتقاد بر اين  بارندگيهای فراوان اخير، گندم در بازار به وفور يافت می شود و 

کافی برای همه  نان . است که گندم موجود تا فصل خرمن آينده کفايت می کند
گندمی که . ماند وجود دارد و در بيشتر روزها مقداری هم تا آخر شب باقی می 

تومان شده  ۶۵  ان به فروش می رفت، اکنون خرواری توم١۵٠هر خروار آن 
در چند «: نويسد رعد در بيستم ژانويه درباره بيماری و گرسنگی می . »است

نزديک دريای خزر  روز گذشته تعدادی در اثر وبا در بارفروش و ديگر نقاط 
اوضاع شهر «: نويسد ژانويه درباره اوضاع قم می  ٢٨رعد در . »درگذشته اند

نفر در اثر  ۵٠بيش از  طی هفته گذشته، . ز نظر مواد غذايی اسف بار استقم ا
برخی از . هنوز دفن نشده اند گرسنگی و سرما جان باخته اند، و تعدادی از آنها 

اين روزنامه در . »دسترس دارند مردم برای غذايشان تنها خون گوسفند در 
ی دولتی در تهران می نانوايی ها ژانويه درباره پيشنهاد گشايش  ٢٩شماره 

برای فروش نان ارزان به فقرا باز کند  دکان نانوايی  ٢٠دولت بنا دارد «: نويسد
 ۵رعد در . »قيمت که بخواهند نان بفروشند و نانوايان ديگر هم می توانند به هر 

حاکم «: مير در خيابان های تهران می نويسد درباره آمار مرگ و  ١٩١٨فوريه 
روز گذشته تعداد  ٢٠طیگزارش  داده است که  اخلهتهران به وزارت د

ً به خاطرقحطی  نفر رسيده است، يعنی به  ۵٢٠بهدر تهران مردگان، خصوصا
 ) ٢٩. (»نفر ٣۶طورمتوسط درهر روز

 «:، چنين گزارش می کند١٩١٨ژانويه  ٢٢تلگرامی به تاريخ  کالدول در
دين مرگ گزارش روزانه چن. شهرهای گوناگون به امداد فوری نياز است در

والياتی که دولت ايران قيمت های خاصی را تعيين کرده،  در. شود می 
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سخت . محدودی ازگندم، برنج و ديگر مواد غذايی را می توان خريد حجم 
واردات مواد غذايی . مشکل، تأمين امکانات دارويی و پزشکی است ترين 

تا  ١۵ندم هر بوشل قيمت ها گزافند، گ. غيرممکن نباشد بسيار سخت است اگر 
مردم و مقامات مسئول با هم همکاری می کنند اما موضوع از ... دالر  ٢٠

دالر در  ٠٠٠/٢٠سازمان های محلی ماهانه . آنها به تنهايی خارج است توان 
هزينه می کنند اما اين مقدار تنها نياز ده درصد نيازمندان شهر را پاسخ  تهران 

کالدول در اول )٣٠.(»رايط به همين منوال استدرديگر واليات نيز ش. دهد می 
  )٣١.(»است مشکل قحطی کاهش نيافته «:اين گونه تلگراف می زند١٩١٨فوريه

دراختيار  برخی اخبار قحطی را مطبوعاتی ديگری، کالدول درگزارش
رئيس )۴(  ، دکتر ساموئل جردن ١٩١٨فوريه  ١۴در ) ٣٢( .قراردهدمطبوعات 

هزار بينوا  تنها در تهران چهل «: امی چنين می نويسدکالج آمريکايی در تلگر
سر راه می  زنان نوزادان خود را . مردم مردار حيوانات می خورند. وجود دارد

  )٣٣. (»گذارند

    دنسترويل ژنرال مشاهدات

به  نيروهای انگليسی مهاجم  - »دنسترفورس«) ٣۴(سرلشکر دنسترويل، فرمانده
دنسترويل  . باره قحطی اطالعاتی به دست می دهدنيز در -١٩١٨ايران در بهار 

اينجا نشانه  تا به «: می نويسد ١٩١٨در تشريح سفر خود به انزلی در ژانويه 
ژنده پوش و  های قحطی فراوان بوده و ما به کرات شمار زيادی از افراد فقير، 

  )٣۵. (»ايم گرسنه را که تاب و توان از دست داده اند، در کنار جاده ديده 

در سفر نشانه های قحطی را در همان آغاز «: او در جای ديگر می نويسد
از . جاده، شاهد بوديم افراد در حال مرگ در با ديدن اجساد وژانويه 

اما هر چه گذشت اوضاع . نيمه ويران با ساکنان گرسنه عبور کرديم روستاهای 
برداشت بعدی،  بدتر تغيير يافت و روشن بود که اين مصيبت تا فصل از بد به 
  » .حدود شش ماه بعد، افزايش می يابد يعنی تا 
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قحطی  شواهد «: دنسترويل قحطی هولناک در همدان را اين گونه ترسيم می کند
روبرو  هرکس که قدمی در شهر می زد با آزاردهنده ترين مناظر . هولناک بود

: گويند  اگر کسی از بی تفاوتی خارق العاده مشرق زمينی ها که می. می شد
. بياورد برخوردار نباشد، نمی تواند اين صحنه ها را تاب » !خواست خداست«

کنار جاده  مردم می ميرند و کسی نيست که کمکی کند و گاه جسد آدمها آن قدر 
لطمه به  می ماند، تا آنکه از بيم  -بی آنکه کسی نگاهی به آنها بيندازد  -ها 

کنار جسد  در خيابان اصلی شهر از . نباشدديگران، ديگر چاره ای جز دفن آنها 
مرده بود؛  پسرک حدوداً نه ساله ای عبور کردم که روشن بود در همان روز 

شکلی عادی  صورتش ميان گل و الی پنهان شده بود و مردم از دو سويش به 
او از )٣۶. (»است عبور می کردند، گويی او هم يکی از موانع عادی سر راه 

می کند که از جمعيت  مردم همدان می گويد و افشا ) ٣٧(»ادیبی تفاوتی غيرع«
و برای «قرار داشتند  در آستانه قحطی % ٣٠نفری شهر، دست کم  ۵٠/٠٠٠

مدعی می شود که  دنسترويل . »درصد بزرگی از آنها مرگ ناگزير بود
نصيبشان شده ] ها به انگليسی [ثروتمندان همدان، سود کالنی از فروش غله 

  )٣٨. (تا زنده بمانند ميل نداشتند به برادران دينی فقير خود کمک کنند  بود، اما

همان طور که در فصل پنجم توضيح داده خواهد شد، در اين زمان انگليسی 
. در پی خريدهای کالن غله و ديگر مواد غذايی در سراسر ايران بودند ها 
ت گرسنه ماندن اينجا به ذهن دنسترويل نمی رسد که انگليسی ها به قيم در 

مردم همدان، » بی تفاوتی«او با انتقاد از . ايران، غله ايران را می خريدند مردم 
خيالی آسوده به بحث درباره کيفيت غذای سربازان انگليسی و ساخت  با 

جديد به منظور تأمين نان تصفيه شده به جای نان زمخت سنگک می  نانوايی 
روس ها تجهيزات الزم برای توليد نان  از خوش اقبالی انگليسی ها، . پردازد
دنسترويل به ذکر صحنه ای از )٣٩. (اروپايی را بر جای گذاشته بودند سفيد 
می پردازد که گله تماشاگران گرسنه به سوی  کماجرای نان سنگ يک 

هجوم می آورند و آن چنان ازدحام می کنند که پسرک زير دست و  پسرکی 
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! وحشيانه«: دنسترويل چنين می نويسد. رودگرسنگان تا پای مرگ می  پای 
 ١٨در  )۴٠(» اما چرا بدگويی وحشی ها راکنيم؟. گونه می شود گفت اين 
به توصيف  قزوين به همدان سفر کرده و ژنرال دنسترويل از ١٩١٨  می 

هايی می پردازد که با فرشی از گل های زيبای بهاری و الشه های  زمين 
زيبا ترين گل ها، آنهايی بود که بر بام گذر «: ده بودندقحطی پوشانده ش قربانيان 
بُالغ بودند؛ درست در نقطه ای که ما الشه هفت قربانی نگون بخت  سلطان 

از اين دست الشه ها جای جای طول جاده قزوين همدان را . يافتيم قحطی را 
  )۴١(» .اند پوشانده 

  ١٩١٨ بهار وبا، و قحطی

کالدول  ، ١٩١٨در اول مارس . وخيم تر می شود ١٩١٨اوضاع قحطی در بهار 
به  به خاطر اوضاع سياسی و قحطی، دولت مايل «: چنين تلگراف می زند

امداد  ، دبير کميته )  Schuler (، شولر١٩١٨مارس  ١۶در )۴٢. (»استعفاست
چنين  در نيويورک، ) Charles Vickery (آمريکا در ايران، به چارلز ويکری 

حدود . هستند صدها تن رو به مرگ . اندوه اسفبار ادامه دارد« :تلگراف می زند
امدادی شامل  اما دامنه اقدامات . بيست هزار نفر در تهران اطعام می شوند

 ١٧در )۴٣(  . »مشهد، همدان، قزوين، کرمانشاه و سلطان آباد نيز می شود
بی می شود،  اوضاع قحطی بدتر«: آوريل، کالدول اينگونه تلگراف می زند

، جردن ١٩١٨  می  ۴در )۴۴. (»نظمی تا شمال غرب ايران گسترده شده است
را به خاطر هفتاد  سپاس ما «: به ويکری در نيويورک اينگونه تلگراف می زند

افزايش است و با همه  قحطی برخالف انتظار رو به . بپذيريد] دالر[و پنج هزار 
مين شرايط در ديگر شهرهای ه . گيری گسترده تيفوئيد و تيفوس همراه شده است

تقريباً نمی توان تهيه کرد؛ قيمت ها  مواد غذايی را . ايران نيز برقرار شده است
. حيوانات و حتی انسان را می خورند هنگفت است؛ مردم علف، سگ، مردار 

. بيش از اين هم محل دارد. ديگر بفرستيد ] دالر[در صورت امکان يکصد هزار 
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قحطی «: جردن به ويکری تلگراف می زند می،  ٢۵در )۴۵. (»امضا جردن
دويست هزار دالر هزينه می شود، اما اين مبلغ  ماهانه . بسيار بدتر شده است

در صورت امکان دويست و پنجاه . را پاسخ می دهد فقط بخشی از مصيبت فعلی 
کالدول وخامت اوضاع را در می )۴۶. (»امضا جردن . بفرستيد] دالر[هزار 
شرايط «: اينگونه توصيف می کند ١٩٨١می  ١٣تاريخ  تلگرافی به ، در ١٩١٨

قحطی همه کشور را دربر گرفته است و روزانه . است اقتصادی اسف انگيز 
خرمن بهار خوب است و تا شش هفته ديگر جمع می  . هزاران نفر می ميرند

  )۴٧. (»بهتر شود شود و آنگاه اوضاع بايد 

می  در گزارشی چنين وصف  ١٩١٨ول در بهار اين شرايط اسف انگيز را کالد
زده،  عليرغم کار بزرگ کميته های امداد و غذارسانی به هزاران قحطی «: کند

قحطی و  هزاران تن نيز که امکان کمک رسانی به آنها وجود نداشت در اثر 
موثق نشان می  اطالعات . بيماری خصوصاً در تهران، مشهد و همدان مرده اند

برای زنده ماندن از  و گرسنگی آن قدر اسفناک بوده که صدها نفر دهد که فقر 
اين ... انسان خورده اند علف، مردار حيوانات و در برخی موارد حتی از گوشت 

و هزاران روستای ايران را  رنج و تنگدستی به شکلی گسترده شهرهای کوچک 
ً امکان دسترسی  از آنها به خاطر به هيچ کدام  نيز دربر گرفته است، اما تقريبا

گفتن نيست که حمل مواد غذايی  اگر چه الزم به . نبود مساعدت الزم وجود ندارد
به نظر می رسد . حد دشوار است به نقاط کوهستانی و بيابانی دوردست تا چه 

به ديدن مرگ به بدترين شکل يعنی  ايرانی ها طوری بزرگ شده اند که گويی 
هم که در اينجا هستند به خاطر مصيبت  يی قحطی عادت دارند؛ گويی خارجی ها

کالدول درباره . »است، سنگدل شده اند گسترده ای که هرجا جلوی چشمشان 
نرخ «: آگاهی بيشتری می دهد؛ او می نويسد ابعاد مرگ و درد و رنج مشهود 
تا پانزده نفر در روز است، اما آخرين گزارش  عادی مرگ و مير در تهران ده 

نشان می دهد که نرخ مرگ و مير روزانه تهران  هداشت محلی ها از شورای ب
نفر است که با توجه به اينکه آگاه ترين افراد، جمعيت  هم اکنون يکصد و هشتاد 
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از دويست هزار نفر تخمين می زنند، عددی هشدار دهنده  تهران را اندکی کمتر 
  .»است

غذای  نان اگر تنها «: ويسدکالدول برای ارايه نشانه ای از کميابی نان،چنين می ن
سنت است  فقرا نباشد، بخش اصلی آن است و قيمت معمول آن حدود پوندی سه 

. »قابل تهيه است آن هم آن قدر کمياب است که حتی با اين قيمت نيز به سختی  و
مدتی است «: کند کالدول عالوه بر اشاره به کميابی مواد غذايی، اضافه می 

وبا در نقاط مختلف  چون تيفوئيد و تيفوس و تا حدودی بيماری های واگيرداری 
در خاطرات خود، تعداد  يک شاهد عينی ايرانی )۴٨.(»ايران گسترش يافته است

تهران درگذشته اند، دست کم  کسانی را که در اثر قحطی در همان سال اول در 
. ودندو معابر پايتخت پراکنده ب اجساد در خيابان ها . نفر ذکر می کند ٠٠٠/٣٠

پشته های بزرگ روی هم انباشته  به عالوه در مرده شوی خانه ها اجساد را در 
درهر جا که قحطی از آن رخت . کردند و سپس درگورهای دسته جمعی دفن می 
نويسنده اين خاطرات می . نشسته بود بربسته بود، وبا و تيفوئيد به جای آن 
در خانه همين فرد، . تلفات قحطی بوداز  نويسد، تلفات وبا و تيفوئيد بسيار بيشتر 

کالدول گزارش )۴٩. (وبا مردند نفر در اثر سه  ١٩١٨طی دوره کوتاه تابستان 
نفر در هر شب  ٢٠٠تنهايی در تهران افزون بر  می کند که شمار تلفات وبا به 

فرارسيدن فصل برداشت قحطی برطرف خواهد شد،  به نظر می رسد با «: بود
وبا به طور متوسط به حدود دويست نفر در هر روز در  واگير  اما تلفات بيماری

 ٣۵٠عجيب نيست که جمعيت تهران از )۵٠. (»است مناطق مختلف رسيده 
   .رسيد ١٩٢٠هزار نفر در  ٢٠٠به  ١٩١٧در  هزار نفر  ۴٠٠هزار تا 

 

 ساوثرد و وايت های گزارش

ت نمايندگی آمريکا، دبير هيأ،) Francis White (فرانسيس وايت  ١٩١٨در آوريل 
گزارش  مفتخراً، به پيوست، «: کالدول می نويسد. به تهران سفر کرد از بغداد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٣٩                                                                      ٣ج

  

  

  

حاوی  اين گزارش . تهيه شده توسط دبير هيأت نمايندگی را ارسال می نمايد
. »است اطالعات دقيقی است که ايشان حين سفر از بغداد به تهران کسب کرده 

 . است ی درباره قحطی ومسايل نظامی گزارش دربردارنده اطالعات زياد
جاده، کودکان  در تمام طول «:را اينگونه توصيف می کندوايت، وضعيت قحطی 

دور پای آنها بيش  اندازه . برهنه را که جز پوست و استخوان نيستند می توان ديد
چشمانشان گود افتاده و  صورت هايشان رنگ پريده، پای . از سه اينچ نيست

فقر همه جا را گرفته  . سالخوردگان هشتاد ساله چروکيده استپوستشان چون 
دانه های گندم را از  است؛ و مردم از ناچاری علف ويونجه می خورند؛ و يا 
. نان درست می کنند ميان پشگل حيوانات بارکش درجاده ها، درآورده و از آن 

اند و  انسان روی آورده در همدان در موارد متعددی افراد به خوردن گوشت 
 تصاحب زباله ای که در ديدن نزاع کودکان و سگها بر سر الشه حيوانات و يا 

خوب  توصيف کار وايت به . »امری غيرعادی نيستخيابان ريخته شده، 
درانجام همدان ميسيونرهای آمريکايی  در« :ميسيونرهای آمريکايی می پردازد

زار نفر را اطعام کرده و چندين ه اقدامات امدادی بسيار فعال هستند و هر روز 
اميد می رود که پس از برداشت  . يا برای کار جاده سازی به کار می گيرند
ً عادی  بهار، اوضاع بسيار بهبود يابد و پس از  برداشت پاييز به شرايط تقريبا

  )۵١. (»برسد

  کنسول آمريکا در ) )Addison E. Southard  )۵٢ (اديسون ئی ساوثرد 
، در گزارشی که به تاريخ ١٩١٨ود در ايران در تابستان مأموريت ويژه خ

برای کميته امدادرسانی آمريکا تهيه کرده، اطالعات  ١٩١٨دسامبر   ٢۴
اندکی پس از آنکه وايت )٣. (درباره قحطی در ايران به دست می دهد جالبی 

قصر شيرين به مرز ايران و بين النهرين می رسد، ساوثرد درسر  مسير  از
توضيح  او . ، در قصر شيرين برای صرف ناهار توقف می کندتهران  بهراهش 

می رفتم  در ماه ژوئن گذشته که به ايران «: می دهد که چه اتفاقی رخ داده است
در . کردم مشاهده   ١٩١٧ - ١٩١٨شواهد فراوانی از قحطی جدی در زمستان 
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ستراحت ا نخستين روز در مرز قصر شيرين، کاروان کاميون های ما برای 
  . ظهر توقف کرد

در  . روی يک کاميون نشستم تا ناهارم را که اصل آن کنسرو لوبيا بود، بخورم
نبود،  قوطی را باز کردم و يک اليه از روی لوبياها را که به نظر قابل خوردن 
آن را  با قاشق برداشتم و به گوشه ای از جاده شنی که اليه ضخيمی از خاک 

حين  من متوجه نبودم که روستاييان گرسنه در اين . پوشانده بود پرت کردم
زمين  دورادور جمع شده بودند، اما هنگامی که من آن يک قاشق لوبيا را به 

بودند که  آنها آن قدر ضعيف . پرت کردم، چندين زن و مرد ناگهان هجوم آوردند
کردند و  جاده پرت آنها خود را به سوی . به سختی می توانستند به تنهايی بايستند

خرده از غذايی که من  به شکلی وحشيانه بر سر و کله هم می کوفتند تا يک 
خاک و شنی را که ممکن بود  هر کدام مشتی از . پرت کرده بودم به چنگ آورند

بخشی از همين . می چپاند دانه لوبيايی در آن باشد می قاپيد و در دهانش 
گدايی می کردند و ديوانه وار  ا جماعت، دور کاروان جمع شده بودند و برای غذ

بر سر هر قوطی خالی . افتد مراقب هر خرده غذايی بودند که به خاک می 
وحشيانه ای درمی گرفت و برنده،  غذايی که دور انداخته می شد، زد و خورد 

می چپاند تا اگر چيزی در آن مانده  انگشت و زبانش را سراسيمه در قوطی 
انگشتان و دهانشان با لبه های تيز محل  د که اغلب چنان سراسيمه بودن. بخورد

  .»آنها اهميت نمی دادند باز شدن قوطی مجروح می شد ولی 

ايرانيان  من شخصاً در کنار جاده ها در ايران، جسد «: او همچنين اضافه می کند
برخی از آنها  می گويند . مرده و يا افراد در حال مرگ در اثر گرسنگی را ديدم

اين مبالغ در جايی  خاص، مبالغی به عنوان کمک دريافت کرده اند، اما توسط اش
مردم گرسنه ای ديدم  من همچنين . که غذايی برای خريدن نيست، به کار نمی آيد

تنک علف هايی را که  که مردار حيوانات را می خوردند و حريصانه برگ های 
صحنه رقت بار . بلعيدندمی  هنوز آفتاب سوزان تابستان پژمرده شان نکرده بود، 
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زير آفتاب . خاک افتاده بودند ديگر، مردم محتضری بودند که در طول جاده به 
طور غيرطبيعی بزرگ آنها را می  سوزان، مگس ها چشم های شيشه مانند و به 

بلعيدن نداشتند، برگ درختان و  خوردند و از آنجا که توانی برای حرکت يا 
  )۵٣.(»ه بودعلف ها از دهانشان بيرون زد

 

 داناهو سرگرد مشاهدات ايران؛ غرب در قحطی

داناهو، خبرنگار مشهور جنگی که به ارتش انگلستان پيوسته بود، در 
نيروی هيس «به عنوان افسر اطالعات، مأمور به خدمت در  ١٩١٨  ژانويه 

وی . وارد ايران شد ١٩١٨آوريل  ۵او در . شده بود -دنسترفورس  -»هيس
در آن سوی جبهه درباره وخامت «: هداتش را چنين شرح می دهدمشا نخستين 
اقتصادی ايران و کمبود مواد غذايی بسيار شنيده بودم؛ اما اکنون پس  اوضاع 

را در  روبرو شدن با اين واقعيت هولناک، برای نخستين بار معنی کامل آن از 
مردان،  و اجساد چروکيده زنان «: او به توصيف صحنه ها می پردازد» .يافتم

همچنان  در ميان انگشتان خشکيده آنان . پشته شده و در معابر عمومی افتاده اند
درآورده اند  مشتی علف که از کنار جاده کنده اند و يا ريشه هايی که از مزارع 
و مرگ را  به چشم می خورد؛ با اين علفها می خواستند رنج ناشی از قحطی 

ديگر شباهت  هنه ای با چشمان گود افتاده که در جايی ديگر، پابر. تاب بياورند
که نزديک جلوی خودرويی  چندانی به انسان نداشت، چهاردست و پا روی جاده

با اشاراتی برای لقمه  می شد می خزيد و درحالی که نای حرف زدن نداشت 
 کوتاهی داشتيم، به سرعت از درقصر شيرين که توقف  ...نانی التماس می کرد

زن فقيری با  .می کردند محاصره شديم سنه ای که غذا طلب سوی جماعت گر
» .می کرد که کودکش را نجات دهيم کودکی که در آغوش داشت به ما التماس 

 -کرند -به روستايی درمسير عبورشان داناهو ورود نيروهای انگليسی را ) ۵۵(
آنها  بچه غولهايی می مانستند که ماه ها قحطی ساکنانش به «توصيف می کند که 
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در چشمهايشان می . عبوس و گرسنه تبديل کرده بود را به مشتی گرگ زشت و 
وقتی کاروان ما نزديک شد، . وحشی به دام افتاده را ديد شد برق نگاه حيوان 

او به ادامه توصيف آنچه ديده )۵۶(» ...مرد و کودک گريختند همه آنها از زن و 
  ...بودهمه جا متروک و ويران شده «  : می پردازد

و  در ادامه راه نيز دهقانان ژنده و ژوليده ای که همه آثار انسانی در اثر ظلم
از وجودشان رخت بربسته بود، ديديم که با برآمدن روشنايی روز گرسنگی 

تکه  زاغه هايشان بيرون می خزيدند تا نخست برای جانشان و سپس برای از 
اما هميشه  بت می کرديم،ما درخواست نخستشان را اجا. گدايی کنند نانی

آباد،  درهارون) ۵٧.(»توانستيم درخواست دومشان را برآورده سازيم نمی 
بر همانند ديگر هم طبقه های خود درايران گرسنه بودند ودورو«ساکنان

پرت  های اردوگاهها جمع می شدند و هر تکه غذايی را که برايشان آشپزخانه 
کرمانشاه،  فاصله ميان ماهيدشت و در ) ۵٨.(»می شد، حريصانه می قاپيدند

  »هنگ گرسنگان«  درکناره های رودخانه ای که کنارجاده بود«:چنين مشاهده شد
ً نيمه برهنه  اعضای آن که مردان و پسران بودند . استراحت می کردند تقريبا

آويخته بر بدن های  بودند؛ اندک لباسی که بر تن داشتند، کهنه پارچه هايی 
گرسنگی، اوضاع جسمی بدی  و به نظر می رسيد همه در اثر رنجورشان بود 

آنها قادر نبودند کار بيشتری . است روشن بود که کار برخی از آنها تمام . داشتند
مرگ بودند که بيايد و به رنج آنها  انجام دهند و دراز کشيده و منتظر فرشته 

آنها . ی آويخته بودندريسمان نازک زندگ بقيه آنها هنوز نااميدانه به . پايان دهد
مشتی ريشه گياهان يا علف های درشت را  روی زمين کز کرده و از ناچاری 

اندکی آن . دهشتناک گرسنگی تمام ناشدنی فايق آيند گاز می زدند تا شايد بر رنج 
گروه کوچکی بودند که نوحه ای جانگداز زير لب  طرف تر از گروه اصلی، 

دفين مردی را برگزار می کردند که در اثر مراسم ت آنها . زمزمه می کردند
برای دفن آماده می کردند و پيش از آن که او را به  جسد را . قحطی مرده بود

ای که آب شرب روستای مجاور را تأمين می کرد،  خاک بسپارند در رودخانه 
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همه کاری . قربانيان رنجورقحطی مقداری غذا تقسيم کرديم ما ميان ...غسل دادند
يکی از آنها می گفت با . آنها تشکر کردند. انجام دهيم همين بود توانستيم که می 

از همدان که روزانه صدها نفر در آنجا می ميرند، بيرون زده؛ به  پنج نفرديگر 
از مرز بگذرند و به خانقين يا قزل رباط بروند؛ شايد در آنجاها در  اين اميد که 

او . می کنند، کار و غذا پيدا کنند کارگرانی که برای انگليسی ها کار گروه 
  )۵٩. (»بازمانده آن شش نفر بود تنها 

بر فرض که انگليسی ها به مردم همدان غذايی هم می رسانده اند، اين 
در «: داناهو خود در اين باره چنين می گويد. تأثير چندانی نداشته است کارشان 

افزايش بود، قيمت نان که مرگ و مير در اثر گرسنگی در همدان رو به  حالی 
يعنی (قران  ١۴اساسی ترين و بی ترديد تنها غذای فقرا بود، هر من  که 
بود؛ و با وجود مخلوط کردن آرد با خاک ) پوند ٧شيلينگ برای کمتر از   ١٠

در ششم می، مک . قيمتها باز هم به جای کاهش رو به افزايش گذاشت اره، 
شمار  درهمدان،براساس آماری رسمی،،کنسول بريتانيا ) McDowell (  داول

اجساد  همدان شهروحشت بود، . روزانه دويست نفراعالم کرد قحطی راقربانيان 
مقرهای  دفن نشده قربانيان، اعم از زن و مرد و کودک، در خيابانها و اطراف 

مراسم  يکی از پيش نمازهای همدان که برای اجرای . انگليسی ها ريخته بود
مه،  تصر پولی به او می دادند، می گفت در نيمه اول ماه تدفين مردگان مخ

  .روزانه يکصد و شصت مراسم تدفين برگزار کرده است

بازماندگانی که گرسنگی آنها را به پوست و استخوان تبديل کرده، گياهخوار   
شده  به تجربه ثابت . وعلف های روی زمين را مانند حيوانات می خورندشده اند 

غذا  اين شکل در يک دوره کوتاه مدت می تواند همانند نخوردن که تغذيه به 
را در  کشنده باشد، زيرا باعث التهاب صفاق شده و مرگی عذاب آور و تدريجی 

می  داناهو سپس به توصيف نمونه هايی از آدمخواری » .پی خواهد داشت
ی آنها غذاي مردم گرسنه ای که رنج بی . اما حوادث بدتری در راه بود«: پردازد
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. بودند را به جنون دچار کرده بود، به خوردن گوشت يکديگر روی آورده 
مجازاتی  آدمخواری جرمی است که تاکنون در ايران ناشناخته بوده و از اين رو 

هستند و قربانيان،  مجرمين اغلب زنان . برای آن درقوانين اين کشور وجودندارد
شلوغی بازار قاپيده  شوند و يا در کودکانی که ازجلوی خانه هايشان ربوده می 

نوزادانشان را تنها بگذارند،  مادران از اينکه برای گدايی تکه نانی . می شوند
. کودکانشان ربوده و خورده شوند زيرا ممکن است درغيبت آنان . می هراسند

باريک و ناهموار اين سرزمين گام  هرگز نتوانستم در کوچه و بازار و معابر 
. به ديدن اين همه بدبختی احساس کنم آنکه وحشتی بيمارگونه نسبت بردارم، بی 

دورآدم جمع می شدند و برای لقمه نانی و  کودکانی که پوست و استخوان بودند 
التماس می کردند و هنگامی که چند پول سياه  يا پولی که بتوانند با آن نان بخرند 

را ازذهن بيرون کنی که اين فکر رنجش آور  به آنها می دادی، نمی توانستی 
  )۶٠. (»زود، سردرآوردن ازدرون ديگ غذاست شايد سرنوشت آنها هم، ديريا 

: نويسد وی درادامه از بازداشت تعدادی از مجرمين به دست نيروهای نظميه می 
را ربوده  آنها ده زن را بازداشت کرده اند که اعتراف کرده اند تعدادی کودک «

هولناکی وادار  هانه که گرسنگی آنها را به چنين جرايم و خورده اند و با اين ب
: چنين می نويسد داناهو درباره موارد ديگری . »کرده، از خود دفاع کرده اند

دو . آدمخواری کشف شد روز بعد در هشتم می، مورد هولناک تر ديگری از «
اله آنها دختر هشت س. شوند زن، مادر و دختر، با دستان خون آلود دستگير می 
نظميه مانع از مقدمات اين  ای را کشته و مشغول پختن جنازه او بودند که 

يک سبد ريخته شده و گروهی  قطعات نيم پخته باقی مانده در . ضيافت می شود
مجرمين بيچاره را به مرگ تهديد کرده  از دمکرات های شکم سير و خشمگين، 

زنان )۶١. (»ن اعدام شدندروز بعد آن دو ز . و تا مقر نظميه همراهی می کنند
  .بازداشت و اعدام شدند ديگری نيز به خاطر بچه کشی 
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 آذربايجان در قحطی

در ) Gordon Paddock  ()۶٢ (کنسول آمريکا درتبريز،گوردون پادوک، 
از  کميته امداد «: اينگونه گزارش می کند ١٩١٧ژانويه  ١٩به تاريخ تلگرامی 

های  ينوايان در اروميه افزايش و کمکمن خواسته که اطالع دهم تعداد ب
نياز  کمک های فوری بيشتری مورد . کشورها کاهش يافته استارسالی از ديگر

وجود  کميته امداد از «: ، پادوک گزارش می کند١٩١٧در ژوئن )۶٣. (»است
. است پناهجو، قيمت های باال و نرخ برابری اندک ارزی خبر داده  ۴٠/٠٠٠

خرج شده و  همه پول ها . هزار دالر مورد نياز است ٨٠٠ه برای دوازده ماه آيند
، ١٩١٧اوت  در )۶۴.(»اقالم غذايی مورد نياز بايد در تابستان خريداری شود

بيشتری مورد  پادوک گزارش می کند که تعداد پناهجويان افزايش يافته و پول 
ه برای گزارش شود ک کميته امداد درخواست کرده به کميته آمريکا «: نياز است

سی هزارتن از پناهجويان  دالر ديگر نياز است تا به  ٠٠٠/۵٠٠ماه ژوئن 
از اين تعداد هفتاد . کمک رسانی شود تا بتواند به ساوجبالغ باز گردند فقيرکرد

قحطی تهديد . آذربايجان ناکافی است محصول . و پنج درصد بيوه و يتيم هستند
. ، رابرت ئی١٩١٨فوريه  ٢٠در )۶۵.(»است قيمت ها رو به افزايش . می کند
دبيرهيأت مأموريت های خارجی کليسای پرسبيتری )  Robbert E.  Speer (اسپير 

از ) Colville Barclay (متحده آمريکا، به پيشنهاد کولويل بارکلی،  در اياالت 
سفارت انگلستان نامه ای به وزارت خارجه آمريکا نوشته و در آن  اعضای 

 هايی را که ميسيونرهايشان از ايران ارسال کرده اند از نامه بخش هايی 

تاريخ  در نامه ای به . اين نامه ها اطالعات بسياری در بر دارند. بازگو می کند
از اروميه ) Reverend E.T.  Allen (آلن . تی. ، کشيش ای١٩١٧اول سپتامبر 

ز مناطقی اين ناحيه ا . به درخواست والی به ساوجبالغ رفتم«: چنين می نويسد
اين شهر يکی از . ام از آن بازديد کرده  ١٨٩٣است که من سال ها پيش در 

ميسيونری  فعاليت های. است بزرگ ترين شهرهای کردستان است ومرکزمهمی 
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اين شهر، با کاروان سه روز راه  از اروميه تا . آنجا قابل توجه بوده استما در 
متأسفانه «: ت به دست شده بوددس اين شهر در جريان جنگ چندين بار . »است

به طور طبيعی با برادران خود در آن  شهر در منطقه جنگی قرار گرفته، کردها 
در روزهای . عثمانی ها همداستان می شوند سوی مرز در ترکيه و بنابراين با 

از شمال به طرف تبريز و از اطراف درياچه به  آغازين جنگ، آنها پيروزمندانه 
اما مدتی بعد همراه با نيروهای شکست . پيشروی کردند ماس طرف اروميه و سل

نشينی کردند و ارتش روسيه شهرها و روستاهای آنان را  خورده عثمانی عقب 
. نوبت شکست روس ها رسيد و عثمانی ها دوباره بازگشتند سپس . اشغال کرد

صم مناطق چهار بار ميدان پيشروی و عقب نشينی سپاهيان متخا بنابراين، اين 
اين سپاهيان، روس يا عثمانی، در هر بار پشت سر خود خرابی و  ؛ و  بوده است
 روس ها درآخرين عقب نشينی خود، کردها. عظيمی بر جای گذاشتند خسارت 

توصيف   سپس نويسنده به. »دبه سختی تنبيه کردند شان،رابه دليل رفتار خائنانه 
  :، مرگ و قحطی می پردازدويرانی ها 

روس ها در آخرين پيشروی خود نبرد سنگينی در . ويرانه يافتمروستايی 
و روستاهای مجاور )مهاباد فعلی(بخش بزرگی از شهرساوجبالغ . داشتند پی 
هزاران نفر کشته شدند و اسکلت ها را هنوز هم در دو سوی . تخريب شد آن 

و عثمانی  آنهايی که کشته نشدند همراه با عثمانی ها گريختند. می توان ديد جاده 
فرارآنها نيز، مانند فرار آشوری . نيز آنان را به مهلکه انداختند ها 

. برف سنگين کوه ها را پوشانده بود. ، در زمستان اتفاق افتاد١٩١۵  در )۶۶(ها
داستان فرار کردها بسيار شبيه فرار مسيحی ها از . از برهنگی مردند بسياری 
اين فرق که شمار کردهای فراری با . بود ١٩١۴- ١٩١۵در زمستان  اروميه 
بود؛ منطقه وسيع تری ويران شد؛ مردان بيشتری در جنگ کشته شدند؛  بيشتر 

تبعيد آنها طوالنی تر بود؛ و توجيه بيشتری برای مجازاتشان وجود  دوران 
در ترکيه از آنها . اکنون چند ماه است که بقايای فراريان بازگشته اند . داشت

. مای دشت های موصل نيز فراتر از تاب و تحمل آنها بودنشد و گر استقبالی 
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که در زمستان گريختند، بسياری از سرما مردند؛ هنگامی که بهار و  هنگامی 
از آن شمار عظيم گريختگان، اندکی . رسيد، بسياری از گرما مردند تابستان 

ران تنها بازگشتند و در بازگشت جز اين نديدند که روستاهايشان وي عزادار و 
اموالشان به يغما رفته و در سرزمينشان جز سرباز و سپاهی بيگانه  شده، 
اينکه چند هزار نفر بازگشته اند به سختی می توانم تخمين . ساکن نيست کسی 

از تبادل نظر با حاکم شهر و ديگر آگاهان و نيز افسران روس، می  . بزنم
هفت هزار . وبرو هستندتخمين زد که اکنون چهل هزار نفر با گرسنگی ر توان 
از اين تعداد در روستاهای نزديک ساوجبالغ و روستاهايی که من از  نفر 
اهالی نياز شديد ندارند؛ اما پناهجويانی که . بازديد کرد ه ام، پراکنده شده اند آنها 
شهر جمع شده اند و آنهايی که در جستجوی پناهگاهی در روستاهای  در 

کميته امداد مسلمانان قفقاز ... خطر گرسنگی قرار دارندهستند، اکنون در  ويرانه 
آنها حدود يکصد و پنجاه يتيم و . باکو افرادی را برای تحقيق فرستاده است و 

را که در آستانه گرسنگی قرار داشتند در شهر گرد آورده اند و آنها را  بيوه 
حتمال دارد پول آنها که به روبل است، ته کشيده و ا. تغذيه می کنند روزانه 

روبل اکنون به کمترين ارزش خود رسيده و . ديگر ادامه ندهند کارشان را 
به ) Wilder P. Ellis(اليس،. نامه ای ازخانم وايلدرپی) ۶٧.(ندارد تقريباً ارزشی 

، از اروميه، آتش زدن بازار اروميه به دست روس ها و ١٩١٧اول اکتبر  تاريخ 
در ماه «: اين طور شرح می دهد خطرات قحطی قريب الوقوع را نيز 

در پی اقدام وحشيانه چند سرباز روس، هيجان و التهاب شهر را ] ١٩١٧[  ژوئيه 
ً به هيچ رسيده . گرفت فرا  ارزش روبل که پيوسته در حال کاهش بود، تقريبا
گروهی از سربازان روسی خشمگين از اين که با پولشان نمی توانستند  . بود

ر اثر برخورد چند تاجر بازار، از کوره در رفتند و در بازار تهيه کنند، د چيزی 
برای ... به زودی آتش همه جا را گرفت و تقريباً تمام بازار سوخت. افکندند آتش 
که ويرانه های دودآلود را تماشا می کرديم، صحنه ای فراموش نشدنی  ما 
با «: دنويسنده، سپس به شرح فاجعه ای که در راه بود می پرداز . »بود
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زمستان، جمعيت مردم گرسنه که در ميدان شهر ما جمع می شوند انبوه  رسيدن 
قيمت غله پيوسته از اين برداشت . زمستان سختی در پيش است. می شود تر 
قيمت غله در آغاز باال بود و اکنون به قيمت . آن برداشت افزايش می يابد به 

پنجاه درصد باالتر از قيمت اکنون قيمت ها ... زمان قحطی رسيده است های 
قيمت گندم پنج تا شش دالر برای هر . همين فصل در سال قبل است های 

اگر کمک نرسد، قحطی . است و روشن است که بيشتر هم خواهد شد بوشل 
بسياری از مسيحيان . اتفاق پيش روی پناهندگان، کردها و مسيحيان است تنها 

ا کمک دوستان و همسايگانشان تأمين مسلمانان ساکن اين شهر نيز تنها ب و 
خطاب به کميته  ١٩١٧اکتبر  ٩اليس در تلگرامی به تاريخ )۶٨. (»شوند می 

اگر می شد آن صحنه هايی را که «: آمريکا در نيويورک چنين می نويسد امداد 
ميدان  امروز درمسجد اهل سنت دراروميه ديدم، فقط برای ده ساعت عيناً به من 

فجيع ترين صحنه  داد، هرروزنامه ای درآمريکا می توانست انتقال  مديسون
ً . را درجهان گزارش کندجنگ  برای آنگاه بالفاصله ميليون ها نفر، مستقيما
 روستاهای کوهستانی،  يک مشت کردآواره شده از. رسانی روانه می شدندکمک 

ثافت در گند و ک با ژنده پاره هايی وصف نشدنی به عنوان لباس برتن، غوطه ور
مرداری با هم مبارزه  و قحطی و بيماری، مثل سگ های ولگرد بر سر الشه 

کردها، آشوری ها  که تاکنون آمريکايی ها برای ارامنه،  کاری. می کنند
) Assyrians   ( اين کمک ها کفاف  انجام داده اند يک پيروزی ملی است، اما

  )۶٩. (»گستردگی و استمرار نياز را نمی دهد

، از عاليجناب کشيش فردريک ١٩١٧اکتبر  ٢۶ای به تاريخ  در نامه
است و  شرايط در اينجا بد «: از تبريز چنين آمده است) Fredrick N.  Jessup (  . ن

خبری  فعالً که مشکل نان بسيار جدی است و از باران هم . بدتر هم خواهد شد
زمستان را  دم کسی نمی داند مر. نيست، بنابراين چشم انداز کاشت هم بد است

رسيدن بهار،  چگونه بايد سر کنند، از اين رو اين نگرانی هست که پيش از 
گزارشها را دريافت  از اروميه و ساوجبالغ هم همين . اوضاع بسيار بدتر شود
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کودک کرد در وحشتناک  زن و  ٠٠٠/۴٠شنيده ايم که در آنجا حدود . کرده ايم
به غير از مشکل غذا و ... مرگند رو به ترين شرايط به سر می برند و از قحطی 

احزاب سياسی به قتل و ترور پناه  . آذوقه، اوضاع داخلی اين منطقه نيز بد است
ده روز گذشته، سه فرد برجسته در  طی . آورده اند و گهگاه يکی کشته می شود

آنها در امور . ما از اوضاع مطلعيد البته شما بيش از ) ۴(تبريز کشته شده اند ،
پروپا قرص طرفدار آلمان هستند که  ايرانی ها آنچنان ... نجا تأثير و نفوذ دارندآ

نامه » .در طرف مقابل قرار گيرد نمی توانند درک کنند که چرا آمريکا بايد 
: تبريز حاوی اطالعات باارزشی است از  ١٩١٧اکتبر  ٣١کشيش جساپ در 

با افزايش پيوسته . ه استجامعه قابل مشاهد روحيه جنبش و ناآرامی در تمام «
خشکسالی زمستان و بهار . حال بدتر شدن است قيمت ها، اوضاع نيز پيوسته در 

محدودی برداشت شود، در حالی که صادرات دام و مواد  گذشته باعث شده گندم 
تا سپتامبر، قيمت گندم بيش از دو برابر ... همچنان ادامه دارد غذايی به شمال 

ً چهار برابر شده استتقر شد؛ و اکنون هم  هفته هاست نانوايی ها مملو از . يبا
که برای نوبت خريد نان با هم جنگ و دعوا می کنند و دست  زنان گرسنه است 

از آنجا که نان غذای اصلی توده مردم . گرسنه آنجا را ترک کنند آخر هم بايد 
ش روی چشم انداز بدی پي. نان به معنای فاجعه ای هولناک است است، قحطی 
ترسيم که پيش از بهار، در تبريز و اطراف آن به عمليات امدادی  ماست و می 
باشد، البته نه فقط برای آوارگان، بلکه برای مردم فقير و گرسنه کل  وسيعی نياز 

درست «: اين نامه، در ادامه اوضاع سياسی را چنين توصيف می کند . »منطقه
ً از انقالبي در   ون و راديکال های تندرو پر می شود وهمين زمان شهر تدريجا

يک سلسله تروربرنامه . احزاب سياسی و کميته هايسريسرشان شلوغ است
تاکنون  آغاز اين ترورها، قتل حاکم سابق بود و . شده در حال انجام استريزی 

شب چند  ادامه يافته و بر شدت آنها افزوده شده است؛ به نحوی که گاهی در يک 
روز اتفاق  با وجود آنکه برخی از قتل ها در )٧٠. (می شوند فرد برجسته کشته

کافی برای  می افتد و قاتالن بايد شناسايی شوند، دستگاه حاکمه ای که توان 
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قبل اطالع  می گويند به قربانيان از . بررسی اوضاع داشته باشد، وجود ندارد
دريافتن . دارند می دهند، اما به نظر می رسد شمار اندکی از آنها توان گريختن 

تلفيقی از انتقام از  انگيزه اين قتل ها سخت است، اما به نظر می رسد انگيزه، 
و ترور ثروتمندانی  ؛ و باج خواهی ١٩١١و  ١٩٠٩ - ١٩٠٨مرتجعين سال های 

  )٧١. (»ها هستند باشد که به جای تأمين نياز شهر، متهم به انبار کردن گندم 

يز همانند ديگر نقاط ايران گرفتار قحطی ، آذربايجان ن١٩١٨تا ژانويه 
، گزارش ديگری از تبريز به ١٩١٨ژانويه  ٢١کالدول به ضميمه گزارش  . شد

. ای. و نامه ای از کشيش دبليو) ١٩١٨ژانويه  ٩(کنسول گوردون پادوک  قلم 
گزارش پادوک . ارسال می کند) ١٩١٨ژانويه  ٣(در اروميه )٢(  شد 

پناهنده کرد در ساوجبالغ  ٠٠٠/٣٠رباره شرايط وخيم توضيحاتی د دربردارنده 
همان طور که ذکر شد، يکی از اعضای کميته ما از منطقه «: است آذربايجان 
تخمين می زنند در آنجا حدود سی هزار . آذربايجان ديدن کرده است ساوجبالغ 

 اين. نيازمند وجود دارد که اکثر آنها زن، کودک و مردان کهنسال هستند کرد 
ويران  کسانی هستند که پس ازپايان عمليات نظامی روسيه،عازم خانه های افراد 
خطاب  درپاسخ به نامه ای ازسوی حاکم ساوجبالغ  اين بازديد.خود شده اندشده 

توصيف  او در نامه اش شرايط رقت بار اين مردم را . به من صورت گرفت
به اين  آن زمان اعتباری به هر حال دريافتيم با وجود آنکه ما در . کرده است

. نداشتيم منظور در اختيار داشتيم، اما در ذهنمان برآوردی از نيازهای آن ناحيه 
هم روس ها  اين منطقه عرصه اشغال پياپی روس ها و ترک ها بود و در نهايت 

حال حاضرهيچ  ازآنجا که در. بخشی از آن را به داليل تنبيهی تخريب کردند
وجود ندارد، اينکه ما  ل کاال از ديگر نقاط به آن منطقه امکانی برای حمل ونق

دهيم، به هيچ عنوان  بتوانيم در آينده نزديک در آنجا اقدامات امدادی انجام 
  .»رقم خورده بود بنابراين سرنوشت پناهندگان نگون بخت . محتمل نيست

های  عالوه براعمال نادرست روس ها، دليل ديگری هم برای قيمت پادوک،
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های  پادوک با توصيف فعاليت . گندم و جو ارائه کرده است؛ احتکار رسام آورس
انگيزه  می گويند «: انسان دوستانه برخی از شهروندان ثروتمند تبريز می نويسد

دارد که  اين افراد شوق به دست آوردن اجر اخروی است، اما اين احتمال وجود 
بخواهند از  ت ها شده باشند که آنها، به عکس، با اين انگيزه وارد اين فعالي

طبيعی خود  شورش های احتمالی ناشی از قحطی جلوگيری کنند؛ زيرا به طور 
روستاها و  زيرا آنها مالکان . آنها هدف اين شورش ها قرار خواهند گرفت

زيادی، اگر نگوييم  اين اوضاع که ذکر کردم، قطعاً تا حد . انبارهای آذوقه هستند
توجهی از مالکان  تعداد قابل . عی ميان فقرا ناشی می شودتنها، از رنج واق

اين منطقه را ) جو گندم و (روستاها بدون توجه به عواقب کار در تالشند تا غله 
سبب ديگر کمبودها،  . »احتکار کنند و همچنان به دنبال قيمت های باالتر هستند

ناحيه به معنای واقعی  ين اينکه تقريباً پانزده ماه گذشته در ا«: نباريدن باران بود
در فصل برداشت گذشته  باران نباريده و تا همين چند روز پيش هم چنين بود و 

باعث شده که اين محتکران  تنها دو سوم محصول در شرايط عادی به دست آمد، 
تومان و قيمت جو  ١۴٠تومان به   ٢٠) هزار پوند(قيمت گندم را از هر خروار 

باريدن برف طی دو روز . برسانند تومان  ١٠٠ان به توم ١٢را از هر خروار 
 ٨٠محصول بيشتر شود، قيمت گندم را به  گذشته، با اين احتمال که شايد ميزان 

اگر شرايط همين طور مطلوب بماند، . است تومان کاهش داده  ۶٠و جو را به 
پادوک برخی از . »قيمت هم قابل پيش بينی است در خرمن بهار، کاهش بيشتر 

  :بهبود اوضاع را تشريح می کند قدامات انجام گرفته برای ا

گمرکات  ايران  موليتور، رئيس. کميته تغذيه ای دراينجا با حضورآقای ال
مسئولی صادق اوکه مشاور اين کميته است، مردی توانا و. سازماندهی شده است

ً يکی از مجتهدين .است سته برج اين کميته توانسته شماری از مالکان، خصوصا
عالوه بر اين  . ايرانی را گرد آورد تا گندمی را که انبار کرده بودند توزيع کنند

مجاور، بخش زيادی  آنها موفق شده اند با اعزام تعدادی قزاق ايرانی به مناطق 
مشکل نان در شهر که  نتيجه اين شده که . از محصول دولتی را جمع آوری کنند
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از ديگر سو گمان می  ردم بومی بوده و هميشه اساس بلواهای جدی در ميان م
بنابراين علی . شده است رفت در اوايل زمستان شدت يابد، تا حدودی برطرف 

مردم ترديدی نيست، اوضاع  رغم آنکه در کمبود مواد غذايی و رنج قابل توجه 
شرايط قحطی زدگی توصيف  تبريز و مناطق مجاور نزديک آن را نمی توان 

شود، مگر چند خانواده ای که  شهر، آواره ای ديده نمی  در نزديکی اين. کرد
شده اند که البته در پی فعاليت  چندی پيش از حدود ساوجبالغ روانه اين نواحی 

  .های اخير آنها را هم در سطح شهر نمی بينيم

پادوک همچنين آشکار می کند که امريکايی ها برای فعاليتهای امدادی 
که عمالً همه آن هم اکنون هزينه «افت داشته اند دالر دري ٠٠٠/٠٧۵/١  مبلغ 
از آنجا که هيچ برنامه ريزی روشنی برای منابع «: او می افزايد. »است شده 

در آينده وجود ندارد، کميته در اينجا مجبور است برای ادامه کار روی  مالی 
بنابراين از اين پس هيچ تخمينی برای . مرکزی در آمريکا حساب کند کميته 

  )٧٢. (»مالی در دسترس نمی توان ارايه کرد نابع م

کميته  رئيس  ) Reverend W.A . Shedd (ای شد . گزارش پدر روحانی دبليو
، ١٩١٨ژانويه   ٣به تاريخ )٣(اروميه برای کمک رسانی به ارامنه و آشوری ها

شرايط سختی قرار  اهالی محل در «: اوضاع اروميه را چنين توصيف می کند
مشکل بزرگ در اينجا  ... و رنج آنان تا زمان برداشت افزايش خواهد يافتدارند 

مناطق شمال . است يافتن مقداری گندم يا غله برای آوردن به اين منطقه 
که بخواهند به جايی  وضعشان بسيار بهتر است، اما ذخيره آنها آن قدر نيست 

ندم وارداتی به اين از گ اوضاع سالدوز در جنوب که دست کم نيمی . ارسال کنند
از گرسنگی در حال  ناحيه را تأمين می کند، بدتر از اروميه است و مردم 

اندکی بهتر از سالدوز  اوضاع در ساوجبالغ و ديگرمناطق جنوبی، . مرگند
مناطقی که در شرق . دارند اما آنها هم مواد غذايی بسيار کمی در اختيار . است

می فرستند و آنها نيز در  د را به تبريز درياچه قرار دارند، ذخيره های خو
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روسيه به ذخيره های آذوقه  اين مشکالت با خسارتی که ارتش . مضيقه هستند
سو نحوه ضبط آذوقه از سوی  وارد کرده به شدت افزايش يافته است و از ديگر 
شده تا از ورود مواد غذايی به  ارتش، به آن دامن زده است و ترس مردم باعث 

در نظر بگيريم، حل مشکل  اگر فقط جمعيت بومی را . وگيری شودبازار جل
پناهنده  ٠٠٠/٢۵خوی افزون بر  بسيار ساده تر است؛ اما در اروميه، سلماس و 

. پناهنده کرد داريم ٠٠٠/٣٠تا  ٠٠٠/٢٠  مسيحی از ترکيه و در ناحيه اروميه 
اند و البته خارج از  کمک های خيريه وابسته آنهايی که از ترکيه آمده اند تنها به 

بخشی از کردها در خانه هايشان هستند؛ اما . برند خانه و کاشانه شان به سر می 
دليل آشفتگی ها و رفتار سربازان روس، با آنکه  بخش عمده ای هم بيشتر به 
. »اين گروه نيازمند ترين طبقه هستند. می شوند ايرانی اند، پناهنده محسوب 

، نيروهای ١٩١٨در می . ربايجان قحطی رخ نداده بودآذ در مناطقی از ) ٧٣(
داناهو . تصرف کردند] که آن موقع جزو آذربايجان بود[  بريتانيا، زنجان را 

ما از منطقه ای عبور می کرديم که نسبت به «: می نويسد درباره زنجان اينگونه 
اوضاع غذا بهتر بود و . همدان کمتر دچار گرسنگی بودند مناطق نزديک 

با اعضای رنجورش که در شمال غرب ايران ديدهمی شد،  ، »هنگ گرسنگان«
  )٧۴. (»شد در آنجا ديده نمی 

داناهو وضعيت روستای بنيک سوما در جنوب تبريز را اين گونه گزارش 
فراوانی نعمت بود و قحطی هنوز به اين آبادی دورافتاده که «: کند می 

بلوط و شاه بلوط آرميده، دست زير شاخ و برگ باشکوه درختان  صميمانه 
  )٧۵. (»است اندازی نکرده 

تهران  ، فرانسيس وايت گزارش می کند که اگر چه اوضاع در ١٩١٩در ژانويه 
هر حال،  به «: کمابيش بهتر شده اما ساير استان ها اينقدر خوش اقبال نبوده اند

رابر و نيم ب قيمت نان در همدان دو . شرايط در استان ها چندان مطلوب نيست
تالش . است از آذربايجان خبر می رسد که حتی از اين هم بيشتر . تهران است
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به استان ها  هايی در حال انجام است تا کنترل مواد غذايی را هر چه سريع تر 
کارش را طی  انتظار می رود يک کارشناس کنترل کننده، . نيز گسترش دهند

آينده، سودجويی  می رود طی چند هفته اميد . چند روز آينده در همدان آغاز کند
چنين توصيف می  او اوضاع پناهجويان را در همدان . »با موفقيت مهار شود

است که خانه هايشان را  ديگر مسئله بزرگ در همدان، مسئله پناهجويانی «: کند
دشت سلماس در تابستان  در آذربايجان به هنگام تهاجم ترک ها به اروميه و 

بخش بزرگی از آنها به . اند آنها به تعداد زياد به همدان وارد شده  .ترک کرده اند
اردوگاه بزرگی برای نگهداری آنها  بعقوبه که مقامات نظامی انگليسی در آنجا 

با وجود اين، شمار قابل توجهی در . اند در زمستان ايجاد کرده اند، فرستاده شده 
اکنون يا بايد در . وارد شده اندآن  همدان مانده اند و يا با رفتن ديگران به 

تالش هايی . زادگاهشان بازگردانده شوند زمستان از آنها نگهداری شود و يا به 
به زادگاهشان بازگردانند تا شايد پيش از  صورت گرفته تا دست کم مردان را 

کشت کنند و کل فصل برداشت سال آينده را  بهار آنها بتوانند مزارع را به موقع 
 ١٩١٩است که قحطی در آذربايجان تا تابستان  روشن )٧۶. (»دهنداز دست ن

، درباره اوضاع ١٩١٩ژانويه  ٣١تلگرامی به تاريخ  وايت در . ادامه يافته است
اوضاع اقتصادی در «: آذربايجان اينگونه گزارش می کند اقتصادی و سياسی 

فرماست و  در تبريز قيمت ها باالست؛ قحطی حکم. انگيز است آذربايجان اسف 
آقای پادوک کميته امداد را سازماندهی . تيفوس همه گير شده است بيماری کشنده 

و بازگرداندن پناهجويان اروميه تا بهتر شدن اوضاع عقب افتاده  کرده است 
دولت ايران در «: ، وايت چنين می نويسد١٩١٩فوريه  ٢٢در )٧٧(  . »است

دادرسانی در آذربايجان تومان برای ام ٠٠٠/٣٠٠بررسی اختصاص  حال 
نفر در  ٣٠٠٠کميته امداد آمريکا به حدود «: او همچنين می نويسد » .است

نفر در بعقوبه رسيدگی  ٠٠٠/۴٠کمک می کند و انگليسی ها به بيش از  همدان 
اگر اين عده به زودی به زادگاهشان بازگردانده نشوند، فصل ديگری . کنند می 
داد و هزينه بيشتری بر منابع مالی امداد  برداشت را از دست خواهند از 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٥٥                                                                      ٣ج

  

  

  

دولت «: فوريه، وايت گزارش می دهد ٢٧در )٧٨.(»تحميل خواهد شد رسانی 
اکنون عالقه فعالی برای بهبود اوضاع هولناک حال حاضر آذربايجان  ايران 
می دهد و تصميم گرفته منابعی به آن استان به منظور توزيع در ميان  نشان 
خروار برنج ازتهران به تبريز  ٧۵٠من دريافتم که حدود. دارسال کن فقرا 

خروار ديگر نيز از مازندران فرستاده می شود  ٣۵٠٠می شود و حدود  ارسال 
مقاديری هم بذر به شکل رايگان . نيازهای فوری مردم تأمين شود تا 

زارعان توزيع خواهد شد و ناظرانی هم منصوب خواهند شد تا بر  ميان 
دولت درصدد تهيه سيصد هزار تومان ديگر . ت آنها نظارت کنندکاش درستی 

، وايت اين ١٩١٩مارس  ١١در )٧٩. (»توزيع در ميان نيازمندان است برای 
تومان پول نقد و مقداری کمک  ٠٠٠/٢۵دولت ايران «: می نويسد گونه 

) ٨٠. (»برای بهبود اوضاع آذربايجان که تغييری نکرده، فرستاده است جنسی 
، در حالی که اوضاع تهران رو به بهبود بود، قحطی در ١٩١٩آوريل  در 

به خاطر «: وايت درباره وضعيت تهران می نويسد. ها ادامه داشت استان 
خوب فصل گذشته و کنترل ارزاق از سوی دولت ايران در تهران که  برداشت 

 انجام می گيرد، نان در پايتخت فراوان و به)٨١(هدايت يک بلژيکی  با 
با وجود اين قيمت های ديگر اقالم غذايی همچنان . معقول ارزان است شکلی 

برابر قيمت های عادی است و دستمزد کارگران تنها برای خريد پنج تخم  ده 
به هر حال، نان غذای اصلی روزانه طبقه کارگر است و . کفايت می کند مرغ 
در شرايط قابل قبولی  قادرند با شش پوند نانی که با سه قران می خرند، آنها 

اوضاع در استان ها چندان «: در استان ها، قحطی ادامه دارد. »کنند زندگی 
در همدان قيمت ها باالتر از تهران است؛ هر چند که طی سه . نيست خوب 
بدترين وضعيت در . گذشته مقدار قابل توجهی کاهش يافته است ماه 

دولت . رايط قحطی برقرار استاست که قيمتها بسيار باالست و ش آذربايجان 
و گندم ارسال می کند تا به تغذيه فقرا کمک کند و هيأت امدادرسانی  ايران برنج 

در ايران، تنها در تبريز، به تغذيه روزانه بيست و پنج هزار تهيدست،  آمريکا 
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تيفوس کشنده در تبريز همه گير شده و به شکلی مؤثر . می کند کمک 
  )٨٢. "(»را تکميل می کند گرسنگی و قحطی حمالت 

  

 خراسان در قحطی

- داگالس در بيمارستان آمريکايی ها در تهران به کالدول. ای. نامه ای از ئی
  :اوضاع مشهد را اين گونه شرح داده است -١٩١٨ژانويه  ١۵   

می  دسامبر  ٢١در مشهد، در ) L.F. Esseltyn (اسلتين . اف. پدر روحانی ال« 
گندم . شود ينجا در حال گسترش است و هر روز جدی تر می قحطی در ا: نويسد

ژانويه می  همو بار ديگر در سوم . »اکنون پوندی شصت و پنج تومان است
شمار اندکی از  ما . مردم فقير در اينجا به شدت از نظر غذا در رنجند«: نويسد

، اطعام دوستان داده شده آنها را ظهر هر روز با پولی که برای اين کار از سوی 
آوريل  ١٢چاپ لندن، در شماره ) Near  East (نشريه نی يرايست )٨٣. (»می کنيم
می  ١٩١٧توصيف اوضاع در نوامبر  ضمن گزارشی از مشهد به  ١٩١٨
روس عقب نشينی کرده و تمامی شرق ايران  نيروهای  ١٩١٨در آوريل . پردازد

، اشغال کرده ١٩١٨مشهد را هم در مارس  آنها . در اشغال انگليسی ها بود
اگر چه اين مقاله اندکی «: خود چنين می گويد کالدول در مقاله ارسالی . بودند

خوبی شرايطی را که در پاييز گذشته و حتی در حال  دير ارسال می شود اما به 
اميد می رود اين مقاله . داشته و دارد توصيف می کند حاضر در ايران وجود 
ط مشابه و حتی بدتر و گرانی بيشتر همچنان در شراي . مورد توجه قرار گيرد

اين مقاله با . »تبريز و ديگر شهرهای ايران حاکم است تهران، همدان، شيراز، 
 ٢٨که با تأخير هم ارسال شده، تاريخ » شمال شرق ايران اوضاع در «عنوان 
  :خود دارد؛ و به شرح زير است را بر  ١٩١٧نوامبر 

دارد  حيه مشهد برف و باران نباريده و خشک سالی يک سال و نيم است که در نا
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در هر  قيمت گندم از بهای عادی آن که حدود دوازده تومان . خيلی جدی می شود
افزايش يافته  است، به خرواری چهل و پنج تا پنجاه تومان ) پوند ۶۵٠(خروار 

ه کنند، نان را ب مردم فقير که همان دستمزد گذشته خود را دريافت می . است
نظير چای، شکر،  آنها، چيزهای ديگر . قيمت چهار برابر معمول آن می خرند

. ظرفيت جيب آنهاست ميوه و غيره را به کلی کنار گذاشته اند؛ چرا که فراتر از 
آنها همه پولشان را برای  . هزاران نفر از آنها ماههاست لب به گوشت نزده اند

به قدر کافی نمی توانند تهيه  را نيز نان خالی می دهند و بسياری شان همان نان 
می گذارند تا کسی آنها را  از منابع موثق شنيدم که نوزادان را سر راه . کنند

نوزادان سرراهی را به  حدود بيست و پنج نفر از اين . بردارد و تيمار کند
حادثه ای را که شرح می  ] صحت... [برده اند] ع[دارالشفای حرم امام رضا 

های شهر الشه حيوانی را در  بيرون يکی از دروازه . نم تضمين کنمدهم می توا
حمل مردار حيوانات را به  مردم هيچ گاه دردسر (فضای باز انداخته بودند 

مردار را در خيابان يا هر  آنها اغلب اوقات . بيرون شهر به خود نمی دهند
نجام می خيابانی باقی کار را ا فضای باز ديگری رها می کنند و سگ های 

شد، مردم به سوی آن دويدند و  به محض اين که الشه بيرون انداخته ). دهند
گوشت حيوان؛ در حالی که سگ ها  شروع کردند به بريدن و بردن پاره های 
را تکان می دادند و منتظر بودند تا  دورادور ايستاده بودند و جسورانه دمشان 
نزد روستاييان که شهری ها ... ندکن نوبتشان برسد و آنچه را باقی است تمام 

زنده به دليل نبود علوفه به شدت  برای غذايشان به آنها وابسته اند، تعداد دام 
قيمت هر خروار چهار تومان می  برگ خشک درختان را به . کاهش يافته است

عادی برای يک خروار علوفه خوب دو  فروشند، در حالی که پيش از اين قيمت 
کشته می شوند، زيرا چيزی برای تعليف  ات يا می ميرند و يا حيوان. تومان بود

گوسفند و بره اش را به يازده قران می فروشند،  يک . و تغذيه آنان وجود ندارد
البته اين قيمت . گوسفند پانزده قران فروخته می شد در حالی که قبالً گوشت 
، قاطر يا خری اما هر شتر، اسب. از آن پايين تر است فعلی گوشت نيست بلکه 
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کشتار می شود بالفاصله به افزايش قيمت کااليی که يا در  که می ميرد و يا 
شود و يا هرکااليی که نياز به حمل و نقل دارد، کمک می کند؛  مزارع توليد می 

  .حيوانات وسيله ديگری برای حمل و نقل وجود ندارد زيرا غير از 

. است تجارت دچار افت بسياری شده « :در آخرين بند اين مقاله، چنين آمده است
پيش از  ليره استرلينگ را به جای پنجاه و پنج قران . قيمت ها بسيار باالست

جنگ يکصد و  روبل روسيه را که قبل از . جنگ، سی قران يا کمتر می فروشند
واردات از روسيه  . شانزده شاهی فروخته می شد، هشت شاهی می فروشند

معموالً درزمان جنگ  گمان می کنم دولت های بزرگ ...عمالً متوقف شده است
گاهی اوقات می شنويم که  با اين حال . درگير کارهای بشردوستانه نمی شوند

را برای تسهيل انتقال کاال از  اگر انگليسی ها تنها نوعی تجارت . چنين می کنند
است، بلکه  عملی انسان دوستانه هند به خراسان وتا مشهد راه بيندازند، نه تنها 

  )٨۴.(»سود سرشاری نيز دربرخواهد داشت

چرا دولت انگلستان از هند مواد غذايی «: نويسنده پرسشی مطرح می کند
در گزارشی به قلم ساوثرد که بعدها تهيه شده، مشخص می شود . »آورد؟ نمی 
ساوثرد  .درهندوستان غله کافی با قيمت های بسيار پايين موجود بوده است که 

از  افشا می کند که درست درآن سوی کرمانشاه که هرروز تعداد زيادی ن همچني
چرا  . مردم در آنجا از قحطی می مردند، غله کافی در بين النهرين وجود داشت

آن  در حالی که در هند و بين النهرين، غله کافی وجود داشت، ايران در ميان 
خراسان  اده غذايی به دو، چار گرسنگی بوده است؟ انگليسی ها نه تنها هيچ م

آذوقه  برای ذخيره نياوردند، بلکه در مقياس گسترده درگير خريد منابع غذايی
اهميتی خاص  قضيه قحطی در خراسان از . ارتش خود درايران و روسيه بودند

ايران، سرلشکر  برخوردار است؛ زيرا به لطف کتاب بازرس کل پليس شرق 
غذايی توسط ارتش  لی درباره خريد مواد آر ديکسون، اطالعات مفص. ئی. دبليو

بسيار مهم )٢(موردی  ازاين مطالعه . انگلستان در خراسان دردسترس است
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يگانه دليل قحطی در  مشخص می شود که اگرچه خريدهای انگليسی ها، 
دليل همين خريدها به شدت  خراسان نبود، اما ترديدی نيست که شرايط قحطی به 

خريدها، تعداد بيشتری نسبت به  در نتيجه اين . ه استوخيم تر و طوالنی تر شد
خواهد شد که همين جريان در مورد  نشان داده . آنچه که ممکن بود، جان باختند

قحطی . در گيالن هم صدق می کند قحطی در غرب ايران، در آذربايجان و 
شهر تا هنگام اشغال به دست انگليسی ها  دررشت، خصوصاً به اين دليل که آن 

اندکی بعد، انگليسی ها، . افشا کننده است دچار قحطی نبود،  ١٩١٨در تابستان 
از آن پس، . باکو در آذربايجان آغاز کردند خريد مواد غذايی را برای صدور به 

خريدهای انگليسی ها بر منابع و قيمت ها در  به تأثير . گيالن دچار قحطی شد
   .خواهيم پرداخت فصل پنجم به طور مفصل 

  

 يابد می ادامه حطیق
عليرغم آنکه يکی از بهترين برداشت ها  ١٩١٨طی تابستان و پاييز 

. گرفت، قحطی بی آنکه از سختی آن کاسته شود، همچنان ادامه يافت صورت 
، کالدول درباره قيمت اقالم موردنياز ١٩١٨ژوئن  ٢٢گزارشی به تاريخ  در 
 ٧دالر، جو هر بوشل  ١۵ا ت ١٢گندم هر بوشل : هنگام برداشت می نويسد در 

دالر و زغال چوب هر  ٨/١سنت، شکر هر پوند  ۵۵دالر، برنج هر پوند   ٩تا
سختی « اين قيمت ها، از نظزر کالدول نشان دهنده .  دالر فروخته شد ١۴٠ تن

سپس  او . بود» برمواد غذايی و قحطی در فصل برداشت در ايراناوضاع حاکم 
  :مت های باال می رودبه دنبال ارايه داليل اين قي

گرسنه  اوضاع متناقض فقرای ايران که در عين آنکه درميان نعمت قرار دارند، 
غذايی ايران  اند، نيازمند اين توضيح است که نيروهای خارجی بخشی از منابع 

توانست برای تغذيه  می  ١٩١٧سال ] برداشت محصول[را برده اند، با اين حال 
واقع نبودن تقريباً هر  خاطر نبود دولت قدرتمند و در  جمعيت کافی باشد، اما به
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بخش اصلی غذای  نوع دولتی به طور کلی، محصول محدود گندم و جو که 
افسانه ای رسيد؛  و احتکار شد تا آنکه قيمت ها به رقم های  فقراست، انبار

در . نيز می روند درعين آن که هزاران نفر رو به مرگ می رفتند و اکنون 
دالرو جو اندکی بيش  ، درفصل برداشت، گندم هربوشل دوازده تا پانزده ايران

اقالم مورد نياز نيز متناسب  از نصف قيمت آن به فروش می رسد و اکثر ديگر 
حالی است که محصول ايران،  همه اينها در . با همين قيمتها فروخته می شوند

  .است فراوان، و از همه سال های اخير بيشتر بوده 
  :دول سپس به عامل مهم ديگری اشاره می کندکال

شدن  عالوه برفقدان نظارتهای دولتی، نبودن وسايل حمل و نقل به دليل تلف
دليل   زمستان گذشته، ازحيوانات بارکش بر اثر قحطی وگرسنگی دربسياری 
فقدان  باالبودن قيمت محصوالت داخلی درايران است؛ درعين آن کهاصلی 

ات کاالهای اساسی و اقالم غذايی از کشورهای ديگر وارد امکانهرگونه 
  )٨۵. (باعث باال رفتن فوق العاده قيمت کاالهای خارجی شده است نيز 

: زند کالدول چنين تلگراف می . اوضاع درتهران همچنان بد بود١٩١٨در ژوئيه 
سياسی،  به خاطر شورش ها و باليای ناشی ازکمبود مواد غذايی و آشوب های «

بيماری های  قحطی بزرگ با )٨۶.(»ران حکومت نظامی برقرار شده استدر ته
پادوک «: کند کالدول اوضاع قزوين را چنين گزارش می . واگير همراه شده بود

ساکنان را از پای  گزارش می کند آنفلوآنزا در قزوين همه گير شده و نيمی از 
کالدول . دامه يافتا به طور فراگير  ١٩١٨قحطی در پاييز )٨٧. (»انداخته است

هايی بود که ايران پشت  سال گذشته يکی از سخت ترين سال «: گزارش می کند
بهار، . در اثر قحطی مردند صدها نفر روزانه در تمام شهرهای بزرگ . سر نهاد

قيمت های نان و مواد غذايی  خوشبختانه، يکی از بهترين فصول برداشت بود و 
تواند و يا احتماالً نمی خواهد  سفانه دولت نمی متأ. به مقدار زيادی کاهش يافت

بدين خاطر قيمت ها به شکل  مانع احتکار غله به دست مالکان ثروتمند شود و 
طی چند هفته . کند، مانده است مصنوعی باالتر از آنچه که شرايط اقتضا می 
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غذايی منصوب شده و بايد ديد که آيا  گذشته يک بلژيکی برای نظارت بر مواد 
کند تا به شکل مؤثری قيمت ها را  ولت آن طور که بايد از وی حمايت می د

موجودی غله شان را به قيمتی معقول  تنظيم، و صاحبان غله را مجبور کند که 
حمايت شود، دست کم بايد بتواند از افزايش  اگر به شکل مناسبی از او . بفروشند

جلوگيری کند و يک سال ديگر  بسيار باال رفته، قيمت ها از حدی که پيش از اين 
اگر او . در قيمت اکثر اقالم غذايی به وجود آورد نيز بتواند کاهش قابل توجهی 

ها جلوگيری کند، تا حدود زيادی به خاطر هراس از  قادر نباشد از افزايش قيمت 
قحطی و گرسنگی و رنج ناشی از آن است که در سال  تکرار شرايط وحشتناک 

  )٨٨(  . »گذشته وجود داشت
، از انتصاب فردی برای نظارت ١٩١٨سپتامبر  ١٣روزنامه ايران در 

دولت  بلژيکی که در خدمت )  L. Molitor (آقای موليتور«: ارزاق خبرمی دهد بر 
... است است و اخيراً از تبريز به تهران آمده، مسئول نظارت بر ارزاق شده 

عمومی و  دولتی، ارزاق  مسئوليت مديريت اداره امالک شاهی، انبار گندم
که اکنون  نانوايی ها به وی واگذار شده است و به اين ادارات اطالع داده شده 

ما اميدواريم «  : اين روزنامه در پايان می نويسد. »تحت مديريت وی قرار دارند
يکی . »شاهد باشيم به زودی نتايج اقدامات او را در ساماندهی امور نانوايی ها 

. تهران بود» شرور«  وليتور شالق زدن کرباليی حسين از نانوايان از اقدامات م
کرباليی «: گزارش می کند روزنامه ايران در بيستم سپتامبر، قضيه را اين طور 

تصدی خود به شکل غيرقانونی  حسين، يکی از نانوايان مهم است که به هنگام 
شرورترين توان در فهرست  پول کالنی به جيب زده و نامش را اغلب می 

سابق ادامه می داده است؛ در  او در چند روز گذشته نيز به روال . نانوايان ديد
ناظر تازه منصوب، به طورجدی در حال تحقيق درکار  حالی که موليتور،
او بخشی از گندمی را که  اخيراً اداره ارزاق دريافته که . نانوايان بوده است

از اين رو . احتکار کرده است اده، دولت برای پخت روزانه به مغازه اش فرست
نظميه آورده، به سه پايه بسته و  شامگاه پريروز او را دستگير کرده و به اداره 

مفتش ارزاق مبنی بر تنبيه تعدادی از  اخطار جدی . ضربه تازيانه زده اند ١٠٠
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صدها انسان بی گناه هستند، واقعاً جای  دزدان اداره نان که راضی به گرسنگی 
بتواند همان سياست را درباره امثال کرباليی  انی دارد و ما اميدواريم که او قدرد

شالق زدن کرباليی حسين، کمبود و قيمت باالی  با وجود . »حسين دنبال کند
در اين گزارش، درباره کنترل . گزارش شده است سپتامبر  ١۵گندم، در ايران 

چند روز گذشته مقدار  در«: باال چنين آمده است اوضاع گندم و قيمت های 
طبق دستورالعمل های پيشين مفتش . شده است زيادی گندم به تهران آورده 

نگهداری می شود و با اعالم قبلی به مالکان، بخشی  ارزاق،گندم به دست دولت 
مالک بايد قبل از تحويل گرفتن آن . داده خواهد شد از گندم به مالک عودت 

گندمی که خود در اختيار می گيرد خرواری  بابت دولت . پروانه دريافت کند
   )٨٩. (»به مالک پرداخت می کند چهل و پنج تا پنجاه تومان 

 فارس در قحطی
  

هولناکی  تلفات قحطی و بيماری های همراه آن در استان جنوبی فارس به اندازه 
طور  دمحمعلی جمال زاده تلفات وحشتناک شيراز را اين . گسترش يافته بود

  :کند روايت می
و  که در دل شبی تاريک ] ١٩١٨پاييز [جهانی در آستانه اتمام بود ] اول[جنگ 

آرامی  هولناک سه سوار ترسناک که هر کدام شمشير و شالقی به بر داشتند به 
، »قحطی«  يک سوار نامش . از ديوارهای شهر عبور کردند و به آن وارد شدند

پير و جوان،  طبقات فقير، . بود» وبا«وآخری » آنفلوآنزای اسپانيايی«ديگری 
هيچ . می ريختند همچون برگ پاييزی در برابر حمله اين سواران بی رحم فرو 
توانستند بجوند،  غذايی پيدا نمی شد، مردم مجبور بودند هر چه را که می 

حتی . نمی شد يافت به زودی گربه و سگ و کالغ را . شیء يا حيوان - بخورند 
مانند نان و گوشت  برگ، علف و ريشه گياه را . تاده بودموش ها نسلشان براف

کس و کار پراکنده  در هر گوشه و کنار اجساد مردگان بی . معامله می کردند
گاهگاه اجساد . آوردند بعد از مدتی مردم به خوردن گوشت مردگان روی . بود
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اله می بردند تا در چ را جمع کرده و با گاری ها رها کرده و به بيرون شهر 
خالی و تعطيل بودند و  بازارها و دکان ها . هايی ريخته و رويشان خاک بريزند

  )٩٠. (هيچ پزشک و پرستار و درمانی پيدا نمی شد
او اشاره می کند که تنها در . گزارش جمال زاده را سايکس تأييد می کند

او چنين روايت . يک پنجم جمعيت شيراز از بين رفت -١٩١٨اکتبر  - ماه يک 
جنگ با قشقايی ها به سختی به پيروزی انجاميد، زيرا برنده و «:کند ی م

بودند که  ١٩١٨هر دو به يک نسبت مغلوب حمله هولناک آنفوالنزا در  بازنده 
در آغاز در نيافتيم که بيماری  .نظرمی رسيد وخيم ترين شکل آن بوده است به 

حاضر  ت نفرات قوای يک پنجم جمعيت را قتل عام کند و با همان شدقرار است 
شرح می  او آمار مرگ و مير را . »در شيراز و فيروزآباد راهم دربر بگيرد

دست داده  نفری خود را از  ٠٠٠/۵٠نفر از جمعيت  ٠٠٠/١٠شيراز، «: دهد
کفن را هم  ذکر اين نکته شرم آور است که مقامات مسئول ايرانی حتی . است

افراد خودمان  تار مراقبت و پرستاری از احتکار می کردند؛ و ما نيز آن قدر گرف
مردمی که صدها تن  بوديم که نمی توانستيم کاری برای مردم شهر انجام دهيم؛ 

را به مسجد رسانده اند  از آنها از فرط بيچارگی و نوميدی، افتان و خيزان خود 
 از ششصد تن از نفرات بيش . تلفات ما نيز  تکان دهنده بود. تا در آنجا بميرند

خود  فراگيری شدند که در نوع ما، اعم ازانگليسی و هندی، قربانی موج بيماری 
وقتی که . مرگ جان به در برده است فرمانفرما به تازگی از .هولناک ترين بود

 – Le – demi )٩١: (فرانسه ويژه خودش گفت پس از بهبودی به عيادتش رفتيم با 

mond de Chiraz est  mort»  (    است   مرده   رازشي   نصف.  

ذکر اين  سايکس پس از ذکر آنچه درباال گفته شد، درست در يک صفحه بعد با    

نوع شايع  نکته که نوع آنفوالنزای شايع در ميان نيروهای انگليسی متفاوت از 

و می نويسد نرخ  مرگ آن درميان مردم محلی بود، به تناقض گويی می افتد

آنفوالنزا در  بيماری واگير «: درصد بوده است انگليسی ها رقم ناچيز دوومير

ماليم بود و  آغاز ماه اکتبر در ميان نيروهای انگليسی شايع شد، اما نوع آن 
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شيراز اين ميزان  اين در حالی بود که در . درصد بود ٢مرگ و مير نيروها تنها 

شده بودند، بسيار  در عين حال همه کسانی که دچار بيماری . درصد بود ١٨

ميزان . نداشتند ضعيف شده و برای کار سخت تا زمان بهبودی کامل آمادگی 

هر نوع مخالفت  اين امر خطر . مرگ و مير در نواحی اطراف بسيار باالتر بود

که در آن آنفوالنزا  بر حسب اتفاق، نقطه ديگری )٩٢. (»جدی را کاهش می داد

نيروهای نورپرفورس  ستاد  ١٩١٨همه گير شده بود، قزوين بود که در اکتبر 

  .بريتانيا بود

ميان  سايکس برای توجيه تلفات بسيار کمتر در » توضيح«کامالً آشکار است که 

که در  مبنی بر اينکه نوع بيماری ميان انگليسی ها با آنچه  -نيروهای انگليسی

آنفلوآنزا دچار  و به عبارتی ويروس (ميان ايرانيان شايع بوده تفاوت داشته است 

ايرانيان آن بود که  دليل واقعی باالتر بودن تلفات . بی اساس است -) يض بودهتبع

نيروهای انگليسی از  قربانيان در اثر قحطی ضعيف شده بودند، در حالی که 

قحطی به سهولت جان  تغذيه خوب برخوردار بودند؛ بنابراين ايرانيان در اثر 

. قربانی قحطی بودند اقع در و» آنفلوآنزا«قربانی  ٠٠٠/١٠اين . می باختند

صحنه روزگار محو  بنابراين اگر يک پنجم جمعيت فارس ظرف يک ماه از 

 ١٩١٧ايران در سالهای  شدند، شگفت انگيز نيست، زيرا تقريباً نيمی از جمعيت 

در فارس به طور خاص  به عالوه، قضيه قحطی . دچار قحطی بودند ١٩١٩تا 

قحطی ناشی از حضور  عا کرد که اين حائز اهميت است، زيرا نمی توان اد

جنوب غرب ايران از  در آن زمان . روس ها و ترک های عثمانی بوده است

اشغال  ١٩١۶از اوايل  در اشغال نظامی انگليسی ها بود، فارس  ١٩١۴نوامبر 

همه آنها انگليسی . حضورنداشت شده وهيچ نيروی روس ياترک درجنوب ايران 

  .بودند
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 شيراز در زدگان قحطی به مدادرسانیا و فرمانفرما

نداشتن  همانطور که در فصل ششم توضيح داده خواهد شد، دولت ايران به دليل 

قحطی  امدادرسانی به . امکانات مالی قادر نبود به کمک قحطی زدگان بشتابد

برعهده گرفته  زدگان را ميسيونرهای آمريکايی وسازمان های خيريه خصوصی 

فرمانفرما رهبری  از، والی فارس شاهزاده عبدالحسين ميرزا درمورد شير. بودند

فرمانفرما بزرگان  ، ١٩١٨در مارس . اقدامات امدادی را برعهده گرفته بود

کمک به مردم شهر  شيراز را به منظور بحث درباره راه های جبران قحطی و 

اولين . دارالحکومه جمع شدند نفر دعوت را پذيرفته و در  ۴٠٠حدود . فراخواند

محالتی از علمای سرشناس شيراز  کسی که سخن گفت، شيخ مرتضی مجتهد 

اختيار گرفت و با التماس از حاکم برای  او با سخنانش فضای مجلس را در . بود

رحم نداريد؟ ! آی مردم.قربانيان می سوزد دلم برای «: شتاب درياری مردم گفت

ا نان اين قدر گران است؟ آيا نمی ترسيد؟ چر شرف نداريد؟ دين نداريد؟ از خدا 

آقای ... منی سه قران هفت قران می فروشند؟  از اروپا می آورند؟ چرا به جای 

جلوگيری نمی کنيد؟ آيا نمی توانيد؟ من به شما قول  چرا از احتکار ! فرمانفرما

اين چه . مردم صد در صد ازشما حمايت می کنند می دهم اگر همت کنيد 

) ٩٣! (گندم و نان قرار است از کجا بيايد؟ آی مردم اند حکومتی است که نمی د

اگر . اگر همت کنی خدا کمکت می کند! آی فرمانفرما . اگر داريد، امروز بدهيد

لطفاً ! ای بزرگان! ای مالکان. شما را عقوبت خواهد کرد بی تفاوت باشيد، خدا 

اما من کتاب هايم  دانند که من در اين دنيا چيز زيادی ندارم، همه می . کمک کنيد

سپس فرمانفرما . »يکصد تومان به نيازمندان کمک می کنم را می فروشم و 

ای انتخاب شود تا به او در اداره امور جبران قحطی کمک  پيشنهاد کرد کميته 

همکاری چهل نفر داوطلب برای کمک به فروش نان ارزان در  او خواستار . کند

ومان از جيب خود داد تا اين پول را صرف شد؛ و وعده يک هزار ت نانوايی ها 

تومان، معادل  ٠٠٠/۴٠به اين ترتيب، فرمانفرما . چند نانوايی کنند برپايی 
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. دالر به نرخ آن زمان تأمين می کند که در آن دوره پول هنگفتی بود  ٠٠٠/٨٠

نانوايی ها تا حد امکان با غله دولتی تأمين شوند و هر داوطلب بپذيرد  مقرر شد 

من آرد جو و ذرت را پخت کنند و به  ٨٠شرکايش تا شش ماه، هر روز  د يا خو

فرد داوطلب می . قيمتی که مردم قادر بودند در اختيارشان قرار دهند هر 

پنجاه نفر داوطلب . مسئوليت هر نوع زيان را هم بر عهده می گرفت بايست 

نانوايی ها برپا  بالفاصله، کميته ای برای نظارت بر طرح انتخاب شد و . شدند

عالوه بر اين هفت يتيم خانه و نوانخانه هم برای اسکان و نگهداری از ايتام  . شد

  )٩۴. (فقرا تشکيل شد و 
 

  ١٩١٩ بهار تهران؛ در اوضاع بهبود
  

 يه انتخاب المبرت، قض١٩١٨اکتبر  ٧بپدر درگزارش . آمريکا رالف اچ کنسول
از «او  ق تهران و حومه که به زعم موليتور بلژيکی را به عنوان مفتش ارزا

توضيح می  برخوردار بود، » اختيارات کامل برای رسيدگی به امور ارزاق
دولتی را چنين  او همچنين اقدامات حکومت برای پر کردن انبارهای غله . دهد

اين قضيه به حدی  . تالش می شود تا انبارهای غله دولتی پر شود«: بيان می کند
آورده می شود به  ده شده نيمی از کل غله ای که به تهران است که دستور دا

استانها با سرعت  غله در . قيمت رايج بازار در اختيار مفتش ارزاق قرار گيرد
محصولشان را به دولت نمی  هر چه ممکن خريداری می شود، زارعانی هم که 

ران سپس به پايان قحطی در ته بيدر . »جريمه می شوند% ١٠فروشند، ماهانه 
شده و قيمت نان برای هر من  آرد روزانه نانوايی ها تأمين : اشاره می کند

بهای عادی نان . تثبيت شده است ) ١٧٩/٠معادل (سه قران ) پوند ٢/۶١معادل (
محصول غله امسال خوب بوده است،  با توجه به اينکه . قران است ١/١هر من 

موقع دولت، قيمت گندم بر  مناسب و به اين اطمينان وجود دارد که با نظارت 
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تکرار وضعيت اسفناک ارزاق در سال گذشته  مبنای قيمت اسمی حفظ شده و از 
  )٩۵. (جلوگيری شود

که  ، اشاره می کند ١٩١٩ژانويه  ١٠به تاريخ  ٢وايت در گزارش فصلی شماره 
گذشته  اوضاع اقتصادی پايتخت طی فصل «: اوضاع تهران رو به بهبود است

مفتش  شده که تا حد زيادی مرهون انتصاب يک بلژيکی به عنوان  بسيار بهتر
سه قران  قيمت نان سنگک که هم اکنون فراوان است، برای هر من . ارزاق است

برآوردن  تثبيت شده و به قدر کافی ارزان هست که فقرا بتوانند به اندازه 
عليه مفتش  در آغاز کار دسيسه هايی توسط برخی مالکان . نيازشان تهيه کنند

احتکار کرده و به  ارزاق صورت گرفت که می خواستند محصول غله خود را 
هر حال اين دسيسه  همان قيمت دوران قحطی يک سال گذشته بفروشند؛ اما به 

را به قيمتی بسيار  شاه غله خود . ها به دليل نظر قاطع هيأت دولت ناکام ماند
مفتش ارزاق کمک  موفقيت  اين کار او به. مناسب به مفتش ارزاق فروخت

کمک شايان توجهی در اين  اقدامات هيأت امريکايی امداد ايران نيز . شايانی کرد
وايت  -١٩١٩ژوئيه  ٧تاريخ  به  - ۴در گزارش فصلی شماره )٩۶(» .باره بود

قحطی پايان گرفته  ١٩١٩  گزارش می کند که باالخره با برداشت محصول 
بهترين برداشت ها در اين سا  ل اخير يکی از می گويند برداشت محصو«: است

اين امر را دو چندان کرده و  لها بوده و محصول قابل توجه سال گذشته نيز 
آينده نزديک به کلی از ميان  احتمال بروز مجدد قحطی هجده ماه گذشته را در 

مفتش ارزاق توانسته تمام  اوضاع در تهران آن قدر خوب است که . می برد
ديگر الزم نيست از اراک  . های اعمال شده بر فروش جو را لغو کندمحدوديت 

برای برآوردن نيازهای شهر  کافی ] گندم[اکنون در منطقه تهران . گندم بياورند
گندم قم و ديگر شهرها که در  بنابراين آزاد کردن حجم زيادی از . وجود دارد

ن از وجوه دولتی به جای هزاران توما شعاع سلطان آباد قرار دارند و نيز ذخيره 
باعث شده قيمت نان در تهران به هر من  ... پرداخت هزينه های حمل و نقل

ارزاق از پاييز گذشته اين قيمت را حفظ کرده  قران کاهش يابد و مفتش  ۶٠/٢
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شدن بخش بزرگی از حيوانات باربر طی قحطی  خسارت ناشی از تلف . است
ن برطرف نشده و تا زمانی که اين مشکل از ايرا يک سال و نيم گذشته، هنوز 
در )٩٧. (»کندی به شرايط عادی خواهد رسيد برطرف نشود، اوضاع به 

از «: ، کالدول می نويسد١٩١٩تاريخ اول اکتبر  به  ۵گزارش فصلی شماره 
برداشت . در ايران چندان تغييری نکرده است فصل گذشته اوضاع اقتصادی 
ه و قيمت های ارزاق بومی در برخی موارد بود محصول در اکثر نواحی خوب 

نکته قابل توجه آن است که قحطی در آذربايجان تا  . »اندکی کاهش يافته است
کالدول در همان گزارش از ادامه مصيبت در اين  . ادامه می يابد ١٩١٩پايان 

دو  -از استان آذربايجان، در مناطقی که طی يکی  خارج «: استان خبر می دهد
از زمين های کشاورزی کشت و زرعی صورت  ه در بخش زيادی سال گذشت

ً آنهايی که پناهنده هستند، لطمه فراوان  نگرفته، ارامنه و آشوريان،  خصوصا
. دانيم در ايران فقر عمومی و فراگير وجود ندارد ديده اند؛ اما تا جايی که می 
ثل هميشه پشت مردم قادر خواهند بود زمستان را م اين اطمينان وجود دارد که 

ژانويه  ٩به تاريخ  -۶کالدول در گزارش فصلی شماره )٩٨(  . »سر بگذارند
گندم به طور . قيمت های اجناس، اخيراً باال نرفته است«: نويسد می  - ١٩٢٠

با (کنترل دولت بوده و قيمت آن حدود هر بوشل چهار دالر است  کامل تحت 
خوبی باريده و پيش بينی می شود تاکنون برف و باران ). برابری محاسبه نرخ 

اين باعث می شود قيمت . آينده خرمن خوبی از گندم و جو فراهم آيد در فصل 
  )٩٩. (»پايين باقی بمانند های فعلی 

  

  ١٩١۴ - ١٩١٩ ايران، جمعيت کاهش حقيقی؛ عام قتل ◀

نفر  نشان می دهد که حدود ده ميليون  ١٩١٩و  ١٩١۴مقايسه جمعيت ايران در 

مربوط به  در اين فصل، نخست شواهد . ثر قحطی و بيماری از بين رفته انددر ا

شد که برخالف  بررسی می شود؛ و نشان داده خواهد  ١٩١۴جمعيت ايران در 
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و نيز برخی آثار  ادعاهای برخی نويسندگان روس در قبل از جنگ جهانی اول 

پيش از [ان جمعيت اير مبنی بر اينکه  ١٩٧٠و  ١٩۶٠انگليسی در دهه های 

 ١٩١۴واقعی ايران در  ميليون نفر بوده، جمعيت  ١٠تنها] جنگ جهانی اول

ميليون نفر کاهش يافته  ١١  به  ١٩١٩ميليون نفر بوده است، اما تا  ٢٠دست کم 

برسد؛ و  ١٩١۴جمعيت خود در  چهل سال طول کشيد تا ايران بتواند به . است

با اطمينان می توان گفت، . نرسيد ميليون نفر  ٢٠جمعيت ايران به  ١٩۵۶تا 

تاريخ ايران و شايد بدترين قتل عام قرن  بزرگترين فاجعه  ١٩١٧ -١٩١٩قحطی 

  .بيستم محسوب می شود

 

  ١٩١۴ سال در ايران جمعيت

در ايران روشن بود که   پيش ازجنگ جهانی اول، برای مقام های آمريکايی

واقع  ا جمعيت ايران را خالف آشکارا تالش می کردند تروس ها و انگليسی ها 

ماليه ايران،  مورگان شوستر، مديرکل . دبليو. و کمتر از آن چه که بود ارايه کنند

درباره جمعيت «  : درباره جمعيت ايران در آغاز قرن بيستم چنين اظهار می کند

است؛ به نظر می  ايران به شکلی منحصربه فرد، خالف واقع اظهارنظر شده 

آماری است که در  طالح سرشماری شصت سال پيش اساس رسد اين به اص

واقع آن . پذيرفته شده است برخی کتب ارائه شده وعموماً هم از سوی خارجيان 

اما اروپاييانی . انجام نشده است است که از آن موقع تاکنون هيچ سرشماری ای 

ا ت ٠٠٠/٠٠٠/١٣جمعيت حدود  که با اوضاع آشنايی دارند تخمين می زنند کل 

به  ٠٠٠/١٠٠چهل سال گذشته از  جمعيت تهران طی . نفر باشد ٠٠٠/٠٠٠/١۵

  )١٠٠(  . »نفر افزايش يافته است ٠٠٠/٣۵٠

می توان نشان داد، اعداد  ١٩١٧از روی نتايج انتخابات تهران در پاييز 

در انتخابات دوره . شده شوستر درباره جمعيت تهران درست است ارائه 
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رأی در تهران و روستاهای  ٠٠٠/٧۵، ١٩١٧در  مجلس در تهران چهارم 

آن گونه که روزنامه ايران گزارش کرده، دوازده . اخذ شده است اطراف 

با توجه به اينکه )١٠١. (رأی به دست آورده اند ١٣١/۵۵انتخاب شده  نماينده 

به اينکه نفرات يک سال می توانستند رأی بدهند و نظر ٢١مردان باالی  تنها 

جمعيت تهران و ) سوبوتسينسکی(طور متوسط شش نفر بوده  بهخانواده 

رسيده باشد که منطبق  ٠٠٠/۵٠٠به آسانی می توانسته به  ١٩١٧آن در  حومه 

عالوه بر اين، برآورد شوستر از جمعيت ايران، . نظر شوستر است با 

مؤيد نظر راسل ،  ،١٩٠٠در سال  نفر٠٠٠/٠٠٠/١۵تا  ٠٠٠/٠٠٠/١٣  يعنی 

در  ريتانيا در ايران، در چند جای مختلف است که جمعيت ايران را بوزير مختار

درباره  برای مثال راسل در گزارشی . نفر آورده است ٠٠٠/٠٠٠/٢٠، ١٩١۴

وسعت  ايران به «: چنين می نويسد - ١٩١۴مارس  ١١-روابط ايران و روسيه

 راسل)١٠٢(  . »نفر است ٠٠٠/٠٠٠/٢٠اتريش، آلمان و فرانسه و جمعيت آن،

آرای انتخابات  ، درباره نتايج چشمگير ١٩١۴ژوئن  ١۴در گزارشی به تاريخ 

» آريايی ايران  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠اهميت مبارزه انقالبی کنونی «مجلس به 

راسل  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠  همان طور که در ادامه آمده، عدد . اشاره می کند)١٠٣(

ن تأييد می شهری ايرا با توجه به کل جمعيت شهری ايران و نسبت کم جمعيت 

احتياط بسيار و دست کم  با  ٠٠٠/٠٠٠/٢٠در واقع، به نظر می رسد، عدد . شود

می توان گفت، جمعيت  با يک برآورد سرانگشتی . در نظر گرفته شده است

بر اساس يک . بوده است ميليون نفر  ۵/٢دست کم  ١٩١۴شهرنشين ايران در 

در نتيجه . ی زيسته اندشهری م جمعيت در مناطق % ١٢پژوهش تازه، حداکثر 

بوده که مؤيد نظر راسل نفر ٠٠٠/٠٠٠/٢١  دست کم  ١٩١۴جمعيت ايران در 

، نظرراسل مبنی بر اينکه جمعيت ايران بنابراين. در چند جای مختلف است

  .بوده درست به نظر می رسد ميليون نفر  ٢٠، ١٩١۴در
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  ١٩١۴ سال در ايران جمعيت درباره واقع خالف آمار اعالم

و  مان طور که شوستر اشاره کرده، ترديدی نيست که مورخان اقتصادی روس ه

انگليس آشکارا تالش کرده اند تا جمعيت ايران را کمتر از واقع نشان 

سوبوتسينسکی . ای. نمونه بارز اين تالش در خالف واقع گويی مقاله ال . دهند

پ شده چا)١٠۴(که بخشی از آن بار ديگر در کتاب چارلز عيسوی  است 

يکصد شهر کوچک و مرکز شهری  ١٩١٠در : سوبوتسينسکی می نويسد . است

و ) نفر ٠٠٠/٣۵٠(ايران وجود داشته که بزرگترين آنها تهران  در 

 ٢٨/١وی جمعيت بيست شهر بزرگ را . بوده اند) نفر ٠٠٠/٣٠٠(  تبريز 

نسبت جمعيت شهری : او می نويسد). ١جدول (نفر اعالم می کند  ميليون 

در «: درصد بوده و چندين دليل برای اين نسبت کم ارايه می دهد  ١٢داکثر ح

کارخانه ای وجود ندارد که باعث تمرکز شهرها شود و برای جمعيت  ايران 

. ايجاد درآمد کند به وجود آورده و موجب تجمع ساکنان در شهرها گردد شهری 

نه امتيازی نسبت عالوه، شهرهای ايران دارای خدمات و جذابيت يا هرگو به 

شهرهای اروپا، يعنی  همچنين درايران عامل قدرتمند رشد در. روستاها نيستند به 

: آنکه دست آخر . و وام هايشان درعرصه امالک شهری، وجود نداردبانکها 

از  برای ايران، هنوز وقت آن فرا نرسيده که در روستاها، به لطف استفاده 

. باشد کارکمتری برای توليد غذا مورد نياز پيشرفتهای صنعتی گوناگون، نيروی 

متمرکز  بنابراين، زمانی که در چندين کشور يک چهارم جمعيت در شهرها 

با اين . »رسد درصدکل جمعيت نمی  ١٢شده، در ايران جمعيت شهرنشين به 

جمعيت ايران در  همه، او با سقوط در ورطه بی منطقی، نتيجه می گيرد که 

جمعيت شهری ايران  بنابر گزارش خود او، . ر بوده است، ده ميليون نف١٩١٠

شهر  ٨٠ترتيب جمعيت  به اين . دست کم دو ميليون نفر بوده است ١٩١٠در 

عدد، بسيار محافظه کارانه  اين . نفر خواهد بود ٠٠٠/٨٠٠باقی مانده دست کم 
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ً  ١٩٠٠  است، زيرا بنا به نظر گيلبار جمعيت شهری در  فر ميليون ن ٨/١تقريبا

روستاهای ذکر شده در گزارش  همچنين می دانيم تعدادی از )١٠۵.(بوده است

. نفر بوده اند ٠٠٠/١٠بيش از  سوبوتسينسکی، در واقع شهرهايی با جمعيت 

بسياری از روستاها  از « : است ها تفت در نزديکی يزد»روستا«يکی از اين 

 هم نظيرتفتايی روستاها تنها شامل چند خانه هستند، اگرچه گاهی روستاه

با »  .در آن زندگی می کنند نفر ٠٠٠/١٠پيدا می شود که حدود ) نزديک يزد(

ميليونی، شمار کل  ٢در صد  برای  جمعيت شهری ١٢درنظر گرفتن نسبت 

ميليونی  ١۵آيد که به شمار  ميليون نفر به دست می  ٧/١۶جمعيت در حدود 

ثابت «در پيش گرفته اند تا  انگليسی شيوه ای که مورخين . شوستر نزديک است

ميليون نفر بوده، نشان دهنده آن است   ١٠حدود  ١٩١۴جمعيت ايران در » کنند

جوليان . نشان دادن جمعيت ايران هستند که تا چه اندازه مصمم به خالف واقع 

- ١٩۶۶نخست دو تخمين جمعيتی برای دوره   ١٩۶٨بارير در مقاله ای در سال 

نخست مربوط به مهدی امانی، استاد آمار جمعيتی  مين تخ. ارايه می کند ١٩٠٠

محاسبه شده » حرکت رو به عقب«اساس روش  دانشگاه تهران است که بر 

برای دوران . است) ميليون نفر ٩٧/١٨( ١٩۵۶جمعيت  نقطه آغاز، آمار . است

مقطع مشخص با نرخ های رشد جمعيت متفاوت در نظر  سه  ١٩٠٠- ١٩۵۶

، ١٩٢۶ -١٩۴۵برای % ٢/٠، ١٩٠٠-١٩٢۵ای دوره بر : گرفته شده است

و با بهره  ١٩١١، تخمين امانی برای %. ۵/٢، ١٩۴۶ -١٩۵۶  و برای % ١/۵

و اعمال نرخ  ١٩۵۶، استفاده از آمار »نمايش رو به عقب«روش  گيری از 

تخمين . ميليون نفر است ٩۴/١٠متفاوت برای دوره های مختلف،  رشدهای 

نام دارد که از تخمين » فهرست دائمی جمعيت«روش ارايه شده  ديگری که 

. سال، محاسبه می شود ٣٠يک دوره پنج ساله و فرض اميد زندگی  تعداد مواليد 

ميليون نفر برآورد می  ١٩/١٢، در حدود ١٩١١روش، جمعيت  بنابراين 

نزديکترين به حقيقت تواند «سپس تخمين خود را که مدعی است  بارير .شود
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ميليون  ۶۶/١٠، ١٩١١او برآورد می کند که جمعيت در . می کند ارايه » بود

نمايش رو به «روش او . ميليون رسيده است ٨٩/١٠به  ١٩١۴در  نفر بوده و 

و نرخ های رشد ) ميليون ٣٨/٢٠( ١٩۵۶» دقيق«اما او آمار . است » عقب

ی برای مثال، او برآورد م. را برای دوره های مختلف در نظر می گيرد متفاوت 

بوده و مدعی % ٧۵/٠ساالنه  ١٩٠٠ -١٩١٩که نرخ رشد جمعيت برای  کند 

است  توجيه اصلی اين » .ازدومنظر تاريخی وآمارجمعيتی قابل قبول است«  است 

بسيار کرده  سفرهای  ١٩١٠١٨٧۵شيندلرکه درسال های «که اين رقم ازسوی

زارت خارجه و نيز ارايه شده و در نتيجه در کتاب راهنمای محرمانه » است

  )١٠۶. (درباره ايران آمده است ١٩١٩در ] انگلستان[

هر حال، بسيار جالب  توجه  و افشاکننده  است که در برآورد جمعيت ايران به 

نزديکترين به حقيقت تواند «توسط جوليان بارير که به ادعای خودش  توسط 

ه ب! نيست؛ حتی يک اشاره ١٩١٩١٩١٧هيچ خبری از قحطی بزرگ  » بود

همچنين کامالً . می رسدنويسنده به کلی از اين واقعه بی خبر است نظر 

 ١٩١٩در کتاب راهنمای سال ] انگلستان[است که وزارت خارجه  روشن 

اين کتاب . را پنهان کند ١٩١٩١٩١٧ايران، تالش کرده قحطی بزرگ  درباره 

ً در کنکا هيچ  ش های اشاره ای به قحطی بزرگ ندارد؛ اگر چنين بود، قطعا

بنا به نظر وابسته سياسی آمريکا در ايران، واالس . انعکاس می يافت بارير 

موری، اين قحطی يک سوم جمعيت ايران را دربر گرفت؛ قحطی ای که  اسميت 

منافع انگليسی چون ژنرال دنسترويل، ماژور داناهوو ژنرال به نظر  حتی

 کتاب« ال درکتاببا اين ح. شمارزيادی ازايرانيان را دربرگرفت ،سايکس

 وضعيت زارشگ«به طورمشابه،.محرمانه نشانی ازخبرقحطی نيست ی»راهنما

نوع اشاره  درباره ايران به امضای لرد کرزن، عاری از هر بسيارمحرمانه » 

به دولت  اين گزارش شاخص ترين سندی است که در آن . ای به قحطی است
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منافع  ايران از منظر «که امريکا با واژه های بدون ابهام هشدار داده شده 

قحطی ناديده گرفتن و عدم اشاره بارير به . »انگلستان باالترين اهميت را دارد

به  تنهايی دليل کافی برای کنار گذاردن بر آوردهای به١٩١٧ – ١٩١٩بزرگ 

گيلبار هم برای تخمين  . است ١٩٠٠-١٩١٨ظاهر علمی او از جمعيت ايران در 

   )١٠٧. (بهره برده است نی قرن بيستم از ارقام بارير جمعيت ايران در بخش پايا

 

  ١٩١٩ سال در ايران جمعيت هولناک؛ تلفات

بگذريم،  که  ١٩٠٠-١٩١٨از تخمين آماری بارير برای جمعيت ايران در برهه 

دستيابی به  خود انجام داده، برای  ١٩۶٨بايد اشاره کنيم که آنچه او در مقاله 

ً درست برای . بوده است ١٩١۶  - ١٩١٩جمعيت ايران در سالهای  تخمينی نسبتا

نمايش رو به عقب  و روش  ١٩۵۶ - ١٩۶۶وی بدين منظور از آمارهای سال 

 ١٩٠٠- ١٩١٨سالهای  در حالی که تخمين های او برای . استفاده کرده است

او، از آن جهت که مبتنی  و پيش از آن  ١٩١٩کامالً گمراه کننده است، آمار سال 

، خالی از قحطی ها و ١٩١٩  هستند و دوره پس از  ١٩۶۶و  ١٩۵۶ی بر آمارها

بارير نشان داده، جمعيت ايران  آنگونه که . بيماری های واگير است، مفيد هستند

 ١٩١۴در نظر گرفتن اينکه در  با . ميليون نفر بوده است ١١تقريباً  ١٩١٩در 

ميليون  ۵/٢جمعيت شهرنشين دست کم  و شمار % ١٢نسبت جمعيت شهرنشين 

پيش از اين گفتيم که در . ميليون باشد ٢٠کم  بايد دست ] ايران[نفر بوده، جمعيت 

 ٢٠با توجه به جمعيت )١٠٨.(ميليون نفر بود  ٨/١جمعيت شهرنشين  ١٩٠٠

با يک نرخ رشد طبيعی بايد  ١٩١٩ايران در  ، جمعيت ١٩١۴ميليون نفر در 

ت، می توان دانست که شمار گسترده بعدی جمعي از ارقام . ميليون نفر باشد ٢١

کالدول . اول و قحطی حاصل از آن، از بين رفته اند ای در جريان جنگ جهانی 

  )١٠٩. (، ده ميليون نفر تخمين می زنند١٩٢٠را در  و سايکس جمعيت ايران 
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بحث  بود و» صنعت فرش ايران«صنعتی که به شدت تحت تأثير قحطی بود، 

تلفات  نشانه ای برای ش و کمبود شديد نيروی کارصنعت فرکالدول در باره 

همين  به . در ايران هيچ شکلی از صنعت وجود ندارد؛ مگر فرش«: استقحطی 

اندکی از  دخل چندانی به ايران ندارد، زيرا بخش ] دريايی آلمان[دليل محاصره 

فرش را  آنچه که صنعت . »فرش های آن به طرق مختلف به آلمان می رسند

حاکم ] بازار بر [نرخ نامطلوب بسيار باالی ارز که اکنون «نابود می کند واقعاً 

قحطی، کاهش  در اثر » .است و نيز افزايش هنگفت دستمزد برای کارگران است

باالترين «به  بارزی در نيروی کار به وجود آمد و دستمزد کارگر ايرانی را 

  :کالدول می نويسد» .نرخ دستمزد در جهان رساند

اشاره  ممی شود که با درنظر گرفتن  ميزان کارآيی، کارگران غير ماهر   پياپی

به  برای مثال يک کارگر . باالترين دستمزد را در جهان دريافت می کنندايرانی 

حدود  اين رقم با نرخ مبادله ارز فعلی . قران می گيرد) ۴(طور متوسط روزانه 

متوسط شش  ايی به طورهم اکنون يک کارگر عادی آمريک. سنت طالست) ٧۵(

دستمزدهای ايران دستمزد    وحال آنکه مطابق کمتراز اين دريافت می کند برابر

) دالر ۵/۴(دالر و پنجاه سنت  به معنای ديگر همان کار در اينجا روزانه چهار 

  )١١٠.(می شود

جمعيت  ١٩١٧در .تلفات قحطی، جمعيت تهران است نشانه ديگردرباره آمار

مشهود  نفر بوده که به روشنی از شمار آرای تهران  ٠٠٠/۴٠٠دست کم تهران 

ايمبری ، جمعيت اين  دبليو. ، معاون کنسول آمريکا، رابرت١٩٢۴در. است

از     )١١١.(است را بين يکصد و پنجاه هزار تا دويست هزار نفر تخمين زده شهر

يليون نفر يازده م ، ١٩١٩در ] ايران[ارقام بارير اطمينان می يابيم که جمعيت 

تا  ۶و تخمين دقيق  ميليون نفر از بين رفته اند  ١٠بوده است؛ در نتيجه دست کم 

 ۴٠. مقدار واقعی است ميليون نفر قربانی قحطی از سوی موری، کمتر از  ٧
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 ١٩٣٠بارير جمعيت  . خود برسد ١٩١۴سال طول کشيد تا ايران به جمعيت 

هارت نماينده آمريکا  چارلز سی (ميليون نفر تخمين می زند  ۵/١٢را ] ايران[

ميليون  ٨/١۴، ١٩۴١  اين شمار در ). ميليون نفر می داند ١٣اين شمار را 

 ۴/٢٠شمار . است ) ميليون می داند ١۵دريفوس اين شمار را . لوئيز جی(

يکی از  ١٩١٧  -١٩١٩قحطی ايران در . حاصل نشد ١٩۵۶ميليون تا سال 

ای است که در  ترديد بزرگترين فاجعه بزرگ ترين قحطی های تاريخ و بی 

واقعه را نمی  تاريخ ايران پس از اين . طول تاريخ برای ايران رخ داده است

نمونه های مشابه  توان بدون توجه به اين قحطی درک کرد و به سختی می توان 

نگون » بی طرف«  نکته بسيار روشن آن است که ايران . تاريخی برای آن يافت

هيچ يک از طرفين  . ين قربانی جنگ جهانی اول بوده استبخت، بزرگ تر

های اين قحطی را  در ادامه کتاب، علت . متخاصم تلفاتی در اين ابعاد نداشتند

   .بررسی خواهيم کرد

 ها روس دست به غارت و تخريب ◀

درست از همان آغاز، انگليسی ها تالش هدايت شده ای را پی گرفتند تا 
خريدهای هنگفت غله و مواد غذايی پنهان  خود را در قحطی و نقش 

دنسترويل در بحث قحطی و داليل آن، قحطی ايران را با نمونه های  . کنند
در هند مقايسه می کند و می گويد، هنگامی که در هند قحطی رخ  مشابهش 

اما . انگليسی ها اقدامات مؤثری برای کمک به قحطی زدگان انجام دادند داد، 
ولت و نه مؤسسات خصوصی هيچ کاری برای برطرف ايران، نه د در 

برای قحطی ذکر می » دليل«دنسترويل چند )١١٢. (رنج مردم نکردند کردن 
به دليل جنگ و خشکسالی،  ١٩١٧نخست آن که برداشت محصول سال  : کند
دوم، نيروهای روس و ترک مقدار قابل توجهی از غله و ديگر . بود کم 

سوم، مالکان و . اشغال ايران مصادره کرده بودندغذايی را در دوران  مواد 
افزايش سريع قيمت های غله، پيش بينی . غله را احتکارمی کردند دالالن، 
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های بيشتر را در پی داشت و مالکان انبارهای غله از عرضه آن به  افزايش 
باز هم در انتظار قيمت های بهتر بودند؛ بدون توجه به «باز زدند و  بازار سر 

واقعيت که کوچک ترين افزايش قيمت به معنای افزايش هنگفت در   اين
  )١١٣.(»مرگ و مير افراد بسيار فقير بود نرخ 

، از خريد غله توسط انگليسی ها »داليل«در اين فهرست به اصطالح 
با اين حال همان طور که توضيح داده خواهد شد، دنسترويل . نشده است ذکری 

  .ريد غله توسط انگليسی ها به دست می دهدشواهد کافی درباره خ خود 

  

 ها روس دست به غله احتکار از مطبوعات گزارش

خاک  بسياری بخش بزرگی از تقصير را به گردن ارتش های خارجی مستقر در 
وخيم  ، اوضاع ١٩١۶کفری در گزارشی به تاريخ اکتبر . ايران می اندازند

در «  : و ترک ها می اندازد کمبود مواد غذايی و گندم را به گردن روس ها
کند، اما  سالهای عادی دولت درصد بزرگی از ماليات ها را از گندم دريافت می 

کننده غله،  امسال ماليات بسيار اندکی گرد آمده است؛ و نيز، مناطق اصلی تأمين 
و از اين رو  يعنی نواحی همدان، سلطان آباد و کرمانشاه در اشغال عثمانی است 

او همچنين . »ندارد ه امکان دريافت گندم يا جو از آن مناطق وجود به هيچ وج
توجهی غله را ذخيره کرده  ارتش های روسيه و عثمانی مقدار قابل «: می افزايد

طبيعت . »بازار غله شده است اند و اين خود دليل ديگری برای بروز کمبود در 
بزرگی از گندمی که  داليل، بخش عالوه بر اين «: نيز سهم خود را داشته است

ملخ ها خسارت ديده و محصول  در همسايگی تهران به دست می آيد با حمله 
همه اينها نان اندک و قيمتهای  ماحصل «: در نتيجه» .بسيار اندک بوده است
غارت عثمانی ها و روس ها،  نمونه ای از )١١۴. (»سرسام آور بوده است

. پدر روحانی جرج اف. ارتش است و تاراج پياپی شهر دولت آباد به دست اين د
ارتش عثمانی را پس از اشغال دوباره  اعمال )  George F. Zoekler (زوکلر 
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عليرغم اين واقعيت که به هر «: می دهد چنين شرح  ١٩١٧دولت آباد در فوريه 
آنها برای پايان دادن به رنج مردم هيچ کاری  حال انضباط عثمانی ها عالی بود، 

ذخيره گندم و ُجوی را که دستشان به آن می  همان ابتدا، احتکار و از . نکردند
بخش بزرگی از اين کار به نام . اينجا بردند رسيد آغاز کردند و آنها را از 

در جاهايی که گفته می . به مردم تحميل می شد برای رسيدن به هدف، » کمک«
در . می شد عثمانی داشتند، هرچه الزم بود تصرف شد مردم گرايش های ضد 

شکستند و بدون کمترين توجهی به نظر مالک آنها را  انبارهای مزارع را می 
در . انبارهای کاه و علوفه نيز به همين شکل برخورد می شد با . تخليه می کردند

پول بی ارزش . و جوراب های پشمی را مصادره می کردند روستاها لباس ها 
و هنگام فروش مجدد به کمتر از نصف نرخ شناور در گردش بود  عثمانی ها به 

از تمام بارهايی . خريده می شد تا فشار مضاعفی بر دوش مردم باشد بهای اوليه 
سراسر  .نقطه ای به نقطه ديگرمی رفت ماليات های سنگين اخذ می شد که از 
هولناک  به شدت خالی شده بود و اگر آنها اندکی ديگر می ماندند، مصيبتی کشور

غارت بازار به  زوکلر پس از خروج ترکها، از . »را دربر می گرفتاين منطقه 
  )١١۵. (دست روس ها هم گزارش می دهد

روستائيان  طی ايام گذشته از «: چنين می نويسد ١٩١٧می ٣١روزنامه ايران در
تاراج اين  اطراف تهران شکاياتی واصل شده مبنی بر اينکه قشون روس به 

روستائيان  و قاطرها و خرها و ديگر اموال زنده مناطق مشغول بوده و شترها 
است، زيرا  اين امر مردم را به زحمت و سختی انداخته . را به يغما می بردند

بازار عرضه  ديگر وسيله ای در اختيار ندارند تا با آن غله و ميوه خود را به 
رسد دولت  به نظر می . اميد می رود اين اقدامات فوراً متوقف شود. کنند

تلگرامی از قم آمده  در همين شماره در . »اقدامات الزم را در اين باره انجام دهد
زير ستم ارتش روسيه  يک سال و نيم است که ما، مردم نگون بخت قم «: است

نکنيم، اين ستم را تاب آورده  هستيم و برای آنکه برای دولت خود مشکل ايجاد 
در خشکسالی بوده ايم و  مسال ما ا. ايم، اما اکنون طاقتمان طاق شده است
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. ملخ دارد از ميان می برد محصولمان خوب نيست و آن اندک باقيمانده را هم 
تنها اندکی پول به جايش می  قشون روس به زور آنچه الزم دارند می برند و 

و محصول و ميوه شان را می  مالکان مزارع و باغها را تازيانه می زنند . دهند
جمعی از تجار و روحانيون از  امضاء، . دا به دادمان برسيدشما را به خ. برند

دولت ايران در حال مذاکره با دولت «  : اين روزنامه می افزايد. »طرف سکنه قم
  )١١۶. (»در ايران است روسيه درباره غارت های قشون روسيه 

ها  ، اخبار متعددی از سوء رفتار روس ١٩١٨فوريه  ٢مطبوعات منتشرشده در
تلگراف  اهالی سياه دهن «: آمده است١٩١٨ژانويه١١دررعد. ران آورده انددر اي

اند، يک  روس هايی که از همدان آمده اند به کلی آنها را غارت کرده : زده اند
حتی غله  آنها . دختر و دو مرد را کشته اند و دختری ديگر را مجروح کرده اند

. »گريخته اند ين و ديگر نقاط مردم پراکنده شده و به قزو. دولت را هم می برند
روس ها تمامی  بنا به تلگرام ويژه ای، «: در شماره شانزدهم ژانويه آمده است

ضبط کرده اند و  انبارهای غله دولتی و خصوصی را در نهاوند، مهر و موم و 
  .»قصد دارند آنها را به همدان ببرند

راپورت  ومه زنجان نايب الحک«: درهمين شماره درباره زنجان گزارش می دهد
ايجاد می  می دهد که قشون روس باز دارند برای مردم شهر و روستاها دردسر 

  .»کنند و چيزی در آن ناحيه در امان نيست

درباره اعمال ناشايست روس ها اينگونه گزارش  ١٩١٨ژانويه  ٢٠رعد
را ترک کردند، هر چه گوسفند و ] سنندج[وقتی روس ها سنه «: کند می 

اوضاع در قزوين . »حيواناتی را که می توانستند بگيرند با خود بردند ساير 
راپورتی از قزوين خبر می دهد که کنسول روس در آنجا، «: بهتر نبود چندان 
خود های ايرانی اعزامی دولت ايران برای محافظت از شهر را به فرمان  قزاق 

اين  .»اند بسياری ازسکنه برای محافظت ازخود مسلح شده. درآورده است
ديگر  هر روز شمار زيادی ازقشون روس از قزوين و«: می افزايدروزنامه 
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خرند،  آنهاهرچه دارند می فروشند وروبل می . ايران به رشت وارد شده اندنقاط 
  )١١٧.(»شود ازاين روهم اکنون هراسب به بهای هشت تا ده تومان فروخته می 

تلگرام های بلندی «: ش می کندرعد هشتم فوريه از زنجان اين گونه گزار
روس مشغول  ۵٠٠٠زنجان به دست می رسد که می گويد، حدود  از 

. »روستاها و کشتار سکنه آنها هستند، آنها به زنان هم تجاوز می کنند چپاول 
)١١٨(  

نيروهای  حاوی گزارش زير درباره زورگويی های ١٩١٧می ٢١روزنامه ايران
حکايت از  تلف اطالعاتی واصل شده است که اخيراً از مناطق مخ«: روس است

قزوين و قم  تلگرام های ديروز از . بدرفتاری قشون روسيه با مردم می کند
روسيه دارد  اين امر در زمانی که . حکايت از بدرفتاری آنها با دکانداران دارد

تأسف  آزاد می شود و مردم از اهالی آن انتظار رفتار مناسب دارند، مايه 
آميزی  از طرف تعدادی از تجار اردبيلی مقيم رشت تلگرام شکايت ... است

می روند  رسيده که قشون روسيه با کمک برخی از اهالی، به خانه های مختلف 
اختيار آنها  و به مالک آن می گويند که بايد ملکش را برای استفاده ارتش در 

ردارند پولی به ب مالک درمانده هم برای آنکه دست از سر خانه اش . قرار دهد
همين داستان را  آنها می دهد و سپس آنها به سراغ خانه همسايه می روند تا 

راه می گذرانند، اين  برخی از مردم زندگی خود را از اين . برای او تکرار کنند
دارند که بيش از آنچه آنها  در حالی است که قشون روس َگْل دولت را در اشغال 

اين گونه امور را چاره ای  از دولت می خواهيم که  ما. الزم دارند خانه دارد
که می گويد چندی قبل قشون  راپورت مستقيمی به اين دفتر رسيده است ... کند

. »بازداشت و به گنجه برده اند روسيه در بيجار، پنجاه و دونظميه چی را 
باز از کردستان «: می نويسد ١٩١٧  اوت  ١٨روزنامه ايران در شماره )١١٩(

. جای آن واليت باعث خسارت شده اند ر می رسد که قشون روس ها در همه خب
نوامبر  ٢ايران )١٢٠.(»کمک می طلبند مردم باز شکايت می کنند و از دولت 
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شهر قزوين امنيت نيست و قشون روس ها  هم اکنون در «: می نويسد ١٩١٧
در اخبار . »نهمچون غارت بازار و امثال آ مشکالت زيادی را پديد آورده اند؛ 

» .قشون روس دکان های بازار را غارت کردند دو روز قبل «: همدان می نويسد
پس از تخليه وان تعداد زيادی از قشون «: نويسد می  ١٩١٧نوامبر  ٢۵رعد 

زمان کنسول روسيه به کارگزار راپورت داد که  در آن . روس به خوی آمدند
و او هم قادر نيست مانع آنها  خوی را غارت کنند احتمال می رود قشون روس 

دسامبر  ٩رعد . »تلگراف زدن به روسيه وجود ندارد شود زيرا راهی برای 
تلگرامی از خوی خبر می دهد که قشون «: می دهد خبر از غارت ها  ١٩١٧

تمام شده است به خوی وارد شده و تمام بازار و اکثر  روسيه که کارشان در وان 
راپورت ويژه خبر «: و درباره قزوين می نويسد» .دان خانه ها را غارت کرده 
روسيه خارج از اين شهر محموله دولتی را به سرقت  می دهد که سواره نظام 

  )١٢١. (»وجه نقد را برداشته اند تومان  ۶٠٠٠برده و 

خروج  خبراز ورود نماينده بلشويک ها و اعالم١٩١٨ژانويه،  ٢٨رعد 
مأمور ديپلماتيک روسيه از ( )آقای «: از ايران می دهدنيروهای روسی 

بلشويک ها به دربار ايران، شنبه گذشته وارد تهران شده و در گراند هتل  سوی 
ديروز تعداد زيادی از اهالی و نمايندگان دموکرات ها با . گرفته است اتاق 

اين روزنامه همچنين ذکر . »مالقات کرده و ورودش را تبريک گفته اند او 
ً اطالع يافته است که تمام قشون روس، ايران وزا«: کند می  رت خارجه رسما
ترک خواهند گفت و اقدامات الزم برای جلوگيری ازبروز مشکل به  را 

اما آنها همچنان به مشکل . »عبور آنها از کشور انجام خواهد گرفت هنگام 
قشون روس که از وان «: همين شماره رعد می نويسد. ادامه دادند آفرينی 

گشتند وارد بازار خوی شدند، چند گلوله شليک کرده و غارت بازار را   بازمی
کردند، کنسول روس با تعدادی افسر روس وارد بازار شد و آنها را از  آغاز 
ساعتی بعد . بيرون برد و به مردم اطمينان داد که ديگر چنين نخواهد شد بازار 

ادامه دادند و سپس تمام دوباره وارد بازارشدند و تا نيمه شب به غارت  آنها 
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هر «: ژانويه از رشت اينگونه گزارش می دهد ٢٩رعد . »را آتش زدند بازار 
آنها هر چه دزديده . از قزوين تعدادی ازقشون روس وارد رشت می شوند روزه 

  )١٢٢. (»می فروشند و روبل و لباس می خرند اند 

  )١٢٣(  . ده استموارد ديگری آم ١٩١٨فوريه  ٢٧در گزارش های مطبوعاتی 

نامه ای به سفارت روسيه ارسال شده و «: می نويسد ١٩١٨فوريه  ۴رعد 
هايشان  آن ازاعمال قشون روس وتشکيالت جديدشان درقزوين، و غارتگری  در 

تلگرام . است در تبريز، زنجان، همدان، کرمانشاه و ديگرنقاط سخن به ميان آمده 
روس ها ارسال شده  در اعتراض به اعمال های بلندی نيز به پطروگراد و تفليس 

از «: گزارش می دهد فوريه  ٨رعد . »و خروج ايشان از ايران طلب شده است
ناحيه شهر را غارت کرده  ساوجبالغ راپورت آمده است که قشون روس در آن 

مهاجمان برخاسته و پس از آنکه  مردم به مقابله با اين . و آن را به آتش کشيده اند
رو به آرامی گذاشت و اکنون آرام  ايرانی کشته شدند اوضاع  ١٨و روس  ١٢

  .»مداخله می کنند روس ها در تمام دواير دولتی در آنجا . است

 

 ها روس های بدرفتاری از ديگری های گزارش

و مدتی در قزوين ،  ، کالدول به شمال ايران مسافرت کرد١٩١٧در تابستان 
  .توقف نمودزشت و انزلی 

قشون «: دريافت شده، آمده است ١٩١٧اوت  ۶رامی از او که دردر تلگ
در ايران بازارها و دکان های همدان، قزوين، اروميه و ديگر شهرهای  روس 
. در برخی موارد بازارها را آتش زده اند. را غارت و چپاول کرده اند ايران 
. » طلب کرده است ايران بار ديگرخروج نيروهای روسيه را ازايران دولت 

: او درگزارشی در همان تاريخ جزئيات ديگری نيز ذکر می کند) ١٢۴(
هر يک از اين شهرها تعداد زيادی از نيروهای روس ديده می شوند اما  در «
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هيچ سربازی به هيچ . نظر می رسد که ميان آنها بی نظمی حاکم است به 
تمرد  او از يک. »سالم نمی دهد و به طور کلی تمرد برقرار است افسری 
اخيراً هزار سرباز را از باکو برای خدمت در جبهه عثمانی «: می کند گزارش 

آنها هنگامی که به رشت می رسند . ميان کرمانشاه و بغداد، اعزام کرده اند ها، 
درمی يابند که قرار است به کجا فرستاده شوند، از ادامه مسير سر باز  و 

او از غارتگری » .و مشابه استاين تنها يکی از موارد متعدد . زنند می 
در اين رابطه من بايد شما را به تلگرام قبلی ام «: روس خبر می دهد سربازان 

دهم و بيفزايم که ارزش اموالی که در جريان غارت بازارها در  ارجاع 
مختلف ايران به دست سربازان روس به سرقت رفته، سوخته ويا  شهرهای 

کالدول گزارشی از آذربايجان را به قلم . »ر استاند، ميليون ها دال تخريب شده 
 ۶در روز جمعه «: پادوک در ادامه می آورد که در آن آمده است کنسول 
کشيده  سربازان روس بازارشهراروميه را غارت کرده وبه آتش١٩١٧  ژوئيه 

ودرپايان » کامالً آشفته است«پادوک می افزايد که اوضاع در شهر . »اند
فرستاده شده  -ساوجبالغ - ده ام نيروهای قزاق از جبهه به اينجاشني«: نويسد می 
-و در باقی مانده سربازان روس، با آنکه هيچ نشانی از بی نظمی های جدی  اند 

ديده نمی شود، اما به نظر می رسد  - آنچنان که در اروميه وجود داشت  
  )١٢۵. (»نسبتاً آشفته هستند جمعی 

: اينگونه شرح می دهد ١٩١٧درپاييز  کالدول درباره گستره قحطی  
شمار زيادی از نيروهای خارجی در ايران را دست کم سبب بخشی از  حضور «

 ١۵کالدول در گزارشی به تاريخ )١٢۶. (»نابسامان جاری می دانند اوضاع 
همان طور که در «: می نويسد» اوضاع قحطی«و با عنوان  ١٩١٨  ژانويه 
د است، رنج و بدبختی بسياری سراسر کشور را نامه های پيوست مشهو گزيده 

حضور نيروهای بی قانون روسيه که به اراده خود تمام غله . گرفته است فرا 
منابع غذايی کرمانشاه، همدان، سلطان آباد، رشت، قزوين، مشهد، شهرها  و 
روستاهای آذربايجان و ديگر نقاط کشور را غارت و مصادره کرده اند،  و 
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ت توليد کنندگان خرده پا محصول غله آخرين فصل برداشت را شده اس باعث 
  )١٢٧. (»کرده و بدين ترتيب قيمت ها سرسام آور شوند انبار 

می  بر نقش روسها نيز در اين تراژدی تأکيد  ٩١٨ژانويه  ٩پادوک در گزارش 
نيز به  مصادره گندم و جو و مصرف آن از سوی نيروهای نظامی روس «: کند

که  ن عرضه، تأثير به سزايی بر قيمتها داشته است و آن گونه خاطر کم شد
مالکان را هراسان  کرده و  ازاروميه خبرداده است،اقدامات نظامی،» شد«دکتر
از حد  پا را ] روس[اخيراً نظاميان . نيزغله های خود را مخفی کرده اندآنها 

مراغه به  ر ناحيه فراتر گذارده وبيشتر انبارهای غله، حتی انبارهای دولتی را د
مهر و موم  سمت جنوب و منطقه مهم غله خيزهشتری تا جنوب غربی تبريز 

بخش عمده  همه بر اين باورند که اين کار اقدامی اوليه برای انتقال . کرده اند
اين مقدار بيشتر  زيرا . گندم مورد نياز اين کشورفالکت زده به روسيه بوده است

همکاران  توسط گزارش هايی  و اينجاست در ازنيازسپاهيان روسی حاضر
ايرانی به اطالع  در اينجا، از جمله خود من و البته مقامات سرکنسول روسيه 

ارتش روسيه، از  وی رسيده است، اما وی اظهار داشت که نمی تواند در امور 
که اگر چيزی هم  البته واقعيت اين است . جمله رفتارهای فعلی اش دخالت کند

خروج نيروهای روسيه  ممکن است با . اشد، مقدار اندکی بوده استخارج شده ب
در دسترس قرار گيرد و  از اين استان مقداری از اين گندم برای مصرف داخلی 

نظامی روسيه شمار زيادی از  برای مدتی دستگاه . باقی آن به شهر راه پيدا کند
. ز به آنجا برده استدر جبهه قفقا گاوهای اين منطقه را به منظوراستفاده ارتش 

خوردن گوشت عادت ندارند سودآور  شايد اين کاربرای جامعه دهقانی که به 
گاوها بخورند در کيسه شان می ماند و  بوده است، زيرا غله ای که بنا بود اين 

گيرد که در شرايط عادی به دستشان نمی  در ازای آن وجه نقدی دستشان را می 
. »که اين کشور دچار کمبود غله شده است ين است با اين همه، واقعيت ا. رسيد

)١٢٨(  

فرانسيس وايت نيز در گزارش خود درباره قحطی در غرب ايران تقصير 
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به نظر می رسد که مشکلی نيست مگر «: متوجه روس ها می داند را 
روس ها در تمام مناطق تحت اشغالشان در ايران که به سرزنش شدنی  رفتار 
تمام روستاهای ميان قصر شيرين و قزوين . رده اندشکل رفتار ک ترين 
گزارش شده . سرنوشت شومی شده اند که روس ها برای شان رقم زده اند دچار 
سربازان روس . که آنها هرچه به دستشان رسيده غارت و چپاول کرده اند است 

هيزم جای آنکه بروند در زمين ها و تپه های اطراف روستاها به دنبال  به 
و  ، تيرک ها، حصارها وديگر چوبساخته های خانه ها را از جا درآورده دبگردن

موارد  از اين رو در طول جاده، روستاهای ويران و در بسياری . می سوزانند
مردم  هر چه . بی سکنه ديده می شوند که گويی باليی بر آنها نازل شده است

اوضاع  بر وخامت داشته اند از آنها ربوده شده و خشکسالی سال گذشته نيز 
) ١٢٩(.» بگيرند وباعث شده است مردم درقحطی و گرسنگی قرار   افزوده
به نظر «: دارد هم درباره اشغال ايران به دست روس ها نظر مشابهی  ساوثرد

لطمه را به ايرانيان  می رسد در ميان تمام نيروهای مهاجم، روس ها بيشترين 
توان روستاهای متروک  ر همچنان می خز -در طول مسير بغداد. وارد کرده اند

. به اين روز افتاده اند و خانه های ويرانی را ديد که در اثر اشغال روس ها 
شود که نيروهای روس  هيزم بسيار اندکی در اين کشور وجود دارد و گفته می 

بخش چوبی ديگری را که  چوب سقف، پنجره يا چارچوب درهای خانه ها و هر 
با اين . جای هيزم برمی دارند نی ايرانی به کار رفته است، به در کلبه های دهقا

شده و در اثر برخی از اين  کار، به طور طبيعی اين خانه ها خالی از سکنه 
بی سرپناه شده اند و بسياری  خرابی ها که در زمستان رخ داده است، دهقانان 

يافت می شد  آنچه که ازغذا همچنين گفته می شود که روس ها . نيز مرده اند
معاش نگهداری می شده اند، کشته  امرار  برده اند و حيوانات مردم را که برای

را خورده اند و به اين  ١٩١۶ - ١٧  اند و تمام اندک ذخيره بذرغله در زمستان 
قحطی شديد در آن بخش از ايران در  ترتيب به طور کلی تا حد زيادی مسئول 

که روس ها در ايران بسيار بد رفتار  د به نظر می رس. زمستان گذشته هستند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٨٦                                                                      ٣ج

  

  

  

بيمارستان خيريه آمريکايی ها در همدان  کرده اند و برخورد آنها با امکانات و 
  )١٣٠. (»آمده است ١٩١٨سپتامبر  ۴  در گزارش شماره هفت من به تاريخ 

روسيه  ، وزير خارجه ايران يادداشت اعتراضی به نمايندگی ١٩١٧دسامبر٢٣در
کالدول  در نسخه ای که برای . و نسخه ای هم به کالدول داده استارسال کرده 

را به  مايلم توجه شما «: می نويسد -عالءالسلطنه -ارسال شده، وزير خارجه
جلب  خسارت وارده به ايران و سکنه آن دراثر حضور اين نيروهای خارجی 

اتفاقات و   نمايم و نيز اشاره کنم که دولت ايران، ايشان را مسبب و مسئول اين
ارسال شده  يادداشتی که به نمايندگی روسيه . »خسارات حادث شده می داند

همان طور که «  : »ذخيره غذا برای سربازان است«حاکی از شکايت نسبت به 
عاليجناب اطالع  به خوبی مطلعيد، به منظور حفظ بی طرفی من مکرراً به آن 

ً درباره خسارات اخير که در  ارتش روسيه در  اثر ماندگاری داده ام، خصوصا
بی حد و حساب؛  اين کشور برای ايران و ايرانيان حادث شده است؛ جنايات 
مواد غذايی برای  غارت هايی که روزمره واقع می شوند؛ ذخيره و احتکار 

است؛ و حتی  قشون در زمانی که آن مواد غذايی به شدت مورد نياز مردم 
حضور داشته اند  هرجا که قشون روس  تعرض به زنان؛ که همه اين موارد

ساوجبالغ، قزوين، همدان،  اروميه، خوی، سلماس، : اتفاق افتاده است از جمله
: اين گونه پايان می گيرد اين يادداشت . »کرمانشاه، کردستان و غيره و غيره

ً در نامه نهم شوال گذشته خود ذکر « کردم که اين واهمه وجود  من خصوصا
متبوع من نمی تواند در برابر  ليه ستم روس ها قيام کنند و دولت دارد که مردم ع

سکنه آستارا برای دفاع از خود  هم اکنون اطالع يافتم که . احساسات مردم بايستد
مانع دخالت های فردی اين مردم  اگر چه دولت ايران می تواند . مسلح شده اند

ه يا آنهايی که مسئول امور نمايندگی روسي گردد، اما اطمينان کامل دارد چنانچه 
مؤثرتری برای توقف تعرضات سربازان و قشون  قشون روسيه هستند اقدامات 

جلوگيری از حوادثی که در پی خواهد آمد، فراتر از توان  خود به عمل نياورند، 
به اين خاطر من بار ديگر از شما تقاضا می کنم به . بود دولت من خواهد 
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تا به اين وقايع پايان داده و شرايط برای بازگشت همکاری کنيد  سرعت با من 
از ايران فراهم گردد، و اال دولت ايران خود را در قبال هر پيامد  قشون روسيه 

انگيزه های مردمی حادث شود مسئول نمی داند، و همان طور که از  بدی که با 
ات جنگ مکرراً به شما يادآوری شده است، متجاوزين مسئول تمام خسار آغاز 
   )١٣١. (»و بنيادی وارده به ايران و مردم ايران هستند مادی 

روسيه،  از سوی دولت ايران به نمايندگی) بدون تاريخ(متن يادداشت ديگری 
ها  با وجود آنکه قحطی در تمام نقاط ايران بيداد می کند، بلشويک «چنين است 

نشدن  برآورده  از ايران مواد غذايی طلب می کنند و تهديد می کنند در صورت
  )١٣٢.(»خواسته هايشان دست به اقدامات خشونت آميز خواهند زد

 

  قحطی مورد در ها روس دادن جلوه مقصر برای انگلستان تالش

ترديدی نيست که روس ها تا حدی در مقابل خساراتی که غرب ايران را 
گرفت مسئول بودند و نيز تا حدودی مسئول قحطی و رنج ناشی از آن  دربر 
 -١٩١٧تابستان  -می دانيم تعداد نيروهای روس در پرشمارترين برهه . بودند

. رفته بودند ١٩١٧آنها تا پايان . نفر در غرب ايران نبود ٠٠٠/٧۵  بيش از 
ً تا دو سال بعد از خروج روسها نيز ادامه يافت؛ اما  قحطی   ٠٠٠/٧۵تقريبا
آورند؟ چرا قحطی شوم نظامی چقدر می توانند تخريب و غارت به بار  نيروی 

شرق ايران وجود داشت که تماماً در اشغال انگليسی ها بود و جنگی هم در  در 
رخ نداده بود؟ چرا درجنوب ايران قحطی وجود داشت؟ جايی که هيچ  آن 

يکی از بهترين برداشت  ١٩١٨می دانيم برداشت سال . حضور نداشت روسی 
ادامه يافت؟ چرا گيالن  ١٩١٩ال چرا قحطی تا برداشت س. ثبت شده است های 
دچار قحطی  - يعنی زمانی که به اشغال انگليسی ها درآمد -١٩١٨تابستان  در 

و  چرادرآن مناطق از ايران که درهمسايگی بين النهرين قرار داشت شد؟ 
وغله کافی هم درآنجا يافت می  تحت سلطه انگليس بودهمجوارمناظق 
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ه، چرا درناحيه شرقی ايران که قحطی وجود داشت؟ وبه طورمشاب شد، 
اشغال نظامی انگليسی ها و در همسايگی هند تحت سلطه آنها که در آنجا  در 
غله کافی موجود بوده، قحطی وجود داشت؟ روشن است که روس ها  هم 
را  ازآغاز، انگليسی ها جريانی را هدايت کردند تا تقصير. مقصرنيستند تنها 

برای  مثال، گزارشی که کنسول  .تبرئه کنندمتوجه روس ها کرده و خود را 
هايزر کنسول اسکار .ويای اين موضوع استآمريکا در بغداد تهيه کرده، گ

) Oscar Heizer (. ای  مفتخراً نسخه «: ، می نويسد١٩١٨ژوئن  ١١در گزارش
بازگشته  از گزارش فردی را که به تازگی از استان های مرزی ايران به بغداد 

روشن است  اگرچه هايزر از اين فرد نام نمی برد، اما . »ی کنماست، ضميمه م
اوضاع «عنوان  متن کامل اين گزارش با . که دوست او يک مقام انگليسی است

  :به اين شرح است» ايران
ماهی  دوستی که اخيراً از کرمانشاه ايران بازگشته است، اوضاع زير را که چند 

  :کرده است است آن نواحی را دربر گرفته، گزارش
ای  در پی اشغال پياپی ترک ها و روس ها در سال گذشته، هيچ کار کشاورزی 

مجبور  از يک سو رفتار ناهنجار مهاجمان که مردم را . صورت نگرفته است
نبود منابع،  می کنند پول کاغذی بی ارزش آنها را استفاده کنند و از سوی ديگر 

سال های دور  است که در تاريخ آن تا اوضاعی را در کرمانشاه به وجود آورده 
  .بی سابقه است

دکان  سربازان و حتی افسران چنان رعب و وحشتی به وجود آورده اند که اغلب 
. بندند دارهای فروشنده مواد غذايی به محض ديدن آنها، در دکان هايشان را می 
تنها  نه گرسنگی به حدی رسيده است که هر روز چندين جسد را از خيابانهای 

که کاالها  از آنجا . کرمانشاه، بلکه تمام شهرهای اين ناحيه جمع آوری می کنند
صرف هزينه  را هم تنها از طريق زمينی و مسير عماره و پشتکوه و آن هم با 

تجارت نيز بسيار بد  های بسيار سنگين و نامعمول می توان وارد کرد، اوضاع 
  .است
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در  . ر اوضاع مردم بيچاره به ارمغان آوردورود انگليسی ها بهبود چشمگيری د
ساخت و  گام اول شمار زيادی از مردم فقير از سوی انگليسی ها برای کار در 

های کوهستانی  ازاين رو، جاده . ساز جاده ها و فعاليتهای نظامی فراخوانده شدند
رسيده، به نحوی که  و صعب العبور ميان خانقين و کرمانشاه به شرايط مطلوبی 

همچنين . مرور نمايند وسايل موتوری در هر اندازه می توانند از آنها عبور و 
به ايران صادر کرده  دولت انگلستان مجوز صدور حجم قابل توجهی غله را 

-سو جاده بغداد است که تا حد زيادی اوضاع را بهبود بخشيده و ازديگر 
صدور چای،   در حال حاضر تنها. کرمانشاه را برای تجارت باز کرده است

است؛ اما انتظار  ممنوع ] به ايران[شکر، قهوه و ديگر اقالم محدود و مشخص 
  .می رود اين محدوديت نيز برطرف گردد

که  به نظر می رسد برداشت امسال خوب باشد و همه چيز حکايت از آن دارد
تالش برای  )١٣٣.(باشد برای استان های مرزی ايران پيش روسال خوبی 

  .به گزارش های ديپلماتيک نيست ن روس ها محدوددانستمقصر

يکی از داليل مؤثر در قحطی «: درباره قحطی در همدان می نويسد داناهو  
  . رفتار نامعقول ارتش روسيه به هنگام اشغال اين منطقه است همدان 

آنها محصول در حال رشد گندم و جو را تخريب کرده و غله ای را هم که 
محصول همدان حدوداً . ف کنند يا ببرند، بی دليل نابود کردندتوانستند مصر نمی 

از اين رو در ماه می، انگليسی . هفته اول ژوئيه برای برداشت آماده نيست تا 
آنها مجبور . حدود نود روز با مشکل تغذيه جمعيتی گرسنه روبرو بودند ها 

رت مبارزه چنين کنند اما شفقت و تدبير دست به دست هم داد تا ضرو نبودند 
  )١٣۴. (»اهريمن کمبود غذا که به سرعت از جمعيت می کاست، رخ نمايد با 

: نويسد داناهو در توصيف اوضاع در طول راه شش مايلی کرند تا کرمانشاه می 
مناطق در  ترک ها و روس ها زمين ها را به کلی لخت کرده اند، و اکنون اين «

مهاجمان پياپی،  ميان روش های اين «: او می افزايد. »آستانه قحطی قرار دارند
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شرمانه آنچه می  آنها بی آنکه پولی بدهند بی . شباهت های فراوانی وجود دارد
مصرف کنند يا ببرند،  خواستند تصرف می کردند و آنچه را هم که نمی توانستند 

الجرم چيزی هم کاشته نشده  چون بذری وجود نداشته است . تخريب می کردند
اند؛ آنهايی که در اين منطقه  ری از زارعان از ترس جان گريخته بسيا. است

مزرعه ای که به خاطر  . جنگ زده مانده اند از گرسنگی رو به مرگند
افتاده است؛ از آغاز توفان  حاصلخيزی اش مورد توجه است متروک و وامانده 

پاتوق  افتاده آن گاه به گاه جنگ، هيچ شخمی به آن زده نشده و شيارهای خالی 
می کنند قوت اليموتی به  کال غ های سرگردانی می شود که مذبوحانه تالش 

  )١٣۵. (»دست آورند
ً به خاطر اعمال روس ها  جالب است که سايکس مدعی است، قحطی حقيقتا

ترک روس ها پيش از« :هنگام خروج ازايران به وجود آمده است به 
ا فروخته وسپس  راهی سنگرهايشان مهمات و تجهيزات خود را به ترک ه

و  برای تأمين غذا و سوخت خانه ها را غارت شمال می شدند و بر سر راه خود 
گفته اند،  ايران را ترک  ١٩١٧از آنجا که ترک ها در مارس. »ويران می کردند

را به آنها  سخت می توان دريافت که چگونه روس ها تجهيزات و سالح خود 
تبريزدريافت  مه ای ياد می کند که از دوستی در سايکس آنگاه از نا. فروخته اند
عبور از اينجا،  هزاران سرباز روس هنگام «: دوست او می نويسد. داشته است

پول تبديل می شد  تفنگ ها، مهمات، ذخاير، اسب ها و در واقع هر چيزی که به 
قيمت علوفه چنان  اسب ها به چند شلينگ فروخته می شدند، اما . را فروختند

سپس سايکس » .می پذيرفتند باال بود که چارپايان را جای تحفه ل انگيزهو
غرب ايران تاوان سنگينی  قطعاً غرب و شمال «: درباره قحطی چنين می آورد

قحطی تمام کشور را که از مواد  اوضاع . برای ناتوانی دولت خود پرداخته اند
  )١٣۶(  . »غذايی و دام تهی شده در بر گرفته است

 گفتی نيست که انگليسی ها درحالی که اصرار بر افشای سوءجای ش
روزنامه ايران . روس ها دارند، بر پنهان ساختن سهم خود نيز می کوشند رفتار 
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به دست  ضبط منابع غذايی و به توصيف غارت١٩١٧سپتامبر ٢١شماره  در 
د که چن از يزد راپورت داده شده «: در روستاهای يزد می پردازد پليس جنوب 

تيراندازی  روز قبل افراد پليس جنوب ايران دهی را محاصره کرده، در آن 
چهارصد  اکنون . کرده و ضمن غارت روستا سه تن را به اسارت برده اند

نيروهای  رفتار )١٣٧(.»می برند خانوار روستا در نياز مبرم به نان به سرمی
اوت   ٢٨ايران در روزنامه . انگليسی در آباده فارس نيز، بهتر از اين نبود

حاکی از  نامه هايی که اخيراً از جنوب رسيده «: چنين گزارش می دهد ١٩١٨
در آنجا  سواره نظام هندی به آباده وارد شده اند و ظاهراً  ١۵٠٠آن است که 
نواحی  گفته می شود که ايشان اموال زيادی را در روستاها و . خواهند ماند

  )١٣٨. (»اطراف مصادره و ضبط کرده اند
 

 ايران های دمکرات دادن جلوه مقصر برای ها انگليسی تالش
  

، مقصر به ادعای انگليسی ها، پس از روس ها، دمکرات های ايران و مالکان
دمکرات  شدت خصومت انگليسی ها نسبت به  .ترين ها در ايجاد قحطی بودند

ی اند که مدع دمکرات ها «: های ايران را می توان از اظهارات داناهو دريافت
اعالم گسترده  مهارت سياسی آنها، . طبقه روشنفکر شمال شرق ايران هستند

از امور ايران  شعار ايران برای ايرانيان، برچيدن دست دخالت تمام خارجی ها 
فعاليت های  اما نفرت شديد و . و پايان دادن به نفوذ روسيه و انگلستان بود

ام اکثريت قابل  آنچنان که من دريافته ... دسياسی آنها اساساً متوجه انگليسی ها بو
دانستند و برای شان  توجهی از دمکرات ها پول را بر ميهن پرستی ارجح می 

 )١٣٩. (»کننده دارد مارکی، جذابيتی اغوا  ٢٠ليره ترک يا قطعه اسکناس 
مرگ شمار زيادی از  در صحبتی با حاکم مرند از  ١٩١٨داناهو در آوريل 

او «به نظر اين انگليسی  اما . ليل قحطی اظهار تأسف کرده استروستائيان به د
در منطقه خود انجام نداده  خود هيچ کاری برای کاستن از خرابی های قحطی 
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بی آنکه انگشتی برای ياری  است، و به نظاره مرگ سکنه نگون بخت ايستاده، 
. ن گرسنهحاکمان اين سرزمي روش او نمونه ای بود از رفتار . آنها تکان دهد

هم طبقه های خود که من بعداً  حاکم، خود يک مالک بود و احتماالً همانند ديگر 
را پنهان ساخته بود و منتظر  آنها را در کرمانشاه و همدان ديدم، انبوهی غله 

کردن ايرانيان گرسنه، بيايد و با  روزی بود که کميساريای انگلستان، برای سير 
اين ترتيب گروهی مال اندوز و  را بخرد و به  قيمتهای تورمی آن انبوه غله

اينجا، همانند ديگر نقاطی که در سفرم  در ... محتکر و بی شرف را پولدارتر کند
تأثير بی رحمی و بی تفاوتی اسفناکی  به ايران ديدم، به شکلی دردناک تحت 

ه آنها ب. وطنان خود روا می داشتند قرار گرفتم که ايرانيان نسبت به رنج هم 
نمی دادند و مردگان بيشتر به امان  کسی که در حال مرگ است دست کمک 

آنکه کسی دردسر دفن آنها را به خود  سگ ها و الشخورها سپرده می شدند تا 
  )١۴٠. (»ندهد

داناهو همچنين می خواهد باور کنيم که قحطی، فاجعه ای است که دمکرات 
دمکرات ها همعقيده نيستند که به برخی از مردم که با «: به بار آورده اند ها 

آنکه گندم انباشته شده توزيع شود، فقرا بايد گرسنگی بکشند، به قصد  جای 
ساختن حکومت بی لياقت و ضعيف تهران به تلگرافخانه رفتند تا آنها را  آگاه 
اما دمکرات ها هيچ کدام «: او مدعی است. »حقيقت اوضاع مطلع سازند از 
نمی دهند؛ اين کارها می تواند طرح های به دقت طراحی  اين ها را انجام از 

آن ها را برای پولدار شدن به بهای گوشت و خون هم وطنانشان،  شده 
گزارش شده که حجم قابل توجهی گندم در خانه های شخصی ... گذارد ناکام 
شده است و ضروری است، اقداماتی جدی عليه اين محتکران صورت  انبار 
حيله جنگی غله داران ترغيب شدند بخشی از انبارهای احتکار  با يک ... گيرد
با تلگرام هايی که عمداً و آشکارا ميان بغداد و . خود را بيرون بريزند شده 

رد و بدل شد، وانمود شد که قرار است مقدار زيادی گندم از بين  همدان 
ه سرعت به برسد؛ به همين خاطر محتکرين همدان به بازار شتافتند و ب النهرين 
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رو به کاهش روز کاالی خود را فروختند، تا اينکه بار ديگر قيمت گندم  نرخ 
  )١۴١. (»حدود قيمت عادی رسيد؛ ودر نتيجه مرغ گندم از دام احتکار جست به 

پس از آنکه در . در همدان اوضاع در ستاد دنسترويل بسيار حساس بود
رون راندند، او در همدان جنگلی ها دنسترويل را از رشت بي ١٩١٨  اوايل 
ميان جماعتی کمابيش دشمن قرار داشت که «درآنجا اودر. شد مستقر
يک چهارم آنها ترک بودند يا ريشه يا تمايالت . نفر می شدند ٠٠٠/٧٠  حدود 
روزگاری ... داشتند، بقيه هم فارس بودند و اندکی هم يهودی و ارمنی ترکی 
کوچک خان . سه چينی ايرانی ها بودالبی جاسوسی عثمانی ها و دسي همدان 
رو به مرگ دمکرات ها، بازاريان و غله کاران را تا حد زيادی به  انجمن 
جنگلی ها همچنان جاده منجيل تا دريای . های ضدانگليسی واداشته بود فعاليت 

بودند » ميهن پرستان خالصی«دمکرات های همدان . را در دست داشتند خزر 
رخی قهوه خانه های محلی که در آنها آزادی سياسی خوش خياالنه در ب که 

داشت سخن گفته و انگليسی ها را لعن و نفرين کرده و آنها را مزاحم  وجود 
خواسته  اهريمنی وشيطان صفت می خواندند و ازخدا می خواستند که های 

در  ضمناً آنها . برآورده ساخته و از ظلم انگليسی ها رهايی شان بخشد هايشان را
گرفتند؛  ساتی پنهانی گرد هم می آمدند و برای افزايش بهای غله تصميم می جل

داده نمی شد  ارزاق به انگليسی ها . که به معنای درآمد جالب توجه برای آنها بود
هم بی رحم تر  مگر به نرخی بسيار گزاف؛ اوضاع به نفع سودجويان بود و آنها 

آزمندی و بی تفاوتی  يرند و قربانی شدند؛ و بنا بود فقرای همدان از گرسنگی بم
تشکيالت اصلی  جزواتی که لحنی آتشين داشته و امضای . ايرانيان شوند

روی آنها قربانيان  دمکرات ها را پای خود داشت در خيابان ها توزيع شد و از 
انگليسی ها بوده اند  قحطی پيش از مرگ خود از همه چيز خبردار شدند که اين 

متجاوزين بی ريشه آسان  اً تا حد مرگ گرسنگی می دادند تا اين که آنها را تعمد
حکمی داده است و در آن  کوچک خان ... تر تمام خاک ايران را به دست گيرند

دنسترويل بايد بدون تأخير به  خبر از وقت کشی عده ای داده است و گفته است، 
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نگيز بخشندگی شگفت ا من همواره شکيبايی و ... جهنم کفارواصل شود
ها روبرو شد، ستوده و  دنسترويل را در آن هنگام که او با تشکيالت دمکرات 

همدان، نخست با کاری  آنها به چيزی کمتر از محو او و نيرويش از . می ستايم
دائماً جماعت را به قيام و  آنها . کارستان و اگر نشد با گرسنگی، راضی نبودند

گرسنه اشتياق چندانی برای  مردم  اما. تمام کردن کار ما تحريک می کردند
غذا زنده ماندن برای اهالی  خونريزی نداشتند و با وجود آنکه به خاطر کمبود 
تا روزگار غمبار خود را با  همدان بسيار سخت بود، اما آنها عجله ای نداشتند 

يا ترک ها اين * هون ها . کنند سپردن خود به سرنيزه های انگليسی ها کوتاه تر 
دمکرات های آن منطقه از تير  غيرقابل تحمل را با آويختن اجساد  وضعيت

اما دنسترويل از انجام هرگونه  چراغ های خيابان های همدان پايان داده بودند؛ 
  )١۴٢. (»اقدام اساسی معذور بود

جاده  گروه های کارگران «کمک برای قحطی به سبک انگليسی عبارت بود از 
هر  را برای جاده سازی به کار گرفته بودند و به که انگليسی ها آنها » ساز

گرفته  نفر به کار  ٣٠٠٠در آغاز . قران می دادند ۴کارگر در ازای کار روزانه 
ها  پوندی از سوی انگليسی  ۴٠٠به اين منظور يک بودجه روزانه . شدند

تنگنای  به شکلی محسوس «آنها معتقد بودند که اين مبلغ . اختصاص يافته بود
  .»م را برطرف می کندحاک

مقدار  اما ما روی شخصيت آزمند، خودخواه و بی «:نويسنده بالفاصله می افزايد
خود را  هيچ يک از ايرانی ها نمی توانند دستان ... ايرانی ها حسابی باز نکرديم

حجم پول  به خاطر افزايش . »از مال مردم برای مدتی طوالنی دور نگه دارند
اين پرداخت  عالوه بر . ن، بهای آن باز هم افزايش يافتدر گردش و کميابی نا

کودکان می رسد زيرا  دستمزد به مردان، تضمين نمی کرد که آن پول به زنان و 
بستگان گرسنه خود به  مردان ايرانی هميشه خود را برای خريد نان برای «

ه در يک ميگساری شبان دردسر نمی اندازند و ترجيح می دهند درآمد خود را در 
که دستمزد کارگران بخشی  آن بود » راه حل«. »يک شيره کش خانه به باد دهند
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. صورت غذا پرداخت شود و بخشی به ) قران ٢به هر کارگر روزانه (نقد 
با توجه به اين . تغذيه می شدند کارگر به اين شکل روزانه  ٢٠٠٠نزديک به 

هفتاد هزار نفر بوده است و  هزار تا نکته که جمعيت همدان در ابتدای کار پنجاه 
نفر و  ٢٠٠٠قرار داشته اند، تغذيه  نفر در آستانه قحطی  ١۵٠٠٠از اين ميان 

برطرف سازی «به سختی می توان  درصد جمعيت را  ٣-۴به عبارتی کمتر از 
  .دانست)١۴٣(» قحطی

بسيار روشن است که انگليسی ها از قحطی و اقدامات محدود ضد قحطی 
: داناهو می نويسد. يف دمکرات ها درهمدان بهره برده اندبرای تضع خود 

که انگليسی های مزاحم و منفور شکم های خالی مردم را به رايگان پر  اين «
انتظار  در چنين شرايطی از آنها. نبود] دمکرات ها[ابداً مايه خشنودی آنها کنند، 

بر  و عالوه  که دست به قيام بزنند و دست به دست دمکرات ها بدهندنمی رفت 
های  اين اگر اين توزيع رايگان غذا متوقف نمی شد، برای تراست گندم و قيمت 

شدند و  از اين رو آنها مشغول کار . تورمی غله روزگار بدی از راه می رسيد
انگليسی ها به  اعالن هايی صادر و پخش کردند که در آن با اشاره به اينکه آش 

اين بخشی . بود ه خوردن آن هشدار داده شده شدت مسموم است، به فقرا نسبت ب
بود که هنوز به دام  ، برای کشتن همدانی هايی »توطئه مخفيانه«از به قول آنها 

زارع معمولی ايرانی  اينکه «: داناهو در ادامه می آورد. »قحطی نيفتاده بودند
ا اين بار دمکرات ها خط فردی بی اهميت وساده لوح است، يک قاعده است؛ اما 

     .نيز، بيش از اندازه بود کردند و اصرار آنها حتی برای ايرانيان خوش باور 
در روز دوم و روزهای بعد، آنها . مردم گرسنه می آمدند و می خوردند

برای جلوگيری از هجوم آنها به مراکز توزيع و بردن هر . هزار می آمدند هزار 
از بود؛ و بر خالف اميد و که می شد برد، به موانع و سربازان مسلح ني چه 

. همه دمکرات های خوب، حتی يک نفر در اثر مسموميت جان نباخت انتظار 
مردم  آبروی آنها نزد. آخرين ضربه کاری به حيثيت نهضت دمکرات بود اين 
 را می کندند ريش خود«داناهو مدعی است، دمکرات ها ازخشم . »رفت
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ای «:تأثر فرياد می کشيدندگريبان خود را می دريدند و با تأسف و  و 
نويسنده در ادامه به تشريح واکنش » !امروزچه خاکی بر سرمان شد ، »وای

اما آنها به راه خود ادامه دادند «: که ظاهراً دمکرات بوده اند می پردازد افرادی 
ً نصيبشان شده  و  يازده ساعت تالش کردند تا عواقب شکستی را که اخالقا

جنگل های خزر، در دفاع » رابين هود«ک خان، کوچ. جبران کنند بود، 
اظهارات دمکرات ها و به اميد احتمال بی اعتبار ساختن اقدام انگليسی ها  از 
برطرف سازی قحطی، پنجاه بار قاطر برنج به همدان فرستاد تا به نفع  در 

آن محموله برنج را بدون ] خان[اما مأموران کوچک . فروخته شود فقرا 
او زندگی می کردند، » منطقه حفاظت شده«به زارعانش که در  وجهی پرداخت 

از اين رو او می توانست به بازی شادمانه سرقت . کرده بودند ضبط 
  ».ايران بپردازد)١۴۴(ايران به نفع پُل ) ويراستار(پيتر از 

همدان .اين ترفند بسيار ضعيف بود«: پايان چنين نتيجه می گيرد نويسنده در
همدان  آنها بر مردم .براوضاع مسلط بودند انگليسی ها عمالً . وردفريب آن را نخ

بودند، بلکه با  مسلط شده بوند، اما نه با شمشير و افسار ترک ها که پيش از آنها 
   )١۴۵(  . » )ويراستار(ماهی اتخاذ راه جديد؛ معجزه قرص های نان و

 

  * فارس در قحطی

فارس ،  حاکم.جدی تربود همان طور که پيش ترگفته شد، قحطی درفارس

برای  عبدالحسين فرمانفرما، درگفتاری درباره قحطی واتخاذ تدابيری  شاهزاده

عوامل  برطرف کردن آن در شيراز، دليل قحطی را نزاع و جنگ داخلی و نيز 

: آمده است در بخشی از گفتار او چنين . طبيعی چون خشکسالی و آفت می داند

کمبود و قحطی و  م که اين مشقت و مصيبت، اين می خواهم بگوي! برادران من«

قحطی است و قيمت ها  بلکه در تمام ايران . خشکسالی، محدود به شيراز نيست

کشور تماس دارد، آن را  اين چيزی است که هرکسی که با ديگر نقاط . باالست
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هجوم . فارس وخيم تر است اما به داليل روشن، اين قضيه در شيراز و . می داند

جنگ های داخلی، همگی به شدت  در چند سال گذشته، نابسامانی، شورش و  ملخ

مثال، جنگ ميان دو تيره مختلف  برای . به کشت و توليد غذا لطمه زده اند

يکی گاوهای ديگری را ضبط می کند،  . قشقايی يا طوايف خمسه آغاز شده است

خ، يکی در پاس. خود را ضبط می کند در همان حال ديگری اموال دشمن 

عوض اوهم محصول او را به آتش می  محصول ديگری را خراب می کند و در 

. آنکه خود را در چنين مخمصه ای می يابيم اين داستان ادامه داشته است تا . کشد

)  ١۴۶(نه بيشتر، آن قدر قدرت داشته اند که  شايد چند نفری، سه يا چهار نفر و 

اما به ازای هر چهار نفری که موفق . محافظت کنند اموال و محصول خود  از

. يکصد نفر ديگرشاهد غارت و تخريب اموال خود بوده اند به اين کار شده اند، 

از روستاهايی که پانصد خانه . عمالً همه روستاها ويران شده اند در کرمانشاه، 

حتی در و پنجره ها . خانوار داشته اند، اکنون ويرانه ای مانده است و يک هزار 

در مناطقی که محصول کافی . هيزم يا ساختن مواضع دفاعی برده اند برای را 

اوضاع درفارس با . داشت، امروزيک گاو زنده پيدا نمی شود وجود 

. »آفت و شورش های داخلی و ناآرامی های قومی بدتر شده است خشکسالی، 

)١۴٧(  

ی قحطی در فارس به روشنی نشان می دهد که روس ها تنها مقصران قحط

اين . در فارس هيچ سرباز روس يا عثمانی وجود نداشت. ايران نبودند در 

نقش خريد مواد غذايی از سوی . در اشغال نظامی انگليسی ها بود منطقه 

   )١۴٨. (در اين قحطی برای بسياری از معاصرين پنهان مانده است انگليسی ها 
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 ها نگليسیا توسط غذايی مواد خريد غذا؛ از ايران کردن محروم ◀

  

توسط انگليسی ها اطالعات  غذايی غذا؛خريد مواد کردن ايران از محروم
ارتش  غذايی انگليسی ها در خاطرات افسران خريد موادمفصلی در باره 
فصل  اين . موجود است] آمريکا[و نيز اسناد وزارت خارجه  انگلستان در ايران

زمانی  ن می دهد که در دربردارنده اطالعات موجود در اين منابع است و نشا
خريد گسترده  که قحطی مرگبار مردم ايران را تلف می کرد، انگليسی ها درگير 

جنوب روسيه بوده  مواد غذايی صرفاً به منظور تغذيه نيروهای خود در ايران و 
روشن ] آمريکا[خارجه  عالوه بر خريدهای آنها در ايران، از اسناد وزارت . اند

اياالت متحده به ايران  ها از واردات مواد غذايی از می شود که انگليسی 
تا داد و ستد ميان ايران  جلوگيری کرده و آنچه که می توانسته اند انجام داده اند 

نخست به بحث درباره  اين فصل در گام . و بين النهرين را تضعيف کنند
در غرب ايران و  اطالعات مربوط به خريدهای غله توسط انگليسی ها 

دنسترويل و سرگرد داناهو  بايجان می پردازد که مبتنی بر نوشته های ژنرال آذر
توسط انگليسی ها در گيالن و  اطالعات مفصل درباره خريد مواد غذايی . است

قحطی . دنسترويل ارائه شده است صدور مواد غذايی ايران به باکو نيز از سوی 
می دهد که گيالن پس از که نشان  در گيالن خصوصاً از آن جهت اهميت دارد 
غذايی آن به جنوب روسيه دچار  اشغال از سوی انگليسی ها و صدور مواد 

اداره منابع محلی بين «و فعاليت  اين فصل همچنين به تأسيس . قحطی می شود
ديپلماتيک آمريکايی روشن می شود که  از گزارش های . می پردازد» النهرين

رب ايران به وسيله اين اداره انجام شده؛ و غ خريد غله از سوی انگليسی ها در 
تن مواد  ٠٠٠/۵٠٠فعاليت خود، افزون بر  ماه نخست  ١٨اين اداره در مدت 

، بايد از هندوستان وارد »محلی«نبود خريدهای  غذايی خريداری می کند که در 
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ظرفيت حمل » ذخيره«رضايت انگليسی ها از  اين ارقام حاکی از . می شد
خريد مواد غذايی در . است» محلی«خريدهای  زياد به خاطر دريايی بسيار 

ها و صدور مواد غذايی به جنوب روسيه مشخصاً  شرق ايران از سوی انگليسی 
ً به منظور تغذيه  ارتش انگلستان، در کتاب ارزشمند ژنرال ديکسون  و صرفا

ش خريد غله از سوی انگليسی ها افزايش شديد ارز نتيجه . شرح داده شده است
  .ليره استرلينگ بود پول ايران و کاهش ارزش 

ستد  در ادامه، اين فصل به توضيح فعاليتهای انگليسی ها برای ممانعت از داد و 
هنگامی  اسناد نشان می دهند، . ايران با اياالت متحده و بين النهرين می پردازد

ايی از غذ که ايران با قحطی روبرو بوده است، انگليسی ها در واردات مواد 
شرايطی که  اقدام ترحم انگيز دولت ايران در . اياالت متحده کارشکنی می کردند

ارتش انگلستان  دستش از منابع مالی کوتاه بود و در اثر اشغال کشور به دست 
انگليسی ها و صدور  کامالً ناتوان بود، اعتراض به خريد مواد غذايی از سوی 

عالوه بر آن در . ايران بود د غذايی از صدور موا» ممنوعيت«فرامينی مبنی بر 
اين اقدامات هيچ تأثيری بر  . اعمال شد» کنترل مواد غذايی«ناحيه تهران هم 

  .کاهش مرگ و مير و درد و رنج مردم نداشت

 

 ايران غرب در غذايی مواد خريد و داناهو و دنسترويل

قرار بود مأموريت دنسترويل شامل تهيه آذوقه برای نيروهای انگليسی که 
و خريد غله » مشکل آذوقه«دنسترويل درباره . ايران بيايند نيز می شد به 

يکی از مواردی که بايد مورد توجه قرار می «: انگليسی ها می نويسد توسط 
نيازهای خودمان قابل توجه بود و بايد خودمان را . بود» مشکل آذوقه«  گرفت، 

به اين قسمت ها اعزام شوند، آماده  برای آن تعداد از نيروها که ممکن بود هم 
در بحبوحه قحطی هولناکی که اينک دراوج قرار داشت، نمی . کرديم می 

آذوقه را از کشوری تهيه کنم که غذای در دسترس مردم گرسنه اش باز  خواستم 
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دستمان  به زودی اطالعات دقيقی درباره مشکل آذوقه به اما. می شد کمتر هم 
دارد؛  کافی، البته نه به وفور، برای همه وجود غله  و علوفه رسيد و دريافتيم که 

ً به خاطر تأمين قيمت های باالتر، غله و علوفه احتکار شده  . است اما صرفا
باالتر رفت و  متأسفانه، به هر حال، در اثر خريدهای کوچک ما قيمت ها باز هم 

انگليسی  عترافا  ١۴٩.(»هر افزايش جزئی به معنای مرگ بسياری ازافراد بود
ً در صفحه ۶٢غله در صفحه  ها به خريد . انکار می شود)١۵٠(   ۶۴، عينا

افشا می کند که انگليسی  دنسترويل با ناديده گرفتن خريد غله، در همان صفحه 
دنسترويل درجای ديگری از روايت )١۵١(  . پرداخته اند» قيمت های خوبی«ها 

سی ها برای غله پرداخته اند به دست می انگلي خود، اطالعاتی درباره بهايی که 
قحطی در اين «: از همدان می نويسد ١٩١٨می   ۵او در نامه ای به تاريخ . دهد

تومان می خريم و اميدواريم مقداری هم  ۴٠محصول را  ما ... جا اسفناک است
هر روز . چند مورد آدمخواری در شهر رخ داده است. کنيم کمتر از اين تهيه 

اکنون که برف . و بسياری نيز در حال کمک رسانی مرده اند ميرند بسياری می 
بهار آغاز شده است، مردم می روند بيرون و مثل گاو در مراتع  ها آب شده و 

بسياری از اين مردم نگون بخت در حال چريدن در مراتع )١۵٢(  . »می چرند
  .مرده اند

زيبايی  ند و به تحسين ، دنسترويل ميان قزوين و همدان سفر می ک١٩١٨در می 
باالی جاده  زيباترين گل ها، آنهايی بودند که در «: گل های وحشی می پردازد

بخت قحطی  سلطان بُالغ بودند، درست در نقطه ای که اجساد هفت قربانی نگون 
اجساد زياد افتاده  همدان، از اين  - در فواصل مختلف جاده قزوين. را پيدا کرديم

  )١۵٣. (»بود

ايران تالش می کرد جلوی خريد منابع غذايی توسط انگليسی ها دولت 
من نه تنها می خواستم نيازهای خود را «: دنسترويل می نويسد. بگيرد را 

کنم، بلکه قصد داشتم مقداری هم برای نيروهايی که بايد سرانجام اين جاده  تأمين 
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. بسته بوداما اوضاع قحطی دست و پای مرا . طی می کردند، ذخيره کنم را 
سوی ديگر با مقاومت مقامهای محلی روبرو بوديم که از دولت تهران  از 

گرفته بودند تا مانع از دسترسی انگليسی ها به هرگونه منبع غذايی  فرمان 
دنسترويل افشا می . موضوع به تفصيل توضيح داده شده است)١۵۴(  . »شوند

کومت تهران و حاکمان واليات انگليسی ها مخفيانه تمام مخابرات ميان ح کند که 
دولت ايران فرمان داده بود که تمام . غرب ايران را شنود می کرده اند در 

دستور . کاران غله که به انگليسی ها غله می فروختند بايد دستگير شوند مقاطعه 
شده بود؛ اما بالفاصله دنسترويل دولت بخت برگشته ايران را برای  اجرا 

  )١۵۵. (ر قرار داده بودآنها تحت فشا رهايی 

راحت  اکنون آذوقه را «: ، دنسترويل توانسته بود گزارش کند که١٩١٨تا آوريل 
است  ، افسر خريد، قادر ) Campbel (تر می توان تهيه کرد و کاپيتان کمپل 

ديگری را  گزارش کند که آذوقه به ميزانی رسيده است که چشم انداز هر بحران 
نباشد، ما می  ی اگر آذوقه هميشه به آسانی دست يافتنی حت. بسيار دور می کند

نيروها بر واگذاری  دانيم که انبارهای گندم احتکاری کجاست و تنها الزم است 
جيره گوشت خوک و  بنابراين به استثنای . آنها به قيمتی خوب اصرار ورزند

. »کنيممشکل تأمين  مربا، می توانيم آذوقه شمار زيادی از نيروها را بدون  
دنسترويل با تفصيل  از همدان،  ١٩١٨می  ۵در نامه ای به تاريخ )١۵۶(

سپس با اشاره به توانايی  بيشتری به وضعيت سخت تأمين آذوقه می پردازد و 
با وجود اين، وضعيت «  : خود در تدارک آذوقه خشنودی خود را بيان می کند
تيپ را ميان اينجا و يک  منابع بسيار خوب است و من توانستم نان و گوشت 

ستاد خود  ١٩١٨اول ژوئن  دنسترويل در )١۵٧. (»منجيل، فی الواقع تأمين کنم
در قزوين اين گونه توصيف  او وضعيت منابع را . را به قزوين منتقل می کند

ً همانند «: می کند همدان است، اما تأمين و تدارک  قيمت ها در قزوين تقريبا
  )١۵٨. (»آذوقه سخت نيست
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داناهو  العات درباره خريدهای غله توسط انگليسی ها درآذربايجان رااط
آذربايجان ، از روی همين داده های او، درمی يابيم که در.دست می دهد به 

، يعنی تا دو سال پس از خروج روس ها ادامه ١٩١٩تا تابستان قحطی 
را همدان » ستون کوچکی از نيروهای انگليسی« ١٩١٨می  ٢١در . است يافته 

پس از شش روز اين نيرو به امالک . مقصد شمال غرب ايران ترک می کند به 
» جهان شاه افشار«رئيس ايل، . اراضی ايل افشار در آذربايجان رسيد و 

امير از انگليسی ها دعوت کرد تا در خانه او . بود» اميرافشار«به  معروف 
رم نشان داد؛ اميرافشار خود راميزبانی محت«: روستای کرسف بمانند در 

  )١۵٩. (»فراوانی از امالک او در راه بود آذوقه 

تمام  در «: داناهو با آنکه اميرافشار را چندان قابل اعتماد نمی دانسته، می افزايد
انگليس را  مدت، در تاريک ترين روزهای قحطی، او به خوبی اداره تدارکات 

سی و يکم  در )١۶٠. (»ماز نظر غله تأمين کرد و البته با قيمتی مناسب نيز ه
وحشت زده  سکنه شهر  ٢۴٠٠٠. می، انگليسی ها زنجان را تصرف می کنند

روی زين ها  در يک لحظه ما خود را پرتاب شده «: داناهو می نويسد. می شوند
در بسترهايشان  ديديم و با يک هورای انگليسی وحشيانه که مردم خواب آلود را 

با ... زنجان شديم انه عبور کرديم و وارد تکان داد، از پل سنگی روی رودخ
حقيقتاً ساکنان زنجان  اينکه ورود ناگهانی ما عثمانی ها را شگفت زده نکرد، اما 

زنان و کودکان از  در بازارها . پريشانی آنها را در بر گرفت. را تکان داد
لرزيد و دست و پا گم  دسترس ما می گريختند و دکان داران دست و پايشان می 

به يکباره «: می نويسد او در پايان . »کرده در دکان هايشان را تخته می کردند
ميهمان نوازی بومی، و به  در دکان ها بسته شد و به عنوان نشانه کوچکی از 

با رضايت همگان،  افتخار ورود ما، تمام قيمت های بازار بالفاصله و 
ا با ورود انگليسی ها ه دليل اين افزايش قيمت )١۶١. (»صددرصد افزايش يافت

باالخره از زنجان به  وقتی کميسيون خريد نظامی «: به ميانه معلوم می شود
به اقدامات غيرعادی  ميانه رسيد، خريد و جمع آوری غله را آغاز کرد و دست 
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همواره تالش داشتند  آنها . در آنجا دو صنف تاجر و غله کار وجود دارند... زد
با . انگليسی ها بيشتر کنند ، نصيب خود را از پول با دغل کاری هر چه بيشتر

عدالت نيست که بگوييم اين  اينکه خوشايند نيست، اما ذکر اين نکته ابداً دور از 
دغلکاران افسارگسيخته را نسبت  شهر، به نسبت جمعيت خود، بيشترين درصد 
  )١۶٢. (»دارد به هر شهر ديگری در تمام واليت آذربايجان 

را  با ترک مواضع خود در اثر پيشروی نيروهای عثمانی، آذوقه ای  انگليسی ها
پس  داناهو . که نمی توانستند با خود ببرند، به شکلی حساب شده از ميان بردند

دادن  فرصتی برای از دست «: از واگذاری يک روستا به عثمانی ها می نويسد
دل  يی عبوس، در بنابراين، با انهدام ذخاير اضافی خود و با چهره ها. نبود

آستانه  در ميانه، هنگامی که انگليسی ها در )١۶٣. (»تاريکی شب به راه افتاديم
را نسبت  تخليه آنجا بودند، مردم از جمله مالکان و بزرگان، احساس واقعی خود 

همواره به  به استثنای يک نفر، تمام بزرگان منطقه که «: به آنها بروز می دهند
کالنی را  ان دادن دوستی خود داشتند، و ما هم مبالغ طرق مختلف سعی در نش

بوديم، به دشمن  بابت باج دم تکان دادن ناصادقانه و يا پول خريد غله به آنها داده 
، قبل از ١٩١٨  سپتامبر  ٨داناهو گزارش می کند که در )١۶۴. (»تبديل شدند

تمام ذخيره گندم «  : ترک ميانه، انگليسی ها ذخيره غذای خود را ويران می کنند
شد و پس قراوالن  و ُجوی که در ميانه در حال تهيه بود، قبل از تخليه، معدوم 

يعنی ميانه ای ها که  بدون مزاحمتی از سوی عثمانی ها و هم پيمانان جديدشان 
در شده بيشتر نشان می  هر ساعت دشمنی خود را با انگليسی های از ميدان به 

ميان بردن موجودی آذوقه  بی ترديد، از )١۶۵. (»دنددادند، از کارانگو عبور کر
  .گردد شهر در زمان قحطی، جنايت جنگی محسوب می 

شود  داناهو که به عنوان يک افسر سياسی انگليسی به بيجار کردستان اعزام می 
به دام  اشاره کرده است هنگامی که اين منطقه «گزارش می کند که حاکم آنجا 

و رنج  ای نداشته است جز آنکه برای کاستن از شدت درد قحطی افتاد، او چاره 
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خريد  و )١۶۶. (»فراگير، با روند خريد گندم با پول انگليسی ها همکاری کند
مالکان،  داناهو در توصيف يکی از . گندم از سوی انگليسی ها ادامه يافته است

ين ذوقی ا پول دوست؛ نويسنده با خوش [رفيق ما يک پولوفيل «: می نويسد
روسوفيل،  ترکيب فارسی يونانی را با گرته برداری از اصطالحاتی چون 

او در حالی . بود به تمام معنا )]ويراستار. (ساخته است... ژرمنوفيل، انگلوفيل و 
خود راه نمی داد که  که چشم انتظار شکست نظامی ما بود، اما وجداناً ترديدی به 

  )١۶٧. (»ددر معامالت گندم، چپ و راست از ما بدزد

محلی  انگليسی ها ازآغاز مدعی بودند که نيروهای آنها در ايران به منابع غذايی 
قحطی هم  متکی نبوده اند، و تمام نيازهايشان را با خود آورده بودند و برای رفع 

، ) Kennion (  برای مثال در اعالميه کلنل کنيون . تالش فراوانی می کردند
يافته انگلستان  ارتش سازمان «: ، چنين آمده استکنسول انگليس در کرمانشاه

و غيره تأمين  نظر تمام لوازم سفر همچون خواروبار  کامالً مجهز است و از
ايرانيان خريد می کند  اما بنا به مورد، از . است و نيازی به کمک ديگران ندارد

ً بهايی مناسب و عادالنه به صاحبان آن پرداخت  . »می گردد که قطعا
: می شود همين نکته در گزارش فرانسيس وايت در غرب ايران ديده )١۶٨(
خود در اين  نيروهای روس و عثمانی در پيشروی و عقب نشينی های پياپی «

ً با  ديگر ته کشيده  اين کشور تغذيه شده اند که همه چيزش ] ذخاير[منطقه تماما
آورند و به طور  برخالف آنها، انگليسی ها همه آذوقه خود را همراه می . است

در کرند هزار و  . گسترده هم برای ياری به قحطی زدگان وارد عمل شده اند
زير نظر آقای  هشتصد نفر از قحطی زدگان از سوی مقامات انگليسی و 

آمريکايی اعزامی از  ميسيونر )  Francis M. Snead (اسنيد، . فرانسيس ام
کرمانشاه و همدان نيز در  در . ندکرمانشاه، برای ساخت جاده به کار گرفته شده ا

  )١۶٩. (»است مقياس کوچک تر کار مشابهی در حال انجام 

به  از کنسول انگليس در بوشهر  ١٩١۵تلگرامی در . البته حقيقت عکس اين بود
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آلمان در  انگلستان با «: حاکم کازرون که قبالً از آن ياد کرديم، به اين شرح است
برای به  ی و اين امر را با اجازه دادن به ترکيه جنگ است و نه با دول اسالم

. »است دست آوردن حجم زيادی از غله ايران و ديگر نقاط اثبات کرده 
کند که  خود، افشا می  ١٩١٧سپتامبر  ٢٨نشريه ستاره ايران در نسخه )١٧٠(

در اين . اند انگليسی ها از همان آغاز در جنوب ايران به خريد غله مشغول بوده 
جنوب تا جايی  مأمورين همين انگليس، در نقاط مختلف «: ه چنين آمده استمقال

که انگليسی ها  هر جا . که می توانند مشغول خريد و انبار مواد غذايی هستند
نقاط مختلف جنوب،  در تمام . وارد می شوند، نظم حاکم بر آنجا از ميان می رود

که ديگر کسی در آنجا  ت پليس جنوب ايران، چنان اوضاعی به وجود آورده اس
  )١٧١. (»خود را صاحب جان و مالش نمی داند

او در جاده مستقيم . اين موضوع را سر پرسی سايکس هم تأييد می کند
سيرجان و نی ريز، در بحث درباره دو جاده ميان کرمان و شيراز، اظهار  ميان 
ر د)١٧٢. (»آذوقه ما در طول اين جاده کمياب بوده است«: دارد می 

، هنگامی که سايکس تصميم می گيرد از اصفهان به شيراز ١٩١۶  اکتبر 
به «: کند، افشا می کند که در اصفهان کمبود گندم وجود نداشته است حرکت 

مقامات تلگرافخانه، درباره آذوقه ای که از اصفهان برای بخشی از راه  لطف 
ما اطالع داد که  شده، مشکل چندانی وجود نداشته است، اما کنسول به فراهم 

شيراز کمبود شديدی وجود دارد و از اين رو مقداری گندم با خود  در 
در . به شيراز وارد می شود ١٩١۶نوامبر  ١١سايکس در )١٧٣(  . »برديم

سايکس . فرمانفرما به عنوان والی ايالت وارد شيراز شده بود ١٩١۶  اکتبر 
مواد غذايی، مجبور بودم  به خاطر کمبود«: پس از ورودش می نويسد اندکی 
وظيفه ای بيرحمانه؛ عالوه بر ديگر مشکالتی . از فارس، گندم بخرم خارج 

حکايت از آن » وظيفه بيرحمانه«روشن است که عبارت )١٧۴. (»دارم که 
سايکس درباره هزينه های . که خريدهای کم و محدود در کار نبوده است دارد 
. ه سه دليل هزينه های اين نيرو باال بودب«: جنوب ايران، بيان می کند پليس 
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اينکه دو ستاد اين نيرو در فاصله ای زياد از هم يعنی آباده و کرمان  نخست 
آذوقه  دوم آنکه به خاطر حمله ملخ ها، خشکسالی وهرج و مرج، . داشتند قرار

  پيش از جنگ، هر قران چهارپنس می . سوم، ارزش قران. بودمحلی گران 
اين رقم به هفده پنس افزايش يافت و هزينه های ما را  ١٩١٧ ارزيد اما تا

  )١٧۵. (»پول هندوستان دو برابر کرد به 

ای  سايکس سعی می کند گناه قحطی را به گردن ايالت بيندازد که استدالل تازه 
شدت از  به خاطر تعدی های پياپی عشاير، ايران دچار ناامنی شده و به «: است

غذايی طلب می  از مالکان پول و منابع ... ن کاسته می شدشمار نفوس و ثروت آ
. »غارت می شد کردند و اگر آنها به اين باج گردن نمی نهادند، روستاهايشان 

)١٧۶(  

او پس از مقصردانستن عشاير، روس ها وعثمانی ها را هم شريک جرم 
: بودند را آغاز کرده] از ايران[پس از انقالب روسيه، روس ها خروج . کند می 

به  ١٩١٨  مارس  ٣که در ) Brest-  Litovsk (برست ليتوفسک طبق مفاد پيمان «
در زمستان  . امضا رسيد، بنا بود نيروهای روس و عثمانی از ايران خارج شوند

سنگرهايشان،  روس ها قبل ازترک . حرکت آنها آغاز شده بود ١٩١٧ ١٨
راهی شمال شدند و  سپس  مهمات و تجهيزات خود را به عثمانی ها فروختند و

... و ويران کردند هنگام رفتن برای تأمين غذا و سوخت، خانه ها راغارت 
درماندگی دولت خود  غرب و شمال غرب ايران، حقيقتاً تاوان سنگينی به خاطر 

چارپايان خالی شده بود،  اوضاع قحطی تمام کشور را که از آذوقه و . پرداختند
  )١٧٧. (»دربر گرفت

ران قحطی گفته می شد که به خاطر نبود جاده های کافی نمی توان در دو
سايکس افشا می کند که بيش از يک هزار . را از ديگر نقاط حمل کرد گندم 
حرکت با وسايل موتوری در «: جاده در جنوب ايران وجود داشته است مايل 

ً در وهله نخست ايران   لکن ما با. با خطرات بسياری همراه است، خصوصا
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يکديگر بيش از يک هزار مايل راه اصلی باز کرديم و هيچ کار ما به  کمک 
  .اندازه خوشايند روستائيان و کاروان داران نبود اين 

با آسودگی   خان ها نيزبسيارمشتاق روزی بودند که می توانستند اتومبيل بخرند و
ت راه سخ اتومبيل های سفری به آسانی بر سطوح .. .خود سر بزنندبه امالک 

جای می  می رفتند، اما بارکش های موتوری به سرعت رد گودی ازخود به 
مشخصی از آمد و  به عبارت ديگر، جاده های جنوب ايران برای حجم . گذاشتند

های موتوری سنگين  شد وسايل موتوری سبک مناسب بود اما نه برای بارکش 
  )١٧٨. (»تر

 

 ايران در ها انگليسی غله خريد

 رکات محلیاداره تدا

فرانسيس وايت در گزارش خود درباره قحطی در ايران، نگاهی اساسی 
از گزارش . خريدهای غله توسط ارتش انگليس در ايران به دست می دهد به 
هزار  روشن است که خريدهای غله توسط انگليسی ها برای ارتش چهارصد او 

و  اصلی کمبود غله  خود در بين النهرين و نيز نيروهايشان در ايران دليلنفری 
در  متأسفانه رنج مردم در بسياری از نقاط «: وايت می گويد. قحطی بوده است

به  اثر احتکارغله از سوی تجارثروتمندی که می خواهند آن را با سود کالن 
تبديل به  حضور نيروهای انگليسی . نيروهای انگليسی بفروشند، شدت يافته است

غله را  ده است تا با تمسک به آن، قيمت باالی بهانه ای برای دشمنان آنها ش
خاطر خريد  برای مردم توجيه کنند؛ مردمی که می شنوند اين گرانی و کمبود به 

برداشت  خوشبختانه . غله برای تغذيه نيروهای انگليسی به وجود آمده است
ت زيادی با نظار امسال نه تنها در ايران که دربين النهرين نيز که مساحت بسيار 

انتظار می رود . است مقامات انگليسی زير کشت رفته است، بسيار خوب بوده 
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شمارآنها چهارصد هزار  که  -محصول آنجا برای تغذيه کل نيروهای بين النهرين
بخشی هم برای هم صادرشود و  کافی باشد و مازاد آن  - )محرمانه(نفر است 

  .»رود امداد و کمک رسانی در غرب ايران به کار 

ش بعدی گزارش بيانگر اين واقعيت است که انگليسی ها دست کم تا بخ
 ١۵در «: مشغول خريد حجم انبوهی از غله بوده اند ١٩١٨آوريل  اوايل 

صد و بيست تومان ) پوند ۶۵٠(قيمت گندم درکرمانشاه هر خروار  آوريل 
در همين هنگام کنسول انگليس در آنجا، کلنل کنيون، . بود) دالر دويست (

به بازار فرستاد که اعالم می کرد، بنا نيست انگليسی ها در  الميه ای اع
بخرند، بلکه برعکس، آنها تمام نياز سربازان خود را از بغداد  کرمانشاه گندم 
. بر آن مقداری را نيز به رايگان ميان مردم توزيع خواهند کرد آورده و اضافه 

هش يافت و از آن پس نيز يک شبه به هر خروار هشتاد تومان کا قيمت گندم 
  )١٧٩.(»ادامه يافت کاهش قيمت 

گزارش  دريافت شده است، ساوثرد اين گونه  ١٩١٨اوت  ٣٠در تلگرامی که در 
ايران است و  ژنرال مسئول تدارکات محلی بين النهرين هم اکنون در «: می کند

ارد قصد د دارد مسئوليت خط ارتباط نظامی آن اداره را برعهده می گيرد و 
دولت در آن  ضمن کسب اجازه از دولت ايران مسئوليت جمع آوری ماليات غله 

به جزئيات  در گزارش بعدی، ساوثرد )١٨٠. (»منطقه را نيز برعهده گيرد
با  ١٩١٨سپتامبر   ۶در گزارش ساوثرد از بغداد در تاريخ . بيشتری می پردازد

، نقش »آن به ايران اليت اداره تدارکات محلی بين النهرين و گسترش فع«عنوان 
ساوثرد اطالعات فوق  . خريدهای انگليسی ها در قحطی ايران کامالً آشکار است

  .العاده با اهميتی را ارائه می کند

افتخار دارم به مرحله ای «: وی گزارش خود را اين طور آغاز می کند

رج و در رابطه با خا) Maude (فعاليتها بپردازم که توسط ژنرال مود  از 

او . »بخش بزرگی از بين النهرين از دست ترک ها انجام گرفته است کردن 
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او «: و هدف آن می پردازد» اداره تدارکات محلی«تشريح تأسيس  سپس به 

تشکيالتی را به راه انداخت که به نام اداره تدارکات محلی ] مود ژنرال [

: ره عبارت بود ازهدف اين ادا. اعزامی بين النهرين شناخته می شود نيروهای 

درباره ميزان تدارکات موجود موردنياز احتمالی نيروهای اعزامی،  تحقيق 

روش های ممکن توليد غله، گوشت، توليدات بومی و ديگر توليدات  بهبود همه 

احتمال استفاده از آنها برای مقاصد نظامی وجود دارد و بالطبع تأمين  محلی که 

کاالها ازخارج، خصوصاً مواد غذايی،چرم  ضروری با واردات کالن نيازهای 

  .»،پارچه و غيره ،پشم 

می » اداره تدارکات محلی«سپس ساوثرد به شرح گسترش سريع 

تشکيالت اوليه عبارت بود از يک افسر و نيم دوجين نفر؛ ظرف يک «  : پردازد

نيم اين اداره تبديل به سازمانی مشتمل بر دو هزار نفر به فرماندهی  سال و 

من «: ساوثرد سپس اطالعات ذی قيمتی می دهد. »سرتيپ گرديد ک ي

در . ديدار با ژنرال ديکسون را داشتم که مسئول اين کار در ايران بود سعادت 

مسئوليت تهيه و تأمين تدارکات محلی برای دنسترفورس در ناحيه ای  آنجا وی 

ز آن عبور دريای خزر اين نيرو ا - برعهده داشت که خط ارتباطی بغداد را 

ژنرال ديکسون به من اطالع داد «: ساوثرد در پايان چنين می آورد» .کرد می 

] است  ١٩١٨تا اوت  ١٩١٧منظورفوريه  که[تشکيالت اوطی يک سال ونيم  که 

چنين  در بين النهرين توانسته بود حدود نيم ميليون تن ارزاق تهيه کند که اگر 

اين  ر نقاط آورده می شد، حال آنکه به نمی شد، اين مقدار بايد از هند و ديگ

حمل و  ترتيب حجم قابل توجهی از ظرفيت ناوگان دريايی آزاد شده و برای کار 

آزادسازی  يعنی برای )١٨١(».نقل در اقيانوس اطلس دراين سال حفظ شد

  .قربانی شده است ظرفيت کشتی رانی در اقيانوس اطلس جان ميليون ها ايرانی 

در  آنکه ساوثرد گزارش خود را تنظيم می کند، روزنامه ايران يک هفته پس از 
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تصاحب  و » اداره تدارکات محلی«، درباره فعاليت ١٩١٨سپتامبر ١٣شماره 

اساس برخی  بر «: يک سوم محصول گندم همدان، اطالعاتی به دست می دهد

اقداماتی برای  اطالعات خصوصی از همدان مقامات نظامی انگليسی در آنجا 

موضوع را در ميان  يره سازی گندم به انجام رسانده و با مالکان و مردم هم ذخ

را به سه قسمت مساوی  انگليسی ها ايشان را واداشته اند تا گندم خود . گذاشته اند

برای استفاده مردم . ٢روستائيان؛  برای بذر و استفاده مالکان و . ١: تقسيم کنند

خاطر مخالفت اميرمفخم با اين  به . امیبرای استفاده نيروهای نظ. ٣همدان؛ 

  )١٨٢. (»ها به وجود آمده است تقسيم بندی برخی مشکالت ميان او و انگليسی 

ً محروم کردن يک منطقه ازيک سوم محصول گندمش اگر برای  مطمئنا

همان طور که در . قحطی کافی نباشد برای ايجاد کمبود کفايت می کند ايجاد 

  .پايان نگرفت ١٩١٩د، قحطی تا تابستان توضيح داده می شو زير 

وجود  شواهد مستند نشان می دهد، خريد غله از سوی انگليسی ها عليرغم 

 گسترش نيروهای ، ساوثرد درباره١٩١٨ژوئيه ١۶در.بودقحطی رو يه آفزايش 

حرکت نيرو های  بنابر آخرين گزارش ها «: انگليسی در ايران تلگراف می زند

او می . »می يابد خزر ادامه  -ز طريق خط ارتباطی بغدادانگليسی به ايران ا

ناکافی برای حمل  شمار نيروهايی که خواهند آمد، به خاطر ترابری «: افزايد

طول سال گذشته،  به سبب قحطی در ايران در . غذا از بغداد محدود شده است

اين  ومحل غذا تهيه کرد  بدون ايجاد محروميت برای مردم منطقه، نمی توان در 

. عالقمند به جلوگيری از آن است کاری است که دولت انگلستان به طور خاص 

بينی نمی شود که برای برآوردن  محصول سال جاری خوب است اما پيش 

ماه بعد، اعالميه قبلی درباره  اما يک )١٨٣(» .نيازهای ايرانيان کافی باشد

 ١۶بعد از ظهر  ۵تلگرام  پيرو «: سياست غله انگلستان را اصالح می کند

از برنامه اوليه تغيير کرده و  ژوئيه، نظر انگليسی ها با توجه به محصول خوب 
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اين کار باعث باال . نظامی هستند در حال عقد قرارداد برای تأمين غله نيروهای 

تأثير قابل توجهی بر تأمين غذای  رفتن قيمت ها می شود، اما انتظار نمی رود 

می کند که انگليسی ها خريد غله از  کالدول نيز افشا )١٨۴(» .محلی داشته باشد

مقامات نظامی در محل مشغول «: اند ايران را در مقياس وسيع از سر گرفته 

اما مشکالت قابل توجهی . کند، هستند خريد ذخاير غله که برای چند ماه کفايت 

.) ]  Gilman (ژنرال گيلمان [آنهاست؛  به خاطر کمبود سکه نقره گريبانگير 

   )١٨۵(» .برطرف شود انتظار دارد اين مشکل طی يک ماه 

تا  ، افشا می کند که انتظار نمی رفته١٩١٩ژانويه  ١٠گزارشی در وايت در

اکنون  هم « :وايت می نويسد. غله ای از بين النهرين برسد١٩١٩پيش از تابستان

و تونلی  يک خط آهن به عرض يک متر از بغداد تا روز  به اتمام رسيده است 

انتظار می  بنابراين . هم که از کوههای طبل عبور می کند به اتمام رسيده است

اين کار باز هم  بی ترديد . رود که خط آهن تا تابستان آينده به کرمانشاه هم برسد

از طرفی . شد ادامه خواهد يافت و باعث توسعه غرب و مرکز ايران خواهد 

کرمانشاه و همدان برسد  يمت هايی معقول به باعث می شود غله بين النهرين با ق

گردد که سال گذشته در  شروع مجدد قحطی هولناکی  باعث جلوگيری از و

تا آن زمان )١٨۶(» .داشت سراسر مسير قصرشيرين به قزوين و تهران وجود 

بين  فرمانده نيروهای انگليسی در قحطی تمام شده بود؛ ژنرال ويليام مارشال که 

 L.of.C ((  ، L.of.C  )Line يا  » خط ارتباطی«پس از تأسيسالنهرين بود 

of  Communication ( کلنل کپرز «  : درايران، می گويد) Cappers ( مسئوليت

مسير را، نه فقط برای منابع غذايی  هماهنگی منابع و تشکيل دپوها در طول 

... گرفتوسايل نقليه موتوری، برعهده  بلکه برای سوخت و لوازم يدکی برای 

سازماندهی منابع شگفتی آفريد و در اين کار کلنل  من گمان می کنم که کپرز در

مارشال در تشريح )١٨٧(» .بهترين شکل به او کمک کرد به ) Moens (موئنز 
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مسيحی گريخته از اروميه، افشا می کند که دپوهای انگليسی پر  تغذيه پناهندگان 

و گرسنه در طول مسير بايد غذا داده می  انبوه مردم بی خانمان به «: بوده اند

گمان می . منابع ما که به زحمت پر شده بود به سرعت تخليه شد شد؛ و دپوهای 

نظر انسانی کسی نمی توانست چيزی بيش از آنچه ما انجام داديم،  کنم که از 

اما درباره هزينه ای که در نهايت اين پناهندگان بر دوش ماليات  . انجام دهد

ما ملت نوع . انگليسی تحميل خواهند کرد، نمی دانم چه بايد بگويم ان دهندگ

هستيم و اين هم يکی از تاوان هايی است که مجبوريم برای ماجرای  دوستی 

  )١٨٨(» .ايران بپردازيم نابخردانه 

 

 ها انگليسی توسط غله خريدهای درباره ايران دولت نظرات

باعث  غذايی ازسوی انگليسی هادولت ايران ترديدی نداشت که خريدمواد 

، ١٩١٨  اکتبر  ۵به تاريخ ) ١٧٧شماره (دريادداشتی . درايران بوده استقحطی 

از آخرين  سفير ايران در واشنگتن، ميرزا علی قليخان نبيل الدوله، ترجمه ای 

ارسال  تماس با وزارت خارجه ايران را درباره رويدادهای ايران به پيوست 

از آخرين  برای آگاهی دولت شما ترجمه ای «: لدوله می نويسدنبيل ا. داشته است

مکاتبات درباره  اين . تماس های دريافتی از دولت ايران را به عرض می رسانم

است که نقض بی  اشغال سرزمين ايران به وسيله نيروهای دولت های متخاصم 

مدن عمومی و به وجود آ طرفی ايران است و باعث جريحه دار شدن احساسات 

در توضيح . وجه آن است اوضاعی بحرانی گرديد که قحطی هالکت بار يک 

انتظار دارد اطمينان دهد  اطالعات پيوست، مايلم اعالم دارم، ايران از آمريکا 

اين سرزمين باستانی را مبتال  پس از جنگ، چنين شرايط نااميدکننده ای که مردم 

اصول بزرگ انسانيت و عدالت  يم ما اطمينان کامل دار. کرده است، تکرار نشود

روزگار صلح دامنه اش به ايران هم  که از سوی دولت شما بيان شده است، در 
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کشورهايی است که سال های طوالنی مصائب  ايران يکی از . کشيده خواهدشد

يکی از پيوست ها » .رنج طوالنی تاب آورده است چندگانه ای را با شکيبايی و 

). بدون تاريخ(ايران به سفارت ايران در لندن است  جه تلگرامی از وزارت خار

سفارت انگلستان سياست خود را تغيير نداده است «: است در اين متن چنين آمده 

انگلستان مشغول ارسال نيروها و . به اين امرعالقه مند نيست و به هيچ وجه هم 

ی هم به به بخشهای مختلف شرق وغرب ايران است و هيچ اعتناي تجهيزات خود 

مقامات انگليسی در اکثر بخشهای کشور مشغول . دولت ما نمی کند اعتراضات 

اين فرآيند، به خاطر اعمالی که کشورهای متخاصم . گسترده غله هستند خريد 

 خاک ايران انجام می دهند، به مشقاتی که مردم ايران بدان دچارند می در 

شمار  ی که در اثر آن هر روزمصائب گوناگون اين ملت، از جمله قحط . افزايد

روشن است . ازمردم می ميرند، به خاطراين تهاجم خارجی استکثيری 

اگر ...مردم چگونه به چنين اعمالی ازسوی انگليسی ها نگاه می کنند که 

انگليسی ها ادامه پيدا کند، بار ديگر ايران صحنه جنگ خواهد شد و  اشغال 

ً درسال قحطی اوضاع  و خشکسالی، به وجود خواهد  وحشتناکی، خصوصا

ارائه کرده ] آمريکا[پيوست ديگری که نبيل الدوله به وزارت خارجه  » .آمد

 ١٩١٨ مارس١٩است که در»کميته نارضايتی عمومی«ترجمه اعالميه است، 

ايران  سفارت انگلستان يادداشتی به دولت  ١٩١٨مارس  ١١در .صادر شده است

انگليسی  طالع داده شده است که نيروهای می دهد که در آن به دولت ايران ا

است رسماً  دولت ايران خواسته شده  درآستانه يورش به غرب ايران هستند و از

در پاسخ، » عمومی کميته نارضايتی «. پليس جنوب ايران را به رسميت بشناسد

کند که در آن انگلستان  خود اعالميه ای صادر می  ١٩١٨مارس  ١٩جلسه  در

: اعالميه چنين می گويد اين . ز قحطی مقصر شناخته شده استبه خاطر برو

منابع غذايی در ايران، ايران  عالوه بر اين، دولت انگلستان با خريد و ذخيره «

   )١٨٩(  » .را دچار قحطی و کمبود وحشتناک کرده است
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 در قحطی  و ها انگليسی توسط باکو به ايران از غذايی مواد و آذوقه صادرات
 گيالن

، در پيوست به محتوای ١٩١٨ژانويه  ١۵لدول در گزارشی به تاريخ کا
هايی اشاره می کند که از تعدادی از ميسيونرهای آمريکايی در ايران  نامه 

يکی از اين پيوست ها بخشی از يک نامه از سوی کشيش . کرده است دريافت 
است که اوضاع رشت در آن  ١٩١٧دسامبر  ٢٨موری به تاريخ . ا چارلز 

اين سند مهم دربردارنده اين واقعيت است که در ژانويه . شده است توصيف 
گيالن از چنگ قحطی آزاد شده است و تنها پناهندگان ديگر نقاط ايران   ١٩١٨
  :موری می نويسد. گرسنگی هستند دچار 

که  نياز به کمک رسانی در اينجا، پيرو آنچه که به شما تلگراف کردم، آن گونه 
اينجا  مردمی که در . ط کرده ايد ابداً برخاسته از اوضاع محلی نيستشما استنبا

فالت  نياز به کمک دارند، هزاران نفرند که از سکونتگاه های فقرزده خود در 
زن،  همين اآلن دو . ها و کوه ها و روستاهای بسيار دور از رشت گريخته اند

پذيرفتن  توانستيم از يکی با شوهرش و سه بچه کوچک در طبقه پايين هستند که ن
. آمده اند اين مرد و خانواده اش از زنجان در نزديکی اينجا . شان سر باز زنيم

اند، چنان  دو ارتشی که يک سال پيش در آن منطقه در جنگ با يکديگر بوده 
رو به رشت  غارت کرده اند که چيزی برای آنها نمانده است تا بخورند، از اين 

آنها حقيقتاً . بود که برنج در اينجا فراوان و ارزان خواهد آمده اند، به گمان اين
هم نيست که پيدا  غير از کهنه پاره های تنشان چيزی ندارند و در اينجا کاری 

روستايی در چهار مايلی  او در : آن زن ديگر اين داستان را روايت می کند. کنند
روند تا بخرند يا آنجا می  همدان زندگی می کرده است، اما سربازان روس به 

درگيری شوهرش کشته  غارت کنند و بعد بين شان درگيری می شود و در آن 
و بقيه ) ها از آن او بوده اند شوهر او شتربان بوده و حيوان (هفت شتر . می شود

کوچولوی نوزاد خود را به سه  او دختر . دار و ندارشان را از آنها می گيرند
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زندگی و چيزی برای خوردن پيدا  م جايی برای تومان می فروشد تا شايد دست ک
به . داليلی بچه به او پس داده می شود به . کند و چند روزی بيشتر زنده بماند

آن مرد مقدار بخور و . خواهند کار کنند نظر می رسد که اين افراد پاکند و می 
ر دريافت می کند و ما خودمان هم، همان طو نميری برنج از يک کميته اسالمی 

روزگار قيمت های باال و ضرورت کمک به  که درک خواهيد کرد، در اين 
کودک آن خانواده بزرگ . توانيم به مردم بکنيم خدمتگزاران، کمک اندکی می 

  .تر چند شب پيش تلف شد

دوری  نفرهم اکنون دراين شهرند که از نقاط  ٧٠٠٠بنابر برخی تخمين ها حدود 
نزديک  آنها از روستاهای . ف تبريز آمده اندمثل زنجان و همدان و حتی اطرا

نفر  ۴٠٠٠  گزارشها حاکی است که . رشت نيستند، مگر درصد بسيار کوچکی
باشند، با اين  ممکن است تخمين های فوق، بسيار زياد . ديگر هم در راه هستند

و همين طور  حال اين حقيقت دارد که ساختمان های تکيه ها هر شب پر هستند 
مردم می توانند  تمان ها، اصطبل ها و آلونک ها و هر جای ديگری که تمام ساخ

مردمی است که جايی  کف بسياری از اين ساختمان ها، شب ها پوشيده از . بيابند
شب ها در خيابان می  شمار زيادی . برای دراز کشيدن يا خوابيدن نداشته اند

يا ساختمانی دراز  يوار که در پناه د -ما آنها را در همه جا می بينيم -خوابند
گل و سنگ فرش و  کشيده اند و در اکثر موارد چيزی هم زيرشان نيست مگر 

که روی چهار تا  رويشان هم چيزی نيست مگر يک پتوی نازک يا عبايی 
انگلستان گفت، بنا به  دستيار ايرانی معاون کنسول . ششنفر کشيده شده است

گرسنگی و يا بيماری  برهنگی يا نفر در اثر  ٢۴اطالعات او، در يک شب، 
) ميدان اصلی شهر(ميدان  شنيده ام دو زن در سبزه . های ناشی از آنها مرده اند

  .کف خيابان دراز کشيده و وضع حمل کرده اند

درستی   وجدان را شايد ثروتمندان رشت، اگر از گمان می کنم اين بار
بايد، اين بار را بر دوش اما آنچنان که . باشند، بتوانند بردارندبرخوردار 
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گيرند و انسان ها رنج می برند و می ميرند و ما در رشت احساس می  نمی 
  )١٩٠. (بايد کاری کرد تا اين اوضاع برطرف شود کنيم 

از بيمارستان آمريکايی در ) E. A. Douglas  (داگالس. ای. نامه ای از ئی
  :ويدگ ، می ١٩١٨ژانويه  ١۵تهران به کالدول، به تاريخ 

در رشت، در نهم ژانويه، گزارش ) J. D. Frame (فريم ، . دی. دکتر جی
همچنان در شهر گرفتاری و مشکالت فراوانی وجود دارد؛ اما : کند می 

که به آرامی حکومت کل شهر ) يک حزب سياسی جديد(برادران جنگل  اخيراً 
بهترين اقدامات دست گرفته اند، هزينه ها و ديگر موارد را پرداخته و  را به 

را که من تاکنون در اينجا ديده ام برای بخش بزرگی از پناهندگان تهيه  امدادی 
کار چندانی برای بيماران يا مراقبت مناسبی از . سازماندهی کرده اند و 

آنها در گام نخست با کسب اجازه برای . انجام نگرفته است) نوزادان(  کودکان 
ت گرفته اند و صادرات بدون مجوز را ممنوع کنترل برنج را به دس هر بار، 
آنها سپس فقرای موجود را ميان ثروتمندان شهر تقسيم کرده و چند  . کرده اند

. را هم به روستاها فرستاده اند تا در آنجاها از آنها مراقبت شود هزار تن 
های مردم از کوه ها می آيند، آنها مغازه ها و ديگر اماکن را  همچنان گروه 

اين اقدامات در حال حاضر تا . های پناهندگان اجاره کرده اند ی ايجاد پست برا
لکن همچنان شمار زيادی از مردم به . رنج مردم کاسته است حد زيادی از 
از اين . بودن مراقبت ها برای آنهايی که ضعيف ترند، می ميرند خاطر ناکافی 

  .اسخی داده شوداميدواريم به درخواست اخيرمان برای امداد، پ رو ما 

 ارادتمند شما

    داگالس، بيمارستان آمريکايی ها  . ای. ئی

مستثنا  » بی صداقتی عام شرقی«با اين حال، به نظر می رسد که شهر رشت از 
افراد (مازندران  رشت و ايالت ثروتمند «: کالدول اين گونه توضيح می دهد. بود
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) تهران مستقل هستند حکومت  جنگلی به رهبری کوچک خان، در آنجا تقريباً از
رسيدگی به اوضاع قحطی را  کنترل ارزاق را سازمان داده اند و به طور مؤثر 

اما ميسيونرهای . رشت ارسال کرد کميته ما مقداری پول به . به دست گرفته اند
گفتند که به خاطر اقدامات مؤثر انجام  آمريکا در آنجا، آن را باز پس فرستادند و 

آسودگی رشت ديری نپاييد » .نيازی نيست ست جنگلی ها، به کمک ما گرفته به د
  .و تالش های جنگلی ها دوام نيافت

پس از شکست جنگلی ها در منجيل، انگليسی ها رشت  ١٩١٨در ژوئن 

اواخر  تالش جنگلی ها نيز برای بيرون راندن انگليسی ها در. اشغال کردند را 

روزنامه  . رشت به دام قحطی افتاد ،١٩١٨در اوت . ،شکست خورد١٩١٨ژوئيه

نامه «: دهد از کمبود غذا در رشت گزارش می  ١٩١٨اوت  ٢١ايران مورخ 

باالی مواد  های واصله از شهر خبر از مشقت فوق العاده زندگی و قيمت های 

شانزده تومان  قيمت برنج به جعبه ای . غذايی در شهر و حوالی آن می دهند

حتی برخی از  مردم، خصوصاً فقرا، و . بسيار کميابندرسيده و ديگر ارزاق هم 

های اخير اميدها  با اين حال، در پی بارش . اغنيا، از عهده امور خود برنمی آيند

مرتفع شده و محصول  بار ديگر جان گرفته اند و اميد می رود مشکالت گذشته 

عان نيز حادث نشود و زار اگر اوضاع آشفته بار ديگر . برنج خوبی تضمين شود

اوضاع به زودی بسيار بهتر شود  از برداشت محصول منع نشوند، احتمال دارد 

» .پانزده روز ديگر فراهم باشد و انتظار می رود برداشت نخست تا حدود 

: برنج در تهران شکايت می کند روزنامه ايران پانزدهم سپتامبر از قيمت باالی 

وارد شده است، اما در مقايسه با  پايتخت طی هفته گذشته حجم زيادی برنج به «

محل کشت (درباره قيمت برنج در مازندران  حجم آورده شده و اطالعات رسيده 

اخيراً برنج نو در مازندران . همچنان به شدت باالست قيمت برنج در تهران ) آن

با اينکه کرايه حمل برای . هجده تومان فروخته شده است من پانزده تا  ۴٠هر 

مازندران به تهران تنها بيست و پنج تومان است، قيمت برنج  ز من ا ١٠٠هر 
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تومان نبوده است، دليل اصلی اين امر منفعت  ١٣٢من کمتر از   ١٠٠برای هر 

  )١٩١(» .برنج بوده است طلبی تجار 

بروز قحطی در گيالن به طور کلی ناشی از صادرات انگليسی ها به باکو 

در . ره اطالعات زيادی به دست می دهداست که دنسترويل در اين با بوده 

در نامه ای به تاريخ . ، انگليسی ها نيرويی به باکو اعزام می کنند١٩١٨  اوت 

کمبود غذا در )١٩٢(، يک افسر انگليسی به نام کلنل کيورث ١٩١٨اوت   ١۵

را توصيف می کند که دو ماه است چيزی به باکو وارد نشده و کارگران  باکو 

تقصير اين وضعيت نابسامان به )١٩٣. (ه گرسنگی قرار دارنددر آستان نفت 

» شکست اقدامات دولتی«ملی شدن کشتيرانی از سوی بلشويک ها و  گردن 

انگليسی ها برای مقابله با قحطی در باکو چنين تصميم )١٩۴.(می شود انداخته 

بهترين شيوه برای خدمت به منافع ما اين است که از هر جايی «: گيرند می 

می شود، آذوقه و محصول را خريداری کرده و سپس آنچه را که به  که 

 آورده ايم به مقامات محلی تسليم کنيم، دست 

ايران آشکارترين منبع )١٩۵(» .آنگاه مراتب را به اطالع عموم برسانيم

به زودی، مردم گيالن از منابع غذايی خود مانند برنج، هندوانه . باکو بود آذوقه 

بنا بود ايران برنج و غله باکو را از گيالن )١٩۶.(ار محروم شدندحتی خاوي و 

اوت، دنسترويل از باکو به گيالن باز می گردد  ٢۴در . لنکران تأمين کند و 

خواباندن نهايی غائله « : داليل بازگشت خود را چنين توضيح می دهد و 

] يروهان[خان، چنگ انداختن بر هر چيزی که دستم برسد برای تقويت  کوچک 

  )١٩٧(» .هماهنگی ها برای تأمين برنج از منطقه گيالن و انجام 

آن  به اين ترتيب برنج گيالن به باکو ارسال می شود، در حالی که ايران و به تبع 

) ١٩٨. (خود محروم کردند رايخاوگيالن راحتی از عسل و. گرسنه است گيالن،

به خاويار نشان  ه چندانی دنسترويل گزارش می کند که نيروهای انگليسی عالق
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مواد غذايی از  اقدام بی فرجام دولت ايران در برابر صادرات )١٩٩. (نداده اند

آن بناست  گيالن به دست انگليسی ها صدور اليحه ای است که بر اساس 

مأموران  گردد و در اين راستا از » ممنوع«صادرات غذا از منطقه خزر 

کالدول  طلب می شود؛ اين موضوع را گمرکات ايران هم هوشياری بيشتری 

، ١٩١٨  سپتامبر  ٧به تاريخ ) ١۶٢٣شماره (در يادداشتی . توضيح داده است

صادرات  وزارت خارجه ايران، هيأت نمايندگی آمريکا را از اليحه ممنوعيت 

ايران مفتخر  وزارت خارجه شاهنشاهی «: مواد غذايی از ايران مطلع می کند

با ممنوعيت  خه از تصميم دولت فخيمه را در رابطه است به ضميمه، يک نس

محتوای آن را  البته شما . صادرات انواع غله و ديگر انواع مواد غذايی ارائه کند

پيوست يادداشت  » .برای شهروندان دولت بزرگ آمريکا اعالم خواهيد کرد

 ٢٧ داخله، به تاريخ ، نامه ای از وثوق الدوله، رئيس الوزراء، به وزير ١۶٢٣

را دريافت  ٢۴١٧شماره  نامه شما به «: ، حاوی اين مطالب است١٩١٨اوت 

تصميم کابينه درباره ممنوعيت  کردم که در آن درباره وظيفه خود در رابطه با 

در پاسخ به . خزر پرسيده بوديد صادرات محموله های غذايی از ساحل دريای 

های الزم را برای تمام دستور شما اطالع می دهم که به سرعت اقدام کرده و 

گندم، جو، برنج و تمام انواع  مرزهای ايران در رابطه با ممنوعيت صادرات 

ً وزارتخانه های امور  . غله و همچنين گاو و گوسفند، صادر فرماييد لطفا

اقدامات الزم برای اجرای  خارجه، ماليه و فوايد عامه را مطلع فرماييد تا تمام 

افتخاراً «: اين اسناد می نويسد الدول درباره تهيه نسخه ک» .اين دستور انجام شود

بازرگانی و هيأت تجارت جنگ  به پيوست، چنانچه احتماالً موردنظر اداره 

، از ١٩١٨سپتامبر  ٧به تاريخ  ) ١۶٢٣شماره (باشد، ترجمه ای از يادداشت 

آن ممنوعيت صادرات مواد  وزارت خارجه ايران را تقديم می دارم که در 

  )٢٠٠(» .است ايی به طور خاص از ايران اعالم گرديده غذ
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 ها انگليسی سوی از غذايی مواد خريد و ايران شرق پليس

بی ترديد می توان گفت، قحطی درخراسان به خاطرخريد انبوه و کالن 
ديکسون ،  .آر. ئی. سرلشکر دبليو. غذايی از سوی انگليسی ها بوده است مواد 

اطالعات  و مسئول تهيه آذوقه و تدارکات،» انپليس شرق اير«کل بازرس 
جنگ ،  در آغاز. درباره خريد مواد غذايی انگليسی ها به دست می دهدمفصلی 

شرق  پليس «ايران به اشغال انگليسی ها و روس ها درآمد و به اصطالح شرق 
ها  ، انگليسی ١٩١٧با خروج نيروهای روسی در پاييز . تأسيس شد» ايران

مارس   ١١ل به سمت مشهد و مرز روسيه پيشروی کرده و در ماي ٣٠٠حدود 
که  هنگامی «: ديکسون اضافه می کند. ، مشهد را اشغال می کنند١٩١٨
تهيه  به خراسان رسيدند، به سرزمينی وارد شدند که هميشه ] ی انگليسی[نيروها

فاده است غذا برای آنها و حيواناتشان مقدور بود و هم می توانستند برای خودشان 
و به  کنند و هم می توانستند ترابری خالی در حال بازگشت را با آن پر کنند 

می  مناطق محروم تر تحت اشغال پليس شرق ارسال کنند؛ و آنها هم، چنين 
تجهيزات ديکسون تأکيد می کند، علی رغم آنکه مهمات و )٢٠١(» .کردند

در  محل يا در«از هندوستان می آمد، نان، گوشت، غله وعلوفه پزشکی 
غرب  درست درزمان اعزام دنسترويل به )٢٠٢(» .قابل تهيه بودخراسان 

نيز   ) Malleson (ماليسون  به سرکردگی سرلشکر »هيأت نظامی«، يک ايران 
حمله «مقابله احتمالی با  هدف اعالم شده اين نيرو ) ٢٠٣( .به مشهد اعزام شد

آماده سازی منابع محلی  هيه و ، سازماندهی اطالعات و ت»ترک ها و آلمانی ها
قبل از «: ديکسون می افزايد . برای نيروی بزرگتری بود که انتظارش می رفت
از نيروی کوچکی که قبالً در  آنکه در آنجا مسئله ای درباره ارسال چيزی بيش 
آماده سازی های گسترده ای  آنجا قرار داشت، مطرح باشد، پليس شرق ايران 

» .نيروی بزرگ را انجام دهد د امور تأمين و نگهداری يک الزم داشت تا بتوان
مجبور بوده است به سرعت منابع  ديکسون بارها اظهار می کند که او )٢٠۴(

را که انتظار می رفت به شرق  غذايی مورد نياز نيروهای پرشمار انگليسی 
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اظهار  او)٢٠۵. (برای آنها آماده کند ايران وارد شوند تأمين کرده و همه چيز را 
از منابع «تدارکات موظف بوده است  می دارد که به عنوان يک افسر ارشد 

  )٢٠۶(» .برداری کند محلی به کامل ترين ميزان بهره 

جومين بزرگ ترين روستای منطقه گناباد که در نيمه راه ميان قائن و 
به «قرار دارد و مقر معاون والی بود، به دپوی جمع آوری تبديل شد و  تربت 

محل گردآوری منابع قابل تهيه از آن منطقه برای بارگيری مجدد  عنوان 
در تربت، ديکسون . عمل می کرد)٢٠٧(» خالی عازم مناطق شمالی تر ترابری 

والی سعی می کند ديکسون را قانع کند که . والی ايرانی تماس می گيرد با 
درسوخته هايی که پ«غله انگليسی ها را او انجام دهد و از خرده دالالن  خريد 

ديکسون هنرمندانه از اين پيشنهاد طفره . بايد پرهيز کرد» هستند بدترين 
اينجا يکی «: پيشتر در خاش دپوی ديگری به وجود آمده بود)٢٠٨.(رود می 
معدود نقاط حاصلخيز در اين منطقه نامساعد است که يک پست در آن  از 

؛ يکی مرعوب کردن سرحدی شده است که دو منظور را دنبال می کند ايجاد 
  )٢١٠(» .و ديگری جمع آوری آذوقه توليد شده در منطقه)٢٠٩(  ها 

نيروهای گزارش می کند که  ١٩١٨ديکسون پس از آتش بس در نوامبر 
بسته  او مشخصاً بيان می کند که پس از . وارد شده اندانگليسی ديگری به ايران 

خزر، در  يسی مستقر در ماورای استانبول، نيروهای انگل» خط تدارکات«شدن 
از منابع  ايران استقرار می يابند و اين نيروها همراه با نفرات بومی خود بايد 

  )٢١١.(شرق ايران تغذيه می شدند

گزارش مفصل ديکسون درباره نحوه تملک محصوالت کشاورزی سيستان 
، افشا داشته استنقشی که کنسول بريتانيا در سيستان به طور خاص برعهده  و 

از آقای  ما بايد . اما سيستان توانست کار بسياری برای ما انجام دهد«: کننده است
خستگی  ، کنسول انگليس در سيستان تشکر کنيم که به طور .) Gould (گولد 

. فعاليت کرد ناپذير در تقويت توليد و جمع آوری محصول و انتقال آن به خط، 
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بيش از يک مورد  آقای گولد نبود، ما در اغراق نيست که بگوييم اگر تالش های 
  .به طور وحشتناک شکست کامل می خورديم

توانست  گولد نه تنها با کشاورزان برای مازاد محصولشان قرارداد بست، بلکه
عمده  درايران کشاورزان بخش. غله دولت ايران را هم به چنگ آوردسهم 

تبديل  و دولت اغلب برای زمين را به طورجنسی پرداخت می کنند ماليات در آمد
را با  گولد سر بزنگاه توانست اين درآمد غله ای . آن به وجه نقد مشکل دارد

اين  پرداخت وجه آن به طور نقد در تهران به دولت ايران به چنگ آورد و 
. کرد هماهنگی آسودگی دو جانبه قابل توجهی را برای ما و دولت ايران فراهم 

آذوقه و  می چرخيد و هر وسيله ای را که باعث افزايش او پيوسته در اين واليت 
نفوذ او بر  تدارکات می شد به کار می گرفت و اين در حالی بود که شناخت و 
آورد که با  جماعت کاسب، هماهنگی های بسيار رضايت بخشی را به وجود 

درباره به  ديکسون  )٢١٢(» .ربه انجام رسيد حداقل دردسربرای ما، اين کا
ديگر «  : آوردن منابع غذايی در خراسان هم اطالعاتی به دست می دهددست 

درگير بود،  در آن بسيار ) Mark Synge (موضوع بسيار مهمی که مارک سينج 
شمال شرق ايران  اگر بنا بود نيروی بزرگ تری به . تهيه آذوقه در خراسان بود

صوالت کشاورزی مح بيايد، تنها راه برای تأمين آذوقه آن تملک بخش اعظم 
افسر ويژه ای از هند برای  . منطقه و ترتيب دادن خط انتقال آن محصوالت بود
و مارک سينج پيوسته درگير  انجام خريدهای محلی به مشهد اعزام شده بود و او 
ازسر . سرشناس محلی بودند مشورت با سرکنسول و گفتگو با تجار و دالالن 

پشتيبانی کاروان های در حال  اليسون و دورانديشی و احتياط، برای نيروی م
در آنجا امکان تدارک آذوقه نبود،  بازگشت به بخش هايی از خطوط ارتباطی که 

   .»آذوقه بايد در همان محل تهيه می شد
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 ايران پول ارزش رفتن باال

برابری  ابعاد وسيع خريد غله ايران توسط انگليسی ها، داليل افزايش شديد نرخ 
، ١٩١٨تا  سنت بود و  ٧۵/٨در آغاز جنگ هر قران . تبيين می کند قران را نيز

مارس  ١٣  کالدول در گزارشی به تاريخ . سنت رسيده بود ١٩ارزش قران به 
گزارش کنم  افتخار دارم که «: ، از افزايش نرخ برابری قران می نويسد١٩١۶

دی ارزش عا . ارزش تومان ايران در حال حاضر به طور غيرعادی باالست
دالر؛ اما  ٨٧۵/٠  دالر است و بنابراين ارزش تومان  ٠٨٧۵/٠قران نقره ايران 

 ۵/٨برای هر دالر  امروز بانک شاهی ايران برای حواله پانزده روزه نيويورک 
يا بيش از يک سوم  دالر  ١٧/١قران پرداخت می کند که ارزش هر تومان را 

دالر آمريکا بسيار  ارزش  باالتر از حالت عادی می سازد، لکن در حالی که
اين چيزی است که  . پايين است، ارزش پوند انگليس از آن هم پايين تر است

کرده است و به هيچ  قران، اظهار  ۴٠بانک با اعالم نرخ هر پوند استرلينگ 
حواله های حقوق و  از اين رو برای تبديل بيشتر . نرخی هم خريد نمی کند

بخش خصوصی مذاکره  ين هيأت با طرف های پرداخت هزينه های مربوط به ا
: کالدول اضافه می کند » .شده است تا بتوان آنها را با نرخ بهتری تبديل کرد

بانک انگليس در : است اين شرايط غيرعادی نتيجه علل و عوامل گوناگونی «
که حضور بيش از يکصد  اينجا و شعب ديگر آن در سراسر ايران مدعی هستند 

غيرعادی برای قران نقره به  س در نقاط مختلف ايران نيازی هزار نيروی رو
حالی است که ديگران مدعی  اين در . وجود آورده که بر کمبود آن افزوده است

را ] ارز[فروش حواله ها و تبادل  هستند که بانک شاهی ايران، عمالً خريد و 
ولت ايران به پوند استرلينگ به د در انحصار خود دارد و قرار است وامی را 

. است به پول ايران بازپرداخت شود اعطا کند که گفته می شود، اين وام قرار 
امکان پائين نگه داشته شده و به تبع آن  بانک مشتاق است که ارزش پوند تا حد 

به [به اين ترتيب تا حد امکان پول کمتری  ارزش تومان تا حد امکان باال باشد و 
، نرخ برابری قران باز هم ١٩١٧ژانويه   تا)٢١٣. (»پرداخت کند] تومان
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، درباره ارزش ١٩١٧ژانويه  ۶گزارشی به تاريخ  کالدول در . افزايش يافته بود
اظهار می دارم که نرخ فعلی برابری پول های  مفتخراً «: قران می نويسد

نرخ فعلی که ما مجبوريم دالر . غيرعادی است خارجی با پول ايران بسيار 
و همه چيز حکايت از آن دارد که اين نرخ کمتر  قران است  ٩/۴بفروشيم حدود 

] در ايران[شود در اين زمان ارزش دالر آمريکا  اين باعث می . هم خواهد شد
قران است که قيمت تطبيقی آن را  ٢۴پوند استرلينگ  نرخ . سنت بشود ۴٢حدود 

  )٢١۴(  . »همانند دالر می کند

از «: کالدول می نويسد. ال باقی ماند، نرخ برابری با١٩١٨در نوامبر 
دالر طال که . آغاز جنگ، ارزش برابری قران بيش از دو برابر شده است زمان 

قران ارزش دارد و  ۵٠/۵قران می ارزد، هم اکنون  ۴٣/١١طور عادی  به 
به  ٢٠/۵طی فصل گذشته ارزش قران از . کاهش يافته است ٢٠/۵به  اخيراً 

در حالی که ارزش » .نوسان داشته است% ٩به اندازه  رسيده است؛ يعنی  ۵/۶٠
ايران افزايش می يابد، تجارت خارجی واقعی ايران کاهش شديدی پيدا  پول 
وضعيتی  در حال حاضر تجارت خارجی ايران در«: کالدول می نويسد. کند می 

بخش  از آغاز جنگ، تجارت در شمال ايران که . به سر می برد بسيارنامطلوب
تجارت در  شايد . از تجارت آن با روسيه است، تقريباً متوقف شده استبزرگی 

در دوران  جنوب تا حدودی افزايش يافته باشد، اما به طور کلی تجارت ايران 
حجم مبادالت  جنگ به بيش از يک سوم کاهش يافته است و طی يک سال گذشته 

ه می کند که اضاف کالدول » .تنها نصف چيزی است که پيش از جنگ بوده است
، ١٩١٧از آن يعنی  اگرچه شايد در جنوب تجارت به خاطر سال بسيار بد پيش 

غيرعادی و باالی  بزرگ ترين موهبت ايران نرخ «افزايش يافته باشد، لکن 
قران برای پرداخت  برابری ارز است که باعث شده تنها نيمی از مقدار عادی 

با کاهش شديد واردات  که روشن است )٢١۵.(»خريدهای خارجی ضرورت يابد
هنگفت » های نظامی هزينه «و صادرات افزايش شديد نرخ قران ناشی از 

معتنابهی مواد غذايی می  انگليسی ها بوده است؛ که عمالً صرف خريد مقادير 
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در آن دوران، . می کردند علت افزايش ارزش قران را، کمبود نقره تصور . شد
رشد ارتش انگليس برای نقره  تقاضای رو به  .معيار پول ايران نقره بوده است

در ارزش برابری قران منعکس  باعث کمبود آن شد و قيمت آن افزايش يافت و 
ً شديد سکه نقره در  در حال «: کالدول توضيح می دهد. شد حاضر کمبود نسبتا

به خاطر حضور ارتش انگليس است که  اين امر تا حد زيادی . ايران وجود دارد
پرداخت به نيروها و هزينه خريد آذوقه محلی  ادی از اين فلز را برای مقدار زي
هنگام جابجايی نيروهاست؛ يعنی زمانی که پول  عالوه بر اين، اکنون . نياز دارد

به اين منظور، اين پول تا زمانی . کشورارسال شود کالنی بايد به نواحی مختلف 
ها شده اند تا ملزومات شده و کشاورزان راهی شهر که کار برداشت انجام 

. کمبود نقره ادامه داشت)٢١۶. (»باز نخواهد گشت زمستان خود را بخرند، 
عليرغم آنکه ديگر نقره برای خريد محصول به نواحی «  : وايت گزارش می کند

علت اصلی اين وضعيت، . گردد، همچنان کمياب است روستايی ارسال نمی 
 )٢١٧. (»درايران دانسته می شود نگليسیااز نيروهای  حضور شمار زيادی 

انگليسی ها که منجر به قيمت های باال و پيش بينی قيمت های  خريدهای گسترده 
مقدار هم شده بود مشوقی شد برای مالکان تا غله خود را احتکار  باالتر از همين 

همان طور که در فصل . بود» احمدشاه«اين دست مالکان، خود  يکی از . کنند
خواهد شد، ساوثرد تصويری بسيار ناخوشايند از احمدشاه به عنوان  بعد تشريح 

  )٢١٨. (طمع کار و بی رحم به دست می دهد جوانی 

بحث ديکسون درباره مسائل مالی حاوی اطالعات فراوانی است و روشن 
ارزش  کند که درچه شرايطی خريد مواد غذايی انگليسی ها، باعث افزايش می 

ه او با افزايش ارزش پول ايران، قيمت روپيه هند به گفت)٢١٩( .قران شد
زيرا )٢٢٠.(اداره پست ارزان تر از شعبه محلی بانک شاهی ايران بود در 

. نرخ برابری قران روپيه را بر اساس نرخ متوسط ماه قبل تثبيت می کرد بانک 
بر اساس ) نرخ تلگراف شده از هند وبه هند(حالی که نرخ اداره پست  در 

با افزايش مستمر ارزش قران، فرصت برای سودجويی به . ری بودجا نرخ 
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برخی افراد خالق دريافتند که اين قضيه راهی آسان و سريع «: آمد وجود 
انگليسی ها به سرعت اين جريان را متوقف . »ثروتمند شدن است برای 
حل » مشکل آذوقه«، دنسترويل گزارش می کند که ١٩١٨در می )٢٢١(  . کردند
اما مشکل ديگری به وجود آمده است و آن مشکل دستيابی به . است شده 
تأمين «: ايرانی برای پرداخت هزينه های خريد غله و منابع غذايی است پول 

. اما مشکل ديگری در شکل قحطی پول ظاهر شد. ديگر دغدغه نبود آذوقه 
ی ما پول موجود در ايران چندان گسترده نيست و در اين هنگام نيازها مقدار 
سوای مشکل افزايش پيوسته ارزش قران، مشکل )٢٢٢(» .زياد بود بسيار 

رئيس ) Mc Murray (مک موری، » معجزه گر«پول به لطف دست  عرضه 
  .شاهی ايران حل شد بانک 

 ايران خارجی تجارت در ها انگليسی خرابکاری

نادرست کنسول هايزر که در باال آمد دربردارنده موارد» دوست«گزارش 
ايران  برای مثال، اين ادعا که انگليسی ها در حال توسعه تجارت . استبسياری 

خود را  در واقع، انگليسی ها تمام سعی . با بين النهرين بوده اند، نادرست است
با تخريب  . کرده اند تا تجارت ايران با بين النهرين و اياالت متحده را خفه کنند

دادند و بدين  گمرکی دولت ايران را کاهش تجارت ايران، انگليسی ها درآمدهای 
بين النهرين و  ترتيب مانع از آن شدند که ايران غله شديداً مورد نياز خود را از 

آوريل  ١۵در  . اين کار چيزی کمتر از نسل کشی نبود. اياالت متحده وارد کند
 به بين النهرين ، انگليسی ها مقررات جديدی را برای واردات از ايران ١٩١٨

. رسيده بود اعالم کرده بودند و اين موارد در روزنامه های بغداد به چاپ 
اصل و «: کند کنسول هايزر يک نسخه از اين اعالميه و ترجمه آن را ارائه می 

آوری عوارض  ترجمه ای از يک اعالميه که در همان روزنامه درباره جمع 
بين النهرين به  ان در کاالهای وارده از ايران برای ناحيه تحت اشغال انگلست

پرداخت عوارض «  عبارت بود از » اعالميه«عنوان اين » .چاپ رسيده است
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  :و متن آن به اين شرح بود» برای واردات از ايران

در صد قيمت  ١٠ايران مشمول عوارض تمام کاالها و تنباکوی وارداتی از
وارد  ان کاالافرادی که از اير. که در اداره گمرک قابل پرداخت استکاالست 

  :مقررات زير را درنظر خواهند گرفتمی کنند، 

بغداد، خانقين يا مندلی  اظهاريه کاالهای وارداتی به مقامات گمرک در - 
  .يابد انتقال 

مالکان  اگر اين کاالها بايد از جاده های منتهی به اماکن فوق الذکر عبور کنند،  - 
ً با نخستين افسر سياسی که د شوند،  ر مسير خود با او روبرو می کاالها کتبا

دريافت  افسر سياسی پس از . تماس گرفته و اظهاريه را به او تسليم خواهند کرد
اداره گمرکات  ضمانت ازمالک، برای عبور کاالها به سوی بغداد و ارائه آنها به 

  .برای اخذ عوارض، مجوز صادر می کند

از  ت عوارض گمرکی، تمام يا بخشی مالکان کاالها اجازه دارند، پس از پرداخ - 
بريتانيا، با  کاالی خود را درون محدوده تحت اشغال دولت اعلی حضرت پادشاه 

عوارض به طور  اطالع مقامات گمرک و کسب مجوز رايگان مبنی بر اينکه 
  .ندارد، عرضه کنند کامل پرداخت شده و هيچ مانعی برای عرضه کاالها وجود 

دارد  واره بايد يک مجوز وجود داشته باشد که اعالمهمراه کاالها، هم - 
پرداخت  دربغداد پرداخت خواهد شد و يا آنکه به طور کامل  عوارض مربوطه،

ضبط و  بدون هريک از اين مجوزها، اين کاالها را می توان . شده است
  .مصادره کرد

  ) ٢٢٣(، مأمور وصول گمرکات ١٩١٨آوريل  ١۵بغداد، مورخ 

النهرين  هدف از اين مقررات، خفه کردن داد و ستد ايران با بين  روشن است که
تنباکو، قادر  بدين ترتيب، ايرانی ها ناتوان از صدور محصوالتی چون . بود

عالوه . کنند نبودند از غله فراوان موجود در بين النهرين چيزی به ايران وارد 
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متحده را نيز  با اياالت  بر اين، انگليسی ها مانع تراشی در راه داد و ستد ايران
داد و ستد با  کالدول گزارشی از دخالت انگليسی ها در امر . آغاز کرده بودند

دوران قحطی ارائه  آمريکا و ممانعت از ورود منابع غذايی از اياالت متحده در 
  :او می نويسد. می کند

در حنوب کا بايد به دو نمونه از دخالت های انگليسی ها درامر داد و ستد با آمري
قضيه  . اتفاق افتاد ١٩١٧يک مورد در دوران جنگ در اوت . اشاره کنمايران 

نخستين  مربوط به حمل سه هزار کيسه شکر آمريکايی از راه درياست که 
از سوی  نماينده ای . محموله دريايی از اين دست بود که به اين کشور می آمد

دريافت که  ورود به بندرعباس  کارخانه آمريکايی همراه محموله بود و پس از
تحت  ] اينک[به بندرگاه می آمدند ] پيش از اين[تمام حيوانات بارکش که 

ً در ارتباط با نيروی تازه  تأسيس  فرماندهی و کنترل انگليسی ها بوده و عموما
اين مورد،  آمريکايی مسئول در . پليس جنوب ايران مورد استفاده قرار می گيرند

را در دست  که عمالً کنترل اين منطقه (انگليس در اين شهر  به معاون کنسول
نماينده آمريکايی  مراجعه می کند و پس از بحثی طوالنی قرار شد که اگر ) دارد

اجازه داده خواهد  بتواند از خارج از بندرعباس حيوان بارکش تهيه کند، آنگاه 
ول، محموله خود کنس شد بدون ايجاد مزاحمت برای نيروهای انگليسی و معاون 

در حدود بيست و پنج  فرد مسئول محموله تا مسافتی . را بارگيری و تخليه کند
کاروانی از سيصد و پنجاه  مايل در بيرون شهر را می گردد و باالخره می تواند 
مانع مصادره حيواناتش و  شتر فراهم کند؛ اما مالک شترها که قصد داشت 

داشت که تا زمان حصول  شود، اظهار  استفاده از آنها از سوی نظامی ها
او . شد، به شهر وارد نمی شود اطمينان کافی از اينکه حيواناتش ضبط نخواهند 

در آنجا . و به بندرعباس آمد پيش پرداخت کرايه حيواناتش را دريافت نمود 
هنگامی که به معاون کنسول  . ارتش، کاروان او را مصادره و به کار گرفت

آنها قول داده است، اما نمی تواند  اظهار داشت، عليرغم آنکه به مراجعه شد، او 
بدين خاطر محموله شکر . کاروان کند هيچ کمکی به آمريکايی ها يا صاحب 
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اين در شرايطی بود که حمل محموله . ماند اجباراً پنج يا شش ماه در بندرعباس 
معاون . دانگليسی به داخل کشور مجاز بو های شکر هند و دست پروردگان 

باربری دريايی پيشنهاد کرد، در صورتی که  کنسول انگليس به نماينده شرکت 
مبنی بر اينکه خسارت خود را به طور کامل  آنها به وی رسيدی اعطا کنند 
به او خواهد پرداخت، اما به ) حدود هزار دالر(  دريافت نموده اند، پانصد تومان 

ار دالر هم خسارت اين شرکت را جبران که ده هز معاون کنسول اطالع داده شد 
  .پانصد تومان پذيرفته نشد نمی کند و از اين رو 

همين شرکت محموله ديگری به ايران برد، اين بار به محمره؛  ١٩١٩در 
نماينده شرکت اظهار می دارد که بهترين نرخ حمل باری که او می  و 

لغ شصت و پنج روپيه برای تأمين کند برای مسير بمبئی به محمره به مب توانسته 
تن در چهل فوت مکعب بوده است، و اين در حالی بوده است که او می  هر 

برخی شرکت های انگليسی در همان زمان می توانسته اند نرخی در  داند 
  .چهل و پنج روپيه در هر تن را تأمين کنند حدود 

  :کالدول مورد ديگری را تشريح می کند

مستقر  در آنجا نماينده يک شرکت فرش آمريکايی . بودمورد ديگری در کرمان 
زندگی کرده  اين مرد يک ارمنی و تبعه عثمانی بود که دو سال در آمريکا . بود

از هر جای  بود و اين زمان برای او کافی بود تا آمريکا را بشناسد و بيشتر 
ايی مجالت آمريک او روزنامه ها و . ديگری که می شناخت، دوست داشته باشد

آمريکا بود می خواند و  را دريافت می کرد و اغلب مقاالتی از آنها را که به نفع 
آمريکا وارد جنگ نمی شد،  گاه پا را از اين فراتر می نهاد و می گفت، اگر 

. کننده و برنده جنگ بوده است متفقين برنده نمی شدند و آمريکا عامل تعيين 
اين گونه موارد دريافت کرد و  باره کنسول انگليس در کرمان گزارش هايی در
کارگزار که دارای اختيارات محلی  . جاسوسی برای پی گيری فرد خاطی گمارد

منافع ايران منافات پيدا می کند، مطلع  در مواردی است که منافع خارجی ها با 
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شرکت خارجی خشنود نيست، و در هر  شد که کنسول انگليس از اين نماينده 
شرکتش داشت، به نفع ايرانی ها رأی  تباطی با اين مرد يا پرونده ای که ار

ارمنی در کرمان تنگ شد که ترجيح داد  عرصه آن قدر بر مرد . صادر می کرد
نداشت که بدون اخذ اجازه از کنسول  آنجا را ترک کند، اما جسارت آن را 

بنابراين ). خروج از شهر دستگير شود از ترس آنکه به محض (انگليس برود 
چه تضمينی «: در آنجا از او پرسيدند. خواست نزد کنسول رفت و اجازه خروج 
مرد چنان به ستوه آمده بود که » نخواهی گشت؟ می دهی که هرگز به اينجا باز 

تقاضا کرده بود، در واقع از کرمان گريخت و کسی  پس از گرفتن اجازه ای که 
ه شرکت در آن ناحيه منافع شرکتش نکرد و در نتيج را هم مسئول پيگيری 

  )٢٢۴(  . ضرر فراوانی کرد

اجازه  هايزر اين ادعاست که انگليسی ها » دوست«ديگر اشتباه آشکار گزارش 

اگر چنين  . داده بودند يک محموله مهم غله از بين النهرين به ايران صادر شود

آن چنانی  باشد، چرا بايد درست در مرز بين النهرين در قصرشيرين، قحطی 

به هنگام  ود داشته باشد؟ ساوثرد با مشاهده صحنه دردناکی در قصرشيرين وج

غله کافی در  صرف ناهار، اشاره می کند که درست آن سوی مرز بين النهرين، 

« :می افزايد او . در هندوستان نيز غله فراوان وجود داشت. دسترس بوده است

وجود داشت،  فراوان بود که چند صد مايل دورتر، غذای اينها همه در شريطی 

گفتند در بخشهايی  به من .... اما به خاطر نبود امکان حمل و نقل دردسترس نبود

قيمت های کالن دست  از ايران، انبارهای غله قابل توجهی وجود داشت که به 

نيز انبارهای غله وجود  همچنين در آن سوی مرز در بين النهرين . يافتنی بودند

ايران نگون بخت فرصت  . نتقال اين غله وجود نداشتداشت، اما راهی برای ا

دهد، کمتر از يکصد مايل راه  نيافته است که جاده ها و راه آهن خود را توسعه 

دارد و به نظر می رسد توسعه  وجود ] ايران[آهن در تمام اين کشور بزرگ 

. توزيع واقعی ثروت در کشور دارد حمل و نقل اهميت بسيار بيشتری نسبت به 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٣١                                                                      ٣ج

  

  

  

 و نه پول، محتاج است وغذا را ايران به غذا و سيستم حمل و نقل وغذا، 

  » .کرد می توان ازداخل وخارج تأمين راهم بودن امکان حمل ونقل درصورت ف

اين   اينها نخستين موارد از ديده ها و تجارب متعدد من از«: ساوثرد می افزايد

گرسنگی  ن موارد حاکی از که در سفر کوتاهم به ايران تجربه کردم؛ ايدست بود

کشورهای همسايه  هولناک درسرزمينی است که در بخشهايی از آن و نيز برخی 

امکان حمل و نقل دست  اش غذای فراوان در دسترس است؛ اما به خاطر نبود 

کند که غذای خود را  آدمی چشم در چشم اين اوضاع شرم می . يافتنی نيست

درک کرده اند شکمی  اين مردم فقير آيا هرگز  بخورد و به اين می انديشد که آيا

نتوانستم از اطعام  پر از غذا داشتن چگونه است؟ بعد از اين تجارب هرگز 

نمی توانست چنين  گرسنگان سرباز زنم؛ و معتقدم هيچ بشرعادی ديگری هم 

بزر گ دل بسياری  افتخارمی کنم که در اياالت متحده بزرگ ما مردمان . نکند

نيازهای اين قربانيان  به اين کار عالقه مندند و دست کم بخشی از آنها هستند که 

خاطر اقتصاد و سياست  نگون بخت را می فهمند که بخش عمده بدبختی آنها به 

کمک ها شهرتی برای شان  سخاوت مردم آمريکا در ارسال . عقب مانده آنهاست

  ».ظ آن مغرور باشنداز حف در ميان اين فقرای بدبخت به هم زده است که بايد 

: نويسد ساوثرد با اشاره به ضرورت واردات غله ازهند، در پايان چنين می

تواند  ايرانی قحطی زده پول را نه می تواند بخورد و نه بکارد، اما غله را می «

غله را  با وجود همسايه ای چون هند که در آن مقادير زيادی . بخورد و بکارد

بهتر است  خريداری کرد، به نظر می رسد که بسيار می توان با قيمتی معقول 

رساند، زيرا به  به جای توزيع پول، مقداری از آن غله را به دست نيازمندان 

ورود . تهيه کنند هنگام قحطی رعايا اغلب نمی توانند با پول غذايی برای خود 

 خواهد کرد، لکن غله به شکستن تنگناها در منابع موجود غله در کشور کمک 

ثروتمند سود کالن خود  ورود و توزيع کمک های مالی باعث می شود مالکان 
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... مردم ايران ادامه يابد را حفظ کرده و نابسامانی اقتصاد عمومی توده های 

نقليه ديگر؛ استخدام  تالش برای تأمين منابع برای خريد کاميون يا وسايل 

هند و ديگر  از  کارگران روستايی در جاده سازی؛ خريد و واردات غله

امکانات بسيار  تجارت آمريکا ... کشورهای همسايه و بخشهای دوردست ايران

که مردم آن از  جايی . بزرگی در اين نواحی از خاور نزديک در اختيار دارد

و دولت آن با  قبل به کاالهای آمريکايی عالقه مند شده اند و به مردم آمريکا 

ايده آل های  چيز چندانی هم از سخاوت و  احترام نگاه می کنند، هر چند که

  )٢٢۵(» .سياسی زبانزد ما نمی دانند

غله  »  ناتوانی درحمل«درگزارش ديگری، ساوثرد بار ديگر تصريح می کند که

او ذکر  . از بين النهرين به ايران فقط به خاطر نبود يک جاده مناسب نبوده است

النهرين و  وبی ميان مرز بين جاده بسيار خ ١٩١٨می کند که دست کم تا می 

 -توضيح داده شد همان طور که در باال  -با وجود اين. دريای خزر وجود داشت

انگليسی ها مقدار قابل  در ايران ادامه يافت، بلکه  ١٩١٩نه تنها قحطی تا ژوئيه 

آزاردهنده قحطی خريداری  توجهی از غله ايران را عليرغم وجود شرايط 

جاده روز به داخل ايران تا «  : ع جاده را توضيح می دهدساوثرد اوضا. کردند

است، دارای چند گذرگاه کوهستانی  مايل  ٣۵٠همدان، مسافتی که حدوداً بيش از 

کاروان رو در سرزمينی ناهموار و نسبتاً  و طوالنی است و اندکی بهتر از راه 

در  ترک ها در سالهای اشغال اين خطه خشک است، هر چند که روس ها و 

جاده بسيار خوبی از . در آن ساخته اند مقداری راه  ١٩١٧و  ١٩١۶، ١٩١۵

مايل است، ترابری نيروی  ٣٠٠حدود  همدان تا خزر وجود دارد که مسافتی در 

بود و امکان استفاده از جاده تا ميزان دارند مشکالتی بر نظامی و متعلقات آن در

هار که بارش ها قطع شده و مگر تا اواخر ب قابل مالحظه ای وجود نداشت؛ 

حال، اقدامات مؤثری انجام گرفت و تا اواسط  به هر . برف گذرگاه ها ذوب شد
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فورد از اين مسير در حال تردد به ايران بوده و  می امسال کاميون ها و ون های 

در همين گزارش ساوثرد ترديدی به جای نمی » .کنند نيرو و امکانات جابجا می 

کار بهسازی جاده «: بين روز و همدان وجود داشته است بی گذارد که جاده خو

پايان اوت، مسافت مناسبی جاده قابل استفاده در مسير راه  ادامه يافته است و تا 

  )٢٢۶(» .به همدان ساخته شده است کاروان رو از روز 

در در حالی که در برخی قسمت های ايران جاده های خوب وجود داشت، 

نمی  زرگ ترين توليد کنندگان سوخت جهان بود، بنزين پيدا که يکی ازبکشوری 

خارجی  انگليسی ها نه تنها با محروم کردن ايران از بنزين، در تجارت . شد

سخت و گران  ايران اخالل می کردند، بلکه تجارت و سفرهای داخلی را نيز با 

 ٢٩ريخ گزارشی به تا کالدول در . کردن شديد ترابری، عمالً غيرممکن ساختند

شرايط غيرعادی که در اثر  عالوه بر تشريح برخی «: می نويسد ١٩١٨آوريل 

رفتن قيمت ها در پی آنها،  جنگ و قحطی در ايران به وجود آمده است و باال 

     ».محلی به عرض برسانم افتخار دارم اطالعات زير را درباره هزينه ترابری 

يکصد  رای هر بوشل جو و نود تا شترهای بارکش به بيست و پنج تا سی دالر ب

بوشل گندم  دالر برای هر تن يونجه و بيست و هشت تا سی و دو دالر برای هر 

باشد؛ قيمت ها  در ديگر واليات، چه بسا قيمت ها باالتر از اينها هم . رسيده است

تهران هر بوشل  برای مثال، اخيراً گندم در . در نقاط مختلف بسيار متفاوت است

پنجاه مايل  چهار دالر بود، در حالی که در همدان، در دويست و بيست و 

امکانات حمل  تفاوت قيمت ها به خاطر . آنسوتر، قيمت هر بوشل چهل دالر بود

واليت سيستان، در  اخيراً گزارش شد که در . و نقل است که اساساً وجود ندارد

وشل يک دالر و هر ب فاصله کمتر از ششصد مايلی تهران، گندم فراوان است و 

همين زمان، قيمت در  پنجاه سنت به فروش می رسد، در حالی که درست در 

برخی نقاط کشور هم  شهر، هر بوشل بيش از بيست دالر بوده است و در 
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  ».نزديک به دو برابر اين مقدار

شرکت نفت انگليس و ايران . نکته قابل توجه تر کمبود و گرانی بنزين بود

م آن در مالکيت دولت انگلستان بود، حجم گسترده ای دست کم دو سو که 

ارتش محصوالت نفتی خام يا پااليش شده را توليد می کرد و در اختيار از 

ترابری  »بی پايان«در حالی که انگليسی ها نيروی . قرار می دادانگلستان 

هر  را در غرب و شرق ايران در اختيار داشتند، قيمت بنزين در ايران موتوری 

را  شايد حيرت آورترين ارقام «: کالدول توضيح می دهد. لن شش دالر بودگا

اينجا  اخيراً يک مقام دولتی قصد کرد از . بتوان برای هزينه های سفر ذکر کرد

مردی پيدا شد که . به اصفهان برود که حدوداً سيصد مايل فاصله دارد

شد نهصد  خواست او را با خودرو به اصفهان ببرد، قيمتی که مطرح می 

. بود؛ که به نرخ رايج دقيقاً برابر پانصد دالريا هر مايل پنج دالر می شود تومان 

ايستگاههای  گالن شش دالر است و می بايد به طريقی به آنجا که بنزين هر از 

نظر  سفری در مسير اصفهان ارسال گردد، اين قيمت آن چنان هم که به مختلف 

سوخت  است که انگليسی ها مشکل کمبود  واضح» .می رسد، غيرمتعارف نيست

غيرممکن  به طور کلی سفر در ايران عمالً «: کالدول ادامه می دهد. نداشتند

ً از کاميون های  نظامی روس ها و است و آنهايی که سفر می کنند، عموما

جاده  استفاده می کنند، اگر چه حتی اين هم به خاطر نبود انگليسی ها استفاده 

  ».ر و مرور در بيشتر نقاط، کار سختی استهای قابل عبو

او که نمی توانست چنين بهايی «: درباره آن مقام دولتی بينوا می افزايد کالدول  

برای خودرو بپردازد، کوشش کرد تا برای رفتن به شيراز، در فاصله  را 

ششصد مايلی، درشکه يا دليجانی تهيه کند و مجبور شد برای کرايه آن  حدود 

   )٢٢٧(» .بپردازد) اندکی بيش از يکصد دالر(و پنجاه تومان  پانصد 
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 ارزاق تفتيش

تنها  اين اقدام نه . بود» تفتيش ارزاق«واکنش دولت ايران به بحران مواد غذايی، 
جهت  يک جنبه بسيار جالب اين اقدام تغيير . بی تأثير، بلکه بی شک مضر بود

شدن اتهام  خلی و در نتيجه برداشته انگشت اتهام به سوی توليد کنندگان ارزاق دا
تلگرافی چنين می  ، کالدول در ١٩١٨سپتامبر  ١٣در . از دوش انگليسی ها بود

در ايران برقرار شده  از سوی مأمور بلژيکی گمرکات، تفتيش ارزاق «: نويسد
گوسفند و غيره از ايران  صادرات غله، گاو، «: او همچنين می افزايد» .است

درايران تنها منحصر » ارزاق تفتيش «روشن می شود که )٢٢٨(» .ممنوع است
مفتخراً به «: گزارش می کند کالدول اين گونه . به واليت تهران بوده است

وزارت خارجه را به ) ٣٩/٢٢٣(  پيوست يک نسخه ازترجمه يادداشت شماره 
مقررات منتشر شده از سوی آقای  تاريخ بيست و سوم را که دربردارنده 

جابجايی غله در واليت تهران  ، مفتش ارزاق، درباره نحوه خريد و موليتور
به امضای المبرت موليتور،  اين اعالميه که )٢٢٩(» .است، ارسال می دارم

 ١٣( ١٩١٨اکتبر  ۶است و تاريخ  مفتش ارزاق و بازرس ذخاير سلطنتی رسيده 
  :مقررات زير است را بر خود دارد، شامل ) ١٣٣۶ميزان 

سپتامبر  ٢١(١٣٣۶چهاردهم ذی الحجه در صميم هيأت وزيران،دراجرای ت
١٩١٨  (  

موارد  ، به چاپ رسيد، مفتش ارزاق »ايران«که در روزنامه )١١٢٧(به شماره 
  :زير را اعالم می کند

ساالنه  ذخيره دولت تمام محصول گندم واليت تهران، به استثناء بذر و) ١ 
  .ايتخت در اختيار می گيردو مالکان را برای استفاده در پزارعان 

  .حمل گندم از تهران و حوالی آن شديداً ممنوع است) ٢ 

  .خريد و فروش تجاری گندم مجاز نيست) ٣ 
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  .فقط دولت می تواند گندم بخرد) ۴ 

به  کسانی که مانع اجرای اقدامات مفتش ارزاق گردند و از مقررات مربوط ) ۵ 
شود،  اگانه ای که از سوی کابينه صادر می ارزاق تبعيت نکنند، بنا به احکام جد

  .مجازات خواهند شد

جزئيات مقررات به تفصيل ذکر شده است و مهم ترين بخش آن به اين 
  :است شرح 

تهران  همان طور که دراعالميه قبلی ذکرشده است، اگرکسی سعی کند از واليت 
تهران  يت گندم و جو خارج کند، در صورتی که آن گندم و جو مربوط به وال

جلوگيری از  به اين منظور نيروی مخصوصی برای . باشد، ضبط خواهد شد
گندم و جو در  حمل و نقل . خروج گندم و جو از واليت تهران تدارک شده است

کسانی که خانه دارند  . داخل واليت، مثالً برای کاشت، محدوديتی نخواهد داشت
جو خريده اند، فرصت  ن گندم و و پيش از انتشار اين اعالميه از اطراف تهرا

به تهران ) ١٣٣٧عقرب ١(   ١٩١٨اکتبر  ١۴دارند گندم و جو خود را تا قبل از 
خود را نياورند، ديگر اجازه  در صورتی که آنها قبل از اين زمان گندم . بياورند

اما مالکان می توانند گندم و جو  . حمل نخواهند داشت و دولت آن را خواهد خريد
بياورند مشروط بر آنکه مطابق با  ای مصرف ساالنه خود را به تهران الزم بر

گرفته باشند و پس از بررسی اداره  قاعده معمول، قبالً از اداره ارزاق مجوز 
آن افرادی که می خواهند گندم . ببرند مذکور، گندم و جو خود را به خانه هايشان 

د خواهند بود، منوط به آنکه تهيه کنند آزا و جو خود را خارج از واليت تهران 
امضاء رئيس ماليه محلی که از آن جو و  خود را به ) مجوز بارگيری(بارنامه 

کرده باشند تا به اين ترتيب نشان داده شود که  گندم خريداری کرده اند، دريافت 
خريداری شده است؛ و بنا به قانون مالکان بايد  بار مذکور در بيرون واليت 

را پيش از آوردن گندم يا جو خود به تهران،  تفتيش ارزاق مجوزهای اداره 
  .بگيرند
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از  گندم و ُجوی که احتکار و خريد و فروش شود، «: در ادامه اعالميه آمده است
فرصت  مالکان غله دو ماه از تاريخ اين اعالميه » .سوی دولت ضبط خواهد شد

پس از «  : اه سازندداشتند تا دولت را از مقدار و محل نگهداری غله خود آگ
تأمين  انقضای اين زمان، مأموران دولت به زور غله مورد نياز را برای 

اگر «: است در اين اعالميه همچنين آمده » .نيازهای عمومی ضبط خواهند کرد
اند، شخصاً به  آن افرادی که قبل از انتشار اين اعالميه غله خود را پنهان ساخته 

درباره غله خود  مأموران مسئول امور ارزاق را  اداره ارزاق مراجعه کرده و
مقررات اين  درباره غله آنها مطابق با . مطلع سازند، مؤاخذه نخواهند شد

خريداری می  يعنی آن غله به زور و با قيمت دولتی » .اعالميه رفتار خواهد شد
مات کنند با اقدا تمام کسانی که تالش «: اين اعالميه تهديدی هم در بر داشت. شد

مخالفت ورزند، به  مأموران دولتی در نظارت بر انبارهای غله در هر مکانی 
و عليه تسهيل توزيع  عنوان کسانی تلقی خواهند شد که از قوانين دولتی سرپيچی 

چهارم تصميم کابينه در  ارزاق عمومی اقدام کرده اند؛ و بنابراين مطابق بند 
تهديد نهايی » .خواهند شد مجازات ) ١١٢٧(به شماره  ١٩١٨سپتامبر  ٢١تاريخ 

کسانی که مستقيماً با اقدامات  عالوه بر مجازات قطعی تمام «: متوجه مالکان بود
مباشران محلی را که به مخالفت ها  دولت مخالفت کرده اند، دولت مالکان غله و 

  ».دامن بزنند، جريمه خواهد کرد

ميان  ی ها را نتوانست ازخريدهای انگليس اين مقررات کمبود واقعی ناشی از
» احتکار«  به نظر می رسد که مقصود اصلی از اين مقررات آن بود که . بردارد

کابينه وثوق  . و ذخيره سازی مالکان و تاجران مسبب قحطی نشان داده شود
را آورده و  الدوله با دور کردن اتهام از انگليسی ها، وفادارانه به قدرتی که او 

خيلی پيش از  الپوشانی بزرگ ترين تراژدی ايران، . ت کردنگهداشته بود، خدم
   )II.(اين آغاز شده بود
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   سوم فصل 

 بود؟ افسانه ايرانی هولوکاست بزرگ؛ قحطی بررسی ميزگرد ◀

 

 ١٩١٨  تا نوامبر  ١٩١۴جنگ جهانی اول که آتش آن از ماه اوت : تاريخ ايرانی
نصيب  بی طرف را نيز  جهان فروزان بود، ايراِن بی در بخش بزرگی از 

شکستند و راه به  را در هم  طرفی سرحدات ايران  نگذاشت که متفقين با نقض بی
. يافت جنگ نيز تداوم  ها پس از  درون خاک ايران گشودند؛ حضوری که تا سال

شود، وقوع  برشمرده می يکی از مهمترين تبعاتی که برای جنگ جهانی اول 
ماجرايی که دمحمقلی مجد در  . های جنگ است فاصله سال قحطی در ايران در 
آن را در ابعادی » ايران در  کشی  قحطی بزرگ و نسل«کتاب مشهور خود 

با  ها کشته که برخی از آن  ميليون بحرانی انسانی با . بزرگ تصوير کرده است
آيا به راستی قحطی ناشی از جنگ  اما . اند ياد کرده» هولوکاست ايرانی«عنوان 
است؟ نقش هر يک از دول بيگانه  گير بوده  گسترده و همه اول چنين جهانی 

بريتانيا در بروز و تشديد اين  و  حاضر در خاک ايران به ويژه قوای روسيه 
هايی بود که گروهی  پرسش بحران چه بوده است؟ برای پاسخ به چنين 

ژوهشگاه و با همکاری پ» تاريخ انجمن ايرانی «پژوهشگران تاريخ به دعوت  از 
ساختمان مرکز اسناد و کتابخانه ملی ايران  فرهنگی در  علوم انسانی و مطالعات 

» ايرانجهانی اول و قحطی در پيامدهای جنگ «  گردهم آمدند و نشستی با عنوان 
  .کردند برگزار

پژوهشی  بههای تشکيل اين جلسه  بيان زمينه زاده دبيرنشست در دکترالهام ملک   
نقش «    :کردرادرحوزه کاری خودآغاز گذشته تهيه آن ال که ساشاره کرد

ايران در  و بروز قحطی در  های روس و انگليس در جنگ جهانی اول  دولت
بيش  او با بيان اينکه برای انجام اين پروژه . »های جنگ و پس از آن سال
مجلس  سند در سازمان اسناد، آرشيو وزارت امور خارجه و آرشيو  ۴٠٠٠  از 
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بيش از  از مجموع اين اسناد «: قرار گرفت، گفت ای اسالمی مورد مطالعه شور
جالبی به  شد و نتايج  عنوان به صورت مستقيم در اين پژوهش استفاده  ٧٠٠

  ».همراه داشت

دول  هايی که از نقش  زاده با اشاره به روايت ، ملک»تاريخ ايرانی«به گزارش  
نقش  هرچند تصور غالب مبنی بر  قحطی وجود دارد، گيری  خارجی در شکل

پس  های جنگ جهانی و  سال تر دولت بريتانيا در بروز قحطی ايران طی  عمده
های  دولت سوی  از آن را رد نکرد اما کيفيت اين مداخله را با موارد مشابه از 

تالش کرده  انگلستان که «: روس و عثمانی غيرقابل مقايسه دانست و گفت
خريد عمدۀ  ستمدارانه خود را حفظ کند، بيشتر از طريق سيا همواره پرستيژ 

پژوهشی که  و به همين دليل در  غالت در اين موضوع مشارکت داشته است 
قوای  از سوی  داشتيم هيچگونه سندی که نشانه غارت، حمله به مردم و چپاول 

 ها و مقاالت کتاب با اين حال برخالف آنچه در . انگليس باشد، به دست نيامد
کمتر نقش تخريبی در  روس و بعد شوروی سوسياليستی،  منتشره آمده که دولت 

گرفتار مسائل داخلی بوده و  بيشتر  ايراِن آن دوران داشته و پس از انقالب اکتبر 
روسيه طی  دهد دولت  نشان می گزندی از اين سو به ايران نرسيده، اتفاقاً اسناد 

پس از آن با روی کار آمدن دولت  تی سه سالی که در ايران حضور داشته و ح
بسياری به منابع اقتصادی و انسانی  شوروی خسارات و صدمات  بلشويکی 

عثمانی در غرب ايران، نقش تخريبی  دولت  ايران وارد آورده و همزمان با 
  ».اند داشته ای از جنس غارت و حمله  عمده

های  بيماری بروز «يلی چون ها دال اوبا بيان اينکه درمرگ و ميرگسترده آن سال   
های  آشفتگی ای بين اقوام به واسطه  های منطقه درگيری واگيردارگسترده، 

ای  ويژه نقش » مرزنشين های مذهبی در مناطق  اجتماعی و درگيری اقليت
اما  وجود ندارد  ها  آماررسمی از مرگ و مير آن سال«:اند، خاطرنشان کرد داشته

ها بسيار کمتر  سال بر جای مانده جمعيت ايران در آن هايی که  بر اساس گزارش
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ن زمان که آدر روزنامه های بوده و طبق اخبار منتشره  از آنچه گفته شده، 
ترين شهرها   يکی از پرجمعيت اند،  کرده به تفکيک بيان  بعضاً جمعيت شهرها را

کشور  بوده و بر همين اساس جمعيت کل  هزار نفر جمعيت  ٣۵٠شهر تهران با 
  ».است رفته  ميليون فراتر نمی ١٣از مرز 

با اشاره به تصورات پيشبينی و پيش فرض هايی که پيش از آغاز زاده  ملک 
داشت،  شدگان آن وجود آمارکشته قحطی و پژوهش درمورد بحث   آغاز پژوهش
تصور اوليه و بسياری  از کتب و مقاالت موجود پيرامون  هرچند«:کرد تصريح 

  ميليون   های جنگ جهانی اول، مدعی مرگ و مير چند  ی درسالقحطموضوع 
در آن  ميليون کشته هستند، اما اسناد نشان داد  ١٢تا  ٨نفری يعنی چيزی بين 
ً  برهه تاريخی با وجود  قحطی  تلفات زياد، از يک سو داليل مرگ افراد الزاما

تخمينی  ه جمعيت و با توجه ب نبوده است و از سوی ديگر بر اساس جميع اسناد 
ميليون   ١٢  شد، رقم  ميليون نفر بالغ می ١٣ايران در آن زمان که به زحمت به 

ترين حالت  بدبينانه رسد رقم واقعی در  تواند درست باشد و به نظرمی کشته نمی
  ».يک ميليون نفر بوده است چيزی کمتر از 

نتايج  با اشاره به  »پيامدهای جنگ جهانی اول و قحطی در ايران«دبير نشست    
ً متفاوت با اکثر مطالب گفته  به دست آمده در  شده تا  پژوهش مزبور که عمدتا

علمی از  آزمايی و برآورد  را راستی امروز بوده است، دليل تشکيل اين نشست 
يک به  هر  از دوستانی دعوت کرديم که «: نتايج اين تحقيق برشمرد و گفت

موضوع جنگ  ر داخل و خارج از ايران پيرامون های ديگری ازاسناد د مجموعه
کنيم در اين نشست  می اند و تالش  قحطی در ايران دسترسی داشته جهانی اول و 

  ».ببريم انجام شده بهره  های آنان برای تکميل پژوهش  از يافته
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 هر کاهش جمعيتی نشانۀ مرگ و مير نيست: تفرشی *

تحوالت  ژوه، دومين سخنران اين نشست بود که مجيد تفرشی، پژوهشگر و سندپ 
موضوع  دوران جنگ جهانی اول بر اساس اسناد بريتانيا را  اجتماعی ايران در 

در راه  اشاره به مشکالت موجود  او درابتدای سخن با . بحث خود قرار داد
متاسفانه «  : گفت بررسی آرشيوهای اسنادی بريتانيا پيرامون جنگ جهانی اول 

که دسترسی  نخست پراکندگی و گستردگی اين اسناد . شکل وجود دارددو م
ای  نگاه بدبينانه برای پژوهشگران ايرانی دشوار کرده و دوم  ها را  فيزيکی به آن

برخی اعتقاد دارند  آنچنان که حتی  که نسبت به اين اسناد در ايران وجود دارد، 
جنگ جهانی  موضوع  يتانيا در نفع بودن بر اين اسناد ممکن است با توجه به ذی
برای تغيير نگاه محققان  يا اينکه دستکم . اول، دستکاری شده يا جعلی باشند

دار  جهانی اول جهت تحوالت داخلی ايران از جمله جنگ  ايرانی نسبت به 
  ».باشند

جهانی  هزار برگ سند پيرامون جنگ  ٢٠٠تفرشی با بيان اين که چيزی حدود    
نيمی از  از اين ميزان «: آرشيوهای بريتانيايی وجود دارد، گفت در اول و ايران 

. آرشيوهای ديگر شد و نيمی ديگر در  می اسناد در آرشيو ملی بريتانيا نگهداری 
مجموعه  چند  عمده اين اسناد، اسناد وزارت خارجه بريتانيا است که در 

خارجه بريتانيا با  مجموعه اول، تمامی مکاتبات وزارت امور . شود نگهداری می
. موضوع ايران است در تهران يا دواير مختلف در لندن پيرامون  سفارت خود 

ساير شهرهای ايران و  بريتانيا در تهران و  های  مجموعه دوم اسناد کنسولگری
استفاده مسئولين وقت  برای  سوم مجموعه اسناد چاپی در همان دوران است که 

توان به  ها می مهمترين آن ی ديگری که از ها تهيه شده و البته مجموعه
  ».اشاره کرد وزارت درياداری و سازمان امنيت بريتانيا  اسناد 

    

: او با اشاره به مسائل و مطالب پوشش يافته در قالب اين اسناد ادامه داد
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ً به بازتاب تحوالت مناطق تحت نفوذ  نظر جغرافيايی اين اسناد  از « عمدتا
بخصوص در موضوع  پردازد،  فارس، بوشهر و سواحل جنوبی می يعنی بريتانيا 
ها و نيروهای بريتانيايی که  نيروهای ژاندارمری تحت امر سوئدی تقابل 

ولی در . فارس و بوشهر با هم درگير بودند، اسناد بسياری هست در  مکرراً 
شده  سندهايی در آرشيو بريتانيايی ثبت و ضبط شمالی و غربی نيز  مورد مناطق 

شرقی شامل سيستان  از مناطق جنوبی، بيشتر اسناد در مورد مناطق  بعد . است
 ترتيب  يعنی به . بلوچستان و مکران و شمال شرقی و جنوب شرقی است و 

. شرق که وجود دارد اول جنوب، بعد جنوب شرق، بعد شرق وبعد شمال  اسنادی 
در  قوع انقالب اکتبر چشمگير است مساله و مساله ديگری که در اين اسناد 

دولت  بريتانيايی شامل  روسيه است که بحث رويارويی، تعامل و تقابل نيروهای 
  نايب وزارت مستعمرات و  بريتانيا، دستگاه ديپلماتيک بريتانيا در تهران و

در  هايی که  ها و سياست واکنش. هند با اين واقعه در آن مطرح است السلطنه 
  ».غيرهمسو با يکديگر است بعضاً  بسياری موارد متفاوت و

تفرشی با استناد به اسناد مطالعه شده در آرشيوهای بريتانيا به مسائل    
مساله قحطی و «: پرداخت و خاطرنشان کرد شده در کتاب دمحمقلی مجد  مطرح 

غير از زد و  يعنی . مير در اين اسناد بطور آشکار وجود دارد مرگ و 
اقتصادی زندگی مردم  -ای سياسی، مسائل اجتماعیه نظامی و تنش خوردهای 

آنچه که در مقايسه ميان کتاب آقای مجد و اسناد ملی . وجود دارد اسناد  در اين 
وجود دارد اين است که بايد توجه داشت  و اسناد آرشيوهای ملی ايران  بريتانيا 
بوده يا نا عامدانه  دانم  اشتباهی که نمی. کتاب اشتباهی رخ داده است در اين 
ايشان در جاهای مختلف کتابشان هرگونه کاهش جمعيتی را در هر  . آگاهانه
در حالی که مطابق اسنادی که در . واليتی مرگ و مير تلقی کردند و  شهر 

صفحات مختلف ايران، به ويژه صفحات  موجود است در آن زمان در  آرشيوها 
روبرو بوديم يعنی به  ه مهاجرت مثل بندرعباس و لنگه ما مرتباً با مسال جنوبی 

مختلفی، از جمله قحطی، فشارهای حکومت و فشارهای دولت های  داليل
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کاهش  کردند و اين  اشغالگر ايران مردم مناطق زندگی خود را ترک می خارجی 
دو نوبت  مثال اينکه بندر لنگه در . داليل بوده است جمعيت خيلی اوقات به اين 

نکته توجه  اگر به اين . است و دوم خالی از سکنه شده های جهانی اول  طی جنگ
عمان و  مناطق  نداشته باشيم که مردمان اين منطقه به صفحات مرکزی ايران يا 

نبينيم ممکن است  ساير نقاط خليج فارس مهاجرت کردند و آمار و اسناد آن را 
عام شدند، کامل قتل  اين افراد کشته شدند يا يک شهر به طور  تصور کنيم همۀ 

  ».در صورتی که اين طور نبوده است

اين به آن معنا نيست که مرگ و ميرنداشتيم يا «تفرشی با بيان اينکه    
قحطی و "در اسناد بريتانيا اسنادی با عنوان «  : ، تصريح کرد»نداشتيم قحطی 
موضوع قحطی هم از  دهد  وجود دارد که نشان می" برای رفع قحطی تالش 
و هم در اسناد بريتانيا فصل مشخصی را به خود اختصاص  ايران سوی 

کاهش محصوالت و کاهش واردات غالت، صادرات اين محصوالت  که  دهد  می
نيروهايشان در کشورهای همجوار، گرانی  سوی روس و بريتانيا برای  از 

حقيقت اين است که  . غذايی و احتکار از جمله داليل اصلی آن بوده است اقالم 
ً در آن دوران وجود داشته اما بر سر ابعاد  ه مسال قحطی و مرگ و مير قطعا

  ».هايی وجود دارد اين اتفاق بحث دامنه  و 

    

 در اسناد کمتر اثری از نقش مخرب انگليس به ثبت رسيده است: ططری  * 

سخنران  دکتر علی ططری، مدير مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسالمی  
پيرامون  به ارائه آماری از اسناد موجود در اين مرکز  بود که  بعدی اين نشست

پيرامون  او با بيان اينکه . پرداخت جنگ جهانی اول و پيامدهای آن در ايران 
 ٣٠  مجموع  برگ سند و در  ١٠٠٠موضوع جنگ جهانی اول و تبعات آن 

ه، پروند از اين تعداد «: پرونده شکايت مردمی در مجلس وجود دارد، گفت
ايران حضور  کشورهای شاخص درگير در جنگ که در  بيشترين سهم در ميان 
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 ۶عثمانی با  پس از آن دولت  پرونده است و  ٢٠داشتند، متعلق به روسيه با 
  ».دارند های بعدی قرار  پرونده در رده ٢پرونده و دولت انگليس با 

جهانی ون جنگ او با اشاره به موضوعات مطرح شده در اسناد مجلس پيرام   
اموال  التجاره، غارت  عدم پرداخت بدهی و مال«: کرد تصريح  اول و تبعات آن

تجاوز به  سوءاستفاده، قتل و اسارت،  و احشام، اهانت و تخريب شخصيت و 
مجلس به  در  های موجود  عنف و قحطی به ترتيب بيشترين سهم را در پرونده

  ».دهند خود اختصاص می

اينکه نويسندگان عرايض از تمامی طبقات اجتماعی اعم  ططری با بيان   
وران، علما  ايالت، رجال سياسی، زارعين و پيشه رعايا، خوانين و سران  از 
کرمانشاهان ، های گيالن،  استان در اين ميان « :شوند، گفت تجار را شامل می و 

داشتند   راخراسان و خوزستان به ترتيب بيشترين شکايات ثبت شده آذربايجان، 
ناحيۀ  دهد مناطق نزديک به مرز بيشترين آسيب را از  اين موضوع نشان میکه 

  ».اند اقتصادی آن متحمل شده -اجتماعی  جنگ و تبعات 

عرايض  درصد اين اسناد به شکايات و  ٩٠تا  ٨٠ططری با بيان اينکه بيش از    
و حمله   عوامل روس اختصاص دارد و گزارشی از غارت موکالن مجلس از 

آنان  البته اين بدان معنا نيست که «  : ها وجود ندارد، خاطرنشان کرد انگليس
توجه  ها با  انگليس دهد  صدماتی به مردم و کشور ما وارد نکردند، بلکه نشان می

اثری از  اند با حفظ ظاهر کمتر  به تجربۀ سيصد ساله حضور در ايران توانسته
خسارات،  و برای وقوف به اين صدمات و  مخرب خود به ثبت برسانند نقش 

درباره تبعات  راهگشا نيست و بايد به اسناد موجود  مطالعۀ اسناد دوران جنگ 
  ».کرد مراجعه  های بعد  حضور نيروهای خارجی در ايران طی سال

: کرد ها و عثمانيان تصريح  او با اشاره به بدبينی مردم ايران آن دوران به روس   
توضيح  نويسان و شکات برای  شود که عريضه ديده می موارد  در بسياری«

دليلی  اشاره دارند و اين را  ها  داليل شکايت خود از وابستگی افراد به روس
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مردم  بدبينانه  کنند که اين نشان از نگاه  محکم بر ظلم روا داشته شده ارزيابی می
وجود آمده و در   به روسيه دارد که پس از آغاز جنگ نخست ايران و روس به

شود آنجا  عثمانی می در جاهايی هم اين بدبينی شامل دولت  . جامعه وجود داشت
مناطق شمال غرب و غرب  عثمانيان به  های  که مردم با مقايسه حمالت و غارت

کنيم يا شعار  خسارات را باور  شوند که اين صدمات و  ايران متعرض می
  ».ی راعثمانيان درباره اتحاد بزرگ اسالم

سخن ها در ميان ايرانيان  ططری به استناد به همين اسناد از محبوبيت آلمانی   
حضور   جای جای اسناد به شکل ابراز تمايل برای که درمحبوبيتی . می گويد

  .آلمان در ايران مطرح شده استارتش 

به رغم حجم باالی «رييس مرکز اسناد کتابخانه مجلس با بيان اينکه    
جمله کتاب آقای مجد و کارهای ديگر  آوری شده تا امروز، از  جمع اسناد 

، »تکميل نشده شود پازل اسناد جنگ جهانی اول هنوز  احساس می دوستان، 
هر روز در اين حوزه اسناد جديدی طرح و درباره آن بحث «:کرد تصريح 

  ».اشدگيری زود ب رسد هنوز برای نتيجه چنين شرايطی به نظر می در  شود و  می

       

 ای نوظهور قحطی يک مساله ادواری بود، نه پديده: طاهراحمدی *

که طاهراحمدی پژوهشگر تاريخ بود سخنران بعدی اين نشست، محمود 
خشکسالی و قحطی در دوران جنگ اول جهانی  خود را پيرامون سخنرانی 

 نگاری ما خمشکالت تاري يکی از «او با بيان اينکه . پيامدهای آن ارائه داد و 
از جمله آماری « :، گفت»ارائه آمارهای اغراق آميز از سوی برخی مورخان

حين جنگ  ميليون ايرانی بر اثر قحطی در  ١٢تا  ٨و مير که درباره مرگ 
. آيد کجا می ماند که اين آمار از  انسان حيران می. شود می جهانی اول مطرح 

شده و مثالً به  منبسط  ١٩١٨ا ت  ١٩١۴های  گويی جمعيت ايران در فاصله سال
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  ».ميليون رسيده تا يک سوم اين جمعيت کشته شوند ٣٠

که  مساله قحطی يک مساله ادواری بوده، نه يک پديده نوظهور «اوبا بيان اينکه    
دوستعلی خان معير « : ، افزود»در دوران جنگ اول بروز گرده باشد تنها

است و  ای به وضعيت نان داشته  ويژه ناصرالدين شاه عنايت  الممالک می گويد
درباره  اطالعاتی  فرستاده تا  گاه به گاه افرادی را به نقاط مختلف تهران می

شود در برخی اسناد  می کيفيت و کميت نان داشته باشد و همين موضوع باعث 
  ».برسد وقوع خشکسالی هشدارهايی به ثبت  درباره احتمال 

ابق اسناد تاريخی موجود در سازمان اسناد مط«: طاهراحمدی ادامه داد   

هايی از بروز خشکسالی در  نشانه ١٩١۴از  در آستانۀ جنگ يعنی قبل  ملی، 

در . باران بود ها يکی کمبود  اين نشانه. نقاط کشور مشاهده شده بود بيشتر 

طبيعی ميانگين بارش باران در ايران يک سوم بارش جهانی است و  حالت 

در آن . دهد، خشکسالی در راه است زان اندک کاهشی نشان میمي اين  هرگاه 

ميزان بارندگی در بسياری از مناطق به  هايی مبنی بر کاهش  گزارش دوره نيز 

از . است بلوک اطراف تهران مثل ورامين و شهريار به ثبت رسيده  ويژه 

 ديگر همزمان بسياری از انبارهای دولتی که غالت ذخيره کرده بودند طرف 

عالوه بر اين باز در برخی بلوک مثالً . حشرات و آفت شدند حمله  دچار 

ها باعث شد بر اساس گزارشی که  نشانه اين . شوند زدگی می دچار ِسن ورامين 

رييس دولت گفته  رسد، به  الوزرا می از وزارت کشور به رييس ١٢٩٢  در اسفند 

هايشان را هر خروار  ها گندم ايد که زارعان با ديدن اين نشانه چه نشسته شود 

دهند که خيلی  بعدها اسناد نشان می. اند فروش کرده به محتکرين پيش تومان   ٨

تر در داخل که برای فروختن  فروش گران اين غالت احتکار شده نه برای  از 

شده  ها در شهرهای مختلف پخش  تاجرانی که از طريق انگليس به 

دهد که بسياری از  ای موجود در مجلس نشان میه شکواييه. نگهداری شد بودند، 
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زارعان پرداخت نشده و آنان برای احقاق حق خود به مجلس  نيز به  مبالغ 

  ».اند فرستاده عريضه 

آباد  که در آن کارپرداز عشق ١٩١۵او با اشاره به سندی مربوط به ژانويه    

ترکستان روسيه و دام زنده از مرز خراسان به  خروج مقدار زيادی غله  از 

روسيه تزاری در  همين تجاری که از طرف «: کرده است، گفت روايت 

تر  شمالی پخش شده بودند، چارپايان و غالت را به قيمت گران صفحات 

خود کارشناسان وزارت امور خارجه . فرستادند ترکستان می به  خريدند و  می

. اند کات ايران هم دخيلاحشام، گمر که در رفتن اين غالت و  اند  گزارشی داده

وزارت  دهد ظاهراً يک تبانی بين برخی کارمندان  نشان می اسنادی هست که 

های وزارت  گمرکات شمال بوده که با استفاده از سربرگ ماليه در تهران با 

مطابق  ١٢٩٢در حالی که از . غالت و دام را قانونی جلوه دهند اين  ماليه خروج 

بنابراين . زنده از ايران ممنوع شده بود غله و دام هيات وزرا صدور  تصويب 

خارج  ها غالت را از ايران  ها و روس شود انگليس اينکه گفته می درباره 

بايد گفت ظاهراً تا حدودی هم تقصير خود ما بوده؛ يعنی از زارع و  کردند،  می

شرايط وزارت ماليه و گمرکات شمال در به وجود آمدن اين  کارمندان  محتکر تا 

  ».داشتند نقش 

برخالف روس ها که اسنادی مبنی بر حمله مغئل « احمدی با بيان اينکه  طاهر   

اسناد  چشمگير است، طبق اسناد موجود در سازمان  به صفحات شمالی وارشان 

زور برده  غلۀ ايران را به  ها با جبر  حتی يک مورد هم سراغ نداريم که انگليس

گرسنگی  ردی هست که در شيراز که قحطی و حتی موا«: ، گفت»باشند

در شيراز  بود، نظاميان انگليس از هندوستان آرد آورده بودند و اين آرد را  شده 

  ».پخش کرده بودند

ميليون کشتۀ قحطی بر چه  ١٢تا  ٨دانم ادعای  نمی«او با بيان اينکه    
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همواره  جمعيت تهران آن روز تهران«: کرد ، تصريح »استواراست مبنايی 

جمعيت شهرهای ديگر  اگر آمار . نوسان بوده هزار نفر در ٣٠٠تا  ٢٠٠  بين 

به  اما  رسد يعنی حتی تبريزکه جمعيت زيادی داشته  که اصال به اين مقدار نمی را

جنگ  های دوران  شده رسد، در نظر بگيريم بدون شک تعداد کشته تهران نمی

گرسنگی  نه فقط به خاطر قحطی و آن هم . ميليون است جهانی اول زير يک 

  ».بلکه بيشتر به دليل وبا و آنفلوانزا

    

 های شفاهی مردم مناطق مختلف توجه کنيم بايد به روايت: نيکبخت* 

از  هايی  رحيم نيکبخت، پژوهشگر تاريخ سياسی هم در اين مراسم به بيان گوشه 

او با  . جان پرداختدوران جنگ جهانی اول در ناحيه آذرباي صدمات و خسارات 

بگيريم  های جنگ در نظر  سال اگر ما قحطی را فقط منحصر به «بيان اينکه 

همراه  به  اما با توجه به کاری که «: ، گفت»شايد اسناد زيادی به دست نياوريم

توانم  می دکتر ططری درباره تحوالت اروميه و غرب آذربايجان انجام داديم، 

نهايت  بی منطقه طی جنگ و پس از آن انجام شده  همين بگويم جناياتی که در 

کاوه بيات  پيش زمانی که استاد  سال  ١٢، ١٠به خاطر دارم . منزجرکننده است

فرمودند  می خودشان  کردند،  کار می» سوز اروميه در محاربه عالم«روی کتاب 

. دندکر رفته گريه می شدند و از ستمی که بر مردم آن منطقه  ها بيدار می که شب

کنيم، طبيعتاً ابعاد ستمی  ما بخواهيم صرفاً بر اساس اسناد صحبت  بنابراين اگر 

کرمانشاه، آذربايجان، خراسان  مرزی يعنی  که بر ملت ايران به ويژه در مناطق 

تواند در  واقعيت را می کوچکی از  رفته، مکشوف نخواهد شد و تنها بخش ... و

  ».بر بگيرد

وجود  ها و زد و خوردهايی که در آن زمان  با توجه به درگيری«او با بيان اينکه  
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، »رساند نمی ها  گزارش ماموران دولتی چندان ما را به واقعيت داشته استناد به 

نظر بگيريم،  دسترسی به دهات را بايد در  پراکندگی روستاها و عدم «: افزود

ببينيم آماری  کنيم، تا  رعيتی که در روستا حاکم بوده توجه  -بايد به نظام ارباب

  ».تواند قابل اتکا باشد که به عنوان آمار رسمی آمده چقدر می

و  پا  ديدگی از قحطی و جنگ مختص طبقات خرده آسيب«نيکبخت با بيان اينکه    

و  های فراوانی از سفر اشراف گزارش«: تصريح کرد ، »رعيت نبوده است

هزينه  دارد که اين افراد با ود بعد از حمالت به اين شهر وجتجار اروميه 

راهی  نرسيدند  عريضه به تبريز آمدند و وقتی به نتيجه شخصی ابتدا برای بيان 

به عالوه همه  در تظلمات اين افراد هست که برخی اقوامشان را . تهران شدند

اند و  راه داشته اين سخن کسانی است که خرج . اند دست داده هايشان از  دارايی

چيزشان را از دست  همان ديار همه  نمونه خروارها انسانی که در  مشتی است

  ».دادند و دستشان به دادخواهی نرسيد

اول،  های جنگ جهانی  او با اشاره به تحوالت غرب و مرکز آذربايجان در سال   

يکی . آورد می مردم آذربايجان دو قحطی عمده را به ياد  خاطرات جمعی «: گفت

هر َمن، دو تومان  دو مقطع گندم  در اين . ديگری ِبش توَمنيک ايکی توَمنيک، و

  ».شود می محسوب  و پنج تومان بوده است، که نسبت به آن زمان پول هنگفتی 

هايی از گزارش بادامچی يکی از ياران شيخ  نيکبخت با خواندن بخش   

به مقطعی ها و عثمانی در آذربايجان که در  روس خيابانی درباره مداخله  دمحم 

مردمان  های شفاهی  روايت به اهميت  اردبيل انجاميد،تحريک عشايرو غارت 

در «    :و گفتهای جنگ، اشاره کرد برای درک اوضاع آذربايجان درسالمنطقه 

توان  گرفت و می های شفاهی را نبايد ناديده  بررسی اين مقطع از تاريخ، روايت

جبران و آن دوره  هان مردم آن ديار اسنادی را با رجوع به اذ قصور و کمبود 

  ».وحشتناک را بازيابی کرد
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 برای طرح دادخواست غرامت به دنبال اسناد باشيم نه افسانه: کاوه بيات  *  

جنگ  پيامدهای «کاوه بيات پژوهشگر برجسته تاريخ، واپسين سخنران نشست  
کم و کيف  ر بود که سخنان خود را حول دو محو» ايران جهانی اول و قحطی در 

بحث احقاق  بيگانه در ايران و  تجاوزات و صدمات ناشی از حضور نيروهای 
  .بندی کرد حق ايران در مجامع جهانی جمع

سال پيش که اسناد وزارت کشور را درباره  ١٨، ١٧«او با بيان اينکه 

کردم، احساس نگرانی داشتم و از خود  می جهانی اول گردآوری  جنگ 

همين قدر کم و اندک  اهم اسناد و مدارک در موقع اين واقعه مهم،  پرسيدم آيا  می

ها بعد که درخدمت آقای تفرشی مدتی در موسسه  سال«: گفت » است؟

معاصر ايران مشغول به کار بوديم، متوجه شديم بخش مهمی از  تاريخ  مطالعات 

 ١٣٠٠و  ١٢٩۵جهانی اول در بازه زمانی  مربوط به جنگ  اسناد کشور 

ساله و  ٨جنگ  وزيری است که به خاطر شرايط خاص دوران  نخست ناد اس

جا  نابودی اسناد، به اين موسسه منتقل شده بود و همچنان در همان خطر 

اينکه  بيات با بيان» .شود و از دسترس پژوهشگران به دور است می نگهداری 

وی ما متوجه شدم ستون فقرات اسناد آرشي که انجام دادم بابررسی هايی «

ماخذ اصلی   اين منبع و«: ، گفت»دهند وزيری تشکيل می اسناد نخست را 

شامل مکاتبات روزانه ميان شهرهای مختلف با مرکز است، بخش  که 

اين خودش يک . است که متاسفانه در دسترس ما نيست از اسناد  چشمگيری 

به خاطر  مثل اسناد مجلس سوم در اين حوزه است و اسناد موجود  کاستی عمده 

تاريخ  تواند به خوبی وقايع مربوط به اين دوره از  دوره فعاليتش نمی کوتاه بودن 

تمام شد، اما برای ما  ١٩١٨به هرحال جنگ برای همۀ دنيا در . دهد را پوشش 

و خروج قوای بيگانه از کشورمان ادامه  ١٩٢١يعنی تا  سه سال بعد  تا دو، 

  ».يافت
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وجود  سنادی که درباره وقايع جنگ جهانی اول در ايراناو با اشاره به نوع ا   

ها  والی حکام، . های عادی و روزمره است اسناد و گزارش مقداری «: ، گفتدارد

يک . است شده  هايی مطرح می   شکايت دادند و  هايی می و کارگزارها گزارش

ً از  مقدارهم اسناد و گزارش وزارت امور  طرف  هايی است که مخصوصا

اين خسارات دو . کنيد ها را ثبت  جه دستور اکيد داده شده بود که خسارتخار

تصور اين بود موضوعی  بخشی مربوط به ابتدای جنگ است که  . بخش دارند

خواستيم برای احقاق حق  می همان موقع  تجاوزی صورت گرفته و . گذرا است

بحث ترک  جنگ و بعد از  اقدام کنيم، اما ديگری بحثی است که در اواخر 

عنوان کنفرانس صلح در اروپا  آيد و احتمال اينکه چيزی به  مخاصمه پيش می

ميان ايرانيان بوجود آمد، خصوصاً  اميد و آرزوی عجيبی که در  شکل بگيرد و 

قرار است ديگر حقی ضايع نشود و  اينکه  بعد از بيانيه وودرو ويلسون مبنی بر 

آيند و  می مليون ايران به وجد  ی از خيل. ای برقرار شود مناسبات عادالنه

. شود برای کنفرانس صلح پاريس می هايی برای تدوين عرض حال آغاز  فعاليت

شود و در  کميسيونی تشکيل می است که در وزارت خارجه  همين زمان 

دهد که خودش از  درآمده نشان می کاظمی  مکاتباتی که اخيراً از مرحوم سيد باقر 

کند به نقاط  می که دستور صادر  کميسيونی است . ن بودهاعضای اين کميسيو

ايم که بتوانيم اعاده کنيم  خساراتی ديده مختلف کشور که اعالم کنند چه صدمات و 

اند به برخی  زاده انجام داده دکتر ملک تحقيق و پژوهشی که سرکار خانم  که در 

ها در قالب کتابی با ها و اسناد بعد گزارش اين  . از اين اسناد اشاره شده است

دادخواهی ما در  شود و مبنای  جلد تدوين می در يک » کتاب سبز«عنوان 

ای به زبان فرانسه هم منتشر  از اين کتاب نسخه گويا . کنفرانس صلح پاريس بود

  ».است شده 

وزارت  اين کتاب با يک ديدگاه خاص سياسی در کميسيونی در «او با بيان اينکه 
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تصميم بر  آن زمان در کميسيون وزارت خارجه «: افزود ، »خارجه تدوين شد

اين يعنی  مغلوبين جنگ قرار دهيم،  شود که طرف مجادله خودمان را  اين می

تکيه شود و  کمتر  نسبت به تجاوزاتی که از جانب بريتانيا و متفقين ديگرش شده، 

اين سند  هايی در گری يکجانبه چنين . بيشتر روی روس و عثمانی تاکيد شود

دعاوی ارضی در کنفرانس صلح  مشابه اين مالحظات را در طرح  . وجود دارد

خواهيم صورت بگيرد، متوجه  می حقی که  بينيم، باز هم احقاق  پاريس هم می

شود که ما  گرفته می آگاهانه تصميم  روس و عثمانی است در درجه اول، يعنی 

رح نکنيم و مصلحت را در جنوب را مط های مرزی خودمان بحث  در خواسته

. جايی بود جلب کنند که به نظر من تاکيد بی بينند که حسن توجه متفقين را  می اين 

شود،  سندهايی که از آن دوره تدوين و منتشر می نوعاً در  به هر حال به نظر من 

  ».دارد چنين مالحظاتی هم وجود 

دو دسته عمده بندی شايعات و صدمات جنگ جهانی به  بيات با تقسيم  

های بيگانه در  رويارويی و تقابل ارتش دسته اول صدمات ناشی از «  : گفت

درگيری،  غربی ايران است که به خاطر طوالنی بودن مسير جبهه  نواحی 

شود که قرار است بجای پشت جبهه قوای  آسيب به مناطقی وارد می بيشترين 

ان جنگ دور است، نقش پشتيبان خاک خودشان قرار دارد و از ميد در  بيگانه که 

دوم صدماتی است که از ناحيه حضور  دسته . لجستيک آنان را ايفا کنند و 

حضور بريتانيا در  شود که نوع  قوای بيگانه بر سرزمين ما مترتب می نظامی 

ً در مناطق شرقی و  بيشتر در وجه دوم نمود پيدا می ايران  کند و عمدتا

کند اما  هر کمتری دارد و انعکاس اندکی پيدا میخرابی به ظا هرچند  جنوبی 

  ».است های بعد قابل بررسی  آن در سال پيامدهای 

طی سال  او با اشاره به بحث غرامت و احقاق حق ايران در مجامع جهانی که 

جنبه  اين بحث متاسفانه تا حدی «: است، خاطرنشان کرد اخيرمطرح شده های 
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غرامت  اگر بحث . پاره کرديم ح گز نکرده سياسی پيدا کرده است و باصطال

بوده اما  ناگزير  مطرح بشود که به نظر من بهتر است بشود، يک جاهايی وقايع 

مثالً در . نبوده است جاهايی هم هست که آنچه پيش آمده، تبعات طبيعی جنگ 

ً تحريکاتی  تحريکات، مداخالت و جناياتی که صورت  آذربايجان  گرفته، بعضا

  ».بررسی است شاهد بوديم قابل  ها و گاهی متفقين  رف روسکه از ط

طريق  بيات با اشاره به برخی مداخالت خارجی در مناطق شمال غربی که از  

ظاهر  های به  اسلحه و توزيع آن ميان اهالی توسط ميسيون واردات غيرقانونی 

قدرت  ا موارد خاصی دانست که به م گرفته، اين اسناد را از  خيريه صورت می

غرامت و  چون  ما برای طرح مباحث مهمی «: دهد و تصريح کرد مانور می

. واقعيات تکيه کنيم ها به  احقاق حق در جريان جنگ جهانی، بايد بيش از افسانه

   )III( ».داريم های بسياری برای گفتن  نظر من حرف جايی که به 
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 تفرشی  با مصاحبه به مجد  پاسخ ◀

   

  نامه تاريخ شفاهی  محترم هفته سردبير

  با سالم و احترام 

، گفتگويی با آقای دکتر ١٣٩٣شهريور  ۵نامه،  آن هفته ١٧٢در شماره 
مقيم انگلستان، انتشار يافته که ايشان طی آن  تفرشی، محقق محترم  مجيد 

  . اند نموده اينجانب مطالبی ابراز » قحطی بزرگ«کتاب  درباره 

آرشيوهای  ها اوقات خود را صرف کاوش در  ای تفرشی سالمطلع هستم که آق
هر چند . نيستم منکر اهميت اسناد فوق يا کارهای ايشان  اند و طبعاً  بريتانيا کرده

فراوان است، ولی طبعاً  واجد اهميت  نگاری ايران  آرشيوهای بريتانيا برای تاريخ
بايد بر  بويژه . نيست تنها آرشيوهای مفيد موجود در جهان در اين حوزه 

متمادی از عمرم را  های  آرشيوهای اياالت متحده آمريکا تأکيد کنم که سال
، مبتنی بر »قحطی بزرگ کتاب «ام و آثارم، از جمله  کرده صرف کاوش در آن 

  .اسناد آن است

 بزرگترين  ترين مجموعه اسناد بلکه  نه تنها بزرگ) نارا(آرشيو ملّی آمريکا 
تعداد مراجعه  ترين الکترونيک جهان نيز هست که بيش پی و چا آثارمجموعه 
اختصاص  کشورها، به خود  را، در مقايسه با مراکز مشابه در ساير  کنندگان 

جمله از  دنيا، از  داده و به اين دليل هر ساله تعداد زيادی از محققين از همه جای 
. حومه واشنگتن دی  بريتانيا و خاورميانه، به کالج پارک در مريلند، واقع در

متأسفانه، طی ساليان  ولی، . کنند تا از اين مرکز استفاده کنند می ، مراجعه .سی
ها بر  بوده و تنها اتکاء آن محققين ايرانی  مديد اين مرکز مهم اسناد مورد غفلت 

  .اسناد بريتانيا بوده است

در «  : پرسد یکننده محترم از آقای تفرشی م انگيز است که مصاحبه برايم حيرت
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بايگانی  کند که تقاضای اسناد  بزرگ آقای مجد اشاره می مقدمه کتاب قحطی 
اسناد  برای او امکان ديدن اين  االن . دهند کند اما به او نمی انگلستان را می

اسناد  به  بنظر من، دسترسی نداشتن «: دهد و آقای تفرشی پاسخ می» هست؟
. غيرفنی است يک حرف کامالً نادرست و  بريتانيا در اين مورد و مقطع خاص

ملی و مصالح  پرونده خاصی به داليل مختلفی که به منافع  شود که  زمانی می
حتی در زمان توليد  گذارند يا  افراد نمی امنيتی بريتانيا مربوط است که در اختيار 

الً سند را بريتانيا ک ملی  سند يا مدتی بعد از آن، بنا به مالحظات مختلف امنيتی يا 
. رديابی و دريافت است ولی اسناد به جا مانده اغلب قابل . کنند امحاء می

نجات يافته آزاد و در  جنگ جهانی اول ادعا اين است که همه اسناد  درباره 
ً . دسترس هستند اين که . شده است موجود نيست و يا آزاد  لذا يا سندی اساسا

اين موضوع و مقطع  در  دهند،  ر نمیسندی موجود است و در اختيار محقق قرا
شناسايی اسناد آزاد  ها است که دنبال  خود من سال. تاريخی درست نيست

در بين آنها هستم که  های خاصی  مربوط به ايران و موضوعات و مجموعه نشده 
اما تا . ام موفق بوده در چند مورد نيز در اين موارد  از دسترس خارج است و 

نيست که اطالعی از آن  جهانی اّول  دانم، سندی راجع به جنگ  آنجايی که من می
دارند، شماره  سندی را سراغ  آقای مجد اگر . وجود داشته باشد و آزاد نشده باشد

طور که گفتم حدود  همان. کنم می يا دست کم سرنخی از آن را بدهند، من پيگيری 
اآلن در دسترس  اول در انگليس هزار برگ سند راجع به جنگ جهانی   ٢۵٠

  ».اند به ايشان نداده چه چيزی را  دانم  من واقعاً نمی. عموم است

ندارد  چنين مطلبی وجود » قحطی بزرگ«حيرت من از اينروست که در کتاب 
متوجه اشتباه  القاعده بايد کتاب مرا خوانده باشد، بايد  علی وآقای دکتر تفرشی، که 

بريتانيا درخواست  گاه ازمراکزاسناد  هيچ که من کنم  تأکيدمی. شد کننده می مصاحبه
  .شود ديده نمی ادعايی  نيز چنين » قحطی بزرگ«ام و در کتاب  سند نکرده

مسئله  دقتی فوق به اين دليل رخ داده که اينجانب در دو مورد به ظاهراً بی
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  :ام استفاده از اسناد بريتانيا اشاره کرده های  و محدوديتسانسور 

ام  نوشته » ايران در جنگ جهانی اّول و اشغال آن توسط بريتانيا«کتاب  اّول، در
طی  جنگ بريتانيا و ساير اسناد نظامی مربوط به ايران  که اسناد وزارت 

/ ١٢٩٩  اسفند  ٣مربوط به کودتای  ، که شامل اسناد ١٩٢١-١٩١۴های  سال
دستيابی اعالم  غيرقابل  و » بندی شده طبقه« ٢٠۵٣شود، تا سال  نيز می١٩٢١

سال  ٣٩کودتای فوق و تا  سال پس از  ١٣٢يعنی تا : توجه فرمائيد. شده است
ً خوشحال . نخواهند بود بسياری از محققين کنونی در قيد حيات  ديگر که  طبعا

اند، در اين  در گفتگوی فوق داده ای که  طبق وعده شوم که آقای دکتر تفرشی،  می
هستند، بتوانند از اين اسناد  زنده  من، تا زمانی که زمينه پيگيری کنند تا امثال 

در  نيز مطلع شوند که اين اسناد  مهم بهره برند و خوانندگان مصاحبه ايشان 
  .اختيار محققان قرار خواهد گرفت خواهد شد و در » آزاد«کجاست وکی وچگونه

 عبدهللا گفتگوی« :دّوم، گفتگويی با من است که يازده سال پيش منتشر شد
البی  علنی شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوی، و اسناد : با دمحمقلی مجدشهبازی 
 تاريخ معاصر ، فصلنامه»ايران بايکوت درحوزه تاريخنگاری معاصر  -سانسور

  .٢٠٠ -١٨١، صص ١٣٨٢، بهار ٢۵ايران، شماره 

: گفتمدر گفتگوی فوق به مسئله سانسور دراسناد تاريخی بريتانيا پرداختم و
شده  بندی  های آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه دولت عملکرد يان م«

طبق اين  . قانون آزادی اطالعات وجود دارد در آمريکا . تفاوت جالبی وجود دارد
شده  بندی  طبقه اسناد  سال  ٣٠اند پس از گذشت  های دولتی موظف قانون دستگاه

شده   بندی طبقه را همچنان در حالت  خود را علنی کنند و اگر بخواهند سندی
تواند با  محقق می در چنين مواردی، . دارند، بايد دليل موجهی ارائه کنند نگه 

اگر دستگاه . شود اطالعات خواستار علنی شدن سند فوق  استناد به قانون آزادی 
اقامه دعوی کند و  در دادگاه فدرال  تواند  دولتی مربوطه امتناع کند، محقق می

بسياری از  رويه،  بر اساس اين . دست آورد سرانجام با حکم دادگاه سند را به 
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مسئله کامالً فرق  در انگلستان . اند اسناد تاريخی در اختيار محققين قرار گرفته
تواند  دولت بريتانيا می . اين کشور قانون آزادی اطالعات وجود ندارد در . کند می

تنها اسناد گزيده و دستچين  شده نگه دارد و   بندی طبقه اسناد را همچنان در حالت 
اقامه دعوی محققان عليه  امکان  بعالوه، . شده را در اختيار محققين قرار دهد

دليل،  به اين . ندارد خاطر علنی نکردن اسناد تاريخی نيز وجود   دولت به
در حالت  اسناد را توانند تا هر وقت که بخواهند  های دولتی بريتانيا می دستگاه

  ».دارند و از انتشار آن خودداری کنند شده نگه  بندی  طبقه

تأييد می  کند بلکه های فوق را نقض نمی گفتگوی آقای دکترتفرشی نه تنها گفته
اسناد  امکان پيگيری  ١٩٩٧تا سال «اند که  توضيح داده به روشنی ايشان . کند

، يکی ١٩٩٧  نتخاباتی درمبارزات ا . ازدسترس عموم خارج شده وجود نداشت
مبدع . بود اطالعات  ازشعارهای انتخاباتی حزب کارگر تصويب قانون آزادی 

به نام جان اسميت  اوليه اين طرح تبليغاتی در بريتانيا يکی از رهبران حزب 
. حزب را احيا کرد به شکست حزب کارگر از مارگارت تاچر،  او با توجه . بود

حزب به تونی بلر جوان  درگذشت و رهبری  انی ولی جان اسميت به طرزی ناگه
اين قانون تصويب  بلر،   تونی بعد از روی کار آمدن حکومت کارگری و . رسيد

ده سال . عمالً اجرايی نشد های مقدماتی تا ده سال  شد اما به خاطر دشواری
مصادف با روی کار  ٢٠٠٧  کشيد که ساز و کار آن مهيا شد و از سال  طول 

قانون وقتی شما سندی را  طبق اين . اجرايی شد ردون براون قانون آمدن گو
و اجازه انتشار آن را  کنيد  توانيد شکايت  رديابی کنيد که آزاد نشده باشد، می

ام و  قانون استفاده کرده تا االن دوبار از اين  ٢٠٠٧من از سال . بگيريد
  ».کنم  های زيادی را در رابطه با ايران آزاد پرونده توانستم 

است ) ٢٠٠٣(مصاحبه من متعلق به يازده سال پيش . مسئله روشن است
، يعنی هفت سال پيش، ٢٠٠٧بريتانيا از سال  قانون آزادی اطالعات در  و 

اند که تا هفت سال  کرده به عبارت ديگر، آقای تفرشی تأييد . يافته است تحقق 
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. نداشت وجود ريتانيادرآرشيوهای ب»قانون آزادی اطالعات«چيزی بنام پيش 
دمحم قلی مجد  من نظر بدبينانه پرفسور «گفتند  آقای دکتر تفرشی نبايد میبنابراين، 

ً قبول ندارم... انگليسی درباره اسناد   ٢٠٠٣سال  زيرا ايشان سخنان » را تقريبا
بهرروی،  . اند اسناد بريتانيا کامالً تأييد کرده مرا درباره وضع آن روز مراکز 

آقای تفرشی،  اميد که  برای محققين غنيمت است و » آزادی اطالعات«اين طليعه 
کودتای  با اتکاء به اين قانون، بتوانند اسناد نظامی و اطالعاتی مربوط به 

محققين  به زودی زود در اختيار  ٢٠۵٣کرده و به جای سال » آزاد«را   ١٩٢١
  .قرار دهند

بلکه  ام نظرات شخصی نيست  ردهعنوان ک» قحطی بزرگ«چه بنده در کتاب  آن
جنگ  های  دولت آمريکا درباره قحطی ايران در سال گزارشی است از اسناد 

اعم از  جمله به منابع ايرانی،  خواستم به منابع ديگر، از  اگر می. اّول جهانی
ولی  شد  می اسناد و خاطرات و مطبوعات، استناد کنم، حجم کتاب چند برابر 

های خارجی  دولت ش آقای تفرشی، گزارش مبتنی بر اسناد روش من، مانند رو
آقای دکتر . اند بوده تحوالت ايران تأثيرگذار يا ناظر فعال  بوده است که در 

درباره قحطی ايران  آمريکايی  های مقامات  توانند بگويند که گزارش تفرشی می
نظر  بگويند توانند  نمی است ولی » آميز اغراق«يا » مغرضانه«يا » بدبينانه«

است زيرا مجد چيزی از  » آميز اغراق«و » مغرضانه«و » بدبينانه«دمحمقلی مجد 
گزينش از ميان انبوه اسناد  نيفزوده و برای اثبات نظر خود به  خود به اسناد 

  .است دولت آمريکا درباره ايران دست نزده 

واالس اسميت موری، شارژدافر آمريکا در  ١٩٢۵در گزارش سال 
- ١٩١٧های  جمعيت ايران طی قحطی سال شود که يک سّوم  گفته می ان، تهر

کند  ميليون نفر ذکر می موری جمعيت ايران را پس از قحطی ده . اند مرده  ١٩١٨
. اند کند که پنج ميليون نفر به علت قحطی از ميان رفته تصريح می و 
بنابراين ميزان ادامه داشت و  ١٩١٩ام که قحطی تا سال  نشان داده کتابم  در 
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آمارهای . که موری گزارش کرده است و مير بيش از آن چيزی است  مرگ 
استخراج  به بعد  ١٩٠٠های  ايران را نيز از اسناد آمريکايی سال جمعيت 

وزارت امور خارجه از هيئت نمايندگی آمريکا در  ١٩٠٠ژانويه  در . ام کرده
وزير مختار . گتن گزارش کندکه جمعيت ايران را به واشن خواهد  می تهران 
وجود ندارد ولی اروپائيان مقيم  دهد که در ايران آمار رسمی  پاسخ می آمريکا 

ميليون  ١٢کسانی که نظرشان معتبر است جمعيت ايران را  ايران و 
ميليون  ١۵تا  ١٣جمعيت ايران را  ١٩١٠سفارت آمريکا در سال  . دانند می نفر 
وزير . دهد ن شوستر نيز همين رقم را ارائه میمورگا . کند گزارش می نفر 

کرده و مطلع جمعيت ايران را  تحصيل کند که ايرانيان  آمريکا تأکيد می مختار 
گزارش، با استناد  در همين . دانند حدود هفده ميليون نفر می ١٩١٠سال  در 
. هزار نفر ذکر شده است ۴٠٠ميزان مصرف روزانه نان، جمعيت تهران  به 
، بر اساس تعداد آراء انتخابات مجلس چهارم، جمعيت تهران ١٩١٧  ال س در 

  .شده هزار نفر اعالم  ۵٠٠از  بيش 

اگر  های هيئت نمايندگی آمريکا در ايران،  با توجه به ارقام موجود در گزارش
سال  ايران را پانزده ميليون نفر بدانيم، بطور طبيعی در   ١٩١٠جمعيت سال 

ولی هم . رسيد نفر می ميليون  ٢٠تا  ١٨يد به اين جمعيت با ١٩٢٠
ده  ١٩٢٠آمريکايی و هم منابع انگليسی جمعيت ايران را در سال  منابع 

ميليون نفر به دليل  ١٠تا  ٨به عبارت ديگر، . کنند گزارش می نفر  ميليون 
جمعيت . اند های مسری، از ميان رفته بيماری ملزومات آن بويژه  قحطی، و 
. کاهش يافته است در صد  ۶٠هزار نفر رسيده يعنی  ٢٠٠  به تهران نيز 

تفرشی ايرادی به آمار فوق دارند بايد ابتدا به بررسی  بنابراين، اگر دکتر 
های فوق بپردازند و  انگليسی مربوط به جمعيت ايران در سال آمريکايی و  اسناد 

ی دوران جنگ اّول نيستم که آيا ايشان درباره قحط مطلع . کنند سپس آن را نقد 
اند يا  انگليسی کار تحقيقی انجام داده ايران بر اساس اسناد آمريکايی يا  جهانی در 

و به آمار و  اند  رسد ايشان تنها پيشداوری خود را بيان کرده ولی بنظر می . خير
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اند واحتماالًشايد  توجه بوده های موجود درکتاب من بی و گزارش ارقام 
  .اند نخوانده را  کتاب 

عجيب  ادعای آقای دکتر تفرشی دال بر مهاجرت ايرانيان در زمان قحطی نيز 
گسترده  در جنگ جهانی اّول و دّوم شاهد مهاجرت «  : اند ايشان گفته. است

لنگه خالی از  هر دو جنگ بندر  ايم، مثالً در  جمعيت در داخل و يا به خارج بوده
خاطر جنگ  به  اند، بلکه  مردم لنگه مردهمعنا نيست که همه  سکنه شد؛ اين بدين 

  ».اند به عمان مهاجرت کرده

ايرانی،  به عبارت ديگر، از نظرايشان در يک دوره چهار ساله سالی دو ميليون 
اين . اند کرده جمعيت ايران، به خارج از کشور مهاجرت  يعنی حدود نيمی از 

دکتر تفرشی سندی  آقای . قيقینظر تح تر به افسانه و تخيل شبيه است تا  گفته بيش
برايم اين شائبه را  عجيب  اين ادعای . دهند دهند و به منبعی ارجاع نمی ارائه نمی
مصروف آخرين اسناد آزاد  تر اوقات خود را  کند که آقای تفرشی بيش ايجاد می

اند و درباره جنگ جهانی  کرده به بعد،  ١٩٧٨های  در بريتانيا، اسناد سال شده 
اند و اين اسناد را  نداده اسناد بريتانيا انجام  کار تخصصی مبتنی بر اّول 

دو جنگ اّول و دّوم  هر  دانستند که در زمان  اگر نه، ايشان بايد می. اند نخوانده
ونقل ايران را به دست  حمل های بريتانيا و روسيه کليه وسائل  جهانی ارتش

ها و قاطرها و شترها و  اسب ه گرفتند و در جنگ اّول بريتانيا بخش عمد خود 
ترتيب برای مردم ايران وسائل  منتقل کرد و به اين  های ايران را به عراق  االغ
حيوانات باقيمانده نيز به دليل  از  ونقل عمومی بسيار محدود شد و بسياری  حمل

کارمندان  سخت شد که حتی مقامات و  در آن زمان مسافرت چنان . قحطی مردند
به امور جاری به سادگی از تهران به  توانستند برای رسيدگی  ان نمیدولتی اير

  .پايه است مهاجرت ميليونی ايرانيان بی بنابراين، ادعای . بروند شهرهای ديگر 

سالهای جنگ  ها ايرانی در و حتی اگر فرض کنيم اين ادعا صحت دارد وميليون
بطور  جا رفتند؟ ، اين پرسش مطرح است که به کجهانی مهاجرت کردنداول 
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ايرانيان  ولی . ايرانيان بوده است ترين محل مهاجرت  سنتی، جنوب روسيه مهم
به شدت  منطقه  های فوق اين  توانستند به جنوب روسيه بروند زيرا در سال نمی

يعنی جنگ و آشوب،  به همين داليل، . درگير وقايع ناشی از انقالب و جنگ بود
ممکن است . مهاجرت کنند اروپا و ترکيه و عراق نيز توانستند به  نمی ايرانيان 

ها ايرانی به  مهاجرت ميليون عمان رفته باشند ولی  ای از مردم بندر لنگه به  عده
طبعاً به آمريکا و هند و . است تصّور  مناطق جنوبی خليج فارس بکلی غيرقابل 

  .چين نيز نرفتند

 

 با احترام فراوان

  دمحمقلی مجد 

 (IV)      
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در اوهايو به  ١٨٨٧در     )    (Wallace Smith Murrayریواالس اسميت مو -١٠ 
سفير  ١٩۴۵  ۴۶ايران و در فاصله  دوره كاردار آمريكا در  او در يك  . دنيا آمد

  )مترجم. (درگذشت  ١٩۶۵موری در  . آمريكا در ايران بود 

 

   Murray, dispatch 115,891. 5018/June 17, 1925  .  11-  

در بسياری از كتابهايی كه در آنها . نويسنده كمی عجيب است  اين ادعای  -  ١٢ 
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آن دوره پرداخته شده،  -از . اختصاص داده شده است  ايران در   به تاريخ 
احمد كسروی ، تاريخ : نمونه نك  باب ١٩١٧ - ١٩١٩  صفحات زيادی به قحطی 

در  ١٣٣۶  فرمانفرمائيان ، فرمانفرما و قحطی  هجده ساله آذربايجان ؛ حافظ 
؛ »  اداری ايران در دوره قاجاريه عبدهللا مستوفی ، تاريخ سياسی و «شيراز ؛ 

شماره های روزنامه های  ؛ و نيز » ايران در جنگ بزرگ«سپهر،  مورخ الدوله 
  )ويراستار(  . رعد و ايران در همان دوره

در جريان جنگ جهانی اول، دولت انگلستان به منظور حفظ منافع  -  ١٣ 
در بخشهايی از خاك ايران قوای ويژه و ثابتی  ای خود،  ستراتژيك منطقه ا

استقرارشان نام های  حوزه عمليات و منطقه  اين نيروها با توجه به . مستقركرد 
. فارس و مشهور شدند قوای انگليسی مستقر در . ويژه ای پيدا كردند

ايران  ليس جنوب كرمان و بوشهر به پ)  South Persia Rifleries (  نيروی 
استرآباد و مشهد تا بيرجند و بلوچستان كه  انگليسی مستقر در شرق ايران، از 

هندوستان و افغانستان را  )  East Persia Cordon (دفاع از خوانده می شد؛  وظيفه 
خاوری ايران كه به همين حلقه خاوری ايران در بعضی از  داشت، حلقه 

  )ويراستار. (پليس شرق ايران ، نيز گفته اند از جمله كتاب حاضر،  كتابها 

در راكينگهام  ١٨٨٨ژوئن    8  ،   (Rolph Hedrick Bader )   بيدر. رالف اچ  - ١۴ 
او يك وكيل بود و از اعضای . ويرجينيا چشم به جهان گشود ايالت  كانتی 

 - ١٨در فاصله سالهای . گرديد عضو حزب دمكرات  فراماسونری و بعدها 
كشور در  كنسول اين  ١٩٢٠ – ٢٢  معاون اول کنسول در تهران و از  ١٩٢٠

  ) مترجم. (مصر گرديد

 15 -      Bader, report, 891. 5017/2, May 20, 1915  

در لوئيزيانا   ١٨٨۶در اول دسامبر  ،) Jefferson Caffery (جفری کفری  – ١۶ 
سی وسياست خارجی وارد عرصه ديپلما ١٩١١او در . گشود جهان   چشم به 

رئيس جمهور در اين عرصه  ۵زمامداری  سال و طی   ۴٣آمريكا گرديد و تا 
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جهانی اول به  گرديد وپس از جنگ  به ايران اعزام  ١٩١۶او در . باقی بود
 – ١٩٢٨(السالوادور، او بعدها سمت سفير آمريكا را در . آمريكا بازگشت

 -  ١٩٧۴(  ، برزيل ) ١٩٢۶ - ١٩٣٧( ، كوبا )١٩٢٨-  ١٩٣٣(   كلمبيا )  ١٩٢۶
بر عهده )  ١٩۴۶ – ١٩۵۵( و مصر )  ١٩۴۴ – ١٩۴٩( ، فرانسه )  ١٩۴۴
. سپرده شد در گذشت و در زادگاهش به خاك  ١٩٧۴آوريل  ١٣او در  . داشت

  )مترجم(

    Caffery, dispatch 236,891. 5017/4, October 9, 1916      17 -   

    Caffery, dispatch 246,891. 5017/5, October 17, 1916      18-   

 19 - Caldwell, dispatch, 891. 00/917, August 27, 1917  

Caldwell, dispatch, 891. 00/920, October 4, 1917  .  20 –   

ژوئيه  ١۶در  )   (John Lowrence Caldwell  جان الرنس كالدول   - ٢١ 
عضو ١٩٠١ -   ۴س به دنيا آمد،  در سالهای كانزا بوريون كانتی   در   ١٨٧۵

او تا . به ايران اعزام شد آمريكا  -وزيرمختار  عنوان  به  ١٩١۴سنا بود و در 
  .درگذشت  ١٩٢٢در  او . اين سمت را بر عهده داشت ١٩٢١

 - Caldwell, dispatch, 330,891. 48/31, October 4, 1917     22  

    Caldwell, telegram, 891. 00/918, October 22, 1917        23-  

Caldwell, dispatch 337 and enclosure, 891. 5017/6, October 24,   1917   

   24-   

Caldwell, telegram 891. 48/30, December 10, 1917     25-  

    Caldwell, dispatch, 353 and enclosure, 891. 48/59, January 15,   1918     26 

–   
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Caldwell, dispatch, 891. 00/945, December 26, 1917      27-  

Caldwell, dispatch 353 and enclosure, 891. 48/59 January 15,   1918        28-  

  29-   Caldwell, press dispatch, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918.  
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Caldwell, telegram, 763. 72111/6874, February, 1, 1918      31 -   

       32 -  Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosures, 

891.   00/962,  Februay 2, 1918  .  

       33 - Charles Vickery to Secretary of State, letter and enclosure, 

891.   48/36,  February 19  -1918  ,  

 

از امرای ارتش انگلستان است ) ١٨۶۵ –١٩۴۶(ليونل چارلز دنسترويل  – ٣۴    
اين اينرو برای جلوگيری . دنسترفورس درايران را بر غهده داشت فرماندهی  که 

ايران  از طريق خاک ايران به هندوستان در احتمالی عثمانی و آلمان  از يورش 
   ) مترجم.( مستقر گرديد

   Dunsterville, Advantures of Dunsterforce, p 20       35-  

 -  Ibid, p 107     36-   

Ibid, p 80      37-  

Ibid, p 108     38-      

    Ibid, pp 76-77     39 -   

    Ibid, p 111       40 -     
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Caldwell, telegram, 891. 48/37, March 16, 1918      43-   

Caldwell, telegram, 891. 00/932, March 17, 1918      44-   
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Caldwell, telegram, 891. 763. 72/9977, May 13, 1918       47-   

    Caldwell, dispatch, 390, 891. 48/111, May 21, 1918    .  48 -      

ابوالحسن عميدی نوری ، يادداشتهای يك روزنامه نگار، به كوشش    - ۴٩  
فرهمند، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،  . ل جال مختار حديدی و 

  ٣٨  و  ٣٧، صص ١، ج  ١٣٨١

    -  Caldwell, telegram, 891. 00/956, June 4, 1918      50 –   

Caldwell, dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 13, 1918      51   –  

 

در  ١٨٨۴اكتبر  ١٨در )      (Addison E. Southard  اديسون ئی ساوثرد  - ۵٢ 
پس از ورود به وزارت خارجه به سمت كنسول در  دنيا آمدو  كنتاكی به 

( كنسول كل درسنگاپور  ، ) ١٩٢١ -  ٢٢(  ، بيت المقدس ) ١٩١٧ - ٢٠(عدن
و ) ١٩٣٨( كنگ  ،هنگ ) ١٩٢٩ -٣٢( ، آديس آبابا ) ١٩٢۶ - ٢٧

او پروتستان و . منصوب شد )  ١٩٢٧-  ٣۴( در اتيوپی  وزيرمختار 
  )  مترجم. (درگذشت ١٩٧٠  انجمن علوم سياسی آمريكا بود و در  عضو 

 -   53-   Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 
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 -     54 - Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 

48/127,  December,   24, 1918  

Donohoe, Persian Expedition, pp. 76-77    .  55-   

 56 -  Ibid, p. 83  
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Paddock)  (   به سمت سركنسول آمريكا در سئول منصوب شد؛ در   ١٩٠۶در
در  ١٩٢٢تبريز بود؛ در  كنسول آمريكا در  ١٩١٩  تا  ١٩١۴فاصله سالهای 
  .تهران درگذشت

     Paddock, telegram, 891. 48/25, January 19, 1917       63 –   

        64 - Paddock, telegram, 891. 48/26, June 20, 1917    

      Paddock, telegram, 891. 48/27, August 2, 1917       65 –   

آمده ، ولی منظور نويسنده    (Syrians)   –ها   درمتن انگليسی سوری –۶۶ 

  .ويراستار.   (Assyrans)  آسوری 

        67 -   Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 

20,   1918        
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 68 –   Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 20,   1918       

      69 - Smith, telegram, 891. 48/28, October 9, 1917     

های س ياسی و جناحهای رقيب  همزمان با قحطی و خشكسالی، گروه  - ٧٠ 
فعاليت و تحرك سياسی و احياناً ترور مخالفان و تسويه  دست به  دموكرات نيز 

ترورها، فخرالمعالی مدعی العموم  در اولين . زدند  حسابهای سياسی و عقيدتی 
نعمت هللا  ، ميرزا ) ١٢٩۶مهر  ٢٢  ( تبريز ، دمحمخان كدخدای پيشين ام يرخيز 

سپس . ، كشته شدند )  آبان  ٢( ارنده و نويسنده روزنامه كليد نجات خان جاويد د
مراغه ای  ، حاج ميرزا علی ملك التجار ، صفی حسام نظام  ١٢٩۶  آبان  ١٣در 

در ادامه اين ترورها ارفع السلطان . رسيدند و سردار مظفر چاردولی نيز به قتل 
در زمستان ) مشروطه  نام از مخالفان ب(عمادالتجار و حسين خان فراشباشی  و 

اعتمادالدوله حاكم سابق اروميه كه مخالف مشروطه و . شدند همان سال كشته 
برای اطالع (در همين اوان در تبريز كشته شد  طرفداران روس ها بود نيز  از 

و اطالع از ترورهای  ١٢٩۶  و قحطی زمستان  بيشتر از وضعيت آذربايجان 
هيچ آذربايجان،  هجده ساله  احمد كسروی ، تاريخ  :سياسی و انگيزه های آن نك 

  ). ٧٠۴تا  ۶٨٨، صص  ١٣٧۶تهران، 

   71 - Speer to Secretary of State, letter, 891. 00/927, February 20, 1918   

 

Caldwell, dispatch 359 and enclosures, 891. 481, January 21, 1918    .  72   –

   

      Caldwell, dispatch 359 and enclosures, 891. 48/58, January 21,        73 -   

 -  Donohoe, Persian Expedition, pp 147-148      74 –   

     Ibid, 177    .  75 –  
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 -     76 - White, QR2, 891. 00/1088, Jonuary 10, 1919  .  77 -  

White,  telegram   98,891  .  00/1074, January 31, 1919  

    78 - White, telegram 105,891. 00/1079, February 22, 1919  

White, dispatch 487, 891. 00/1090, February 27, 1919      79 -  .  

White, telegram 109, 891. 00/1081, March 11, 1919      80 -    

ست كه به جای منظور مرنارد بلژيكی خزانه دار و مستشار مالی ا - ٨١ 
اين زمان امور غله و نان در ادارۀ وی قرار  آمده بود و در  مورگان شوستر 

، ٢زندگانی من، ج  عبدهللا مستوفی، شرح  : برای اطالع بيشتر نك (داشت 
  )ويراستار). ( ۴٣١تا  ٣٩٢، صص  ١٣٧١تهران، 

White, Quarterly Report No. 3,891. 48159, April 4, 1919      82 –   

 83 -  Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15,  

  1918  

   Caldwell, dispatch 414 and enclosures, 891. 48/116, July 9, 1918      84 -  

 85 -  Caldwell, dispatch 407 and enclosure, 891. 48/91, June 22, 1918.  

 86 - Caldwell, telegram, 891. 00/976. July 7, 1918.  

 87 - Caldwell, telegram, 891. 001023, September 25, 1918.  

      Caldwell, Quarterly Report No.1, 891.00/1072, November 1, 

1918      88   –   

       89 -  Caldwell, press dispatch and enclosures, 891.00/1084, 

October,   26,   1918.  

 ١٣٣۶جمال زاده به نقل از حافظ فرمانفرماييان، فرمانفرما و قحطی  -  ٩٠ 
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  ٣ – ۴، صص  ١٩۶١تهران،  درشيراز،   هجری قمری 

 -  Sykes, History of Persia, p 515     91-   .  

Ibid, p 516      92 -   

 93 - Farmanfarmaian, Farmanfarma and the Famine of 1917, pp 6-7.  

 94 - Ibid, pp 14-17  

 ١- Bader, report, 891. 50/1, October 7, 1918     95 –   

     

    White, QR2, 891.00/1088, January 10, 1919     96 -   

 97- White, QR4, 891.00/1122 July 7, 1919  

 98 - Caldwell, Quarterly Report No.5, 891.00/1147, October 1, 1919  

 99-Caldwell, Quarterly Report No.6, 891.00/1148, January 9, 1920  

     Shuster, Strangling of Persia. New York: The Century Press, 1x     100 -

     .  

    Caldwell, dispatch 332 and enclosure, 891. 00/924, 

October   10,1917      101-   .  

   102 - Russell, dispatch 584, 761. 91/48, March 11, 1914.  

 ٢-  Russell, dispatch 638, 891. 00/828, June 14, 1914     103 -   .  

   104- Sobotsinskii, L. A. Persiya: Statistiko-ekonomicheskii 

ocherk   (St  Petersburg, 1913  (  

pp 11-18. Reproduced in Charles Issawi (Edited), The Economic  History 
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of  Iran ,  

  1800- 1914 Chicago, 1971, pp 33-35   .  

 

 ٣۵٠/ ٠٠٠ت تهران يارائه داده، جمع ینسكيكه سوبوتس یبر طبق آمار -١٠۵ 
ز يتبر یشهر بعد). ن تعداد را ذكر كرده است يز هميشوستر ن(  نفر بوده است  

ار محتاطانه ين آمار بسيم كه ايدان یم). ده است كر نفر ذكر  ٣٠٠/ ٠٠٠است با 
ت اصفهان هشتاد يمثالً جمع. است   یحداقل ٢٠٠/  ٠ ٠٠لباريگ(ت يو   جمع

كه  ی؛ در حال)٣  مه آخر فصل ي، ضم١جدول : نك(هزار تن ذكر شده است 
  .ت داشته است يكصد هزار نفر جمعي،  ١٩٠٠اصفهان در سال 

 كصد هزار نفريز و اصفهان هركدام بالغ بر يرن سه شهر تهران، تبيبنابرا
ه است كه يت شهر اروميگر در مورد جمعيد يیخالف گو.   ت داشته انديجمع

را در سال ين تعداد كامالً خالف واقع است؛ زيا . ست هزار تن ذكر شده استيب
ه يشهر اروم یعثمان یروهايترس ن از  یحيدر حدود پنجاه هزار تن مس ١٩١٨

هشتاد هزار تن آورده  ه را يت اروميز شخصاً جمعيل نيدنسترو. ند را ترك كرد
مثالً . است ح ياشكال و صح یه آمار و اعداد بيبق).  ١٧٩ل، ص يدنسترو(است 

 ، پنجاه هزار تن آورده و داناهو ١٩٠٩ت همدان را در سال يجمع ینسكيسوبوتس

داناهو ، ص (، هفتاد هزار تن ذكر كرده است  ١٩١٨ز هم ان را در سال ين
ل ي، چهل هزار تن ذكر شده و دنسترو ١٩٠٩ن در سال يقزو ت يجمع).  ١١٧

ن كه يبا توجه به ا. پنجاه هزار تن آورده است  ،  ١٩١٨ز همان را در سال ين
توان گفت  یجتاً ميبوده  است، نت  یكصد مركز شهري یران در آن زمان دارايا

  .است  ميليون بوده   ٢/  ۵ران حداقل  ين ايت شهرنشيكه كل جمع

    106 - Bharier, Julian, "A Not on The Population of Iran, 1900-

  1906",  Population Studies ,   vol xxii, No.2, July 1968, 273-279  .   
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 107 - Gilbar, Gad G."Demographic Development in Late Qjar-

Persia",  Asian  and African Studies, Vol. 11, No.2, 1967, 125 - 156  .   

گيلبار از » جمعيت شناختی « به عنوان مثال درباره روش های اخذ نتايج 
استفاده می كند و ) ميليون ٩/  ٨۶(  ١٩٠٠سال  درباره جمعيت  تخمين بارير 

ميليوننفر  وجود  ١/  ٨بربر  شهری با جمعيتی بالغ  مركز  ۵٨اعالم می دارد كه 
شهری  جمعيت ايران كه در مناطق  » نتيجه می گيرد« او سپس . داشته است

در مقايسه با . است درصد بوده  ١٨» نسبت  شهر نشين« ساكن بوده اندکه 
شهری  سوبوتسينسكی می گويد كه درصد  جمعيت ايران كه در مناطق  گيلبار، 

  » .کل  جمعيت  نمی رسد در صد   ١٢به « ساكن بوده اند

معيت ايران در پيش از جنگ جهانی اول هيچ گاه بحث و درباره ج - ١٠٨ 
می دانيم كه جمعيت . اين نكته ای قابل توجه است  كار نبوده،  و  مناقشه ای در 

است و شمار مراكز شهری  ميليون نفر بوده  ٢/  ۵حداقل  ١٩١٠شهری ايران در
به (   بزرگ ترين مراکز شهری ، تهران . نبوده است  ١٠٠ايران نيز كمتر از 

) نفر ٠٠٠/٢٨٠(گيلبار  نفر به نظر  ٠٠٠/٣۵٠نظر شوستر و سوبوتسينسكی 
) نفر ٠٠٠/٢٠٠  نفر  و به نظر گيلبار  ٠٠٠/٣٠٠سوبوتسينسكی  به نظر (تبريز 

 ٨٠  / ٠٠٠نفر و به نظر سوبوتسينسكی     ١٠٠/ ٠٠٠به نظر گيلبار ( و اصفهان
اينها، شهرهای  عالوه بر  .نفرجمعيت داشته اند ٧۵٠/ ٠٠٠اين سه شهر )  

همدان ، مشهد، شيراز ، اروميه ، قزوين ، كرمانشاه ، كرمان و  بسياری مثل 
هزار . / نفر جمعيت داشته است  ۵٠هزار تا يكصد  هر يك بين پنجاه  نيز ... يزد 

نفر جمعيت داشته  ٠٠٠/۵٠كه خوی  می شود  حتی گفته . نفر جمعيت داشته اند
جمعيت ! خالصه. داشته است نفر  هزار ٢۴، ١٩١٨ن در است، شهركوچك زنجا
در سال  می توانسته   ميليون نفر  بوده و   ٢/  ۵،  ١٩١٠شهری  ايران در سال 

شهری در آن  حتی اگر فرض كنيم كه جمعيت .  ، به سه ميليون نفر برسد ١٩١۴
%  ١٨ميليون نفر نبوده، با به كار بردن نسبت  ٢/ ۵  سال، بيش از 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٧٤                                                                      ٣ج

  

  

  

ميليون نفر در سال  ١۴جمعيت كل  به شمار ) موردنظر گيلبار (شهری  ت جمعي
رشد بوده و  رو  ١٩١٠می دانيم كه جمعيت شهری از سال  اما . می رسيم ١٩١۴

که %  ١٨بوده است؛  و می دانيم  که نسبت  نفر   ٢/  ۵بالغ بر  ١٩١۴در سال 
يون نفر جمعيت شهری  را ميل  ٢/  ۵حال اگر  همان . کار برده  است گيلبار  به 

به %   ١٢  پايه قرار دهيم، با  همان )  است که حداقل  (  ١٩١۴برای  سال 
شماری كه راسل  ميليون  برای جمعيت ايران می رسيم؛ يعنی همان  ٢٠شمار 

موارد مختلف، بويژه هنگامی كه از انتخابات مجلس سوم بحث می كند،  در 
  .است ارائه كرده 

 109 -     Caldwell, Quarterly Report No.7, 891.00 / 1157, April 10, 

1920;  Sykes,  History of Persia, Vol. 1, p 13  .  

 110 - Caldwell, Quarterly Report No. 5, 891. 00/1147, October 1, 1919  

     111 - Imbrie, report 57, 891. 00/1297, July 14, 1924  .  

نفر بوده است كه  ١۵٠/ ٠٠٠ون كنسول ايمبری ، جمعيت تهران بنا به نظر معا
نفر از آنها در اعتراضات پيامد قتل ميرزاده عشقی ، شاعر    ٣٠/ ٠٠٠  دست كم 

  .اند ضدانگليسی، شركت جسته  و روزنام هنگار 

    

 112 -  Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 102.  

        

  113 -    Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 107-112  .  

 114 -      Caffery, dispatch 246, 891. 5017/5, October 17, 1916  .  

 115 - Caldwell, dispatch 307 and enclosure, 763 . 72/6870, July 

12,   1917.     
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 116 -  Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/914, June 7, 1917.  

 117 - Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosures, 891. 

00/962,  February   2, 1918.  

       118 -  Caldwell, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918.  

 

 119 -  Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/909, May 24, 1917.  

 120 -  Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosure, 891. 

00/917,  August   27, 1917.  

    

 121-  Caldwell, dispatch (unnumbered), 891. 00/945, December 

26,   1917.  

 122-  Caldwell, dispatch (unnumbered) and enclosure, 891. 

00/962,  February   2, 1918.  

  123 -  Caldwell, 891. 00/1001 1/2, February 27, 1918.  

  124 -  Caldwell, telegram, 891/00/913, August 6, 1917.  

 125 - Caldwell, dispatch 314 and enclosure, 891. 00/919, August 

6,   1917.   

        Caldwell, dispatch 330, 891. 48/31, October 4, 1917     126 -   .         127 -

  Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 15, 1918  .   

    

    Caldwell, dispatch 359 and enclosure, 891. 48/58, 
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January   21,1918      128 -    - .   

        )١٢٩  (  

 129 - Caldwell, dispatch 358 and enclosures, 891. 001/1008, May 

13,   1918  .   

         131 - Caldwell, dispatch 350 and enclosures, 763. 

72111/6987,  December   26, 1917  .   

          132 - Nabil-ed-Dowleh to Lansing, Note 177 and 

enclosures,   763.   72111/7190, October 5  ,  

 

     133 - Heizer, dispatch 104 and enclosure, 891. 00/106, June 11, 1918   .   

  134 - Donohoe, Persian Expedition, p 122   Donohoe, 

Persian  Expedition, pp   92-93.   

 135  - Donohoe, Persian Expedition, pp 92-93.  

 136 - Sykes, History of Persian, pp 486-487.  

    137 - Caldwell, dispatch 891.00/920, October 4, 1917   .  137 -   

       138 - Caldwell, Prees dispatch and enclosures, 891.00/1084, 

October   26,   1918  .   

     139- Donohoe, Persian Expedition, pp 68-69  

           140-  Donohoe, Persian Expedition, pp 83-90        

      Donohoe, Persian Expedition, pp 127-128       141-    
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هون ها اقوام زردپوست وحشی ساكن در شمال بحر خزر و حوالی رود ولگا *  
ميالدی به اروپا حمله كردند و قبايل  ٢۴٧بودند كه در ) ميالدی دوم  اوايل قرن (

بزرگی تشكيل دادند كه پس از مرگ آتيال  و دولت  ژرمنی را مغلوب ساختند 
توران ساكن شدند و  آسيا رفتند و در  دسته ای از هون ها نيز به . قرض گرديد من

دسته در مشرق به  اين . در زمان ساسانيان چند دفعه به ايران  حمله كردند 
. هستند گفته می شود كه تركهای تركيه از نژاد همين هون ها . مشهورند  هياطله 

   )ويراستار(

  

 142 - Donohoe, Persian Expedition, pp 116-121  .  

 143 -     Donohoe, Persian Expedition, pp 123-126  .  

  همان  - ١۴۴ 

    145 - Donohoe, Persian Expedition, pp 126-127  .  

گزارشی از ساوثرد ترديدی به جای نمی گذارد كه عليرغم ادعاهای  - ١۴۶         
ر ايران از مواد غذايی ارسالی از بين انگليسی د تغذيه نيروهای  مبتنی بر 

طی ماه «  : می نويسد ايران تغذيه می شدند  او  النهرين، آنها از منابع محلی 
خزر هم از آن  -ارتباطی بغداد  های زمستان در اين بخش از ايران كه خط 

از مرز به همدان  راه های كوهستانی كه . گذرد، برف نسبتاً سنگينی می بارد می 
بسيار  اثر بارش برف مسدود می شوند و آمد و شد  شده اند، معموالً در  كشيده

همراه با ذوب شدن برف ها،  در پايان زمستان بارش های سنگين، . سخت است 
كه  اينها مشكالتی است . تفاده از اين جاده های نامناسب را سخت می كنند اس 

ير خزر در نظر بگيرند و برای نگه داشتن نيروهای خود در مس بايد انگليسی ها 
تعداد نيروهايی كه می توان از بغداد تغذيه كرد بسيار  مشكالت  به خاطر همين 

آنها « .كار حمل م واد غذايی و انبار  تابستان  در نيمه دوم ! تازه. محدود است 
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  » پذيرفت مسير، پايان  در دپوهای ايجاد شده در نقاط مختلف در طول 

   147 - Southard, dispatch 1, 891. 00/1054, September 2, 1918   .  

هجری قمری در  ١٣٣۶فرمانفرما و قحطی « حافظ فرملنفرمائيان  -  ١۴٨ 
  ١١  ، ص » شيراز

 149 -     Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 62  

 150 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 64 – 65  

        151 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 65  .  

  152 -     Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 123-124  

 153 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 135  .  

  154 -     Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 76  

 155- Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 94- 96  .  

 156 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 113-114  

 157 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 124  .  

 158 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 144  .  

 159 - Donohoe, Persian Expedition, pp 140-143  

 160 - Donohoe, Persian Expedition, p 145  

 161 - Donohoe, Persian Expedition, pp 150-151  .  

 162 - Donohoe, Persian Expedition, p 161-162   .  

 163 - Donohoe, Persian Expedition, p 182  .  
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 164 - Donohoe, Persian Expedition, p 188  .  

  165 -     Donohoe, Persian Expedition, pp 189-190  .  

 166 -     Donohoe, Persian Expedition, p 235   .  

 167 -     Donohoe, Persian Expedition, pp 238-239  .  

 168 -     Heizer, dispatch 92 and enclousures, 891. 00/978, April 27, 1918  .  

 169 -     Caldwell, dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 

13,   1918  .  

 170 -     The "RAAD" of April 21, 1915, 763. 72111/2276  .  

 171 - Caldwell, dispatch 891. 00/920, October 4, 1917   .ا 

 172 -     Sykes, History of Persia, p 459  .  

 173 -     Sykes, History of Persia, p 466  .  

 174 - Sykes, History of Persia, p 472  .  

 175 -     Sykes, History of Persia, p 477  .  

 176 -     Sykes, History of Persia, pp 480-481  .  

 177 -     Skes, History of Persia, pp 486-487  .  

 178 - Sykes, History of Persia, pp 473- 474  .  

 179 -     Caldwell, Dispatch 385 and enclosure, 891. 00/1008, May 

13,   1915  .   

 180 -     Southard, telegram, 891. 00/1010, August 30, 1918   .  

 181 - Southerd, dispatch 11, 891. 00/1046, September 6/1918  .  
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 182 - Caldwell, press dispatch and enclosures, 891. 

00/1084,  October   26,1918  .   

 183 - Southerd, Telegram, 763. 72/10714, July 16, 1918  .  

 184 -     Southerd, telegram, 891. 00/999, August 14, 1918   .  

 185 -     Caldwell, telegram 14,891. 00/1030, October, 1,1918  .  

 186 -     White, Quarterly Report No.2, 891. 00/1088, January 10, 1918   .   

    187 -     Marshall, Memories, pp 303-306  .  

 188 - Marshall, Memories, p 306  .   

 189 -Nabil-ed-Dowleh to Lansing, Note 177 and enclosures, 

763.   72111/7190  October  

 200- Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 

15,   1918  .   

 201 -    Caldwell, dispatch 353 and enclosures, 891. 48/59, January 

15,   1918  .   

 202 - Caldwell, dispatch 390, 891. 48/111, May 

 

 203 - Caldwell, press dispatch and enclosures, 891. 00/1084, 

October   26,   1918  .  

 204 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 224-225  .  

 205 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 245  
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 206 -     Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 248   .  

 207 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 249 – 250  

 208 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp 251-255   .  

 209 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 267   .  

 210 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, p 268  .  
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   چهارم فصل

 جمعيت کاهش و اقتصاد ويرانی : اوکازاکی شوکو

 پرفسور شوکو اوکازاکی: نويسنده 
 استاد دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا

 هاشم رجب زاده: ترجمه

 

ق را سال قحطی .ه ١٢٨٨ريخ و وقايع نگاران دوره قاجار سال پژوهندگان تا

در نيمه دوم سده گذشته، بارها قحطی در ايران . اند دانسته همه جاگير در ايران 

و وبا در پی داشت، بسياری از  ها، که گرسنگی و طاعون  در افتاد و خشکسالی

جمعيت نوشته  صد رد ١٠تلفات اين باليا را تا . مردم را به ديار نيستی فرستاد

از يکی دو سال « :نوشته است ١٢٨٨عبدهللا مستوفی درباره قحطی سال . اند

کرد؛ ولی در  شروع و گرانی و تنگی خواربار خودنمايی می پيش، کم بارانی 

. مايه های سنواتی هم تمام شده بود هيچ باران نباريد و  ١٢٨٧زمستان سال 

نبود، به  هفت شاهی -ز يک من شش بيش ا ١٢٨٧قيمت نان که در اوائل سال 

در زمستان سال ... مرور ترقی کرده و در اين وقت به يک من يک قران رسيد

شانزده برابر قيمت عادی آن  -نان به يک من پنج قران که پانزده قيمت  ١٢٨٨

و باران بی حسابی آمد، و همين بارندگی  در زمستان اين سال برف ... بود رسيد

در بهار . گرديد از جاها راه بندان کرد و بيشتر مايه تلف نفوس زياد در پاره ای 

خيلی از مردم را، اعم از بی چيز و منعم، به ) وبا( هم مرض حصبه و محرقه

اين اول دفعه ای بود که ناصرالدين شاه در سلطنت خود با چنين . فرستاد ديار فنا 

رار نظير آن گرديده است که در آتيه از تک پيشامدی مواجه شده و سبب 

دوره قاجار، جلد  شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری (».جلوگيری کند

  ).١١٠، ص ١
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خشکسالی و کمی محصول در طبيعت کشاورزی ايران صورت ادواری داشته 

است و اگر، چنانکه پرفسور اوکازاکی در مقاله خود  داده  و هرچند سال رخ می

شد  کردند، می اتّخاذ و اجرا می تدابير درست گويد، دولت و مقامهای محلی  می

اولين بار  گويا برای  ١٢٨٨در قحطی سال . آسيب خشکسالی را به حداقل رساند

به وارد کردن آرد روسی پرداختند؛ اما در خشکسالی چند سال پس از آن برنج 

 دکانهای  جايگزين گندم ساختند، وبه جای نانوائيها، درمحله های تهران شمال را 

  .نام نهادند» قحطی دمپختکی«اين پيشامد را  دائر شد، و از اين رو دمپختک 

پرفسور شوکو اوکازاکی محقق اقتصاد کشاورزی و استاد بخش ايرانشناسی 

اوساکا و از ايرانشناسان پرتالش ژاپن و آشنا با زبان  دانشگاه مطالعات خارجی 

و پنجمين کنگره شرقشناسی  و ادب فارسی، اين مقاله را نخستين بار در بيست 

ارائه  در دانشگاه ِتن ری در ايالت نارا برگزار شد،  ١٩٨٣ژاپن که در نوامبر 

کرد، و رئوس مطالب آن در گزارش جريان اين مجمع علمی در مجله آينده درج 

از آنجا ). ٢٢٠تا  ٢١۶، ص ١٣۶٣خرداد  -، ارديبهشت٣-٢  سال دهم، ش ( شد

باريک نگر درباره يکی از رويدادهای  علمی و  که اين مقاله حاصل پژوهشی

ترجمه کامل آن  مهم تاريخ اقتصادی و اجتماعی ايران در سده گذشته است،اينک 

اين مقاله با بررسی موجبات و احوال . شود تقديم خوانندگان پارسی زبان می

اقتصادی ايام قحطی و سالهای مقارن آن، به جستجوی زمينه و مايه  سياسی و 

برآمده و نتيجه گرفته است که موجب عمده اين  اين بليه و آثار مرگبار آن  اصلی

حکومت و طمع  فاجعه نه توسعه کشاورزی تجاری يا خشکسالی، که فساد 

حکام انديشه حال رعيت را نداشته و خداوندان نعمت نيز . دولتمندان بوده است

  .اند مرّوت دور بوده از کرم و 

ای ياد شده در اين مقاله، مانند خوردن مردار در شايد که پاره ای نکته ه

معدودی از مردم يا کارهای ناروای بعضی  هنگامه قحطی يا ددمنشی شمار 

ً بر خواننده ايرانی گران آيد داشته باشيم که اين  اما به ياد . روحانی نمايان حقا
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تاريخ « دمقاله بر پايه اسناد و گزارشهای ناظران وقايع و استناد به منابعی مانن

تهيه شده و خواننده ايرانی که شاهد ايثار و فداکاری و گذشت مردم پاک  » قم

است، جا دارد که به آنچه هم که درباره تاريخ  نهاد در روزهای دشوار بوده 

اقتصادی ايران است  بر پژوهندگان تاريخ . اند آگاه شود گذشته سرزمين او نوشته

شته سيّاحان و مأموران سياسی خارجی که که اگر نسبت ناروايی در گفته و نو

بينند، با تحقيق و تحليل علمی و تاريخی به  را ناظر وقايع قلمداده اند می خود 

نادرست سخن آنان را در ترازوی داوری نهند؛  روشنگری برآيند و درست و 

  .»نکنيم ور به حق گفت، َجدل، با سخن حق « : اما به گفته حافظ

  

 هاشم رجب زاده

  ١٣۶۴يز پاي

  

فاجعه آميزترين رويداد در تاريخ ) م١٨٧٠-٧١(١٢٨٨قحطی بزرگ سال 

های وسيعی از ايران  در بخش ١٢٨٧سال  در زمستان . جديد ايران بود

جنوب اين سرزمين  خشکسال بود و زمستان سال بعد هم فقط در نواحی غرب و 

طره باران هم به گفتند که نقاطی از کشور در اين دو سال يک ق می. باران باريد

از جمله مناطقی که از خشکسال آسيب سخت ديد، خراسان، اصفهان، . نديد خود 

از نواحی، ديم کاری حاصلی نداد و محصول  در بسياری . يزد و فارس بود

االرضی بسيار اندک  زراعت آبی هم در نتيجه کمبود شديد آبهای سطح و تحت 

  .ود، خشک شدحتی زاينده رود که معموالً پر آب ب. بود

مثالً قيمت گندم در بوشهر . اين خشکسالی ترقی قيمت غّالت را به دنبال آورد

( قران ١٢به يک مِن هاشمی ) ، ماه خرداد١٢٨٨  تابستان (١٨٧٠در ژوئن 

در تيرماه اين سال به يک  قيمت گندم در تهران ). ٢(رسيد)تومان ٧/۵خرواری 

متوسط قيمت در سال پيش از  ، حال آنکه)٣(تومان ترقی کرد ۵/۵خروار 
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 ١/۵در اصفهان قيمت نان سه برابر شد و به يک من تبريز . تومان بود ٣/۵  آن 

 ٩به تناسب قيمت نان در بوشهر که هر مِن تبريز  رسيد، که ) سی شاهی(قران

توان کرد، مردم از  تصّور می همانطور که . شاهی بود، در واقع بسيار گران بود

را  ها تلگرافخانه  در اصفهان، سادات و زن. رش برداشتندبی نانی سر به شو

در بوشهر، در ). ۴(تصرف کردند و خواستار مخابره شکواييه ای به شاه شدند

نفر از مردم به محل يک تجارتخانه انگليسی که گندم  ٢٠٠٠  خرداد آن سال،  ٧

مقامات  از آنجا که. بارگيری را گرفتند کرد حمله بردند و جلوی کار  صادر می

سر کنسول بريتانيا ) C.Alison (آليسون شهرازعهده مقابله با اين وضع برنيامدند، 

بوشهر دستور داد  نماينده مقيم سياسی حکومت هند در ) L.Pelly (به سرهنگ ِپلی

که از آن تجارتخانه بخواهد تا ذخاير موجود گندم را به قيمت عادله به مردم 

 ١٠به مرحله خطرناکی رسيده بود سرانجام در اين کار وضع را که  . بفروشند

شهرهای ديگر، از جمله قم، شاهد اين گونه  بسياری ). ۵(تيرماه آرام ساخت

  .های مردم از بی نانی بود شورش

کمِی باران موجب . ، وضع باز هم بدتر شد)قمری١٢٨٨(١٨٧١در سال بعد، 

قيمت گندم ترقی کشاورزی به حدّ بينهايت نازلی برسد، و  گرديد که حاصل 

در . شد خريد يک خروار گندم نمی تومان هم  ۵٠در مشهد با . سرسام آوری کرد

خوراکی  کاشان به خصوص، که در وضع عادی هم طی هشت ماه از سال مواد 

در اين شهر قيمت گندم به . کرد، حال دشوار بود را از ديگر واليات وارد می

  .بهای عادی، رسيد برابر ٢٠تومان، يا بيش از   ١٠٠خرواری 

اصفهان و يزد که گندمشان را بيشتر از فارس و کرمانشاه و واليات ديگر تهيه 

در اين زمان متوسط درآمد سرانه مردم ). ۶(نداشتند کردند، وضع بهتری  می

مصرف ساالنه گندم که عمده  تومان و متوسط مقدار  ٢٠کارگر و کشاورز 

درآمد  با اين حساب، ). ٧(بود) نواربرای خا(خروار ٢غذای مردم ايرانست، 

کارگر يا کشاورز فقط يک دهم گندم موردنياز برای گذران يک خانوار را 
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نتيجه، ناآرامی اجتماعی شهرها را در خود گرفت، و بر  در . کرد کفايت می

وقتی که در افواه افتاد که شاه بر  در شيراز . نابسامانی و پريشانی اوضاع افزود

در  ل و متنفذّان چشم بسته است، شورشهای ماه ارديبهشت احتکارگری رجا

درگير شدند ) حکومتی( زنهای تظاهرکننده با فراشهای شاهی. مردادماه تازه شد

  ).٨(بسيار به جا گذاشت و اين برخورد زخمی 

سيل انبوه مهاجران از واليات . هايی هم به دنبال آورد اين قحطی مهاجرت

وضع خواربار در آنجا نسبه خوب بود، از حدود مه  جنوبی به سوی گيالن، که 

هزار  ٣٠تا  ٢٠ميان ) آذرماه از ارديبهشت تا (تا ماه نوامبر. به راه افتاد ١٨٧١

. بود نفر بود، سرازير شده  ١٠٠/٠٠٠مهاجر به اين واليت که جمعيت اصليش 

 شماری از مهاجران راهشان را به شمال ادامه دادند و با گذشتن از مرز به

  ).٩(روسيه رفتند

کسانی که نان نداشتند سگ و گربه و . کمبود شديد غله عواقب شومی داشت

خوردند، و حتی کسانی بودند که با کود و علف سدّ جوع  می موش و مردار هم 

قحطی و آدمخواری در «در  انصاری .اين وضع چنانکه ج). ١٠(کردند می

  ).١١(نجاميدنويسد، در موارد زياد به آدمخواری ا می»١٢٨٨

کالبدها را از قبر بيرون . ها حتی به روی اجساد يهوديان ريختند مسلمان

تا آنجا پيش رفتند که به همين منظور به بچه  آوردند تا بخورند، و عده ای  می

کرد که مبادا  خيابان نمی در قم هيچ کس جرأت تنها راه رفتن در . دزدی پرداختند

نقل شده است که يکی از خويشان . شودبه چنين سرنوشت هولناکی دچار 

ناپديد شد، و تصور آن بود که چنين باليی بر سرش آمده » تاريخ قم«   مؤلّف 

کمين بودند، زنهايی را که در پِی قوِت  اراذلی که بيرون شهر قم در . است

بدهند، گول  ها غذا  خواهند به آن آمدند به بهانه اينکه می اليموت به شهر می

حتی چند مورد از . ها را بکشند و بخورند کشيدند تا آن به کناری می زدند و می

). ١٢(خوردند کشتند و می مادرهايی سخن بود که بچه های خودشان را می پدر و 
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از اين روزها، رويدادهای دلخراش ديگر هم آمده  در گزارشهای کنسول بريتانيا 

» قحطی ايران در دوره «امن به )  W.Brittlebank (کتابی نوشته بريتلبنک . است

) Persia During the Famine (و بدبختی  در لندن منتشر شد، نکتب ١٨٧٣که در

بريتلبنک در راه بازگشت . دهد اين قحطسال را بروشنی شرح میها ی نگفتنی 

، از بوشهر، شيراز، اصفهان و تهران که هنوز ١٨٧٢آوريل  از هند به لندن در 

  .شتسوخت، گذ در آتش قحطی می

 ۵٠که قيمت گندم در مشهد به  ١٢٨٩در بهار . اين قحطی قربانی بسيار گرفت

نفر در روز بيشتر شد، و  ۵٠٠و مير قحطی زدگان از  تومان ترقی کرد، مرگ 

ديگر نواحی قحطی زده نيز . مردند می چند صد نفر ) هر روز( در اصفهان نيز

)  R.M.Smith (اسميت م يک مأمور تلگراف به نا. به همين نسبت تلفات داشت

از  ها  از بوشهربه اصفهان سفرکرد، نوشت که همه راه) ارديبهشت(که در ماه مه

اين وضع و حال غيربهداشتی مايه درافتادن وبا شد ) ١٣.(مردگان انباشته است

فاجعه مضاعف قحطی و وبا ). ١۴(قربانيان بيشتری گرفت و اين ناخوشی 

جمعيت قم که در . اعشاری کاهش داد سبت جمعيت بسياری از شهرها را به ن

شده بود، در  نفر ثبت  ٢۵/٣٨٢عده  ١٢٨۴آمار نفوس پيش از قحطی در سال 

. نفر گزارش شد ١۴٠٠٠هجری،  ١٢٩١آماربرداری بعد از قحطی، در سال 

جمعيت . کازرون يا از بی غذايی مردند يا شهر را ترک گفتند دو سوم سکنه 

نفر ١٠٠٠به  ٢۵٠٠جمعيت کنگاور از  و  ١٠/٠٠٠به  ٣٠/٠٠٠سبزوار از 

بيشترين آسيب را از  مراکز عمده جمعيت و نواحی شهری ). ١۵(کاهش پيدا کرد

نوشته است که شهرهای )  Oliver Sr.John (اوليور سنت جان. قحطی ديد

تر از همه لطمه ديدند، دست کم يک سوم جمعيت  اصفهان و مشهد که سخت يزد، 

درباره رقم کّل )١۶.(مهاجرت مردم از دست دادند مير يا خود را در مرگ و 

  ١/۵اين رقم را )  G.Gilber (گيلبر . تلفات نفوس در کشور، روايات مختلف است

تخمينی  درصد جمعيت  ٢۵تا  ٢٠اين عده برابر ) ١٧(.  ميليون ذکر کرده است
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  .ميليونی آن روز ايران است ٧تا  ۶

بيش از همه، . وخيمی بر اقتصاد داشت اين قحطی از جهات متعدد تأثير

در اصفهان اراضی مزروع در نتيجه خشک  . کشاورزی به سختی لطمه ديد

خرده مالک، زمين خود  شماری از زارعان . ها، خراب و باير شد شدن رودخانه

بعضی ديگر از کشاورزان . را در عوض محصول به پای ماليات دادند

ليات حقوق ملکی خود را به اشخاص معتبر زمين برای رهايی از بار ما صاحب 

قم شماری از دهات ويران ماند و بی صاحب  در حوالی . و بانفوذ منتقل کردند

اين قحطی مايه ). ١٨(رفتند شد، زيرا که مالکان آنجا روستاها را رها کردند و 

اراضی  مّالکان بزرگ، . گرديد) کشاورزی( آشفتگی و نابسامانی در زمينداری

دامپروری و گله داری نيز . لکان و زارعان زميندار را تصاحب کردندخرده ما

ها گله گله تلف  خشکسال، مراتع بسياری را از بين برد و دام . سخت آسيب ديد

ايالت خانه به دوش « :نويسد تبريز می کنسول بريتانيا در )  Jones (جونز. شد

گله خود را که  گرد دام و بسياری از ايالت بيابان). ١٩(»بدتر از همه آسيب ديدند

شان بود، از دست دادند و به ناداری و نيستی  سرمايه اصلی زندگی

بسياری از ايالت قشقايی را به ترک کوچ و زندگی ايالتی  قحطی، ).٢٠(افتادند

شان را  به اين واسطه نفوذ سياسی وادار و به اسکان گرفتن ناچار ساخت، و آنها 

ايالت  لی، عواقب اين قحطی مايه اصلی اسکان به طور ک). ٢١(از دست دادند

ها يکی از  حمله ايالت بيابانگرد به روستاها، شهرها و کاروان). ٢٢(بود

با پيش آمدن قحطی، غارتگری . اجتماعی در آن روزگار بود موجبات بی ثباتی 

دهات بی ). ٢٣(کشور شدت گرفت قبايل بيابانگرد نيمه گرسنه در همه جای 

با به يغما  مثالً، اعراب بيابانگرد فارس؛ . تاراج بيابانگردان شدشمار دستخوش 

بردن سی هزار گوسفند و ده هزار استرودام، شهر بابک در کرمان را به نهب 

. وضع نظم و امنيت به طور بی قياس بدتر از هميشه بود). ٢۴(کشيدند و ويرانی 

شديد مال و قحطی همچنين موجب کمبود  اين . سفر بينهايت مخاطره داشت
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حيوانات بارکش  چارپای باربر گرديد، زيرا که شمار زيادی استر و گاو و ديگر 

در نتيجه اين وضع، اجاره مال به پنج برابر کرايه پيش از . را تلف نمود

اين وضع نيز به نوبه خود مانع حمل و نقل غلّه ميان نقاط ). ٢۵(رسيد قحطی 

خوراکی در جاهای قحطی زده را  کمبود مواد توانست  مختلف کشور، که می

  .تخفيف دهد، شد

با فقر و تنگدستی قشرهای گوناگون مردم در نتيجه قحطی، سطح تقاضا برای 

اين وضع نه همان بر تجارت داخلی، که . سرعت تنّزل کرد کاالهای مصرفی به 

که از بالديده   در بازارهای اصفهان، . بر بازرگانی خارجی هم اثر وخيمی داشت

بسياری از  در بوشهر . ين شهرها بود، از کسب و کار نشانی پيدا نبودتر

کساد بازار شمار هرچه بيشتری از مردم ) ٢۶.(چلوارفروشها ورشکست شدند

چندين و چندکس از مردم اعيان به فقر و فاقه گرفتار آمدند و . ساخت را بی کار 

  ).٢٧(هم کنندتوانستند قوت اليموتی فرا فقط با فروش اسباب زندگی خود 

نايب غيررسمی نماينده سياسی ) G.Lucas (چند سطر زير از گزارش لوکاس

  :است مقيم بوشهر ) حکومت هند(

تالش مردم محلی برای تحصيل ثروت از راه کشت و بار آوردن محصوالت « 

همراه با   ها از تهيه نيازهای معاشی، تجارت و غفلت آن پرمنفعت برای فروش و 

  )٢٨(».انجاميد ١٢٨٨سال  وال و موجبات ديگر، به قحطی خشکسال و اح

آنان اين . اين گفته مورد توجه بسياری از موّرخان اقتصادی واقع شده است

اينکه رابطه ای ميان رشد کشاورزی تجاری و  سخن را مبنای توجيه خود در 

از (بعضی اما ). ٢٩(اند اين قحطسال بزرگ وجود داشته است، ساخته

از آن جمله است ناصر پاکدامن که . نگرند اين نظر را با ترديد می) پژوهندگان

ديد که تخصيص اراضی قابل کشت برای عمل آوردن خشخاش  بايد « :پرسد می

را گرفت و بدين سان موجب تنزِل  های زير کشت غله  تا چه اندازه از زمين

  )٣٠(»توليد گندم شد؟
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در ايران » تجاری پرمنفعت دو محصول« پاسخ به اين سؤال مستلزم بررسی

نخست به کشت پنبه در قرن پيش نظری . دارد، است که لوکاس به آن اشاره 

ايران، چنانکه در ديگر ممالک  کشت گندم در » قحطی پنبه«پس از . بيفکنيم

امريکايی  يک مبلّغ مسيحی  ١٨۵٠~ ۵١در سالهای . خاورميانه، افزايش يافت

را در منطقه اروميه به طور ) American Sea Island (توانست پنبه امريکايی 

اميرکبير برای اتخاذ و ترويج اين گونه پنبه کاری، شيوه . عمل بياورد آزمايشی 

با اينکه کشت پنبه در . انتشار داد)٣١(»اتفاقيّه روزنامه وقايع «کشت آن را در

آن هنوز کم و نارسا  رواج آن تدريجی و محصول   معمول شد،سراسر کشور

اما شوق و انگيزه کشت پنبه افزايش عمده يافت و با ترقی قيمت پنبه از . بود

قران در تهران، سطح زير کشت پنبه به سرعت  ٣٢قران به  ۴/۵من تبريز  هر 

درصد  ٨٠صدور پنبه از تبريز، با  ١٨۶۵سال  در ). ٣٢(گسترش پيدا کرد

صدور پنبه از  .رسيد پاوند  ٢/٨٠٠/٠٠٠به   افزايش نسبت به سال پيش از آن،

 ٧/٧۵٠/٠٠٠(به يک ميليون من تبريز ١٨۶۴/۶۵بوشهر به بمبئی در سال 

چنين افزايشی در صدور پنبه . يا تقريباً به پنج برابر دو سال پيش بالغ شد ) پاوند

واسطه توسعه کشت آن در فارس و ديگر مناطق جنوبی  شود به  از بوشهر را می

انگليسی اين کاال را برای مصرف  و تجار  پنبه پرمنفعت بود). ٣٣(ايران دانست

درصد حجم کل   ٧٠در نتيجه، تجارت پنبه . خريدند منسوجات نخی بی دريغ می

ً . صادرات خليج فارس را تشکيل داد کاالها بود، اما پس از » سلطان« پنبه واقعا

ميزان  ١٨۶٠داخلی امريکا تجارت پنبه اُفت کرد و در پايان دهه  جنگ 

  ).٣۴(کرد از بوشهر به تندی سقوط صادرات پنبه 

با اينکه ترياک ايران گران نبود، در . اکنون به توليد ترياک در ايران بنگريم

باالی حق العبور کاال از هند مقدار چندانی از آن  به واسطه نرخ  ١٨٢٠دهه 

تقاضای ترياک در خارج،  با توسعه بازار  ١٨٣٠اما در دهه . شد صادر نمی

رو  تجارت . ه در ايران، همچنانکه در عثمانی، روند افزايشی داشتتوليد اين ماد
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. به توسعه ترياک ميان بوشهر و هنگ کنگ در اختيار بازرگانان خارجی بود

- David Sasson)(1864 ( معتبرترين اين تجار داويد ساسون نمونه يکی از 

مورد  ١٨٣٢ساسون پس از آنکه در سال  . بازرگان ثروتمند يهودی بود)  1792

او . بوشهر پناه گرفت تعقيب مقامات عثمانی واقع و از بغداد اخراج گرديد، در 

با استفاده کامل از آشفته بازار ترياک در هنگامه درگيری ايران و انگليس در 

، با استقراض مبالغ هنگفتی پول به سلف خری ترياک، پيش از ١٨٣٧  سال 

که باب (با پايان منازعه دو دولت. ختنازل پردا های  موسم برداشت آن، به قيمت

عادی، او سود هنگفتی  و باز آمدن قيمت ترياک به وضع ) تجارت را بسته بود

بايست محصوالت  ها برای توسعه تجارت خليج فارس می انگليس). ٣۵(برد

ها  ترياک، تنباکو و پنبه چيزهايی بود که آن. صدوری از ايران پيدا کنند قابل 

فرستاده شده، آمده  ١٨۴٠کنسولگری بريتانيا، که در دهه  شی از در گزار. يافتند

ايران برای کشت اين مواد به خوبی  است که خاک و آب و هوای مرکز و جنوب 

تشويق  ها  سازگار است، و توصيه نموده است که دولت ايران به توليد آن

د به يکی از هواداران تجدّ . وضع تازه ای پيش آمد ١٨۵٠در دهه ). ٣۶(گردد

سالهای (خان در دوره تصدی خود در سمت کنسول در بمبئی نام ميرزا حسين 

توليد ترياک برای صدور را تشويق  به دولت ايران پيشنهاد کرد که ) ١٢۶۶-۶٩

خشخاش را به  بوته های  ١٢۶٧اميرکبير در پاسخ به اين پيشنهاد در سال . کند

ناچيز  ١٨۵٠ن تا پايان دهه اما مقدار توليد آ. طور آزمايشی در تهران کاشت

  ).٣٧(صندوق تجاوز ننمود ٣٠٠  بود و از 

معروف به مهدی (در اين دوره تاجر معتبری از اصفهان، دمحم مهدی االصفهانی

مهدی ارباب شيوه کشت . خشخاش در ايران شد بانی توسعه توليد ) ارباب

او . آموخت در بمبئی خشخاش و گرفتن شيره ترياک از آن را از پارسيان هند 

به ايران بازگشت و در زمين مزروعی خود در اصفهان  ١٢٧٣سپس در سال 

پيداست که او در تجارت ترياک هم دست در کار . کشت خشخاش پرداخت به 
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را برای گرفتن شيره ترياک و » کمپانی ترياک اصفهان«١٨٨٠  او در سال (بود

در اختيار مّالکان  او تخصص خود را عالوه بر اين، ). صدور آن تأسيس کرد

پرداخت تا بتواند  ديگر هم گذاشت، و با پشتکار به توسعه توليد ترياک ممتاز 

شيوه کشت و برداشتی که او ياد . فراهم کند) برای صدور(کاالی عمده ای از آن

نواحی ديگر جز اصفهان هم رواج گرفت و او را، چنانکه نجم الملک ياد  داد در 

  .توسعه زراعت خشخاش در ايران معروف ساخت انی ، به نام ب)٣٨(کرده است

. شاهد افزايش قابل توجهی در توليد ترياک در ايران بود ١٨۶٠بدينسان دهه 

در  ١٢٨۵نواحی اصلی اين زراعت بود، در سال  عالوه بر اصفهان و يزد که 

حتی در نيريز به کشت  کاشان، خراسان، شيراز، کازرون و اصطهبانات و 

در گزارش ديگری از کنسولگری بريتانيا در سال . کردندخشخاش آغاز 

ً از تمام اراضی مستعدّ کشت خشخاش در اصفهان   ١٨۶٩ آمده است که تقريبا

مِن  ١۵/۵٠٠رقم توليد ساالنه ترياک به . شد می برای اين منظور بهره برداری 

. شد یهنگ کنگ صادر م به )  Batavia (شاه رسيد، که بيشتر آن از طريق باتاويا

  ۵۴۵/ ٢از بوشهر به ) ترياک( صادرات  ١٢٨٨قحطی بزرگ سال مقارن

  ) ٣٩.(صندوق می رسيد

افزايش  ١٨۶٠با اين دريافت که زراعت پنبه و خشخاش در ايران در دهه 

آيد که آيا اين فزونی موجب کم شدن سطح  پيش می عمده ای پيدا کرد، اين سؤال 

بزرگ مؤثر افتد؟ با آنکه  ر ايجاد قحطی زير کشت غلّه به اندازه ای شد که د

آماری از سطح زير کشت پنبه و خشخاش در آن ايام در دست نيست، 

از آنجا . نخست زراعت را پنبه بررسيم. در اين باره به تخمين پرداخت توان  می

ايران در سال پيش از قحطی بر ما معلوم  که حجم صادرات پنبه از جنوب 

که سطح  ١٨۶۴  ~ ۶۵تن صادرات سال  ٣۵٠٠ه رقم نيست، محاسبه را بر پاي

تُن در  ١با فرض همان نسبت توليد . گذاريم کشت پنبه قابل مالحظه بود، می

هکتار زير کشت  ١٢/٠٠٠برای آن سال، مساحت  ١٩۶٠مربوط به سال  هکتار 
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تن مذکور پنبه پاک شده است چون در آن  ٣۵٠٠  آيد؛ زيرا که  پنبه به دست می

نسبت پنبه دانه به پنبه پاک  ، و )۴٠(کردند ه را پيش از صدور پاک میايام پنب

با فرض اين هم که اين مقدار پنبه در فارس ). ۴١(است ٣به  ٧شده 

هکتار به نسبت قابل توجهی کمتر از  ١٢/٠٠٠شد، باز مساحت  می توليد 

، که نسبت مساحت ١٩۶٠پنبه در سال  هکتار سطح زير کشت  ٢٠/٠٠٠

 ١۶٠٠حدود  از . باشد ته برای توليد تجاری چندان باال نبود، میتخصيص ياف

ِده دارای زراعت و  ٨١٧روستای اين ايالت که در فارسنامه ناصری ياد شده، 

، ٨١٧هکتار به عدد  ١٢/٠٠٠با تقسيم ساده . پنبه ذکر شده است محصول 

  .ردهکتار محاسبه ک ١۴/٧هر روستا را  توان سطح متوسط زير کشت پنبه  می

محصول برآورده شده ترياک در آن زمان يک مِن . اينک بازگرديم به ترياک

، و ترياک ناخالص دو سوم وزن )۴٢(است) هکتار  ٠/١(تبريز در هر جريب

بر اين مبنا . ناخالص داشت پاوند ترياک  ١۶٠شيره ترياک بود، و يک صندوق 

که  ندوق ترياکی ص ١٣٠٠هکتار را برای توليد  ۴٨٠٠توان مساحت تقريبی  می

  )۴٣.(از اصفهان صادر شد به دست آورد ١٨۶٩در سال 

روستا از زاينده رود آبياری  ۶٧۴، )٣٨ص (»جغرافيای اصفهان«به استناد 

شد،  که ترياک فقط در دهات پر آب عمل آورده می حتی با اين فرض . شد می

ز آنجا که ا. هکتار درمی آيد  ٧سطح متوسط زير کشت ترياک برای هر ده فقط 

روستا  کشت خشخاش در دهات ديگر هم متصور است، سطح کشت آن در هر 

  .تر هم بوده است احتماالً پايين

بينيم که در مناطق عمده توليد پنبه و ترياک هم در آن ايام نسبت  پس می

شايد که . سطح زير کشت چندان باال نبود زراعت اين دو محصول در کل 

به شهرها که وضع  در اراضی حاصلخيز نزديک بعضی مزارع صيفی و شتوی 

آبياری آن خوب و توجه مالکان به وضع زمين بيشتر بود، به خشخاش کاری 

) از اين مقدمه( اما. نظر لوکاس در اين مورد کامالً درست است. شد مبدل 
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مزارع زير کشت غلّه در طول زاينده رود به  توان گفت که سطح وسيعی از  نمی

است که در آن زمان غله  تقويم تاريخی اصفهان حاکی . دّل شدخشخاش کاری مب

  .محصول عمده کشاورزی بود

های تازه ای برای استفاده از بازار  بنابراين، با ابتکار تجار و مالکان زمين

در نتيجه، اگر هم مزارع غلّه . محصوالِت زراعی دائر شد فزاينده تقاضا برای 

شد که سطح زير  بدل شد، باز می خاش در اراضی مرغوب به کشتزارهای خش

افزايش  های تازه دائر و آباد شده برای کشت،  کشت غلّه را با استفاده از زمين

رود که سطح کلی زير کشت غلّه کاسته و مقدار توليد گندم تنزل  تصور نمی. داد

هنوز محصولی بود که بازار صدور داشت، و مالکان منفعت  گندم . کرده باشد

همچنين نمودار آنست که در پايان دهه  ارقام . را پيش نظر داشتند فروش غله

توليد غله رو به  در منطقه ساحلی خليج فارس کشت پنبه رو به کاهش و  ١٨۶٠

توان نتيجه گرفت که پيش از قحطسال مورد بحث،  پس، می). ۴۴(افزايش بود

وليد غلّه تا اصلی توليد پنبه و خشخاش هم تک محصولی نبود، يعنی که ت مناطق 

در ديگر نواحی نيز کشت . موجب قحطی شود آن اندازه کاهش نيافت که 

  .توليد غلّه نداشت آن، چندان تأثيری در »دوره جوانه زدن«خشخاش در 

پس بايد ديد که آيا فقط . قحطی رابطه ای با افزايش توليد ترياک و پنبه نداشت

اقتصادی ديگری در تشديد قحط  -شد؟ آيا عامل اجتماعی خشکسالی مايه اين آفت 

صادراتی ايران به اروپا بود که در  و غال مؤثر بود؟ گندم يک قلم مهم کاالی 

صادر  به مقدار زياد و به وسيله تجار انگليسی از خليج فارس  ١٨۶٠دهه 

رسيد، و  تن می ۴/٠٠٠مقدار اين کاال در سالهای فراوانی محصول به . شد می

 ١/٢٨۴پيش از قحطی، صدور گندم فقط به بمبئی به  ، سالِ ١٨۶٨  - ۶٩در سال 

تقاضا در بازار خارج، تقاضای بازار داخلی  عالوه بر افزايش ). ۴۵(تن بالغ شد

شدن بازار غلّه و  اين وضع به گرم . نيز به واسطه ازدياد جمعيت باال رفت

  .اهميت روزافزون گندم در معامالت تجاری انجاميد
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خوبی به بازرگانان غلّه برای معامالت َسلَف خری  سالهای کم حاصلی فرصت

. شمردند هايی را غنيمت می ها، از قديم، چنين فرصت آن داد، و  و سفته بازی می

که )  O.St.John (سنت جان. نبود سال قحطی بزرگ نيز از اين اصل مستثنی 

آورده  از طريق اصفهان سفر کرده، شرح تکان دهنده زير را  ١٨٧٢در سال 

  :تاس

، باران که در جنوب به اندازه آمد، باز در شمال و ١٨٧٠-٧١در سال دوم، « 

در نتيجه، در بسياری جاها هيچ محصول به . باريد شرق ايران بسيار اندک 

با اين . از حد متوسط بود دست نيامد و در ديگر جاها نيز مقدار برداشت کمتر 

مواد غذايی  همه، به واسطه خوبی محصول در جنوب و غرب کشور،

اما مالکان بزرگ، که فروشنده عمده غلّه هم هستند، از روی . بود فراوان 

خودشان، از ترس آمدن قحطی در سال سوم،  شهوت سودجويی، يا، شايد به گفته 

اميد گران شدن در  بی اعتنا به رنج و گرسنگی مردم دور و برشان غلّه را به 

  ).۴۶(»انبارها نگه داشتند

، هنگامی ١٨٧١به تاريخ مه ) بريتانيا(ه گزارشی از کنسولگری پس از آن ب

  :خطيری پيدا کرده بود، برمی خوريم که کمبود مواد غذايی وضع 

در چهارمحال و فريدن، که چندان فاصله ای با اصفهان ندارند، غلّه فراوان «  

 ورود آن به شهر جلوگيری کرد تا غله های خود را بود، اما حاکم اينجا از 

  ).۴٧(»همچنان به نرخ گزاف بفروشد

اين حاکم فتحعلی خان صاحب ديوان، پسر دوم قوام الملک شيرازی، يکی از 

  ).۴٨(بود زمينداران ثروتمند فارس 

شدند، و روحانيون  محتکران به مقامهای دولتی، مالکان و تّجار غلّه محدود نمی

رهبر روحانی اصفهان، در آقا نجفی، عاليمقام ترين  . ها بودند هم در ميان آن

. نام محتکر شناخته شده است همه متون و منابع مربوط به سالهای کم حاصلی به 

کارهای  نمونه ای از ). ۴٩(ترين زمينداران اين منطقه بود آقا نجفی از بزرگ
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  :بينيم روحانيون را در شرحی که سنت جان آورده است می) اين گونه(سوء

رسيد که مقدار زيادی غلّه از شيراز در راه  در اصفهان خبر ١٨٧٢در «  

. ها به سرعت پايين آمد ها را باز کنند و قيمت دکان اين خبر موجب شد که . است

گمرک که دو نفر از  امام جمعه، رييس روحانی شهر، و رحيم خان رئيس 

ها با  آن. معتبران شهر بودند، اين وضع را غنيمت شمردند و نقشه ای ريختند

در راه بودن غلّه از شيراز و وانمود کردن به مصرف و فروش همه  اعالم 

وسيله واسطه های خود هر آنچه غلّه که  موجودی غلّه خودشان، پنهانی و به 

از مقام و اختيار  يافتند و توانستند، خريدند و در اين حال هم رحيم خان با استفاده 

دو بزرگوار، که اينک  خود مانع ورود کاروان غلّه شيراز به شهر شد، و اين

در اختيار و انحصار خود داشتند، قيمت نان را يکشنبه چهارصد  بازار را 

  ).۵٠(»درصد باال بردند

گذشت به مافوق خود  اما مأمور انگليسی تلگراف در اصفهان آنچه را که می

صدراعظم . يک نيز مطلب را به صدراعظم رساند در تهران گزارش داد و اين 

امام جمعه دستور داد که گندم  را سخت بازخواست کرد و به » گواردو بزر« اين

  ).۵١(خود را به قيمت عادله بفروشد و او هم ناچار به تمکين بود

باران و برف فراوانی آمد که  ١٨٧١بعد از دو سال خشکسال، در زمستان 

اين بود که حدود مرداد، يک ماه . داد بعد نويد می حاصل خوبی را برای سال 

سنت جان که در آن ماه از  . يش از فصل درو، غلّه بسيار در بازار عرضه شدپ

گذشت قطارهای بيشمار شتر را ديد که گندم و جو محصول  شهر قم می

اين غلّه . برد پيش را از منطقه ای حاصلخيز در نزديک همدان به تهران می سال 

گويد که  میاو همچنين ). ۵٢(نزديک شاه بود متعلق به يکی از منسوبان 

قيمت غلّه به . بودند صاحبان غلّه در همه جا موجودی خود را عرضه کرده 

از همه اين شواهد برمی آيد که در دوره قحطی هم در ). ۵٣(شدت پايين آمد

، و باال رفتن )۵۴(غلّه خيز کشور ذخيره غلّه کافی وجود داشت مناطق 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٩٨                                                                      ٣ج

  

  

  

مرگ و مير مردم از از آن که به  غيرعادی قيمت گندم و کمبودهای ناشی 

غال به طور  گرسنگی و به آدمخواری کشيد فقط نتيجه قحطی نبود، و اين قحط و 

  .مصنوعی و با احتکار و اسباب چينی به وجود آمد

کردند، آسيب خشکسال را  اگر دولت و مقامات محلی تدابير درست اتخاذ می

رش به کرمان در نويسد که در سف چنانکه سنت جان می . شد به حداقل رساند می

الملک، برای او با افتخار  ، حاکم آنجا، مرتضی قلی خان وکيل ١٨٧٢سال 

حاکم . تعريف کرد که چگونه مردم آن ناحيه را از قحطی نجات داده است

محض بروز نخستين نشانه های قحطی امربه صورت برداری ذخاير غلّه در  به 

های ثابتی  ممنوع کرده، قيمتغيرمجاز غله را به شدت  اين واليت داده، صدور 

بازارها تحت ضابطه نهاده، و حتی  برای آن قرارداده، فروش غله را در همه 

ايالت يک  بر اثر اين اقدامهای مؤثر، در اين . يک مرکز امداد ايجاد کرده بود

فيروز ميرزای حاکم در  ١٨٧٩باز در قحطسال ). ۵۵(نفر هم از گرسنگی نمرد

تومان، سخت کوشش  ٢تعيين بهای گندم در خرواری  غالت، با تثبيت قيمت 

کرمان شد همواره مراقب بود که غله  والی  ١٨٩٢فرمانفرما که در سال . کرد

  )۵۶.(کافی به قيمت ثابت در بازار موجود باشد

چنانکه ديديم، حاکم اصفهان نه تنها . متأسفانه کرمان وضع استثنايی داشت

ار نکرد، بلکه قحطی را برای پر کردن خوارب کاری برای عرضه و ارزانی 

قحطی زده دستور داده  به مأموران حکومتی در نقاط . کيسه خود غنيمت شمرد

هرکس از تّجار و غير آن ها  که غلّه انبار کرده باشد ،  شد که به تفتيش برآيند و

  :اما، به گفته سنت جان .گزارش دهند

ديد که مأمور اجرای آن شده اين دستور فقط مايه ثروتمند شدن کسانی گر« 

مخفی غله اين مأموران را با رشوه ساکت نگه  بودند، و صاحبان انبارهای 

هر روی در شيراز و  به  -داشتند، و تعجب اينجاست که اين محتکران باز می

شاه نيز هيچ تدبير و کار ). ۵٧(»به خوبی شناخته شده بودند -اصفهان
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تنها اقدام او در اين احوال دستور ناگزير  .برای مقابله با قحطی نکرد مؤثری 

. از باال گرفتن شورش مردم قحطی زده بود پس ) در تهران(توزيع غله انبارشده

غلّه به وسيله تجار  تر گفته شد، مقامات دولت قادر به منع صادرات  چنانکه پيش

د کميته امدا«ها يک  انگليس. انگليسی از بوشهر، حتی در هنگامه قحطی، نبودند

( هايی را در شهرهای بزرگ درست کردند که کمک» قحطی زدگان ايران به 

انگيزه اين کار نگرانی از خراب شدن بازار خريد  اما . کرد توزيع می)ميان مردم

نه مالحظات )(۵٨(مردم بود ها در نتيجه تهيدستی بيش از اندازه  محصوالت آن

نظاره  تثنايی، در کنار و به دولت و مقامات محلی، جز در چند مورد اس). انسانی

  )۵٩.(ايستادند و کمترين کاری برای جبران حال مردم قحطی زده نکردند

اما اين بال به . در خشکسالی پی در پی بود ١٢٨٨عامل اصلی قحطی سال 

بلهوسی طبيعت نبود، و نيز افزايش توليد ترياک و پنبه  هيچ روی کامالً نتيجه 

) ۶٠(نوشيروانی بيان کرده است چنانکه . ن نداشتهم تأثير مهمی در پيشامدن آ

آن اندازه  و به شرحی که در اين مقاله آمد، کشت محصوالت باِب بازار خارج به 

زياد نشده بود که در اين قحطی اثر داشته باشد، زيرا که اين افزايش مستلزم 

يحاً توان صح مسؤوليت اين پيشامد ناگوار را می. نبوده است کاهش توليد غلّه 

و روحانيون بزرگ که دست  متوجه مقامات باال، مالکين، سوداگران غله 

همچنين  . اندرکار احتکار و بهره برداری از اوضاع به نفع خود بودند، شناخت

حکومت مرکزی و حکام واليات و نواحی که تدبير و اقدام مؤثری برای اصالح 

به سخن ديگر، حرص . دنياوردند، در اين بليّه سزاوار نکوهشن وضع در کار 

همان اندازه مسبّب گرسنگی و رنج مردم  دولتمندان و بی کفايتی دولتمداران به 

  )١( .بود که خشکسالی و بُخل طبيعت
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   )ش ١٢۴٩/ق١٢٨٨(انيردرا قحطيها جتماعيا علل سيربر  ◀

در قحطي ان يردر اجتماعي قحطيها اسي علل ر« براحمد کتابی  با عنوان  
ين ايخ ربه قدمت تاای سابقهقحطی  : شرح آن  اينگونه می پردازدبه »  انيرا

رت ادواری، بهصوران، گاروز كهنترين ،از مينان زيرن اساكنا. داردمين زسر
ن قربانيا آن ثر ابر  ات بهكرده و بون ست به گريباارزاق دكميابي و با قحطي 

   . ندا ر دادهبسيا
از بعضي . ستافته ر را سخن بسياين قحطيهه اكنندديجااعلل ب و سباره ابادر

ترين للوصواسهلو يكترين دنزاغ به سر، عجوالنه و نديشانه ا دهسان، محققا
ری را بيشمائب مصاو ند افتهر ـ قهر طبيعت  -ه سيدرمين عاملي كه به نظرشا

يکباره و  ، سته امدآپديد ان يردم امرای ثر قحطي برابر دی متماون كه  طي قر
قعيت از وانه به كلي خالي رين تصوا. ندانستهداطبيعت ی بيمهرل معلويکسره، 

م مقاان ـ در يرت انيست كه فالی يددتر. داردبر را درقعيت م واتما نه و ست ا
در نيز دا و كانا، شماليو غربي ی پاارو نظير ن جهااز مقايسه با بخشهايي 

و ده نبوردار برخو ندگي كافي رباو طوبت ن ـ از ربا متوسط كل جهاس قيا
 ان ازيری اقحطيهاری از بسيا، يخرتال طو، در ليلدبه همين ؛ نيست

قعيت و وامنطق ، دور از يند اجووبا .ستاگرفته وب نشأت متنا های خشکسالی 
د يجادر اجتماعي ن امل گوناگواعوه تعيينكنند و ثر ر موگر نقش بسياد اهد بواخو
منشأ ه مل گااين عوا. دشو ستكم گرفته ديا ه يددناان يری اقحطيهال سير تحوو 

ه عامل تشديدكننده گاو ) ليهاومل اعو(ند ا دهقحطيها بووع علت شرو 
ثير مشخص انيم تا تآين مقاله بر در ا). يا جانبيی مل ثانواعو(ه آنها هنددمهادا و 

ترين قحطي کهشتناو دعظيمترين اوم تدی و شكلگير را در جتماعي امل اعو
ی كثريت قحطيهادر ابيش  و كه كم ی ثير؛ تانماييمزيخ بارتال طوان در يرا
وع نخست به توصيف چگونگي شر، هشوين پژدر ا. ستد امشهوان يرا
د و بعااسي رنيز برد آن، و يجای در اجوو مل طبيعي انقش عوو قحطي  ين ا

  . يمدازميپرآن ... دی وقتصاا و سياسي ، جمعيتيی پيامدها
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   :مقدمه   

، به تحقيق، )ش ١٢۴٩(ق  ١٢٨٨فاجعه عظيم قحطی عمومی سال 
در دوران حتي ـ و خير ن اقرل دو طودر  اد يدترين و مرگبارترين رو هولناک

ر بسياو همهجانبه  ر ثاو آقعه واين امخافت و مهابت . ستل ـ امغواز حمله بعد 
مين به زين سرافرهنگي وسياسي دی، قتصا، اجتماعيت ابرحياآن عميق 

ی هاهيا شنيدات خاطردآوری يااز تا چندين نسل ن ايردم اكه مرد بو ای  ازهندا
سال «ق را با عنوان  ١٢٨٨م شول ساو يدند زميلر د بر خوک آن دوران هشتناد

ين اتأييد در . نددبوار داده قر د يخي خورتات محاسباأ مبد] سال قحط[»مجاعه
، ) Gad  Gilbar (گيلبر د گاآورد كه  مطابق برد شون ست خاطرنشاامدعا كافي 
 ۵/١ين قحطي به از اناشي ت تلفاع مجمووف، معررخ موس و جمعيتشنا

كه توجه د ميشور شكاآين فاجعه هنگامي بيشتر اعظمت . شد نفر بالغ ن ميليو
. ستده انفر بوميليون  ١٠تا  ٩بين  قمي ن رماان در آن زيراكنيم جمعيت كل 

، نگليسيح اسيا ، ) Oliver St. John (ن سنت جار ليواوبهموجب تخمين ، همچنين
س نفوم ستكم يكسور، دضمن قحطي مزبو، مشهدد، و يزن، صفهای اشهرها

 ,Giblar (ند دادست ت از دگرسنگي يا مهاجراز مير ناشي و گثر مرا بر د را خو

   ).١٨٨:١٣٨٧گرنی و صفت گل،  ، به نقل از 125-156 :1970
 

     قحطي اوليه علت ،طبيعت قهر

و سرما و خشكسالي ــ طبيعتری گازناسا، ق ١٢٨٨ل قحطي ساد  يجادر ا
جنبه مل بيشتر اساير عود و يفا كره را اعمدو صلي انقش شديد ر بسياان يخبند
  .شتنده دايا تشديدكنندی ثانو

  :  هللا مستوفياعبدنوشته بنا به 
كميابي و  ني اگرو ] دبوه شد[وع ني شرراكمبا، پيشل سادو يكي از ...  

ق باران هيچ نيامد و  ١٢٨٧ن مستادر زلي و  د،نمايي ميكردخور باارخو
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  ).١/١١٠  : ١٣۴١مستوفی، ... (های سنواتی هم تمام شده بود  مايه
و از ندگي شد ربار جنوبي كشوو مناطق غربي در بعد هم فقط ل سان مستادر ز

لي    امتوو سنگين ی هافبه شكل برط بعضي نقادر كه  ، ندگيهارقضا همين با
شد س نفوف تالانيز موجب و  غله ل نتقاامانع ان، بندد راهيجاابا ، يددگرزل نا
  ).٢٨: ١٣۶۵اوکازاکی، (

از . يدرنباران باای  هحتي قطرل، سادو ين اطي ط، بعضي نقادر گفته ميشد كه 
د و يزن، سااخرن، صفها، ايداوان دسيب فرآخشكسالي  از مناطقي كه جمله 

، بي همآعت و زراسوخت  كلي يم بهل دمحصوط نقاری از بسيادر . دبورس فا
. يدد بهسختي لطمه ، هارچشمهساو ها تقنا، خانههاآب رودكاهش شديد ه نتيجدر 

  .  خشك شدد، بوآب كه معموال پررود،  هيندنه زاخارودحتي 
     

     رباارخو یبها يششديدافزا

 

هللا ايت عبدروابه . دبوت يش سريع قيمت غالافزاخشكسالي نتيجه نخستين 
  :  مستوفي

من هفت از يک بيش ق  ١٢٨٧ل يل سادر اواكه ن، ناقيمت ) انتهردر ... ( 
به يک من يک ) ١٢٨٧ن مستاز(قت وين د و در اكر ترقي ور به مرد، شاهي نبو

ده كه پانزان، من پنج قريک  ق، قيمت نان به  ١٢٨٨در زمستان ... قران رسيد
  ).١/١١٠: ١٣۴١مستوفی ... (سيد د، ربودی آن بر قيمت عاابرده شانز

موجب را هايي رششوو ميها آراناا قهرن، نام و گندی سريع بهار يش بسياافزا
ر ستااخوو ند دكرف تصرتلگرافخانه را ها دات و زنسا ن، صفهادر ا. يددگر

به ، هالياز انفر ار هز، دو بوشهر در . شدنده لدينشاابه ناصرای ييهاشكوه مخابر
، شتدا ل شتغاان ايرم از اگندور ه صدكه ب، نگليسيای اخانهرتتجان ساختما

ت جتماعااين هم وقزدر . يدنددكشتيها گرم در گندی گيررمانع باو ند دحمله كر
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  .مدآپديد ن ني نااگرو به نايابي اض عترا در تحصنهايي و 
، نتيجهو در كاهش يابد ر بسيات غالل خشكسالي موجب شد كه محصوادامه 

هم دی يط عااشردر كه ن، كاشادر . گرفتني وفزی بيشتر ب با شتام قيمت گند
، كندت وارد الياويگر د را از  دخو مصرفي ه قد آذوبور ناچاماه از سال  ٨طي 

بالغ شد  -آن برابر بهای عادی ٢٠بيش از  -تومان ١٠٠واری به خرم قيمت گند
از بيشتر ن را مصرفيشام كه گنداصفهان و يزد هم، ). ٢۶۴: ١٣۴۵نراقی، (
  . شتنداندی ضع بهتر، ونددمين ميكرايگر تت دالياه و واكرمانش رس و فا

 

   گرسنگي يافتنتشد

  
ناگزير به ، شتنداندن كساني كه نا: شتداپي م در قبي شواشديد غله عود كمبو

، حل بعدامرو در ند روی آوردكش ربات نااگوشت حيو ردن يا خواری علفخو
ر ناچات نااحيو د و فضلهكو دار و حتي مرش و موو گربه و سگ ردن به خو
بيت آن به مناسبت و كشيد اری خوآدمحتي به ر بعضي جاها كادر . شدند

  :  شدر مشهو ير ز
جابری ( هشت د و هشتاد و يست بوار و دوگشت هزب باری خوآدمبه سالي كه 

  )۵٩: ١٣٢١انصاری، 
دزدی به بچه دم مراز برخي ط، بعضي نقا، در سيد كهی رقحطي بهحدت شد

جا آنتا ود، معابر برو ها نتنها به خياباد نميكرات جر هيچكس . ..متوسل شدند
ست همين دحتماال بهو ا ناپديد شد ر مؤلف مذكون بستگااز كه حتي يكي 

، اراذل و شهرون بيراو، در يت روابه . سيدربه قتل ار خون آدمگرسنگا
 ت ازاليموت يافتن قوای كه بررا ناني و زند دبودم كمين مردر گرسنه  ش بااو

ا غذن ناآهند به اميخوبهانه اينکه به ، نددبو شهر زم عااف طری استاهارو
و از ساندند رمي به قتل و خلوتي ميكشاندند گوشه به و ند دادفريب مي، بدهند
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  ).۶٠: ١٣۵٣ب، باار(ختند وميفرآن را ند يا دميكرع سد جوآنها گوشت 
اش لخری دهااديدح روشردر كه ای ساله، در ركبر فيض نيزاعليزا مير

دم در آن مرر قتبارندگي زيط  اشرره بادرتفصيل  به ، نگاشتهق  ١٢٨٨قحطي 
و ثر گرسنگي اسيع بر و مير و گمرده ارزاق، لعاا قني فواگرو نايابي م، ياا

و گربه ، خر، سباناتي نظير اگوشت حيوردن به خودم مرن ناگزيرشد
دی متعدارد مواز  د،خوت يا مسموعاات مشاهدد ستناابه و سخن ميگويد  سگ 

  .  ميكندد يادان در شهرها مرن و نال، زطفااكشتن  دن و بواری و رخودهمراز 
ره بادرمحقق و تش هند در ارحي اكه جر، ) Henry Bellow (بلو ی هنر
هل غزنين افغاني امالقاتش با يك  ح به شرد، خو سفرنامه ضمن د، ها بونپشتو

در هولناكي كه ی صحنهها و قايع و رهبادرفغاني شيعهمذهب اين ا. دازدميپر
اواخر / م ١٨٧٢ماهه اول سه ان، در كربال به تهراز گشت زمسير با

  .دهد ق، شاهد آنها بوده شرحی به بلو ارائه می ١٢٨٨  سال 
ها  اجساد مردگان جاده. جزئيات سفر دلخراش و مناظر ديده شده وحشتناک بود  

ها از  سرای. کرد نديدن آنها مسموم میتعفن ناشی از گ را پوشانده و هوا را با 
مناظر غيرقابل وصفی را به  های آنها  افراد در حال احتضار که شيون و رنج

دهات خالی و خاموش، همانند خانه ارواح، . وجود آورده، پر بود
کردند،  ها مبارزه می ها برای تصاحب مرده ه ها که با زند هايی ازسگ دسته توسط 

]  می[او . های او برای ايران بسيار رسا بود زاری . فته بودمورد تهاجم قرار گر
  ).٢٠:١٣٨٧  گل،  گرنی و صفت . (کشور از دست رفته است: گفت

های دهشتناک متعددی از رواج آدم  از شهرهای ديگر ايران نيز گزارش
ژوئيه  ٢٨مثال، روزنامه تايمز، مورخ . است خواری در ايام قحطی در دست 

در اين نامه ادعا . بود را منتشر کرد که از تهران فرستاده شده  ای ، نامه١٨٧١
طوری که  خورند؛ به های خود را می از فرط استيصال بچه«شده بود که مردم 

ها بگمارد تا آنهايی را که درصدد  شهر مجبور شده نگهبانانی در قبرستان حاکم 
نامه ديگری » .کنندشده از قبرها بودند ممانعت  بيرون آوردن اجساد تازه دفن 
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به افزايش بوده و ابعاد  خواری رو  آدم«کرد که  ، ادعا می١٨٧٢مه  ٣٠مورخ 
های کوچک والدينی که در مضيقه نبودند، به  بچه. ترسناکی پيدا کرده بود

  )٧٩: همان.(»شدند افتاده، کشته و خورده می دام 
نسوز و دلخراش های کنسول بريتانيا در آن ايام نيز حاوی اخباری جا گزارش

 William (ويليام بريتل بنک . ق در ايران است ١٢٨٨  های قحطی  از، مصيبت
Brittlebank  ( ها و  قحطی، هم از نکبت نويسنده کتاب ايران در دوره

کند که موی  هايی را نقل می های آن روزگار شوم ماجراها و واقعيت فالکت
  .کند بدن آدمی راست می بر 

    نقربانيا انبوه  

در مقايسه با  -ق ١٢٨٨که قبال نيز گفته شد، شمار قربانيان قحطی  چنان
ق، عبدالحميد  ١٢٨٨صفر  ١٨در . زيادتر بود به مراتب  - های پيشين قحطی

امين الضرب در  اصفهانی، از تاجران مقيم مشهد، خطاب به حاج دمحمحسن 
  :تهران، در توصيف اوضاع فالک تبار خراسان، چنين نوشت

خورند، ديگر چه رسد  گوشت او را می) و(کشند  آدم را می!... چه خراسانی. .. 
گيرند که سگ کشته و گوشت او را آورده و  روز آدم می هر ! به اسب و االغ

  ).١٨:١٣۵٨ناطق، . (فروخته است
تومان رسيده بود،  ۵٠ق، که قيمت گندم در مشهد به خرواری  ١٢٨٩در بهار 

  .نفر فراتر رفت ۵٠٠باختند از  بر اثر گرسنگی جان می شمار کسانی که روزانه 
در اصفهان هر روز چندصد : دهنده بود در ساير شهرها هم تعداد تلفات تکان

نفر سکنه داشت، بيش  ١٠٠٠کاشان، در روستاهايی که  شدند؛ در  نفر هالک می
ک مامور ي. و پراکنده شده بودند نفر زنده نمانده و آنها هم عموما آواره  ٢٠٠از 

اصفهان  از بوشهر راهی ) ارديبهشت(خانه به نام اسميت، که در ماه مه  تلگراف
ها از اجساد مردم پوشيده و  همه راه«: های خود نوشت بود، ضمن يادداشت

  ) ٣٢: ١٣۶۵اوکازاکی، (  . انباشته است
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    گير همه های بيماری شيوع

بر اثر گرسنگی مداوم که شرايط ناگوار بهداشتی و ناتوانی شديد جسمی مردم 

در برابر امراض به پايين ترين حد رسانده بود، زمينه  نيروی مقاومت آنها را 

وبا، را فراهم آورد و، بدين  گير، از جمله  بروز و شيوع امراض عفونی همه

 ١٢٨٨در بهار . ترتيب، وحشت از وبا به مصيبت گرسنگی افزوده شد

ا حدودی شبيه وباست، و نيز تيفوس در بيماری حصبه هم، که عوارض آن ت ق، 

  .بعضی مناطق شيوع يافت

در . ومير دوچندان و حتی بيشتر شد با توأم شدن قحطی و وبا، ميزان مرگ

علت تلفات يا مهاجرت اهالی، به کمتر از نصف  بعضی شهرها، جمعيت، به 

ا غذايی جان سپردند و ي در کازرون، دوسوم نفوس شهر يا از بی . کاهش يافت

هزار نفر  ١٠هزار نفر به  ٣٠جمعيت سبزوار از . شهر را ترک کردند

هزار نفر برآورد شده ٢۵از  ق بيش ١٢٨۴يافت و جمعيت قم، که در سال  کاهش 

نفر تنزل کرد  ١۴٠٠٠تا مرز ) سال بعد از قحطی سه (ق  ١٢٩١بود، در سال 

: ١٣۶۵از اوکازاکی،  به نقل  ١/٢۶٨: ١٨٩٢؛ کرزن، ٢٩: ١٣۵٣ارباب، (

٣٢.(  

  اقتصادی پيامدهای و آثار
  

ش از جهات و جوانب گوناگون آثار وخيمی بر اقتصاد .ه١٢۴٩قحطی سال 
. اين ميان، کشاورزی بيشترين خسارت را متحمل شد در . کشور به جای گذاشت

آب شدن  شدن يا کم نتيجه خشک بخش بزرگی از اراضی زراعی اصفهان، در 
زارعان  شماری از . مه سارها، به حالت باير درآمدها و چش ها و قنات رودخانه

خرده مالک زمين مزروعی خود را در عوض محصول به پای بهره مالکانه يا 
بعضی ديگر از زارعان صاحب زمين، برای رهايی از بار  ماليات دادند و 

  . معتبر و صاحب نفوذ واگذار کردند ماليات، حقوق ملکی خود را به اشخاص 
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م، تعداد قابل توجهی از دهات ويران و متروک شد، زيرا که در حوالی ق
، ۵۵: ١٣٢١جابری انصاری، (رها کرده بودند  مالکان و زارعان روستاها را 

مالکان بزرگ، با اغتنام  در برخی نقاط، ). ۶١، ۶٠: ١٣۵٣؛ ارباب، ٢٧٨
فرصت، اراضی خرده مالکان و زارعان زميندار را تصاحب کردند و به 

  .يب، بزرگ مالکی به شدت تقويت شدترت اين 
خشکسالی مراتع زيادی را از بين . داری نيز سخت آسيب ديد دامپروری و گله

بسياری از ايالت دام و . معرض نابودی قرار گرفتند ها در  برد و در نتيجه دام
دست دادند و به ورطه فالکت  شان بود، از  گله خود را، که سرمايه اصلی زندگی

(= دوش ايالت خانه به «: به روايت کنسول بريتانيا در تبريز. تادندو نيستی اف
به نقل از اوکازاکی،  ١١١: ١٨٧٢جونز، (» بدتر از همه آسيب ديدند) کوچنده
همچنين بسياری از طوايف به ترک کوچ روی آورده و به زندگی  ). ٣٣: ١٣۶۵

  .ايلی ناگزير شدند
و نيمه گرسنه تقريبا در سراسر با بروز قحطی، غارتگری قبايل بيابانگرد 

. روستاهای بسياری دستخوش تاراج بيابان گردان شد کشور شدت گرفت و 
سابقه مختل کرد و، در  مجموع عوامل يادشده نظم و امنيت را به نحوی بی 

  .آميز شد نتيجه، مسافرت به غايت مخاطره
و ...) االغ وگاو، (بر اثر قحطی، شمار کثيری از چهارپايان موردنياز زراعت 

تلف يا کشته شدند و در ...) شتر، استر، اسب و(ها  کاروان نيز حيوانات بارکش 
االجاره حيوانات بارکش به  هم مال نتيجه، هم کار زراعت مختل و معطل ماند و 

کرمانی،  وزيری (گاهی تا پنج برابر رقم پيش از قحطی رسيد - چندين برابر
غله ميان مناطق   ونقل خود، مانع حملعامل اخير، به نوبه ). ١۶٢: ١٣۴٠

توانست تا حدودی کميابی خواربار را در نقاط قحطی  که می گوناگون کشور شد، 
  .زده کاهش دهد
 - وخرج مردم ترين آثار اقتصادی قحطی، مختل شدن موازنه دخل يکی از مهم

انه در زمان قحطی، ميانگين درآمد سر. بود -درآمد کم به ويژه طبقات و قشرهای 
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لایر و ميانگين مقدار   ٢٠٠يک خانوار کارگر يا کشاورز در سال حدود 
شد، به تقريب  مصرف ساالنه گندم، که قوت منحصر يا اصلی آنها محسوب می

با توجه به افزايش فاحش قيمت گندم، کل درآمد متوسط يک . خروار بود دو 
ذيه يک ساله يک يک دهم گندم مورد نياز برای تغ کارگر يا کشاورز فقط کفاف 

  ). ٣٠: ١٣۶۵  گولداسميت، به نقل از اوکازاکی، (داد  خانوار را می
با گسترش فقر و تنگدستی قشرهای مختلف مردم بر اثر قحطی، ميزان تقاضا 

شدت کاهش يافت، که اين امر، به نوبه خود، منشأ  برای کاالهای مصرفی به 
در . ازرگانی خارجی شدب پيامدهای وخيمی برای بازرگانی داخلی و نيز 

ترين شهرها بود، از کسب وکار نشانی  ديده بازارهای اصفهان، که از آسيب
ها و  وجوش و حجره خورد؛ گويی بر کاروانسراهای پرجنب چشم نمی به 

و فالکت افشانده بودند و سرانجام، قحطی  های پررونق سابق گرد مرگ  دکان
از . کشورموجب شد ر خارج هايی را چه در داخل و چه د مزبور مهاجرت
ق سيل انبوه مهاجران از واليات جنوبی و ١٢٨٨/ م ١٨٧١حوالی مه سال 

به سوی گيالن، که وضع خواربار در آنجا نسبتا مطلوب بود، به راه  مرکزی 
تا  ٢٠بين  -در فاصله ارديبهشت تا آذر يعنی  - تا ماه نوامبر همان سال. افتاد
 ١٠٠در حدود  ه شمار جمعيت بومی آن رقمی هزار مهاجر به اين واليت ک ٣٠

شماری از اين مهاجران به روسيه رفتند . هزار نفر بود، سرازير شده بودند
  ).٣١: ١٣۶۵خارجه انگليس، به نقل از اوکازاکی،  اسناد وزارت (

 

  )اجتماعی های زمينه و  عوامل ( ثانوی و جانبی علل
   

هايی  هايی طبيعی بلكه فاجعه نه فاجعهها  گونه كه همواره ثابت شده،قحطی همان
 با سرزنش. ديگر نتيجه عمل انسان و نه خداوند هستند اجتماعی و به عبارت 

شويم  از درك اين مطلب غافل می ، ما ]ايجادكننده قحطی[عنوان عامل طبيعت، به
ها  قحطی ] همه اينها گذشته [از. اند كننده كه اين بنيادهای انسانی هستند كه تعيين
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] اند بوده[آورده برای ثروتمندان  ای برای فقيران و فرصتی باد عموما فاجعه
  ).٣۴: ١٣٧٠  مورالپه و كولينز، (

ق خشكسالی شديد  ١٢٨٨كه گفته شد، عامل اصلی وقوع و شروع قحطی  چنان
بود كه در بعضی موارد، با سرما و  ١٢٨٨و  ١٢٨٧  های  درپی سال و پی

عوامل ثانوی و تشديدكننده قحطی  در ادامه، . شده بود يخبندان بسيار شديد همراه
  .شود اند، شرح داده می مزبور، كه اغلب جنبه اجتماعی داشته

 

  احتكار  
ای در شدت بخشيدن به  كننده گمان، نقش بسيار موثر و تعيين عامل احتكار، بی

هايی  قولدر تاييد اين مدعا، ارائه نقل . ادامه آن ايفا كرد ق و  ١٢٨٨قحطی سال 
ها در ايران  ناظرانی كه در آن سال از پژوهشگران خارجی و نيز جهانگردان و 

شوكو  پروفسور : مناسبت نيست اند بی اقامت داشته يا از آن بازديد كرده
، محقق گرانقدر ژاپنی، در پژوهش خود، درباره ) Shoko Okazaki (اوكازاكی 

ای از  متعدد،تحليل عالمانه های ق،با توسل به مثال ١٢٨٨سال قحطی بزرگ 
مزبور ارائه کرده است که در اينجا  تاثير احتکار در تشديد و تداوم قحطی 
  :شود بعضی از شواهد مورد استناد وی نقل می

م، باران و برف  ١٨٧١/  ق ١٢٨٨بعد از دو سال خشکسالی، در زمستان ...  
اين بود که يک ماه . ادد خوبی را برای سال بعد نويد می فراوانی آمد که حاصل 

  .شد پيش از فصل درو، غله بسيار در بازار عرضه 
گذشت،  اوليور سنت جان، سياح انگليسی، که در آن ماه از شهر قم می  

ای  که گندم و جو محصول سال پيش را از منطقه شمار شتر را ديد  قطارهای بی
  .بردند حاصلخيز در نزديک همدان به تهران می

گويد که صاحبان غله در همه جا موجودی خود را عرضه کرده  می او همچنين  
آيد که در دوره قحطی هم، در مناطق غله خيز  شواهد برمی از همه اين . بودند

باالرفتن غيرعادی قيمت گندم و  کشور، ذخيره غله کافی وجود داشت و 
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شيد، خواری ک آدم کمبودهای ناشی از آن، که به مرگ ومير مردم از گرسنگی و 
طور مصنوعی و با  به) تا حدود زيادی(فقط نتيجه قحطی نبود و اين قحط و غال 

  )۴٠: ١٣۶۵اوکازاکی، (و اسباب چينی به وجود آمد  احتکار 
ای از طرز فکر  دهنده های سفر خود، شرح تکان سياح يادشده، ضمن يادداشت

  :دهد یظالمانه بعضی از مالکان بزرگ و محتکران م غيرانسانی و رفتار 
بخش  ، به واسطه رضايت)...م١٨٧١ -١٨٧٠مقارن (در سال دوم قحطی ...  

محصول در جنوب و غرب کشور، خواربار و مواد غذايی  بودن ميزان برداشت 
عمده غله هم هستند، از روی  فراوان بود؛ اما مالکان بزرگ، که فروشنده 

اعتنا  بی سال سوم،  سودجويی، يا شايد به گفته خودشان از ترس آمدن قحطی در
به رنج و گرسنگی مردم دور و برشان، غله را به اميد گران شدن در انبارها 

  ).٣٩: ، به نقل از همان٩۶: ١٨٧۶گلداسميت، (  نگه داشتند 
از خصايص  حاکميت استبداد و فقدان اعتماد و همدلی بين مردم و حاکمان  

مسووليت از جانب  تفاوتی و عدم احساس های استبدادی بی مسلم نظام
. آيد درخصوص مشکالت و مصائبی است که برای جامعه پديد می زمامداران 

حاکمان مستبد، چون برگزيده مردم نيستند،  . تفاوتی دشوار نيست توجيه اين بی
ادامه حکمرانی خود را  دانند و چون  بالطبع، خود را مديون و جوابگوی آنها نمی

درباره  بينند،  و جلب رضايت خاطر مردم نمیموکول ومنوط به تحصيل موافقت 
  .پيامدهای نارضايتی آنها هم دغدغه خاطری ندارند

ای که معموال بر محيط پيرامون مستبدان  افزون بر اين، جو تملق و مداهنه
شود که آنان حتی اگر احيانا مايل به توجه به مشکالت  می حاکم است مانع از آن 

مصائب پديدآمده اطالع کافی و  توانند از کم وکيف مردم و رفع آنها هم باشند ب
تلخ و  روايت زير شاهد مثال گويايی است از اين واقعيت . واقعی کسب کنند

  .دردناک
ناصرالدين شاه در کرمانشاه به  -نخستين سال قحطی معروف  -ق  ١٢٨٧در 

وگويی تلگرافی، از کارگزاران دولت در تهران  گفت وی ضمن . برد سر می
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استفسار کرد و آنان  -و وبا  باره اوضاع و احوال عمومی و باالخص قحطی در
تحويل  هايی را به او  شرمانه، چنين دروغ بدون کمترين احساس مسووليتی، بی

  :دادند
که قابل عرض همايون باشد هيچ ] ای[تازه. ها خيلی خوب است احوال...  

هران کمال نظم و وفور ت! و آسودگی حاصل است از هر جهت، امنيت ... نيست
از تهران نگرانی نداشته  به هيچ قسم ! رسد جنس به قاعده به انبارها می! را دارد

  !باشيد
 سختی است يا خير؟) وبای(ناخوشی : سوال
  !جزئی است! خير: جواب
 حالت اصفهان و فارس چطور است؟: سوال
ب رج ٨اسناد ايران، ! (حالت اصفهان و فارس خيلی خوب است: جواب
  ).٢٩: ١٣۵٩  ق به نقل از ناطق،  ١٢٨٧

» خاطر مبارک آسوده باشد«های حاکی از  و نکته شايان اعتبار اينکه اين جمله
ترين  شد که سراسر کشور و پايتخت در لهيب عظيم می در شرايطی اظهار 

سوخت و مردم  توأم شده بود، می گيری وبا هم  قحطی چند قرن اخير، که با همه
  .ريختند های درختان در واپسين روزهای پاييز به زمين می همانند برگ

ق، ناصرالدين شاه، به جای اينکه به  ١٢٨٨در اوايل قحطی عظيم سال 
شمار مردم بپردازد، عازم عتبات  مصائب بی انديشی برای قحطی و رفع  چاره

ا ه آن موقع ورد زبان تصنيف زير، که در . شده و مدتی در آنجا اقامت گزيده بود
شده بود، وصف حال گويايی است از نارضايتی و آزردگی شديد مردم مصيبت 

  :موقع و عدم احساس مسووليت شاه تهران از اين مسافرت بی زده 
 بال رفته کربال گشته بی) کاله(شاه کج کال 

 نان شده گران  يک من يک قران  يک من يک قران
 ما شديم اسير  از دست وزير  از دست وزير

 ايتی، سوءسياست و فساد عمال حکومتکف بی  
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ترديدی نيست که، اگر مقامات ديوانی و کارگزاران دولتی از آمادگی و کارآيی 
مسووليت الزم برای پيشگيری قحطی و مقابله با آن  احساس  نيز کافی و

يا بسياری از عواقب آن  آمد  برخوردار بودند، قحطی و کميابی اصال پديد نمی
ق  ١٢٨٩سال سنت جان، که در دراين خصوص، اوليور. قابل اجتناب بود

ای  م از کرمان ديدار کرده، ضمن سفرنامه خود، مورد جالب و آموزنده ١٨٧٢  / 
  :را متذکر شده است

الملک، والی کرمان، با سرافرازی  خان وکيل بنا به نوشته او، مرتضی قلی
ع و به موقع، مردم چگونه توانست با اتخاذ تدابير قاط برای او حکايت کرد که 

وی به محض . ق برهاند  ١٢٨٨اين سامان را از مهلکه قحطی هولناک سال 
های کميابی، دستور صور ت برداری از ذخاير غله را در  بروز نشانه

واليت صادر کرد، صدور غيرمجاز آن را به شدت ممنوع کرد، برای غله  اين 
رها تحت ضابطه درآورد و فروش آن را در همه بازا قيمت ثابتی تعيين نمود، 

درآمد، مرکز امدادی ايجاد  باالخره، برای مساعدت به مستمندان و قشرهای کم 
يک  بنا به ادعای نام برده، بر اثر اين اقدامات موثر، در ايالت کرمان حتی . کرد

  ).۴٠:١٣۶۵اوکازاکی، (نفر هم از گرسنگی تلف نشد 
در مقابله با قحطی موفق بودند ؛ وبيش،  از قضا، حاکمان بعدی کرمان هم، کم

م، با تعيين بهای گندم  ١٨٨٠/  ق  ١٢٩٧قحطی سال  از جمله فيروزميرزا در 
و مهار قحطی سخت کوشش  به قيمت خرواری دو تومان در تثبيت نرخ غالت 

  ).۶٢٨،۶٣٧: ١٣۴٠وزيری کرمانی، (کرد 

گر موارد عمال اند و در دي متاسفانه موارد يادشده از جمله استثنائات بوده

احساس مسووليت الزم را برای مقابله با قحطی  حکومت يا توانايی و کفايت و 

بودند که به جای  اندوزی و فساد مالی آلوده شده  نداشتند يا آنچنان به ثروت

کوشش در پيشگيری و رفع قحطی گاهی عمال و عمدا به ايجاد يا تشديد آن 

توان از حاکم اصفهان در زمان  آن می کردند که از جمله موارد بارز می کمک 

به خالف حاکم کرمان، نه تنها اقدامی برای  وی، . ق ياد کرد ١٢٨٨قحطی 
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وقوع قحطی را  مقابله با قحطی يا تخفيف عوارض آن به عمل نياورد، بلکه 

برای پر کردن کيسه آز خود غنيمت شمرد؛ ضمنا برای گم کردن ردپا به 

تا به تفتيش منازل و انبارها بپردازند و هريک از  حکومتی دستور داد ماموران 

کرده باشند تعقيب کنند؛ ولی به گفته اوليور  تجار و غير آنها را که غله انبار 

گرديد که مامور اجرای  اين دستور فقط مايه ثروتمند شدن کسانی ... «سنت جان 

با صاحبان انبارهای مخفی غله اين ماموران را ] زيرا[آن شده بودند، 

به نقل از اوکازاکی،  ٩٧-٩۶: ١٨٧۶گلدسميت، (» داشتند ساکت نگاه می رشوه 

۴١.(  

ق، يعنی در بحبوحه  ١٢٨٨/  م ١٨٧١گزارش کنسولگری بريتانيا، مورخ مه 

  :حاوی واقعيتی دردناک و تاسف بار است قحطی در اصفهان نيز 

ارند، غله فراوان ای با اصفهان ند در چهارمحال و فريدن، که چندان فاصله...  

های خود را  ورود آن به شهر جلوگيری کرد تا غله بود؛ اما حاکم آنجا از 

م، به نقل  ١٨٧١انگليس،  اسناد وزارت خارجه (همچنان به نرخ گزاف بفروشد 

و  تقوايی جای تاسف است که در اين ميان، بی).٣٩: ١٣۶۵از اوکازاکی، 

و به تشديد هرچه بيشتر قحطی منجر برخی افراد نيز مزيد بر علت شده آزمندی 

خصوص، نويسنده کتاب خاطرات و خطرات به ذکر مورد  در اين . گرديده بود

  :ای پرداخته است دهنده تکان

ای شد که ياران فراموش کردند  هجری قمری، قحطی ١٢٨٨در سنه ...  

 ۶۴گندم را خروار خروار فروخت تا خروار  ... مرحوم... و شنيدم... عشق

  ).۴ - ٣: ١٣۴۴هدايت، ! (ان، که مال صغير استتوم

و اين در حالی است که، بنا به نوشته مولف رجال ايران، بهای گندم در سال 

بامداد، ! (خرواری بيست و پنج تا سی لایر بوده است ق در حدود  ١٢٨٧

١٣۴٣/ ٢: ٧۵٠.(  

راد افانگيزی را ازهمدستی و همکاری  اوليورسنت جان هم نمونه بسيار تاسف
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گمرک اصفهان، به منظور چند برابرکردن قيمت گندم در  با رئيس  سودجو

  :اين شرح است به ساعت، ارائه کرده که ماجرای آن  ٢۴عرض 

در اصفهان خبر رسيد که مقدار زيادی ) ق ١٢٨٨مقارن (م  ١٨٧٢در سال 

ها  تها را باز کنند و قيم اين خبر موجب شد که دکان . غله از شيراز در راه است

همدستی افرادبا نفوذ، اين  خان، رئيس گمرک با  به سرعت پايين آمد، اما رحيم

درنتيجه رحيم خان، با استفاده . ای ريختند وضع را غنيمت شمردند و نقشه

مقام و اختيار خود، مانع ورود کاروان غله شيراز به شهر شد و آنها بازار را  از 

چهار صد درصد ] تا[نان را يک شبه  داشتند، قيمت در اختيار و انحصار خود 

: ١٣۶۵به نقل اوکازاکی،  ٩٧  : ١٨٧۶گلداسميت، (باال بردند ) برابر ۵يعنی تا (

٣٩- ۴٠.(   

 

 گيری نتيجه  

های متعدد و متناوبی که از ديرباز در پهنه ايران زمين  بررسی تحليلی قحطی
اقعيت است که، ق به روشنی گويای اين و ١٢٨٨عظيم  ويژه قحطی  روی داده به

تاريخی و اجتماعی هم نقش و سهم  در کنار علل طبيعی و جغرافيايی، عوامل 
مواردی نادر  و در (ها  ای در ايجاد يا تشديد قحطی كننده شايان توجه و گاه تعيين
  .اند ايفا كرده) در تعديل و تخفيف آنها

اسبات حاكمان در اين ميان، سهم و تاثير نظام حكومتی در ايران و روابط و من
توان  توجه و تامل بيشتری است؛ تا آنجا كه به جرأت می های مردم شايان  با توده

ها در ايران نبود،  فسادپذيری حكومت گفت، اگر استبدادگرايی، ناكارآمدی و 
به مراتب  داد يا الاقل پيامدهايی  های ايران اصال روی نمی بسياری از قحطی

مناسبت نيست كه با تأسی به دكتر  از اين رو، بی .تر داشت هزينه تر و كم خفيف
در پژوهش عالمانۀ خود در زمينۀ تاريخچه وبا در ايران بين  هما ناطق، كه 

فاسد وغير مردمی در ايران، پيوندی  های »بالی حكومت«و » مصيبت وبا«
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همسبتگی و  نزديك يافته است، ميان وقوع قحطی و نظام حكومتی در ايران نيز 
گيری محققانه پروفسور  بنديونتيجه سخن را با اين جمع.وجو شود جست ارتباطی

نظر . بريم كه به راستی حق مطلب را ادا كرده است اوكازاكی به پايان می شوكو 
ق اظهار شده، ولی بحق درباره اكثريت  ١٢٨٨  وی، در خصوص قحطی سال 

دو  ق بروز ١٢٨٨  عامل اصلی قحطی سال : های ايران صادق است قحطی
خشكسالی پی در پی بود، اما اين بال به هيچ وجه كامال نتيجه خشم طبيعت 

بينانه،  توان، واقع بخش بزرگی از مسووليت اين رويداد ناگوار را می ... نبود
اندركار احتكار و  سوداگران غله كه دست متوجه مقامات باال، مالكان و 

حكومت مركزی و  مچنين، ه. سوءاستفاده از اوضاع به نفع خود بودند، شناخت
حكام واليات و نواحی كه تدبير و اقدام موثری برای اصالح وضع در كار 

كفايتی  به سخن ديگر، حرص و بی. اند در اين بليه سزاوار نکوهش نياوردند، 
گرسنگی و رنج مردم بود كه خشكسالی و بخل  دولتمردان به همان اندازه مسبب 

   ).۴١: ١٣۶۵اوکازاکی، (طبيعت 
  

 پيوست

، صفحات  ١٢٨٨اسناد مندرج در اين قسمت از كتاب قم در قحطی بزرگ 
  . نقل شده است ١٧٩،   ١٧۶،  ١٧٣،  ١٧٢، ١۶٢

  

  ١سند  *

 ق ١٢٨٧دراكثر واليات و كمبود آن در نيشابور سال ! گزارش وفورغله و نان
  آرا ۵آ  ۵٨٩آرشيو سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ايران 

 
  !باركت شومقربان خاكپای م

حتی المقدور چاكر مراقب است كه كمتر زحمت به وجود مبارك بدهد؛ علی 
عرش    نيت صاف و پاك ، به زيارت عتبات عاليات التخصيص اين سفر، كه با 
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  .درجات تشريف به خارج بردند
بعد از فضل خدا، اهالی ايران بايد عموماً ممنوِن مساعدت بخت و نيت اعلی ...  

شاهنشاهی روحنافداه باشند كه در چنين سالی، كه قحط و غال  حضرت اقدس 
آرام و امر گذران مردم هم نوعی  همۀ ايران را احاطه كرده است ، همه جا 

تلگراف می  سرانجام شده است كه حاال جسته جسته از غالب واليات كاغذ و 
ئی جز... «] قيمت ها [رسد كه گندم و نان فوری به هم رسانيده و سهل است 

 حاصل كرده است تنزل هم 
 

  ٢سند  *

 ق ١٢٨٧گزارش وضع نان در تهران سال 

  ٧٩اسناد بيوتات، آرشيو سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ايران، 

ق قدری اغتشاش پيدا  ١٢٨٧در باب امر نان از پانزدهم شهر شعبا ن المعظم 

ر تهران كم شد و پنجم شهر شعبا نالمعظم يك دفعه نان د تا روز بيست و ... كرده 

نصف اهل شهرنان گير  به طوری كه ... دكان های نانوايی بسته شد اكثر

  ...نياوردند و بی شام خوابيدند 

از قراِر تقريِر دمحمعلی بيگ، در اين باب آقای مستوفی الممالك پيغام جدی و 

فرستادند كه شب ها مشغول شراب ] تهران[وزير ] ميرزاعيسی[  تندی به جهت 

بازی و هرزگی؛ به هيچ وجه در امر   ١٧... ی هستی و روزها مشغول خوار

... شب ها به  شما هم : شهر رسيدگی نداری و ميرزاعيسی هم در جواب گفتند 

بازی و روزها با سيدهندی مشغول كيمياگری هستيد؛ به كلی در كارها  ١٨

  ...برنمی آيد همه را گردن من انداخته، زياده در اين از من . كنيد مداخله نمی 

شعبان حضرات يهودی ها به اسم  ٢٧در همين اغتشاش ناِن، روز دوشنبه 

مراجعت به خانۀ وزير ] در. [باران كرده باشند مصال بيرون رفتند كه دعای 

است نان به ما نرسيده  مختار روس رفتند و شكوۀ زياد كردند كه دو شبانه روز 
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  .رسنگی تلف شوند اطفال ما از گ] و[نزديك است عيال . است

وزير مختار روس از روی صندلی برخاست، چند مرتبه پای خود را به زمين 

پادشاه ايران كه تشريف برده اند مملكت خودش را چرا اين  زد به طور تغير كه 

اطمينان داد كه شما برويد من يا فردا  به حضرات يهودی . قدر بی نظم گذاشته 

ايشان می نويسم  الممالك می روم و يا كاغذ به خودم به يوسف آباد پيش مستوفی 

  ... كه قراری در اين كارها بگذارند 

عمله جات آمده ... چند نفر از ... روزی . اين اوقات امر نان مغشوش است

دو سه روز در خانۀ وزير ماندند؛ . ميرزاعيسی به جهت مزد بودند در ِب خانۀ 

. گرسنگی در همان خانۀ وزير تلف شد از يك نفر آ نها . اعتنايی به آ نها نكردند

مرد؟ بلكه وبا  ميرزاعيسی از حاجی ميرزاحسين مميز پرسيد كه اين  عمله چرا 

اين بيچاره از گرسنگی مرده است وبا : حاجی ميرزاحسين گفت! گرفته است

  كجا بود؟
  

  

  ٣سند *

  )ق ١٢٨٨تاريخ (تحصن مردم در قزوين و گرسنگی ... گزارش 

 آ آرا ١٣۶٧ازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ايران از آرشيو س

االن قريب هزار نفر در بقعۀ امام زاده اسماعيل بست هستند و قريب پانصد « 

متصل فرياد ... از گرسنگی در پای تلگراف حاضرند  نفر از مرد و زن و بچه  

كه بچه ها همه از دست رفته  می كنند از گرسنگی و همۀ عرضشان اين است 

رسد و  است هالك شوند؛ وزير و نايب الحكومه هيچ به فرياد ماها نمی نزديك 

در انبارهای قزوين غله زياد است و كسی حكم كن . حكمشان را كسی نمی خواند

  ».از حاكم كاری ساخته نمی شود] و[نيست  به  انباردارها 
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  ۴سند *

گزارش از تجمع زن ها در ارك سلطنتی در اعتراض به كمبود غذا و 

 گرسنگی، تاريخ

 ق ١٢٨٩ 

  !برادر مهربان

جمع شده بودند كه عارض شوند از ! فقرۀ اجتماع زن ها حكايت قابلی نبود

دِر ارك را بسته بودند و يك نفر هم دستش زخمی  توپچی های قراول . گرسنگی

خودم هم رفتم ... كردند  چند نفر فراش فرستادم رفته آن ها را متفرق . شده بود

هم  ) همايون(= از طرف باب هميون. ته قدغن نمودكه زن راه ندهندقراول گذاش

حكايت قابلی نبود كه باعث تغير . قراول گذاشته قدغن نمود زن ها را مانع شوند

   . امسال بايد متحمل اين جزئيات شد! بشود خاطر مبارك اقدس 

  

  

  ٥سند *

 ق ١٢٨۶دربارۀ قحطی و احتكار گندم سال 

در آرشيو سازمان اسناد و كتابخانۀ ملی ايران به شمارۀ اسناد بيوتات مضبوط 

 نگهداری

 ب آرا ۵٢٨ 

دست قدرت ربانی ابواِب قحط بر عباد گشوده و بس قحط ... ق  ١٢٨۶در سنۀ 

خاصه ايران، برافراخته بود؛ به نوعی كه اموات در  و غال در اكثر ممالك، 

را جانوران م يخوردند و  اكثری . معابر ريخته و كسی را پروای دفن آ نها نبود

  ١٩. بعضی به گوشت اموات تغذی می كردند

در اين فتنۀ كبری و داهيۀ عظمی به نحوی بخل و خست ارباب تّمول را گرفت 

در خانۀ هريك ده نفر فقير و اطفال از گرسنگی جان می  . كه موجب حيرت بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣١٩                                                                      ٣ج

  

  

  

ن نمی داد و اكثری دست ايشا دادند و فرياد می كردند و ابداً يكی لقمۀ نانی به 

  .انبارها از گندم انباشته داشتند كه به آن ده ساله  خوراك ايشان را كافی بود

از اوليای دولت هم كسی در فكر فقرا نبود، جز جناب مستطاب اجل اكرم 

  .بسياری را به توفيق ربانی از هالكت برهانيد كه ... سپهساالر اعظم 

موجب حيرت اولی االبصار شد، آن بود كه از وقايع آن ايام، كه ] ...و اما[ 

، حضرت )قيمت آن افزايش فوق العاده يافت(يافت  چون گندم بی نهايت تسعير 

كردند و خدمت يكی از  سپهساالر مبلغی بسيار پول بر مال ها فرمود بار 

بزرگان فقها ارسال فرمود و پيغام فرستاد كه چون امروز اكبر و اعلم علماء 

عايت حاِل ملت ختمی مرتبت بر شما الزم است و حاِل امت بدين هستيد و ر شما 

كفار فرنگستان را بر حال ] به طوری كه[می بينيد،  مقام رسيده كه به چشم خود 

] وجود[حفظ نفوس، با  اين مردم بيچاره ِرقت دست داده و به قدر مقدور در 

اب عالی مذهب، سعی دارند، لهذا همين قدر از جن) اختالف، تضاد(تباين 

همراهی و حفظ مردم استدعا دارم كه هر قدر گندم كه بدانيد و زياده از  در 

عادلۀ وقت، بفروشيد و وجه آن را نقد دريافت  مايحتاج خودتان باشد، به قيمت 

كسی كه احسان (اَحسَن نَجا  كنيد، بلكه نفوسی چند از هالكت برهند و به حكم مْن 

  .ثواب عظيم شريك باشيدشما نيز در اين ) كرد نجات يافت

عالم مذكور به طمع اين كه گندم زياده تسعير خواهد يافت و گران تر خواهد 

و از همه عجيب تر آن ... ندارم و از فروختن ابا كرد  فروخت، گفت كه من گندم 

... سبب اين عمل چه بود؟  ! كه روزی يكی از عالِم مذكور پرسيد كه جناب آقا

لهذا به ! اين مردم را مسلمان نمی دانستم مذكور داشت كه من خود

  )٢( .نفروختم ايشان 
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  »ايرانيان ناگوار مصائب از هايى جلوه « ◀

 اصفهان قحطی   

ميرزا عبدالجواد اخوت، تاجراصفهانی با وجود اين كه از خانواد ه ای متمول 

دهانش می رسيده است، در خاطرات خود صحنه  بوده و كم و بيش دستش به 

فاقه مردم اصفهان در آن   هايی را گزارش می كند كه نشا ن دهنده اوج فقر و 

کارها هم خيلی : می نويسد ١٢٩۶در پانزدهم ارديبهشت . روزهاست

وبرهم وبه منتها درجه سختی و شدت رسيده وروزبه روز هم كسب  درهم 

كه واقع  كمياب بلكه ناياب و بسيار هم گران، كليه لوازم زندگی . وخامت می كند

« : و ادامه می دهد » واز همه سخت تر و بدتر امر نان است. فوق طاقت است

يعنی تا كسی . خالصه بيش از اينها كه می گويم و می نويسم سخت است

در بيست . »نديده باشد ملتفت نيست كه من چه می گويم و چه می نويسم خودش 

مجاعه و قحطی و عجب . عجب قيامتی است « : و هفتم ارديبهشت مينويسد

چنين روزهای تيره را  هيچ تاريخی . واقع فوق طاقت است.  سختی فراهم شده

گروه گروه و فوج . مسلمان نشنود كافر نبيند. برای ايران نشان نمی دهد

  .بيچاره مردم بدبخت بدرود زندگانی می گويند فوج 

ه مجدداً هم مرض حصب. يك عده از شدت گرسنگی يك عده از شدت امراض

يعنی بالمره خبازها بسته . كه به كلی نان پيدا نشد چند روز بود . طغيان كرده

گران و كمياب و بعضی  منحصر به نان نيست تمام لوازمات زندگی ... بودند

تومان  آرد گندم اگر پيدا شود يك من شش تومان كه خرواری سيصد . ناياب است

  .شدديگر نمی دانم چه خواهد .... باشد و قس عليهذا

اين عده ای كه باقی هستند آيا باقی خواهند ماند تا سِر خرمن وبرای اينكه وضع 

و برای اينکه ملموس تر به » خوب خواهد شد يانه  و آيا سِر خرمن « را 

يكی از دهات را می . اند  مردم دهات اغلب تلف  شده : تصويربكشد، می نويسد
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زن  حالی سه نفر مرد و چند نفر گفت كه سابقا قريب دويست نفر جمعيت داشته، 

  » .و چند بچه  بيشترنمانده اند

اخوت با اخباری كه از گوشه و كنار می شنيد مطمئن شده بود كه بخش 

  .ساختگی است اعظمی از اين قحطی تصنعی و 

هر چند بنابر روحيه ! يعنی دستهايی در كار است تا مردم در قحطی بميرند

در خاطرات . رطه جزم انديشی فرونغلتدو محتاط خود سعی می كند در 

شايع است سبب اين  از قراری كه : می نويسد ١٢٩۶روزبيست و سوم فروردين 

قحطی وگرانی انگليسها هستند ولی حقيقت مطلب ران ميدانم، چرا كه روزنامه 

در اين ماه توقيف بوده و ابدا از اخبار سياسی نمی گذارند كسی اطالع پيدا  ها 

نمی .است كسی دنبال اخبار سياسی هم نيست از بس كار سخت  يعنی. نمايد

واقع، يك ثلث مردم  .... خدا خودش ترحم فرموده آبی به اين آتش بپاشد. گذارند

باز . درا غلب معابر فقرا مرده و كسی نيست آنها را به خاك سپارد. مرده اند

ت انگليس مانع  نمی دانم دس: در نهم حرداد می نويسد» خداوند ترحم فرمايد هم 

خود بلديه برای جلب نفع و دخل خودش نمی گذارد  ارزان شدن ا ست يا آنكه 

درا ين كه دست  محركی  به هر صورت . ارزان شود يا آنكه علت ديگری دارد

   » .در كار است هيچ محل شبهه و ترديد نيست

  

  آذربايجان قحطی

 

رين و حاصلخيزترين آذربايجان هر چند همواره به عنوان يكی از ثروتمندت

شداما بليه قحطی در اين سامان هم روی زشت خود را  مناطق ايران شناخته می 

منطقه ايران نشا ن دهنده دو  گزار شهای خاطره گون كسروی ازا ين . نشان داد

  .امرا ست
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يكی بی سابقه بودن شدت قحطی و گرسنگی و ديگری دست داشتن رو سها در 

: ش می نويسد ١٢٩۶قحطی كسروی در باب زمستان  تشديد و مرگبارتر كردن 

از هر باره زمينه .می كوشيدند روسيان هم به خريدن وا نبار كردن گندم و جو 

گرفتاری  ديگر گرفتاريها يك سو و اين . برای كميابی و گرسنگی آماده می شد

. »از همه جا ناله از كمی كشت و نايابی نان می رسيد...از همه بدتر می كرد

اظهار نظری می كند كه به عنوان ا ين كه وی به عنوان يك  وی درا دامه كسر

ما در : می نويسد. را جدی گرفت مطلع از تاريخ ايران شناخته ميشود بايد آن 

بدتر  تاريخ داستان خشكسالی فراوان می خوانيم ولی گمان نمی دارم از اين 

ين بسنجيم ولی دليل می  راست است ما آنها را نديده ايم تا باا. خشكسالی بوده

ماه بيشتر آسمان از  ٩زيرا . ترين خشكسالی ها بوده داريم كه اين از سخت 

. و از تابستان كه زمان برداشت خرم نها بود كميابی نمودار گرديد باريدن ايستاد

انبارها را مهر كردند و آنچه گندم و جو  از آن سوی روسيان در بسيار جاها 

در هر سوی  بدترا ز همه آ نكه خشكسالی و نايابی . تنديافتند برای خود گرف

ايران رخ رو داده و آوردن گندم و جو گرچه از راههای دوری باشد نشدنی 

  :سيمای مردم راا ينچنين به تصوير می كشد كسروی » بودو

كم كم رنگ ها زرد شدن و تيره شدن گرفت و كسانی كه از گرسنگی مرده 

) تيفوس و تيفوئيد(درا ين ميان بيماری حصبه ... شدند بودند در كوچه ها ديده 

يك ... های را هماين از ميان برد پيدا شده روز بروز سخت ترمی گرديد و دست 

  )٣(» .زمستان  سخت و دلگدازی می گذشت
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   فارس در قحطی – فرمانفرما ◀
قحطی  در بارۀ»زندگينامه عبدالحسين فرمانفرما « مهرماه فرمانفرمائيان در  

حاکم  برای : در فارس و واکنش فرمانفرما حاکم وقت فارس و مردم  می نويسد
بهبود وضع آذوقه  شهر شبانه روز می کوشيد تلگرافهای متعدد   به تهران 

گرسنگی  مردم،  گرانی  و سرمای  زمستان شورش قريب  . ارسال می کرد
رچه  زودتر   دستور داده شود ه الوقوعی را تجسم می کرد اومی خواست 
صبور   با آنکه  مردی  خود دار و . محموالت  گندم و جو به شيراز ارسال گردد

  :بود، اين بار از کوره  در رفت  و تلگراف  تندی ارسال  داشت
اگر دولت قادر به انجام اين کار نيست، تنها چاره  باقيمانده اين است که ... « 

  » .و فرزندان واگذار نمايند حضرت واال ظل السطان  حکومت فارس رابه 
می گفتند شاهزاده ظل السطان داو طلب حکومت فارس بود و شايد بی ميل 

  .تنگ شود و  او را به تهران احضار کنند نبود عرصه برفرمانفرما  
يکی ازاقدامات او درآن زمستان آن بود که به مانند سال پيشين گروهی از  

. ه برای حل مشکل نان و گرانی ياری طلبيدو از هم معتبرين شهر را جمع  کرد 
تمام شهردردسترس مردم    طبق پيشنهاد او، با همکاری داو طلبين، بايد نان در 

  .قرار گيرد
چند سال پيش دکتر حافظ فرمانفرمائيان دربارۀ اين اقدام مقاله ای منتشر کرد 

ً در اينجا  که چون بر مدارک  نقل می صحيحی مبتنی است قسمتی از آن عينا
  :شود

 ٢١بموجب اين اعالم از تمام آقايان محترم تمنا می شود که روز پنج شنبه «   
مانده در ارگ ايالتی تشريف آورده  از اظهار رآی  و  ساعت به غروب ... محرم

واجب، ادای وظيفه ملی خود  صالح  ديد خودشان در مشاورت به اين اقدام خير 
عدم    حترم عدم مراعات تقديم و تأخير اسامی و از عموم  اقايان م. را بفرمايند

در اين جلسه ملی نيز  . درج القاب و تعيين مقامات عاليه را معذرت می خواهم
چون کار زياد است متمنی است   . جلوس غير ملحوظ خواهد بود تقديم  و تأخير 

  ».در ساعت  حضور تأخير نشود
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  :دکتر حافظ فرمانفرمائيان  می نويسد
حسب الدعوۀ اشخاصی بسيار درمجلس حاضرشدند . روز جلسه  فرا رسيد«    

  . طرزی با شکوه  چادر زده و مفروش کرده بودند و حياط حنب ارگ را به 
هم چنانکه دردعوت . تاالر و ايوانهای اطراف حياط نيزمملو از جمعيت بود

  . در نشستن رعايت باال و پائين نمی کرد نامه تصريح شده بود کسی 
. هريک از مدعوين هنگام  ورود به مجلس، هر جا که پيدا می کرد می نشست  

نسبتاً  کوتاه و چهارشانه، با لباس سرداری ساده و کاله   وای نيز که مردی بود 
سپيد چون برفش نيز از زيرآن   نمدی  معروف به کاله فرمانفرمائی، که موهای 

اصناف   ز رؤسای دوايردولتی و نمايان بودد، بر وسط حياط ارگ بين عده ای ا
  »....نفر از مدعوين جمع آمدند ۴٠٠در حدود .  و بازرگانان  نشسته  بود

پس  از آنکه حياط ارگ و تاالر و ايوانها از جمعيت پرشد، ناگهان آقای آقا 
از ميان گروهی از علما به پاخاست و با صدائی  شيخ مرتضی مجتهد محالتی  

  :ده می شد خطاب به والی  گفتبلند که در همه جا شني
ايالتی نمی دانم، حاکمی نمی دانم، قادری نمی ! ای حضرت واال فرمانفرما«  

از ماليه خودتان . امروز تمام نظرها به شما متوجه است دانم، بزرگی نمی دانم، 
يک کرور مکنت  داری نمی دانم،   م، از مال دولت است نمی دانم، است نمی دان

نداری  نمی   صد هزار تومان داری نمی دانم،  بيشتر داری  نمی دانم ، هيچ  
من نه نظميه کار .  از شما  همراهی  به اين  ضعفا  و فقرا را  می خواهم.  دانم

من  مجتهد ...اين مردم کباب استدلم  به حال . بلديه، نه  با فرمانفرما دارم  نه با 
همراهی کند، از بابت زکوۀ، از بابت سهم  هستم و هر چه دراين راه هرکسی 

. منافع يکسال کمتر يک ملک کمتر، . امام، هرچه به ذمه اوست محسوب است
آقای فرمانفرما چرا از محتکرين جلوگيری نمی کنيد آيا  نمی توانيد؟ ما به 

ای مردم امروز اگر داريد همت . يم در جلوگيریمطمئن و همه همراه شکل 
بلذيه ای است که  نمی داند نان و گندم از کجا می  ای چه . کنيد، مردانگی نمائيد

اگر کوتاهی کنی از خدا  آيد؟ای فرمانفرما اگرهمت  کنی خدا ترا بلند می کند، 
جات  ای فرمانفرما دارا هستی نمی دانم، نداری نمی دان، مردان را ن. بترس
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منهم آنچه از دستم . ای مالک، ای حاضرين کمک کنيد. از دست در رفتند ده،  
کس می دانند من چيز ندارم، معذالک کتاب می  همه . بر می آيد خواهم کرد

  ».فروشم صد تومان همراهی خوام کرد
شيخ مرتضی مجتهد پس از بيانات پر حرارت برخاست که از مجلس خارج 

دستها را به سوی آسمان بلند کرد و با صدای بلند  ی رفت در راه  که م....شود
  ».فقرا خدايا فرمانفرما را امروز مؤيد بدار در کار « : گفت

فرمانفرما که تااين وقت دروسط حياط ميان جمعيت نشسته بود ازجا «  
طوری که مواجه با همه حاضران مجلس شد و به  برخاست و به جلو رفت به 

سياست مأبانه  داد و آن چنين  بسيار حکمت آميز و جالب و اقای مجتهد پاسخی 
  :است  که در زير نقل می کنيم

جناب مستطاب آقای آقا شيخ مرتضی اطالعاتشان کامل است و آنچه   «   
ولی به واسطۀ حدت و ماللی که داشتند تأمل   . فرمودند تمام حق فرمودند

. شود  و تشريف  ببرند حاصل    نفرمودند تا از مذاکرات اين مجلس عالی نتيجه
ولی نبايد بر تشريف بردن ايشان خرده گرفت و مجلس را بی نتيجه  

اقا شيخ  مرتضی به مقتضای خير خواهی بعضی نصايح  فرمودند که  ... گذاشت
ضعفا و فقر قدری با شدت وحدت ادا فرمودند،  گرچه به واسطه تجسم خاصل 

نوع پرستی و وظيفه  روی مسلمانی و آنچه فرمودند از . سزاوار تشکراست
من از طرف آقايان تجار و اصناف حاضره و . مقاما شرعيه خودشان بود

غائبه برادران  خودم ، اول اظهار شکر گزاری  نمی نمايم  و بعد از آن  فقرای 
مطالب را که می دانم، در چنين اجتماع ملی که از  نظربه حق مليت خود بعضی 

طبقات حاضرند، بگويم وعقايد  هار صد نفر، از وجوه تمام مردم شهر تخميناً چ
چون   .  خود را که انشاءهللا تمام به مقتضيات صالح عمومی است اظهار کنم

کسانی  که در اين مجلس ملی حاضر شده اند نماينده  عموم هستند پس آنچه می 
  ».که در حضور تمام  اهالی مملکت گفته باشم گويم چنان است 

تحليل کوچکی ازبيانات فرمانفرما مشکالت موجود درفارس را روشن تجزيه و
  . می سازد
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قبل از هرچيز او بر ماهيت مجلس تکيه می کند که ملی است و درحقيقت  
ازآن پس از تفاوت حکومت استبدادی ومشروط سخن  . نماينده طبقات مردم است

ت تطبيق داده، قوانين مشروطي می گويد اضافه می کند که چگونه خود را با 
سر بلندی  حقوق کارمندان و کارگزاران را به موقع می رساند و درمقايل جمع با 

می گويد همه می دانند و شاهد هستند که جد و جهد و کوشش من آسايش عموم 
  :او بيانيه  اش را چنين دنبال می کند . است و بس

و در فرنگستان هم  در ايران مطابق معمول استبداد سنواتی رسم  چنين بوده «  
وزير و فراشباشی و منشی  : است منتهی به رنگ ديگر اين  قبيل مسائل معمول 

حکومت يک مدت قليل، گذران چندين  باشی ، پيشخدمت باشی وسايرباشی ها در 
حضوراين جمع  من در . ساله را می برند و برای ايام  بيکاری ذخيره می گذراند

کسی از مردم اين مملکت  نمی تواند  بگويد   می گويم  و خجالت هم نمی کشم،
در زحمات اين مملکت ، با اينهمه  اشتغال  روز و کار کردن  شب و عدم  که 

همه  با من محشور هستيد و می بينيد، به قصد  منافع  آسايش و بی خوابی ها، که 
اسباب چنينی داشته ام، يا  شخصی بوده ام يا خدای نخواسته برای انتفاع خود 

مردم  مثل معمول سنوتی استبدادی دراطراف خود، باشی ها داشته ام که به جان  
به قدری که مقدور داشته باشم به عموم افراد، اعضا و اجزای کار . انداخته باشم

چه مستخدمين دولت که بحمدهللا حقوق مرتباً ماه به ماه  به آنها  که با ما هستند ، 
سرهرماه  ميدهم که اسباب زحمت احدی  رسيده ، چه اجزای شخصی خودم، در 

شده ام؛ و بحمدهللا  نشوند و تا توانسته ام مانع ازتعدی اطراف ايالت به مردم 
رفاهيت  برای...اشخاص بی غرض واهل اين مجلس هم مصدق اين اظهارهستند

آمده ام، برای رفع  ظلم  آمده ام و آنچه توانسته ام در آرامی  مملکت و   مردم
  »...راهها کوشيده ام رواطراف و امنيت  شه

من ايرانی هستم، مولد تهران و تربيت  شده پايتخت و عمر و جوانی من به  «   
آذربايجان گذشته، که محل غيرت ايرانيان است ودرغالب بالد  خدمت دولتی در

  ».ام ايران نيز مشغول  خدمات دولت بوده 
و عبدالحسين فرمانفرمای   مسلمان، خدا پرست، دارای مذهب  تشيع جعفری«  
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بر مسلمانيّت و اين افتخارات رابخواهدازمن سلب کند، يعني وهرکس  ايرانی هستم
مغرضانه انکار نمايد ، در دفاع اسالميت  و ايرانيّت من بخواهد حاسدانه و  تشيع

ً با طپانچه شخصی دفاع می کنم اين دو چيزکه  در. و ايرانيت خودم شخصا
ست من با شما اهالی فارس و شهر شيراز شريک و برادرم اسالميت وايرانيت ا

خود را  بتاش ما دروطن و قوميت و مليت در حکم واحد می دانم و در عوامل  و 
    »..بگويم برادری مکلفم که آنچه می فهمم به شمابرادران اين اتحاد ويگانگی و 

را با ساير  فارس . در پی اين بيانات داليلی که سبب قحطی شده بيان می دارد
کند و نتيجه می گيرد که عدم بارش، ملخ زدگی و زد و  اياالت  ايران مقايسه می 

جای ايران اين بدبختی   همه  در خوردهای محلی سبب قحطی شده اند و
انگليس  درحقيقت او به کسانی که شايع می کردند حضور قوای. حکمفرماست

غالء  شده پاسخ می دهد  و   و احتکار غله توسط  آنهاست سبب قحط ودر فارس 
خشکسالی يا زلزله، بالهای آسمانی هستند وبايد چارۀ آنرا  اضافه می کند 

  :مصيبت نمود جستجو کرد و دوای  درد  را جست  نه ذکر 
شغل . صنعت من حکومت کردن وخدماتی است که می بينيد مشغولم«  

اد در نظام ايران هم در اين مجلس دعوی اجته تحصيلی من نظام است وعمالً 
ازعلم و تجربيات خود  می نمايم  و متأسفم که الی حال چنانچه می خواسته ام 

نظام، هنوز دراين مملکت موفق به اجرای خدماتی که دراين شعبه ازمن 
  ».آمد نشده ام برمی 

بعضی از شما پيش خود . يقين دارم اعالم دعوت اين مجلس که به شما رسيد «  
بدانيد و عموم  شما مطلع باشيد، » !فرمانفرما مرا گير آورد آخر  ديديد« : گفتيد

برای تسهيل  کار فقرا و ضعفا با شما   کسی در اجرای اين امور خيريه  و اقدام 
سختی قحط و غالء  ای برادران من بدانيد حال اين عسرت و ... زوری نمی گويد

گرانی است ل سختی وو خشکسالی، نه تنها درشيرازاست بلکه درتمام ايران حا
ً در مملکت فارس و شهر شيراز... آن آفات ملخ  . کارسخت است خصوصا

ساله، آن اختالفات و نفاقات و شورشها و جنگهای داخلی ،   خوراگيهای چندين 
مثالً مابين دو تيره  . صدمه می رساند که تمام به روح و قوای حاصل وزراعت 
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مال اين را گرو   اين گاو او را برد، آن  .ايالت قشقائی با طوايف خمسه نزاع شد
کشيد، آن حاصل طرف را زير پا کرد، آن خرمن مدعی را غارت می نمود  

مثالً در کرمانشاهان ... همينطور که به اينجا کشيده شد که می بينيد ومی دانيد تا 
.  دهات پانصد خانواری ، هزار خانواری  تمام باير گشت تمام آباديها خراب، و 

در بلوکی که مقداری . سنگر ساختند ی تيرو چوبش را هم سوزاندند و بردند حت
طور در  همين . زياد حاصل داشت حاال طوری است که  يک جفت گاو ندارد

اين خشکسالی که می بينيد مزيد بر سايرعلتهای . فارس هم محتاج به تذکر نيست
ات آن برامالک و و اغتشاشات و غيره  شد که  در نزد احدی صدم ملخ خوارگی 

اگر پنج زن يا به عدم اطالع و گرسنگی ...نيست زراعت و مردان ايالت مجهول 
خودشان هم می دانند حرفی  خودشان، يا به واسطه تجريکی که من هم می دانم و 

مثالً  . بزنند، نبايد با  خبران تأسی  کنند، هر وارده ای، هر بالئی يک اثری دارد
. اثرش قحطی و گرانی است، زلزله اثرش خرابی خشکسالی و ملخ خوارگی 

امری است الهی و . از اين  واردات اثری  متذرتب نشود نمی توان حکم  کرد 
خدا است به دست من و شما   باران هم ادارۀ . آسمانی، به دست کسی نيست

مکاتبه   ای محترمين، ای برادرن عزيز، ای تجار، شما  که با تمام  والا . نيست
بره داريد می دانيد  درساير بالد غير از فارس حال گرانی و قحطی  و مخا

. اوضاعی است و دکان خبازی وساير جاها چه اجتماعی است چيست و چه 
اگر چه قدری گران است اما نسبتاً به  دعوی  می کنم حاليه هم نان  شهر شيراز 

در اين روز  .کوشم  تا جان و قوه دارم می .... نرخهای جاههای ديگر بهتراست
خدا  گار پيری هيچکاره برای من مهمترازاين خدمت به عموم نيست که به فضل 

انشاءهللا  در زير سايه امام عصرعجل هللا  فرجه جان ضعفا و فقرای اين شهر 
روسفيدی و سرافرازی، نام و شرف را در اين می . نجات دهم را در چنين سالی 

عمليات . ای  من بهتراز پارساله نيستمدع شاهدی برای اين اظهارات و .دانم
عمل  نشان می دهم  نه  خود را ارائه داده ام وامتحان کرده ايد که آنچه می گويم، 

امسال هم به خواست خداوندی با هر قدر قوه که دارم خود را برای ....حرف
خدمت حاضرکرده ام که به هر تدبيرات وعمليات باشد با همراهی شماها   اين 
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نهايت سادگی می گويم فالن  ضعيفه خون خورد  در ... نظم  نگاه بدارمنان را م
است بايد  برای اين دردها   اينها تمام شرح درد . و يا فالن پسره از گرسنکی مرد

و تجار صاحب ثروتها اطبای اين دردها شما عقال ومالک و. فکر اطباء کرد
  »....د اجرا می کنمکه در اين مجلس می باشيد آنچه رأی  بدهي محترم هستيد

فعالً وجوه اهالی  . برای مقدمه همين قدرکافی است و بايد به نتيجه پرداخت... « 
چند نقشه در نظر گرفته ام  که هر . در اين مجلس حاضرند مملکت از هر طبقه  

امروز مسلم . تصويب نمائيد، اقدام شود يک از آن اقسام را شما وجوه  مملکت 
المقدوربايد داير  شود برای نان  تابه و نان تابه را  حتی  است بايد رأی گرفته

بعد از ترتيب تابه . کرد و اين مردم را از گرسنگی وگران خوری نجات داد
در کارهای ديگراز قبيل زياد کردن دارالعجزه و غيره برای فقرا  ممکن است 

قبل از اين . ادنان تابه بايد ترتيبی د از حاال تا بعد از عيد برای ...اقدام نمود
شده و   مجلس چند مجلس مختصر شده و با جماعتی از هر طبقه مذاکراتی 

يک جنس هم من از دولت استدعا کردم مرحمت شد،  ... صورتهائی نوشته اند
اگر . تومان  که به صرف نان تابه  و دارالعجزه و فقرا برسد در خرواری هشت 

ويد، که دراين کار، آن هيئت نظارت ش آقايان با اعيان و تجار و اصناف انتخاب 
آنچه می دهند  داشته باشد که نوکر ادارات ايالتی و غيره دخيل نباشند، که مردم  

آن . به صرف فقرا و ضغفا بخورد و احتمال داده نشود که لوطی خور می شود
  »...می خوانندهر کس باندازه پای او نوشته شده  اگر قبول کرد بدهد صورت را 

انات  بعدی نکته ای که نظر  نگارنده  را به خود جلب  کرده  اين است در بي  
بايد  او . برنجيد که فالن آقا ثابت  کند  اينقدر جو ندارم نبايد « : که او می گويد

گذشت،  انصاف و مروت  را  را تصديق کرد نه  تکذيب، بايد انصاف  کردم او 
حقيقت اين   اشند تشويق می کرد و بين  مردمی که بنا بود با هم همکاری داشته ب

آن چيزی است که اکنون مردم  درروابط  نوع دوستانۀ بين المللی خود جستحو 
  !"تا چه  کند همت  واالی تو. " تا همت هر کسی چه باشد می کنند  

چهل  خود اوپيش قدم شده مبلغ چهل هزارتومان نقد پيشنهاد می کند که به دست  
  :مسئوليت چهل نانوائی را برای فقرا عهده دار شوند بدهد تا داو طلب  شخص
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در داخل شدن  به اين  خير عمومی الزم است . مطلب  را طول نمی دهم «  
برنجيد که فالن آقا ثابت کند که اينقدر جو ندارم  بايد او  نبايد . اين نکته را بگويم

منهم  بيشتر از .  بايد همراهی کرد بايد  انصاف کرد، . را تصديق کرد نه تکذيب
تحصيل آنرا  از آن چند شق که در نظر گرفته ايد . قوه مقدورم همراهی می کنم
يک شق آنرا بدواً اظهار می کنم و آن اين است  .  فقره به فقره  شرح  می دهم

داوطلب از خير خواهان مملکت برای انجام اين خدمت ملی می  که چهل مرد 
راهی کنند و از محلهائی که از وجوه   هم خواهم که صميمانه حاضر شوند و 

تومان برای  کمک    دولت و غيره در نظر دارم، و خودم کمک ميکنم چهل هزار 
اين کار به آن چهل نفر از قرار نفری يک هزار تومان می دهم که هر نفری  

دکان خبازی نان تابه را تقبل و داير نمايند و از روزيکه معين می شود تا  يک 
داشتن يک دو شريک يا شرکاء آن کان را مفتوح   يک يا منفرداً با ششماه هر 

خمير نمايد و از قرار    نمايد و روزی هشتاد من آرد جو ذرت در آب ريخته 
يک من به زون نه عباسی سنگ معمول شيرازبه قيمت دو هزار و چهار 

 دينار نان آنرا بفروشند؛ و اضافه براين هزار تومان که می دهم اگر صد 
وامسال اگر بتوانيم  . ازعهده بر آيند " شراکتا يا " ضرری پيدا شود خودشان فردا

اسباب شکر گزاری  در همين قيمت نام  تابه را به حاصل آتيه برسانيم، بايد 
اکثريت   ازای چهل مردکه خواسته ام نصف بعالوه يک هم حاضر شوند و ...باشد

حاال بلند فرياد می کنم هر کس با . محاصل بشود، باقی را من خودم  اداره می کن
ای آقايان، ای برادران، اگر کسی  حاضر . فقيرا همراه  است بر خيزد  ضعفا و 

  ».و ضعفا بر خيزد هست  برای اين خدمت به فقرا 
  :دکتر حافظ  فرمانفرمائيان می نويسد

... دپس از آنکه فرمانفرما بياناتش خاتمه مجلس هم چنان در حال سکوت مان«   
من من با افتخار برای اين : علما به پاخاست وگفت عاقبت شخصی از ميان 

صدای زنده باد » .می کنم خدمت حاضرم و وجه يکهزار تومان نيز دريافت 
يکی پس  .  والی، که به آواز بلند ادا شد حاضران را تشويق و تحريک کرد

خدمت اعالن می  ديگری افراد بلند می شدند و آمادگی خود را برای اين از 
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تشکر و تحسين و تجليل می کرد و تمام حاضران  والی هم چنان ايستاده  . کردند
به طوری که پاره ای . کردند نيز از او تأسی کرده  و فرياد  زندباد را بلند می 

نه . شدند از افراد وجه يکهزارتومان را نخواستند و همه مخارج را خود متحمل 
عاقبت . دا شد بلکه شماره داوطلبان به پنجاه نفر رسيدفقط چهل نفر داو طلب پي

  »...کارهای مهم ديگر نيز در پيش داريم. بس است فرمانفرما گفت 
   فرمانفرما چای وقليان آوردند وپس ازاندک مدتی . سپس والی دستورتنفس داد« 

فکری ومشاوره  با من و همراهی در کارهای  نان و اداره  برای کمک « : گفت 
کنيم، يک هيئت منتخبين   از هرطبقه  ردن دارالعجزه هائی که می خواهيم برپا ک

کارهای خيريه  الزم است که اقالً هفته ای دوسه روز تشکيل جلسه دهد ودر 
ايالتی همراهی کند؛ و اين عده بهتراست با رأی مخفی حاضران تعيين شوند و 

ين جا بهار صرف می امروز هم. اين کار نيز به نظرمن صحيح نيست تأخير 
آنگاه دستور داد  از بازار نان تا بۀ  جو و . دهيم کنيم و اينکار را خاتمه می 

حاضران  آوردند و همه  ذرت  با پنير و پياز در مجمعه های متعدد به قدر کفاف 
دور تا دور والی نشستند و با رغبت بسيار خوردند بعداً چای  و قليان آوردند 

هيئتی هارده . ار خستگی کم شده بود به کارانتخابات پرداختندپس ازمدتی که آث و 
تجار واصناف انتخاب شد تا به عنوان  هيئت مشاورين با  نفری ازعلما و اعيان 

  ».فرمانفرما ما همکاری کند
پس از منظم  کردن دکاکين نانوائی و اطمينان پيدا کردن از مرتب بودن آنها «  

ذکور هفت محل برای فقرا و عجزه و ايتام در هفت  هيئت  م ،  والی با  مشاورت 
اينکه ايام بحران و قحطی سپری    دروازه شهر شيراز تأسيس کرد تا پس از 

کودکان  يتيم   شود، به صورت مدرسه و کارگاهها  صنعتی و حرفه ای درايد و 
ن همي. وبيکاران در آنجا حرفه ای بياموزند و در زندگی مردانی کار آمد بارآيند

اهالی شيراز از اين فکر و تأسيس دارااليتام ها استقبال کردند و . نيزشد طور 
  )۴( »....قشقادی نيز وجود بسياری اعانه دارند حتی رؤسای ايل خمسه و 
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 ٢٠. Goldsmid ٩۵، ص.  
 ٢١. Curzon١١٣، ص ٢، ج.  
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 ٣۴. L.Pelly,"Reports on the Trade of the Persian Qulf,1870-
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Persian  Gulf 1801-1905(Simla,March 26,1906),p.35  .  

. ٢٣-٢٢، ص )١٨٩۴توکيو، ) (سفر به ايران( يوشيدا؛ پروشيا نو تابی. م.٣۵ 
. های بازرگانی و بانکی در آنجا پرداخت به فعاليت او سپس به بمبئی رفت و 

در تجارت خليج فارس فعال   Sassoon and  Co شرکتی که او تأسيس کرد، به نام 
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اصفهان،  اين شرکت از معامله گران عمده . ، به خصوص در تجارت ترياکبود
اين شرکت همراه . کرد شيراز و بوشهر به عنوان کارگزار خود استفاده می

ترين بنگاههای تجاری خارجی در اواخر قرن  از بزرگ.  Ziegler and  Co با 
  :شد نوزده شمرده می

 " Sasson,Albert Abdullah",The Dictionary of National Biography :  

( احمد اشرف، موانع تاريخی رشد سرمايه داری در ايران در دوره قاجار
  .۵۴، ص )١٣۵٩تهران، 

 ٣۶. K.E.Abott,"Notes on the Trade,Manufactures and Productions of 

Various  Cities of Persia,Visited by Mr.Consul Abbotte in 1849-50," 

in  A.A.manat,ed.Cities and Trade:Consul Abbotte on the Economy and 

Society of  Iran 1847-1866,pp.81.85.89  .  
، تهران، ١، تاريخ رجال ايران، جلد »حاجی ميرزا حسين خان«  بامداد،. م. ٣٧ 

، جلد )١٣٠٠تهران، (اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصری ؛ ۴١١، ص ١٣۴٧
گزارش «، W.Baring ، ۶٠-۴۴٠  د وزارتخارجه انگليس ؛ اسنا٢١٠، ص ٣

پس به  ازين (١٨٨١سپتامبر  ٢٣، »درباره تجارت و کشت ترياک در ايران
  ).از آن ياد خواهد شد   Baring 1881 عنوان 

، )١٣۴٢تهران، (ستوده. دمحم مهدی االصفهانی، نصف جهان، ويراسته م. ٣٨ 
، ص )١٣۴١تهران، (مه خوزستانالملک، سفرنا ؛ عبدالغفار نجم ١٢۵ص 
؛ ميرزا حسين ١٠۵ص  ، )١٣٠۶تهران، (؛ اعتمادالسلطنه، المآثر و اآلثار١٧٧

ستوده . م خان بن دمحم ابراهيم تحويلداراصفهان، جغرافيای اصفهان، ويراسته
  .٩٢، ص )  ١٣۴٢تهران، (
، گزارش »يادداشت درباره ترياک ايران« اسناد وزارتخارجه انگليس،.٣٩ 
  :١٨۶٩  مه  ٧، ١ش   ازرگانی،ب

Dickson,"Tehran for 1866",AP.,1867/68,LXVIII(3953-i),p.301  .  

  :شد، نگاه کنيد به از پنبه دانه برای عليق احشام استفاده می. ۴٠ 
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S.G.Willson,Persian 

Life and Customs(London,1896),p.272;Goldsmid,pp. 179-  80  .  

  .٣٠٠، ص )١٣١۶تهران، (هنگ روستايیتقی بهرامی، فر.۴١ 
 A.R.Neligan,The Opium Question,with ؛ ۵۵جغرافيای اصفهان، ص . ۴٢ 

Special  Reference to Persia(London,1927),p.16  ؛ W.Baring 

  ).٣، ص  Baring ،  1881 (.ذکر کرده است، اما اين رقم قابل قبول نيست
  :نحوه محاسبه چنين است.۴٣ 
 صندوق ١٣٠٠=پاوند ترياک پاک نشده٠٠٠/٢٠٨ 

  ۴۴. L.Pelly."Extract,paragraphs 1 to 5 from a letter of the 

political  Resident.Percis on Commerical and Communication in the 

persian Gulf,1801-  1905,p.30  .  

  Tehran for 1863",AP.1864,P.194 "و Alison به   Tomson گزارش .۴۵ 

pelly,"persian gulf for 1870",AP.,1871,LI,end.F  

 ۴۶. Goldsmid ٩۶، ص.  
مه    Alison ،  3 به   Smith ، از ۶٠-٣٣۴اسناد وزارتخارجه انگليس . ۴٧ 

  .٩۶  ، ص Goldsmid ؛ ١٨٧١
 همانجا. ۴٨ 

 ۴٩. G.Churchill,Biographical Notices of Persian Statesmen 

and  Notables(Calcutta,1906),p.53  .  

های ديگر هم  احتکار و قبضه کردن بازار به وسيله عوامل متنفذّ در قحطی
مقامات حکومتی در شيراز انبارهای  ١٨۶۵ژوييه  مثالً در . عموميت داشت

ها اجازه  رفتن شديد قيمت شهر را محاصره و توقيف کردند و فقط پس از باال 
به دنبال اين جريان، شورش در شهر برخاست . ها را دادند خروج غله از آن

) بريتانيا( يک گزارش کنسولی. ادامه پيدا کرد تا که حاکم سرانجام معزول شد و 
ديگری از قبضه کردن بازار به وسيله عمده فروشان غله  به مورد  ١٨٨۵مورخ 
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  .در اصفهان و شيراز اشاره دارد
 ۵٠. Goldsmid ١، زيرنويس ٩٧، ص.  
  .اهمانج. ۵١ 
  .٩٧همانجا، ص . ۵٢ 
  .٩۴همانجا، ص . ۵٣ 
  همانجا؛. ۵۴ 

J.Tolboys Wheeler.Memorandum on 

Persian  Affairs(Calcutta,1871).p.108;Herbert,"Report on the present 

state of  persia,"AP.,1866,LXVII(c.4781),p.312  .  

 ۵۵. Goldsmid ٩۴، ص.  
، ص )١٣۴٠تهران، (مانی، تاريخ کرمان، احمدعلی خان وزيری کر. ۵۶ 

  .۶٣٧و  ۶٢٨
 ۵٧ . Goldsmid ٩۶-٩٧، ص.  

 ۵٨. C.J.Wills.In the Land of the Lion and sun or 

Modern  Persia(London,1891),pp.252-53  .  

 ۵٩. Goldsmid ٩۶، ص.  
 ۶٠. V.F.Nowshirvani,"Aspect of the Commercialization of Agriculture "  

  .١۴، ص ١٩٧٨متن سخنرانی در کنفرانس بابلسر، ايران، 

  انيردرا قحطيها جتماعيا علل سيربر:کتابی احمد : ها نوشت پی ◀

شگفت نيست كه در كتيبۀ داريوش خشكسالی يكی از سه آفت بزرگ ايران .  ١ 
اين كشور را اهورامزدا از دشمن ، خشكسالی، و «: است  زمين به شمار  آمده 

  ).  ۵٢: ١٣٨٠محصل،  راشد (»)محفوظ دارد (وغ بپاياد از در
  .از ريشۀ جوع به معنای گرسنگی و قحطی است. ٢ 
علی اكبر فيض، نويسندۀ رسالۀ وقايع قحط يكهزا ر و دويست و هشتا د و . ٣ 

 ١٢٨٨دربارۀ علل طبيعی بروز قحطی ... روی داد،  هشت كه در دارااليمان قم 
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  :ق در قم چنين می گويد
  :دو چيز مايۀ اين قحطی و غال و رنج و عنا آمد

و ) شهرها : جمع مصر (در بيشتر امصار ) كه(سه سال متوالی بود : اما اول
نخروشيد، برقی ندرخشيد، ابری نجوشيد ، شاخی نجست ،  اكثر بلدان رعدی 

  :سعدی] به مصداِق گفتۀ. [گياهی نرست 
 ب چشم يتيمنماند آب جز آ/  بخوشيد سرچشمههای قديم 

 كه لب تر نكردند زرع و نخيل/  چنان آسمان بر زمين شد بخيل 
) بسته شدن(كه بدين جهت تسديد ) زمستان(برودت هوا و سردی شتا : اما دوم

از اواخر شهر شوال تا اواسط ذی الحجه . قوافل) عدم فقدان، (شوارع شد و تفقيد 
از قرا و ) پياده(و راجلی  )سوار اسب (برف های متوالی چنان بباريد كه راكب 

قوافل بار  امصار قريبه و بعيده به قم وارد نشدند و از اين مكان به جايی ديگر 
سه ماه متوالی آسياب های شهر از كار بازمانده، نهرهای آنها يخ . ... نبستند

يك جهت عسرت امر معاش ... محال می نمود، جز دو آسيا  بسته،  مجال آب 
  .آسيا بود مردم از جهت نبودن

در جميع شهر، كه قريب به . هم در اين سه ماه آب از نهرها به شهر جاری نشد
  ...داشت، منحصر به چهار حمام شده مابقی از كار بازمانده  هشتاد حمام داير 

شخصی طهرانی كه از كربال مراجعت كرده ] شدت سرما به درجه ای بود كه[ 
از منزل ساليان تا قم، كه : می گفت قسم می خورد و بود، برطبِق سخن خود، 

در ميان برف ها خشك ) كه(  چهار فرسخ است، سيزده نفر را ديدم در بين راه 
  ).١١۵ – ١١۴:  ١٣٨٧گرنی و صفت گل،  (» ...شده بودند

اين بندۀ درگاه خواهرزنی داشتم، از خانه بيرون رفته، بازنگشت ، ...« - ۴ 
  ) . ۶٠: ١٣۵٣ارباب، (   » معلوم شد او را  خورده اند

به ) قبل از قحطی (باغی داشتم كه : شخصی از اهل دهات قم حكايت كرد  - ۵ 
به يك ] آن را[آن چنان كار بر من سخت شد كه . ندادم . خريدند]می[نود تومان 

ارباب، (خود سد جوع نموديم  نيم آرد گندم  فروختم و با عيال و اطفال ] و[من 
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١٣۵٣  :۶٠  .(  
علی اكبر فيض، به روايت از ميرزا هدايت هللا، صحنۀ وحشتناكی از مثله   - ۶ 

  :توسط جماعت گرسنگان بدين شرح توصيف می كند شدن يك ماديان را 
او را . مشرف به هالك شد) كه(مرا ماديانی بود به مرضی مبتال گرديده ...  

را در برزن چون جسد او . گوشت حالل او متنّعم شوند ذبح نمودم كه فقرا از 
مالحظه می نمودم كه گوشت و  آورده بينداختند و فقرا مطلع شدند، خود ايستاده 

می  پوست و استخوان و امعاء و احشاء او را، مانند حيوانات سبع، خام خام 
در مدت نيم ساعت هيچ  اثری از او باقی نگذاشته بودند ! كندند و می خوردند

  )    ۶٠:  ١٣۵٣ارباب، (
سوراخ موران را شكافتند و اندوختۀ ] حتی. [رها سگ و گربه نمانددر شه - ٧ 

ارباب ( موش ها، از بيم،از خانه بيرون نمی آمدند . را معاش خود قراردادندآنها 
 ،١٣۵٣ :۶٠(  

  :و نيز
اكنون قريب يك سال است، آواز خروس در قم نشنيده ايم و به ندرت آواز سگ 

  ). ۶٣:  ١٣٨٧گرنی و صفت گل، (د همه را خورده ان مسموع می شود كه 
  :و نيز

صحبت آن زن . در صحن مطهر روزی با دو سه تن از دوستان نشسته بوديم
. خورده بودند، در ميان بود] و[كاشی اطفال را كشته  ها كه در بقعۀ آقابزرگ 

چرا ! پدرسوخته: بگفت بعد از استماع . مردی فقير پيش روی ما ايستاده بود
مگر تو : به او گفتم! می خوری؟ مثل من سگ و گربه بخورطفل مردم را 

تا به حال از گرسنگی   پانزده سگ و گربه : ای؟ گفت) خورده (و سگ  گربه 
  ). ١١٨  : همان(خورده ام ] و[كشته 

، نوشتۀ ميرزاعلی اكبر فيض، آكنده از ...ق  ١٢٨٨رسالۀ وقايع قحط سال . ٨ 
 ١٢٨٨بايی و آدم خواری در قم در قحطی مكرر آدم ر شرح ماجراهای متعدد و 

اين جا به نقل يكی دو مورد  ق، به ويژه درمورد كودكان و زنان ، است كه در 
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  : آن اكتفا می شود
بيرون شهر روزی طلب نان كرده ) چاپارخانه(مردی فراهانی در چپرخانۀ 

كول مقلوِب (بايد در جيب و باركول ] گفت[ميان  يكی از آن . تكدی می نمود 
می كنی؟ آن مرد ابا و  تو خوردنی و تنخواه باشد؛ چرا تكدی ) كوله بار : بار

چند پنجۀ دست و پای اطفال ) استنطاق، تجسس(امتناع نموده ، پس از استعالم 
به محضر حاكم شرع روانه اش ... او را . ميان جيب و باركول او بديدند  در 

نموده از ] خفه[در اين شهر خپه  ] را[كه پنج طفل  اقرار و اعتراف نمود . كردند
  ).  ١١۵:  ١٣٨٧تگل،  گرنی و صف ... (خورده ام ) گرسنگی(شدت جوع 

در رسالۀ مذكور همچنين آمارهايی از تعداد ربوده شدگان و مقتوالن ذكر شده 
  :است؛ از آن جمله

روزی جناب شريعتمدار، حاجی مالدمحمصادق، به اين بنده فرمودند آنچه بر من 
پانصد نفر مرد و زن و طفل را تاكنون در اين شهر كشته  ثابت شده، زياده از 

  ). ١٢۶: همان(خورده اند  ] و[
به نظر می رسد كه آمار مذكور  با توجه به اطالعات ديگری كه در رساله 

،  ١٢٨٨مالحظۀ جدول آمار مقتوالن و مردگان سال  با  درج شده و مخصوصاً 
جنسيت متوفی و نيز راوی  ی از محل و علت مرگ و كه در آن اطالعات دقيق

بزرگ  قم در قحطی ← برای تفصيل بيشتر (مبالغه آميزباشد  خبر ذكر شده است
  ).ق در قم ١٢٨٨، جدول آمار مقتولين قحط سال ۵، ق ضميمۀ  ١٢٨٨

مسعود ميرزا ظل السلطان، نويسندۀ تاريخ مسعودی، نيز ضمن شرح مسافرت 
و عبور از قم داستانی خارق العاده و باورنكردنی از  هران خود از شيراز به ت

  :متعدد شده بود قاتلی را نقل می كند كه مرتكب قتل های متوالی و 
درويشی را ديدم كه در قم گرفته بودند، از اهل نهاوند، كه او شصت و دو ...  

هركس به . منزل اين درويش در چاهی بود! خورده بود ] و[آدم وطفل گرفته بود 
او را . اطفال خفه كرده و می خورد كه قادر می شد در پس كوچه ها و غيره از 

  ). ٢١١:    ١٣٢۵مسعودميرزا ظل السلطان، (در ميدان صحن پاره پاره كردند  
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اين ماجرا نيز، با وجود ذكر جزئيات دقيق محل و تعداد قربانيان و به رغم 
 ً ، بيشتر به افسانه شباهت دارد تا متهم را ديده است ادعای نويسنده كه شخصا

  .برگ زيادی داده شده است واقعيت و، اگر اساسی هم داشته باشد، بدان شاخ و 
جناب شريعتمدار، حاجی مالدمحمصادق، فرمودند اين روزها دو سه مراسله . ٩ 

من رسيده است كه از سختی و عسرت و قحط و غالی  از علمای شهر همدان به 
جمله نوشته اند كه كار همدان  از آن ] و[مكان شكايت داشته  همدان و فقرای آن

نفس  چنان سخت شده است كه تا به حال محققاً دو هزار نفر از بزرگ و كوچك 
سگ و گربه و ساير حيوانات  را بر اين قياس . محترم انسانی خورده شده است

  ). ١٢٢:  ١٣٨٧صفت گل،  گرنی و (كنيد 
، به احتمال زياد، مبالغه راه » محققاً « وجود ذكر قيددر برآورد مذكور نيز، با 

  . يافته است
حاج علی اصغر تاجر، پسِر مرحوم حاجی قاسم، تاجر (= هم ايشان . ...  ١٠ 

حكايت نمودند در نيشابور زنی را گرفتند ) درمشهد معروف طهرانی، متوطِن 
نواب حسام  .خورده ام ) را(كه اعتراف نمود تاكنون از گرسنگی هفت طفل 

  )  ١٣٠: همان(السلطنه او را بكشت 
هرچه بخواهم از پريشانی مردم و خرابی مردم بنويسم هزاريك را از .  ١١ 

يقين، در غلبۀ مغوالن، آنچه قحطی در اين دو سال بر  به طور . عهده برنمی آيم
وضع . خونخوار نكرده بودند اصفهان وارد آورده بود، لشكر مغول و اميرتيمور 

مسعودميرزا (  قم از او صد درجه بدتر ... كاشان هزار درجه از اصفهان بدتر 
  ).  ٢١١ – ٢١:  ١٣٢۵ظل السلطان، 

  .مراد ميرزاعيسی وزير تهران است.  ١٢ 
در تأييد اين مدعا نقل نوشتۀ ديگری از اوليور سنت جان  سياح يادشده  .  ١٣ 

، يعنی زمانی  ١٨٧٢در ژوئن  هنگام عبور مجدد از قم، وی . بی مناسبت نيست
  :نويسد كه بحران تقريباً به پايان رسيده بود، چنين می 

در ماه ژوئن، ضمن عبور از قم ، به كاروان بی شماری از شترها برخوردم 
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گذشته را از يك منطقۀ حاصلخيز نزديك همدان به تهران  كه گندم و جوی سال 
وندان نزديك شاه تعلق داشت كه در خويشا اين منطقه به يكی از . حمل می كردند

نيست؛ ولی خرمن آن  قم در جادۀ مستقيم همدان به تهران . ضمن وزير نيز بود
جا در آن زمان در حال دروشدن بود؛ در صورتی كه محصول همدان دو ماه 

كاروان ها به اين منظور از آن راه آمده بودند كه شاهزاده . برداشت می شد بعد 
حمل شده از قم غلۀ تازۀ امسال است، از اتهام  به اين كه غلۀ بتواند، با ادعا 

  .احتكار اجتناب كند
احتماالً منظور اوليور سنت جان از شاهزاده، دوستعلی خان معيرالممالك است 

ناصرالدين شاه و خود وی مدتی خزانه دارسلطنتی و نيز وزير  كه پسرش داماد  
علی كنی، طی دورۀ قحطی، غله به مال ماليه بود و از امالك او و  همچنين 

آدميت، ← نيز  ؛ و ١٨۵ – ١٨۴:  ١٣٨٧گرنی و صفت گل ، (تهران می رسيد 
١٣۵٢:  ٠۴۵ – ٢۴٢،  ٧۵٧.(  

روايت زير گوياترين گواه آزمندی بی حدوحصر و بی رحمی و شقاوت .  ١۴ 
  :حكومتی آن عصر است برخی از كارگزاران 

زد از خون گوسفند، كه فقرا از شدت جوع از قراری كه مسموع شد در ي...  
نقل از ! (ميرزادمحمحسين ناظم الملك ماليات می گرفته است می خوردند، 

به شمارۀ (مضبوط دركتابخانۀ ملی ملك  يادداشت مندرج در حواشی نسخۀ خطی 
بابا گركانی در  كه توسط شخصی به نام ميرزا آقا محمود ابن ميرزا )  ٣٣۵۴
  ). ١۵٣ –١٣٨٧:١۵٢صفت گل، .( شده است؛ گرنی و ق نگاشته١٢٨٨رجب 

بهتر است كه صحت و سقم اين مدعا  با توجه به ديگر منابع تاريخی آن .  ١۵ 
  .زمان  بررسی شود

 – ١٨٧٢نويسندۀ كتاب قحطی ساِل   )       ( Charles Melvill چارلز ملوبل  .  ١۶ 
يين كنندۀ بی كفايتی و فساد قيميت ها و سياست نيز بر تأثير تع : ايران  ١٨٧٠

  :ق مهر تأكيد زده است ١٢٨٨قحطی  كارگزاران حكومتی در تشديد و تداوم 
)  ١٨٧١ – ١٨٧٠( بی لياقتی سياسی، فساد، و سودجويی در اين موقع  - 

اصلی طوالنی تر و وخيم تر شدن اوضاع  تبديل به عوامل )  ١٨٧١
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  ).  ١٩٠: ١٣٨٧گرنی و صفت گل، (گرديد
  .كلمۀ حذف شده به معنای روسبی است.  ١٧ 
  .كلمۀ حذف شده به معنای اَمرد است.  ١٨ 
شايان تأمل است كه مصايب مذكور مربوط به دو سال قبل از قحطی .  ١٩ 

  .ق است ١٢٨٨عظيم 
  
 منابع 

  .خوارزمی: تهران» انديشۀ ترقی و حكومت قانون « ) ١٣۵٠(آدميت، فريدون 
  .بی نا: تاريخ دارااليمان قم، قم).  ١٣۵٣( ارباب ، دمحمتقی بيگ 

، ترجمۀ  »در ايران  ١٢٨٨قحطی بزرگ سال «  ).  ١٣۶۵( اوکازاکی، شوکو 
  . ٣ -١، ش  ١٢آينده، س هاشم رحب زاده، 

 ١۴و  ١٣و  ١٢شرح حال رجال ايران در قرون ).  ١٣۴٧( بامداد، مهدی 
  .زوار : ج، تهران ۶هجر ی 

 :تاريخ اصفهان وری وهمه جها ن، اصفهان) ١٣٢١(جابری انصاری، حسن 
  .بی نا

دفتر پژوهش های : كتيبه های ايرا ن، تهران).  ١٣٨٠( راشد محصل، دمحمتقی 
  .فرهنگی

: تاريخ و سرگذشت مسعودی، تهران).  ١٣٢۵( ظل السلطان، مسعودميرزا 
  .بی نا

 فرهنگی دفتر پژوهش های: قحطی های ايران،  تهران).  ١٣٨۴( كتابی، احمد
. »جامعۀ قحطی و جامعه شناسی قحطی« )١٣٨٣(كوالييان ، درويش علی
   ٢٠٢ – ٢٠١ی،  ش  اطالعات سياسی  اقتصاد 

: ، قم ١٢٨٨قم در قحطی بزرگ ).  ١٣٨٧( گرنی، جان و منصور صفت گل   
  .حضرت آيت هللا العظمی مرعشی نجفی كتابخانۀ بزرگ 

زندگانی من يا تاريخ اجتماعی  شرح) ١٣۴١- ١٣۴٣( مستوفی،عبدهللا  - 
  . زوار : ج، تهران ٣قاجاريه، 
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گرسنگی جهانی، دوازده ).  ١٣٧٠( مورالپه، فرانسيس و جوزف كولينز 
  .ايرانشهر: و مجيد نيكودوست، تهران افسانه،  ترجمۀ مهدی افشار 

  .گستره: مصيبت وبا و بالی حكومت، تهران).  ١٣۵٨( ناطق، هما 
دانشگاه تهران، : تاريخ اجتماعی كاشان ، تهران).  ١٣۴۵( نراقی ، حسن 

  .اجتماعی مؤسسۀ مطالعات و تحقيقات 
، به )ساالريه(تاريخ كرمان ).  ١٣۴٠( وزيری كرمانی، احمدعلی خان 

  .علمی: پاريزی، تهران كوشش دمحمابراهيم باستانی 
  .زوار: خاطرات و خطرا ت ، تهران).  ١٣۴۴( هدايت، مهدی قلی 

 رای مطالعۀ بيشترب
  .قم نامه: كتابچۀ عدد نفوس اهالی دارااليمان قم، قم).  ١٣۶۴( ارباب، دمحمتقی 

  . ١٣آينده س »  ١٢٨٨قحطی « ) . ١٣۶۶(افشار ايرج 
  .١٣آينده، س » قمری ١٢٨٧گرانی سال« ،)١٣۶۶(ايروانی دمحمآبادی، دمحمعلی 
» ق  ١٢٨٨و  ١٢٨٧ قحطی و گرانی در سال« ،) ١٣٧١( حسيبی، رباب    

  .، دفتر سوم و چهارم ٢تحقيقات تاريخی س  گنجينۀ اسناد، فصلنامۀ 
» قمری  ١٢٨٧سندی از قحطی سال « ،) ١٣۴٧( رضوانی، دمحماسماعيل    

  .٣/ ۴، ش ٣  بررسی های تاريخی، س 
قمری در قم ، دفتر سوم، ترجمۀ  ١٢٨٨قحطی سال ).  ١٣٨١( گرنی، جان 

  .شهاب گنجينۀ : گيتی بدخشان ، قم
،  ١٢٨٧اسناد تجارت ايران در سال ).  ١٣٨٠( مهدوی، اصغر و ايرج افشار 

  .فرهنگی علمی و : ق تهران
و ) م  ١٨٧٠ – ١٨٧٢/ ق  ١٢٨۶ – ١٢٨٨قخطی ).  ١٣٨٣( ناطق، هما 

  .حديث عشق : دار الضرب ، تهران اسناد حاج  دمحم حسن  امين 
پايان . »حطی  و گرانی  در ايران ناصری ق« )  . ١٣۶٧( نظری ، علی رضا 

   . دانشگاه تهران نامۀ  كارشناسی ارشد 
Bellow, Henry 1872-1874). From the Indus to Tigris, London: Trubner  .  
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   پنجم فصل

  آن سوابق و انگليس با  الدوله وثوق ١٩١٩ اوت قرارداد
  

اينگونه  ١٩١٩قرارداد  ۀدر بار» بيست ساله ايران تاريخ« حسين مکی درکتاب 
راجع به قرارداد اوت ) رئيس الوزراء وقت(ثوق الدوله اعالميۀ و:آورده است

 ١٢٩٨اسد ١٨قمری برابر ١٣٣٧ميالدی در روز سيزدهم ذيقعده الحرام  ١٩١٩
خورشيدی ناگهان وبدون سابقۀ قبلی بوسيلۀ جرايد و غيره به ضميمۀ متن 
قرارداد ويادداشت سرپرسی کاکس وزيرمختار دولت انگليس درتهران منتشرشد 

 مخالفين ومليون آزاديخواهان دراطراف آن بلندگرديد؛ درهمين روزوهياهوی 
عده ای از درباريان و نزديکان شاه بر حسب معمول به قصر سلنطنتی حاضر و 

  .بحضور شاه  باريافتند

هنگام شرفيابی مشاهده می شود که شاه درحاليکه ازشدت عصبانيت گونه هايش 
پيداست گاهی به صفحۀ اول  برافروخته و نهايت تغيرو خشم در چهره اش

روزنامه ومتن اعالميۀ رسمی دولت خيره شده ، پس از اندکی مالحظه، آن را 
ورق زده به متن قرارداد و ضميمۀ آن که يادداشت وزير مختارانگليس ذيل آن 

  .بود نگاه کرده ، مات می گردد

ود پس از يکی دوساعت که بدين منوال گذشت ، باالخره شاه بيکی ازعموهای خ
  :رو کرده  می گويد

بزرگترين فحش و ناسزای شاه، بدبخت ( هيچ فهميده ايد که وثوق الدوله بدبخت 
  !چه دسته  گلی برای ما به آب داده است؟) بوده است

خير قربان، مگر چه شده است؟ خبر تازه ای هست؟ اتفاقی افتاده است؟ شاه با 
تيد بشود؟ مگر نفهميده ايد ديگرچه می خواس: نهايت تشدد و تغير خاطر می گويد

. که دولت قراردادی بسته است؟ بگيريد اين اعالميه دولت را بخوانيد تا بفهميد
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شاه اعالميۀ دولت و متن قرار داد را بدست يکی از حضار داده سپس دوراتاق 
  .در حاليکه در فکر فرو رفته بود، شروع بقدم زدن می نمايد

  اعالميۀ رسمی  رياست وزراء

باشد يارواحنا فداه، مصمم مسافرت باروپا م یاريوقع، كه ذات اقدس شهرنميدر ا
گذرد، البته هموطنان من مترصد ينجانب ميا یخ زمامداريكسال از تاريو مدت 

مملكت  یه مناسبات خارجيو تسو یكه در حل مشكالت داخل یهستند از اقدامات
دانم ين الزم ميابرابن. نديشتر اطالع حاصل نمايام، ب كسال نمودهين يدر مدت ا

باشد يمملكت م یاتيه، متضمن مصالح حيرآنها درگذشته وآتيرا كه تأث یقيحقا
 .باطالع عامه برسانم

ق فرصت يان كل حقايخود با امروز، ب یات قبل از زمامداريسه وضعيمقا یبرا
 ستم خاطريل نيشترالزم است، بعالوه مايب ید اوراقيعترو تسويوس یومجال

ز خود ملول ينات تأثرانگيا، از شركت در تمام تأسفات و معاز ريهموطنان عز
ق يخ و تفرس افكار دقيح تاريرا بتشر یق ناگفتنياز حقا یپس قسمت. سازم

 .شوميادآور ميهموطنان حوالت نموده، فقط رؤس مسائل را 

ل يفه تشكيارواحنا فداه، وظ یاريحضرت شهريام، اعلين ايسال گذشته، درهم
نكه يز با ايمن ن. مملكت را بعهده بنده مقرر فرمودند یستئت دولت و سرپريه

چ طرف يها از ه رازهيش یختگيرا بآن همه گس ید و شعاع بهبوديروزنه ام
د مداخله من، الاقل بتواند از ينكه شايو ا یت فداكاريكردم، فقط بنيمشاهده نم

ت كند، امر پادشاه متبوع معظم خود را اطاع یريتوسعه دائره مصائب جلوگ
 .كردم

مشكالت و موانع  یفرسا ن نقطه شروع، در هر قدم با سالسل طاقتيز نخستا
ن محظورات را مشاهده يا، بزرگترين قضايحل كوچكتر یمصادف گشته، برا

 .كردميم
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را همچنان  یتيده خود زلزله گيبا تشنجات شد ین الملليدر آنموقع، جنك ب
ت و يبن یشتر از توانائيز بنوبه خود بين، مملكت ما نداد، و بر اثر آيمداومت م
 .گشتيش، متزلزل ميطاقت خو

ه وسائل و يفاقد كل یت در تمام نقاط داخله مملكت مسلوب، دولت مركزيامن
ش عامه را دچار يتخت، آسايالت ترور، در پايارات همچنانكه افراد و تشكياخت

ران، باعراض يق، در اقطار ايو قطاع الطر یاغياختالل نموده بودند، دستجات 
  یات و نقاط مهم مملكت، بيداشته، اغلب وال یس عامه حكم فرمائيو نوام

 یمتالش یمانده، قوا یباق یحكومت و سرپرست، دستخوش غارتگران محل
ن احوال در مقدرات خود ناالن، و افراد آن از يه، با رقت ناكترينيشده تأم
الوصول، اقساط  یاتيدات ماليا، عیدرحالت احتضار، خزانه ته یگرسنگ

 یل، ابواب تجارت بكليق و تعطيدولت در عهده تعو یمخارج مهم و ضرور
ارزاق  ینگران و سرگردان، سخت یات زندگانيضرور یمسدود، و همه كس برا

د، يه را تهديئت اجتماعيات هيع خود، حيافه فجيات با قيدر مركز وال یعموم
افراد را متوقف،  یو زندگان یجتماعامراض چرخ نظام ا یاليو است یقحط

كه در آنموقع  یدولت(ل، و روابط با دولت انگلستان يما تعط یمناسبات خارج
ره و مبهم، يت) بود یات داخليش از همه مساعدت و مخالفتش موثر در وضعيب

، یا، و باندك اشتباه و خودپرستيو انقراض مه یو باالخره، تمام موجبات بدبخت
ن ضربه مخاطرات ي، ممكن بود آخریا جبن و بددلي، و یديا تعلل و القيو 

 .ما گردد یو استقالل مل یاسيات سيمتوجه ح

هللاّا، با اعتماد بنفس و  یبود كه متوكال عل یاهيام سير و اين موقع خطيك چنيدر 
را از نظر دور كرده، منافع  یو خودپسند یقت، خودخواهياتكاء بوجدان و حق

 یو شرافت یچ مخاطره جانيح داده، و از هيجتر یملت را بمصالح شخص
 .مملكت را بر دوش خود گذاردم یت و خدمتگزارين مسؤليده، بار سنگينهراس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٥١                                                                      ٣ج

  

  

  

اوضاع، مجبور بودم با  یت موقتير و بهبوديياست، در اول، محض تغ یهيبد
 یاتيم، تا با وضعيه و تدارك نمايته یو فور یو تالش، وسائل آن یهر نوع سع

امعان  ی، برایبود، مقاومت و فرصت كاف یطرات و مهالك آنكه مستلزم مخا
 یا، و تجسس طرق ممكنه، برايم دنيق، در هنگامه عظيق حقاينظر و مطالعه دق
 .ميل نمايه مملكت تحصيآت یقين حقيو تأم یاصالحات اساس

 یا بود كه اول بحكم اضطرار، بهر تخته پاره یقيام، مانند غريحالت من در آن ا
ل ين دليبهم. و ساحل نجات برساند یله آن، بكشتيد، تا خود را بوسمتوسل گرد

خبر از اوضاع  یافتم، و منقد بييم یات خود، اگر معارضيمات و عمليدر تصم
نجات مملكت،  یعنيدن بمقصد، يرس یدم، طرف توجه قرار نداده، و برايديم

 .دادميح ميگران ترجياحكام عقل و دانش را بر احساسات خود و د

خود  یف موقتين تكالينخست یتعاليخدا یاريمشعوف و خرسند هستم، كه ب یبس
جل  یتعال ی، كه باریآن درجه توانائ یرويت عقل و وجدان، و به نيرا، با هدا

ن ي، و در عیشرفت موقتيه وسائل پيف عطا فرموده، در تهين بنده ضعياسمه با
، یبا حسن فداكار، یو خارج یحال خاتمه دادن بمخاطرات، و منع عوائق داخل

 .كه مقدور شد انجام دادميتا حد

اسالم و  یايه و توجهات اوليبيدات غييفه صعب، پس از تاين وظيا یدر ادا
ن جانب بودند، مساعدت يت ايموفق یشاهانه، كه البته علل اصل یها تيبتقو یاتكا

د، و البته يگرد یز عامل مؤثر و قويدولت انگلستان ن یايو حسن موافقت اول
 .آن دولت خاموش نشست ید از امتنان مساعدت هايبان

ت و نظم يجاد امنيومرج، و ا از هرج یريده جلوگيدولت معظم انگلستان، در عق
ن مقصود يابراز موافقت نموده و حصول ا یدولت شاهنشاه یايران، با اوليدر ا

داد، ياجازه م یات عموميكه وضعيافته، در حدوديشتن يرا موافق با مصالح خو
 .قت ننمودينجانب مضاينه ايز كمك با كابا
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ث اسلحه و مهمات يات، و مخصوصا از حيثيح ین مساعدت از بعضياگرچه ا
دولت را در  یايت اولينبود، كه موفق یبخش و تا آن درجه كاف تيرضا ینظام

كه با  یكن همان مقدار كمكيد، ليشتر محسوس نمايحفظ انتظامات زودتر و ب
مخصوصا . ركامل داشتيت دولت تأثيرو درموفقيقابل تقد ران بعمل آمد،يدولت ا

ه يه منظم مصارف جارين ارزاق، و اقتدار دولت بر تأديدر تأم یمساعدت مال
 .دينظم بموقع و نافع گرد یاستقرار و بقا یمملكت، برا

ن و ارباب اغراض از آنچه توانستند، ين و جاهلين مدت، معاندياست، در ا یهيبد
 یند، خودداريمجبور نما یجوئ وس و بكنارهيانب را خسته و مأنجينكه ايا یبرا

كردند خاطر مهر مظاهر  ینكرده، عالوه بر انواع تشبثات جاهالنه، مكرر سع
چوقت ذات مقدس شاهانه از القاآت يه یول. ندين بنده مكدر نمايملوكانه را از ا

مملكت،  ، بحفظ مصالحیونيده، و همواره عالقه خاطر همايآنان متاثر نگرد
 .نجانب بوديو نگاهبان مؤثر ا یبان قويپشت

 یاوضاع موقت یو بهبود ینگهدار ینكه براين ايات، و در عين عمليا یدر ط
 یدارا یموقت ین نكته غفلت نداشتم، كه بهبودينمودم، البته از ايم یصرف مساع

 و یدائم ین زندگيتأم ی، برایر اساسيست، و اتخاذ تدابيجنبه دوام و ثبات ن
و مهمتر  ی، مرحله ثانویو اجتماع ینظر اقتصاد ل مملكت از نقطهيو تكم یترق
نشده است،  یريق فكر و تدبين طرينجانب است، و مادام كه در ايفه ايوظ

را، همه روزه يز. الوقوع است یجه، و مخاطرات حتمينت یزحمات و مشقات ب
، بدون انتظام و كرد، كه نجات مملكتيد مييده راسخه مرا تأيعق یديتجربه جد

 یست، و انتظام ادارات، بدون توسل بمعلومات فنيسر نياصالح ادارات م
س و اصالح يرد، و باالخره، تأسيپذ ی، صورت نمین خارجيمستشارها و معلم

از  یهستند، ول یمشابهت با ادارات اروپائ یالظاهر مدع یران، كه عليادارات ا
اشند، بدون توسل بمعلومات بيبهره م یب یبكل یمات اروپائيق تنظيحقا

 .ر ممكن استي، غین و ارباب فن خارجيمتخصص
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مات و نبودن ي، كه بواسطه نقص تجربه و تعلیرانيكنندگان ا و تالش اداره یسع
دن يم مانده، و در مقابل برچياصالحات عق یت ثابت، تاكنون در اجرايوضع

اشد، موفق نشده، كه قابل دوام و بقاء ب یديچ وضع جديجاد هيم، باياوضاع قد
قت را روشنتر نموده است كه مادام كه ين حقيت خود را ثابت و ايعدم كفا

 ینياصالحات طرح نكرده، اساس مت یبرا ین كارآزموده شالوده محكميمعلم
ن يرا در مكتب عمل و اداره، با تمر یرانياند، كه عناصر مستعد ا جاد ننمودهيا

خدمات مملكت  یاست، برا یادار كه البدمنه آموختن فنون و تجارب ینيمت
ره، جز يونها وغيسيها و كم ئتيل ادارات و دوائرو شعب و هيند، تشكيحاضر نما

 .نخواهد داشت یا جهيومرج حاصل و نت ق هرجيافزودن خرج و تشو

شد، و يران مي، كه با دولت ایا، بالبداهه معلوم و مسلم بود كه مساعدت ماليثان
كه داشت صرفنظر از آن  ید، با مضرتيبخشيمخود را  یو موقت یاثرات آن

در رفع مرض  یدرد مؤثر، ول ین فوريكه درتسكيممكن نبوده، مانند مخدر
ر ييباشد، و تغ یقطع یمملكت و موجب شفا یدائم یتوانست دواياثر بود، نم یب

اساس، هرروزه  یروزمره و ب یمملكت و ترك زندگان یو دائم یاساس یزندگان
 .نموديرقابل انكار خود را ثابت مي، لزوم غیدير جديتأث ، و در تحتیبصورت

دولت،  یاتهايز بود، ماليانگ د اسفيش از آنچه بشرح درآيه مملكت، بياوضاع مال
، و ی، و قحطین الملليج جنگ بي، و نتایداخل یها ینظم یها و ب بواسطه كشمكش

بواسطه  ،یدات گمركيعا. ده بوديگربدرجه صفر رسيامراض، و عوامل مهلكه د
مات يتنظ یه اسلحه و مهمات، برايان رفته، تهياز م یعدم امكان مبادالت تجارت

شروع بهر اصالح و استفاده از هر  یبرا. ر مقدور بوديه غينيتام ید قوايو تجد
له و شرط منحصر يوس یه خارجيمراجعه بسرما یوضع و عالج هر خطر

 .ديآيبنظر م

ه در ي، و طرح خطوط و نقوش اصلیالملل نيجه جنگ بيا، در نتياست دنيل سيتبد
 یو سع» هيم روسيمخصوصا پس از انقالب و تشنج عظ«عالم  یاينقشه جغراف
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ش، و يخو یرومنديت و نيتقو یك از قطعات مجاورمملكت، برايو تالش هر
بود  یا ه تازهيد و تنبيرومندتر، درهر لحظه درس جديتر و نياتصال آنها بدول قو

ات و يمقابله با وضع ید، و مزاج مملكت را برايملكت كوشت ميد در تقويكه با
 .ا كرديه حاضر و مهيمشكالت محتمل الوقوع آت

 یث توسل بكمكهاياج مملكت از حيكه در فوق ذكر شد، احت یبالجمله، بطور
 یها ن كمكيجا بود، كه ا نيسخن در ا. د نبوديخارجه محل شبهه و ترد یومال یفن
، یط اصليل شود، كه شرايتحص یم منبع خارجاز كدا یضرور یو مال یفن

ز يت آن با استقالل مملكت نيبودن، را دارا بوده، موفق یممكن بودن و عمل
 .مشكوك نباشد

نظراحساسات، متفاوت بود، و طرق   د، مخصوصا از نقطهين باب عقايدر ا
ط ي، بواسطه دور بودن از محیول. شديم ميدولت ترس یاسيس یمش یبرا یمختلف

ده، جنبه يا مالحظه دراظهارعقيات، يز وضعياست، و عجز از تميس یقيحق
 .ديگرديت ميت عمل در آنها كمتر رعايامكان اجراء و قابل

ق و يئت دولت، كه مسؤل مقدورات مملكت بوده، مجبور بود نظر خود را بحقايه
جسته، متعاقب  یر دوريات محدود كرده، از احساسات و اوهام تحقق ناپذيواقع
 یها م ماندن نقشهيل متصوره و باالخره، عقيات ده ساله و تشبث بتمام وسايتجرب

 یر از خرد و دانش هاديده، غيكه از آن حاصل گرد یميج وخياحساس، و نتا
 .رديخود نپذ یگر برايد

ه نموده، و تمام يدر اطراف قض یاديئت دولت مطالعات زين افكار، هيجه ايدر نت
ده شد، كه ين عقيجه معتقد بايورده، در نتنظر و تفكر درآ طرق را در تحت

مصالح دولت و مملكت  ین از ملل مختلفه، برايمراجعه و توسل بمتخصص
 .نبود یعمل
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 ین آنان، كه برايماب یو نژاد یمل یها را، عالوه بر احتمال وقوع رقابتيز
ك از ملل را يچيد، هيگرديج سوء آن متوجه ما ميشرفت اصالحات مضر، و نتايپ

 یكرد، كه مساعدتهاينفع نميعالقه و ذيذ ید وسائل سعادت مملكت، طوريدر تمه
و فالكت  یع نموده، مملكت را از حالت بدبختيو سر یات فوريترق یبرا یمهم

اول امر  یها نكه همان رقابتيبخشند، و عالوه بر ا یامروز بطور مؤثر رهائ
تجربه و عمل،  ینمود و بر فرض وقوع، پس از مدتيامكان وقوع آن را مشكل م

د سبك و اسلوب اصالحات ير مسأله توحيبا تحمل مضار و آفات مسلمه تأخ
با . كرديرا مخصوصا درباره ادارات مهمه، الزام م یمراجعه به مبدء واحد فن
، مراجعه یو خارج یات داخليق وضعينظر آوردن حقا توجه بنكات فوق و تحت

نان يبا سوابق مساعدتها و اطمر از انگلستان، عالوه بر آنكه، يگر غيبدولت د
ه ي، كه در ضمن مذاكرات از نظر مساعدت آن دولت، بحسن استقبال و آتیقطع

 .ز فاقد بوديبودن را ن ید اقتضا نداشت، شرط امكان و عمليران، حاصل گرديا

ف روزانه و استقرار يوظا یفايئت دولت در ضمن ايبنابر مالحظات فوق، ه
 یاسيس ین خطمشيينظر تع ، از نقطهیل اهالش حايه موجبات آساينظم و ته

ه ين آتيف، از مذاكره با دولت انگلستان در تأمين تكليدولت و روشن كردن ا
ن مسائل ياز متاركه جنك نگذشته بود كه در ا یچند. ننمود یمملكت خوددار

ط اصالح يان آمد، تمام شرايدولت معظم لها، مذاكرات بم یايبا اول یبطور كل
د، ين ماه طول كشيات و اقدامات كه چنديجه تبادل نظريو در نت تيمملكت رعا
 .دين، مقرر گرديبا موافقت طرف یقراردادهائ

، علل و موجبات یفيتكل یم در عقد قرارداد و خاتمه دوره بيتصم یالبته، برا
از اقتضا است، و  یز خاليز موجود بود، كه اظهار و اعالم آنها فعال نين یگريد

توانند آن ي، مین الملليات بيبوضع یمختصر تأمل و توجه ارباب فراست با
 .ندير نمايمات دولت را تقديافته، و تصميق را دريحقا
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ران در مدت امتداد جنك بود، كه ياست گذشته ايق، مربوط بسين حقاياز ا یقسمت
ندگان دولت را در كنفرانس صلح، دچار موانع و اشكاالت يو كوشش نما یسع

ت بانجام قراردادها يتمام مشكالت و مالحظات فوق موفق كرد و باالخره، با
 .ديحاصل گرد

ات و يثيحفظ ح یه براينات كافيشود، در آنها دولت تأميكه مالحظه ميبطور
ن يمتخصص یل نموده، و استفاده از معلومات فنيران تحصيت اياستقالل و تمام

نكه يهمات، بدون ال اسلحه و ميگر، از قبيد یو مال یماد یها را با كمك یسيانگل
 .د، بدست آوردهيقبول نما یگريف ديتكال

ت يه كفايدات در آتينكه عايا یبرا یدنظر در تعرفه گمرگير عهدنامه و تجدييتغ
 .د، مسلم گردديز بنمايمصارف اصالحات را ن

ل مساعدت يجداگانه، بتحص ینها، بموجب مراسله و تعهدات رسميعالوه بر ا
مشروع مملكت، در كنفرانس صلح  یت با تقاضاموافق یدولت انگلستان برا

 .ده استيموفق گرد

حده محرز و يران در مجمع اتفاق ملل، كه عليت ايت دولت راجع بعضويموفق
ران، و از يت اياستقالل و تمام یبرا یمهم ین الملليقه بيك وثيز يمسلم است ن
 .باشدينان تام مي، موجب اطمیاست خارجينقطه نظر س

ن قراردادها با لذات هر يم، كه اينما ید خوددارين نكته هم نبايادر ضمن از ذكر 
را فاقد و اصول موجبات مسلمه سعادت و استقالل مملكت  یشرط و تعهد مضر

له حسن استعمال ياست، شرط استفاده مملكت از آن، بوس یهيكن بديرا داراست ل
 .ات مصالح مملكت استير بوضعيآن بدست اشخاص بص یو اجرا

 یها ها، اگر مورد سوء استعمال شود، و دست ن قراردادها و عهدنامهيتررا بهيز
را در برداشته، و فاقد منافع  یآن گردند، مضار یق مأمور اجرايا نااليآلوده 

ا ضرر و نفع آن ينقص و كمال قرارداد و  ین صورتيد، و در چنيخواهد گرد
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 یقادر بر اجرا كه اشخاص واقف بمصالح وقت و یه خواهد بود و مملكتيبالسو
استفاده نخواهد كرد،  یچ قرارداديا نخواهد بشناسد، از هيف را فاقد باشد و يوظا

چوقت از زوال و يه یو درماندگ یفيتكل ی، فقدان قرارداد و دوام بیق اوليو بطر
 .نخواهد نمود یريآن جلوگ یفنا

ات يعملسه يه را با سال گذشته و مقايات عاليق وضعيكه تطبينجانب، همانطوريا
خود را بمحاكمه و انصاف افكار عامه واگذار نمودم، در  یدوازده ماهه موقت

 یقيرا كه بسعادت حق یز، وجدان پاك اشخاصين یت اساسين موفقيموضوع ا
بانه دورند، و يات عوام فريمملكت عالقمند هستند، و از اغراض جاهالنه و حس

ق است، حاكم قدرشناس يحقام و منظور داشتن يق آنها عقل سليحكم و تصد یمبنا
ت منظور نظر ين موفقيج حسنه ايدوارم نتايه قرار داده، اميگذار قض و حق

نجانب، يا یهاين مزد خدمات و فداكاريمملكت بوده، بهتر یشناس عموم اهال حق
  .ن مملكت است هرچه زودتر مشهود گردديا یقيحق یر و سعادت و آباديكه خ

 رئيس الوزراء –وثوق الدوله 

   

  رانين دولت انگلستان و دولت ايترجمه قرارداد ب ◀

 

نظر بروابط : اينک ترحمۀ قراردادها که برای اطالع عامه ذيالً درج می شود 
س موجود بوده يران و انگلين اين دولتيو مودت، كه از سابق ب یمحكمه و دوست

ت، هر دو دول ینكه مسلما منافع مشتركه و اساسياست، و نظر باعتقاد كامل با
د، و نظر بلزوم ينماين الزام ميطرف ین روابط را برايت ايم و تثبيه تحكيدر آت

ر يكطرف و وزيران از ين دولت اي، بیران بحداعليو سعادت ا یه وسائل ترقيته
گر، ياز دولت خود، از طرف د یندگيحضرت پادشاه انگلستان بنمايمختار اعل

 شود؛يل مقرر ميمواد ذ
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 یرا كه مكرر در سابق برا یت هرچه تمامتر، تعهداتيعدولت انگلستان با قط - ١
 .دينمايران نموده است، تكرار ميت اياحترام استقالل مطلق و تمام

لزوم استخدام  یدولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را كه برا - ٢
ه يران تهين توافق حاصل گردد، بخرج دولت اين دولتيآنها در ادارات مختلفه ب

. ارات داده خواهد شدير و بآنها اختين مستشارها با كنترات اجيد، اخواهد كر
 .ران و مستشارها خواهد بودين دولت ايارات بسته بتوافق بين اختيت ايفيك

ستم ير و مهمات سيران، صاحبمنصبان و ذخايس بخرج دولت ايدولت انگل - ٣
حفظ نظم  یبراجاد آنرا يران ايل قوه متحد الشكل، كه دولت ايتشك ید را برايجد

عده و مقدار ضرورت . ه خواهد كرديدر داخله و سرحدات در نظر دارد، ته
ن يكه از متخصص یونيسير و مهمات مزبور، بتوسط كميصاحبمنصبان و ذخا

ل قوه يتشك یاجات دولت را برايد، و احتيتشكل خواهد گرد یرانيو ا یسيانگل
 .ن خواهد شديص خواهد داد معيمزبور تشخ

ن يا ٣و  ٢الزمه، بجهت اصالحات مذكور در ماده  یه وسائل نقديهت یبرا - ۴
ه، يران تهيدولت ا یبرا یك قرض كافيقرارداد، دولت انگلستان حاضر است كه 

دات ين، از عاين قرض، باتفاق نظر دولتينات ايب انجام آنرا بدهد تضميا ترتيو 
كه يتا مدت. شودين مييران باشد، تعيار دولت ايكه در اختيگريدات ديا عاي، یگمرك

افته، دولت انگلستان، بطور مساعده، يمذاكرات استقراض مذكور خاتمه ن
 .دياصالحات مذكوره الزم است، خواهد رسان یوجوهات الزمه كه برا

وسائل  یران بترقيدولت ا یاجات فوريق كامل احتيدولت انگلستان، با تصد - ۵
در مملكت  یاز قحط یريگن و توسعه تجارت، و جلويونقل كه موجب تأم حمل

ران و يران موافقت نموده، اقدامات مشتركه ايباشد حاضر است كه با دولت ايم
ق يه، تشويگر وسائل نقليا اقسام ديس خطوط آهن، و يس را راجع بتأسيانگل
ن در ين دولتين شده، و توافق بيد قبال مراجعه بمتخصصين باب بايدر ا. دينما

  .دتر باشد حاصل شوديمفكه مهمتر و سهلتر و يطرحهائ
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ل يتشك ین، براين طرفين متخصصييند؛ درباب تعينماين توافق ميدولت - ۶
ن و يد نظر نموده و با منافع مملكتيرا مراجعه و تجد یكه تعرفه گمرك یا تهيكم
 .نديق نمايآن تطب ید و توسعه وسائل ترقيتمه

 

 قرارداد مهيضم مراسله سواد

 

 جناب مستطات اجل اشرف افخم

ت خودتان در امور يبا موفق یدوارم كه حضرت اشرف، در دوره زمامداريام
 یشه سعيحضرت پادشاه انگلستان هميد كه دولت اعليا ن كردهيقيران، يمملكت ا

نكه از يا ینه حضرت اشرف را براينموده است كه آنچه در قوه دارد، كاب
گر، روابط يل، و از طرف ديت در داخله مملكت تكميامنكطرف اعاده نظم و ي

 .ديت نمايس محفوظ باشد، تقويران و انگلين اين دولتيمانه بيصم

نه لندن بوده است، ين احساسات كه همواره مكنون خاطر كابيد ايابراز جد یبرا
 یم كه در موقع امضايحاال مأذون هستم كه بحضرت اشرف اطالع بده

آنرا در  ینه حضرت اشرف اجراياست كه كاب یبر فرمهائكه مربوط  یقرارداد
حضرت پادشاه انگلستان حاضر خواهند بود با دولت ياند، دولت اعل نظر گرفته

 .نديل، موافقت نمايذ یتقاضاها یاجرا یران برايه ايعل

 .نين دولتيد نظر در معاهدات حاضره بيتجد - ١

 .گرياسطه دول متخاصمه دران، بويوارده به مملكت ا یجبران خسارات ماد - ٢

 .ندين عادالنه تصور نمايكه طرف یران، درنقاطيا یاصالحات خطوط سرحد - ٣

ن يب مقاصد فوق در اوليه تعقيو زمان و وسائل مقتض یب قطعيانتخاب ترت
 .دين خواهد گردين دولتيموقع امكان، موضوع مذاكره ب
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م يم نمايشرف تقدنكه احترامات فائقه خود را بحضرت ايا ین موقع را برايا
  شمارم  یمغتنم م

 )كاكس. ز. پ(

  

پس از آنکه حضار ازمالحظه و قرائت اعالميۀ رسمی دولت ومتن قرارداد و 
ضميمۀ آن فراغت  حاصل کردند و متوجه شاه شدند، سلطان احمد شاه ناگهان 

  .دستور می دهد بوسيلۀ تلفون رئيس الوزراء را احضار نمايند

الوزراء حاضرمی شود و اجازه  شرفيابی می  طولی نمی کشد که رئيس 
  . خواهد

شاه اجازه می دهد؛ وثوق الدوله از در اتاق که وارد می شود، شاه با تغيرو  
  اين چه  قرارداديست که بسته ايد؟: بدون مقدمه به او می گويد

وثوق الدوله خيلی ماليم شرحی درلزوم قرارداد نامبرده بعرض می رساند و 
آن قائل  ميشود و در خاتمۀ عرايض خود اظهار می کند که چندی فوايدی برای 

قبل هم به عرض همايونی رسانيدم که قرار دادی مابين دولتين ايران و انگليس 
در شرف انعقاد است؛ ولی شاه به جواب اکتفا نکرده بنای پرخاش   را می 

  .گذارد؛  باالخره  با حال  تغير او را مرخض می کند

واقعه عده ای از مليون و مخالفين قرارداد که هياهو وانقالبی در  روز بعد ازاين
مالقات می کنند و شاه  نسبت به آنها ] تقاضای[شهرايجاد کرده بودند از شاه 

  .اظهار مالطفت و مساعدت می نمايد

اما اظهار مهربانی شاه باعث تکدر قلبی رئيس الوزراء شده بوسيلۀ عده ای به 
و در . اگر اين قرارداد بسته نشود چنين و چنان خواهد شدشاه پيغام می دهد که 

خاتمۀ پيغام خود اضافه می نمايد که شاه خوب نبود به مخالفين دولت اظهار 
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بعالوه از خارج هم پيغامها و مالقاتهائی با شاه بعمل . مهربانی و مساعدت نمايد
شود که اگربا از اين رو شاه هم متوجه می . و فشارهائی وارد می گردد. می آيد

ً موافقت نمايد ممکن است اشکاالتی در امور  مليون و مخالفين قرارداد رسما
کشور ايجاد کند، چه موافقت شاه با مخالفين قرارداد رسماً مخالفت شاه با وثوق 
الدوله و قرارداد که يک طرف آن انگليسها بودند بشمار می رفت و اين 

طنت او داشته باشد؛ لذا به چند نفراز کارممکن بود زيانهای سياسی هم برای سل
خاصان خود وبرخی از رجال ملی ايران مانند مرحوم مشيرالدوله و مرحوم 

اگر با قرارداد :  مستوفی الممالک مخفيانه مشورت می نمايد و به آنها می گويد 
موافقت بکنم به زيان کشور خواهد بود و اگر مخالفت بکنم  عالوه از اينکه از 

و اگر . ونی من خارج  خواهد بود صالح مملکت هم نخواهد بودوظايف قان
سکوت  نمايم مردم و مليون به تصور اينکه موافق قرارداد می باشم به من حمله 

بنابراين به عقيدۀ  من بهتراين است همانطوری که قبالً هم تصميم . خواهند کرد
مخالفين قرارداد بنا بر داشتيم موقتاً به اروپا مسافرت نموده تا در تهران نباشم و 

مقتضای زمان هر طوری توانستند خودشان با رئيس الوزراء داخل مبارزه   
شده و آن را بر هم زنند؛ وقتی که از اروپا مراجعت کرديم قطعاً تکليف يکسره 

ً با هيچيک مخالفت و موافقتی . و موضوع  منتفی شده است با اين ترتيب رسما
و تصميم شاه را  پسنديده  رأی  ملوکانه را  حاضرين اين فکر. نکرده ايم 

  .صواب و به صالح  مملکت تشخيص دادند

روز بعد در شهر منتشر می شود که شاه تا چند روز ديگر به اروپا مسافرت 
  .خواهد کرد

ً ازپادشاه ايران دعوت نمود که به انگلستان   دراين اثنا دولت انگلستان رسما
  .ندرفته ومهمان دولت انگلستان باش

همچنين پس از انتشارخبر مسافرت شاه از طرف دولتين ايتاليا و بلژيک نيز 
  .رسماً از پادشاه ايران دعوتی  بعمل آمد که به ايتايليا و بلژيک مسافرت نمايد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٦٤                                                                      ٣ج

  

  

  

تنها همين قرارداد و نامۀ ضميمه  ١٩١٩ناگفته نبايد گذاشت که قرارداد نهم اوت 
و ضمائمی داشته که محرمانه و آن آن که به امضای  کاکس می باشد نبوده 

می باشد به زبان  فرانسه و کامالً  ٧و  ۶ضمائم مخصوصاً دو فقره  که پروتکل 
  . محرمانه بوده است

کتاب )  يعنی چند سال قبل( از اين پروتکل همچنان محرمانه بود تا آنکه اخيراً  
ا به قرار اسناد سياسی وزارت  خارجه  منتشر گرديد متن اين دو پرو تکل  ر

  .زير ذکر کرده است

  . ١٩١٩متن  نامۀ کاکس به وثوق الدوله مورخ  نهم اوت :   ۶ضميمۀ 

حضرت اشرف، نسبت به قراردادی که امروز بين دولتين ما منعقد گرديد، « 
مجازهستم حضرت اشرف برسانم که اعليحضرت سلطان احمد شاه و جانشينان 

زمانی که مطابق سياست ما و مشورت با دوستانه اعليخضرت پادشاه بريتانيا تا 
ما رفتارنمايند بهرمند خواهند بود تا حسن معاضدت و تأمين  مالی را درصورت 
احتياج به اختيار آن حضرت بگذارد؛ بعالوه هرگاه مورد حاجت واقع شود 

  ».پناهندگی  در امپراتوری بريتانيا بدهد

نصرت الدوله  و صارم  نامۀ محرمانۀ  کاکس به وثوق الدوله و  : ٧ضميمۀ 
  .١٩١٩الدوله نهم اوت  

حضرت اشرف، موجب بسی خوشوقتی است به اطالع حضرت اشرف «  
برسانم که دولت  اعليحضرت پادشاه بريتانيا  به من اجازه می دهد اعالم  نمايم 

بين دولت  اعليحضرت  ١٩١٩بمالحظۀ  قراردادی  که امروز نهم اوت  اوت  
د گرديده  دولت پادشاهی بريتانيا آماده است که سحن خدمت و دولت  ايران منعقق

خود را در اختيار حضرت اشرف بگذارد و همچنين در صورت لزوم مساعدت 
  » .مالی و پناهندگی در امپراتوری بريتانيا را برای شما فراهم  آورد
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الزم است به متن تلگرافهای  ١٩١٩برای توضيح بيشتر در بارۀ  قرار داد  
لرد کرزن وزير خارجه انگليس و سرپرسی کاکس وزير مختار آن دولت مبادله 

مخابره شده و اسنادی که وزارت خارجه انگليس منتشر کرده است مراجعه شود 
تا مطلب روشن شود و اصوالً از کجا و به چه علت اين قرارداد بوجود آمده و  

انگلستان در ( سرچشم  گرفته است؟ از گزارش وزير خارجه به کابينۀ انگليس 
موقع  جنگ جهانگير اول در کابينه داشته که يکی از کابينۀ رسمی و معمولی  
بوده و کابينۀ ديگری که به اسم کابينۀ جنگ ناميده  می شود که عالوه بر 
وزرای کابينه عده ای از رجال و شخصيتهای درجه اول  درآن عضويت 

  .  کامالً  مطلب روشن  می شود) داشتند

ميالدی کرزن ١٩١٩سوم اسناد وزارت خارجه انگليس سال از جلد   
کميسيون شرق کابينه جنگ در : دريادداشت خود وزراء کابينه انگليس می گويد

ولرد ) رئيس الوزراء سابق انگلستان ( قسمت سياست خارجی در معيت بالفور
وزير ماليه که بعدها ( رابرت سسيل و ژانرال راسموت وزير هند و چمبرلن 

و مستر منتانگ پس از مشورت با هم چنين ) وزير انگليس می شود نخست
  :نتيجه می گيرند  که لرد کرزن به اطالع هيئت دولت برسانند

با روسيه راجع  ١٩٠٧بواسطۀ وضع آشفته ايران و نتيجه نگرفتن از قرارداد  
به ايران دراين موقع  که يک  نفر از دوستان را شاه به رياست وزرائی تعيين 

وده که او وثوق الدوله است و دو نفراز وزراء که نصرت الدوله و صارم نم
که طرح آن  ١٩١٩الدوله می باشند که آن  دوهم طرف اطمينان هستند قرارداد 

دراينجا ريخته برای حفظ  ايران و همسايه شرقی آن افغانستان و جلوگيری از 
در . ت قرارگرفتپيشرفت ترکها و آلمانها در شمال غربی ايران مورد موافق

جنوب هم عده ای از اهالی بومی تحت نظر صاحب منصبان  انگليسی برای 
حفظ امنيت راه تشکيل، سرپرسی کاکس که سالها در خليج فارس بوده و چندی 
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هم دربين النهرين است به وزيرمختاری انگليس در ايران مأمورکه اين قرارداد 
  .مورد  مذاکره قرار دهد

ماه مذاکره نتيجه مطلوبه حاصل  ٩س و دولت ايران پس ازاينک با مساعی کاک
و بتصويب رسيد و چهارصد نفر از قشون انگليس از بغداد وارد قزوين شده 

  .هيئت دولت را از نتيجه مطلوبه مستحضر می دارد

وزير مختاردرپاريس غير مستقيم به مستربالفور : کرزن به کاکس می گويد
حسين خان عالء از بدو ورود برعليه  واطالع می دهد که مشاورالممالک 

انگليس تبلغات می کنند و با امريکا و فرانسه ارتباط  دارند و به همين جهت با 
و او می ترسد که آنها باعث تغييرش  . منازعه می کند) ممتاز السلطنه( صمد

  .شوند  شما بطور خصوصی اين مطلب را به وثوق الدوله بگوئيد

شاور به سفارت ايران دراسالمبول مأموراحتمال می گويد مکاکس به کرزن می 
رود اجازه مراجعت به ايران بخواهد دراين صورت با تأييد ما پذيرفته نخواهد 

انتشار قرارداد درتهران بهترازآنکه پيش  کاکس به کرزن اطالع می دهد. شد
تأييد درعامه و اياالت مشاهده می شود کسانی که مخالف . بينی می شد پيش آمد

  :هستند به قرار زيراست

شديدترين آنها به سرکردگی شخص معروف مدرس و امام جمعۀ خوئی   - ١
 .است

  .رفقای سياسی رئيس الوزرا که خارج از خدمت و کارهستند  -٢ 

  .صاحب منصبان قزاق  - ٣

سفارت فرانسه، آمريکا و روسيه که به آزادی می توانند اظهارمخالفت .   ۴
  .کنند
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سعی می کنند عقيدۀ عامه را برعليه وثوق الدوله و قرارداد  دسته اول و دوم
وزيرمختار . و کمک و مساعدت فرانسه وامريکا را جلب کنند. تهييج نمايند

 وزير .جديد فرانسه بيشترفعاليت می کند وعقايد مطبوعات فرانسه را دارد
جب امريکا فردای انتشار قرارداد از مرخصی مراجعت نموده و اظهار تع مختار

با امريکا  مشاورالممالک می گويد اگر دستم باز بود بهتر. از قرارداد کرد
  .در اين واقعه به حکومت خود پروتست می کنم. کنارمی آمدم

افتخار دارم که اطالع دهم قرارداد در نهم اوگوست به : تلگراف کاکس به کرزن
. ٢د اصل قراردا. ١: امضاء حکومت رسانده اسناد ضمائم به شرح زيراست

نامه به رياست وزراء در خصوص احتياجات و خواسته ها . ٣قرارداد قرضه 
. نامه به رياست وزراء و مراجع به دعاوی که دوحکومت به يکديگردارند. ۴
فقره اسناد فوق  ۵نامه از رياست وزراء در قبول پيشنهادات مزبور، . ۵

تن شاه و جانشينهای نامه ديگر به رياست وزراء در محترم داش. ۶.انتشارداده شد
تضمين نامه يا بيمه نامه برای وثوق الدوله و . ٧) اين نامه به فرانسه است(او 

محرمانه خواهد بود من سواد  ٧و   ۶نصرت الدوله و صارم الدوله، محتويات 
  .اسناد پنجگانه اوليه  رابرای قنسولگريهای پادشاهی در ايران فرستادم

رای نماينده به جامعه اتفاق ملل رئيس ب: کاکس به کرزن تلگراف می کند
سال ٩يا  ٨که ) برادرزادۀ عالء الدوله ( الوزراء پيشنهاد نمود احتشام همايون 

نايب اول سفارت ايران درلندن بوده و ذکاء الملک که يکی ازنمايندگان کنفرانس 
  .صلح است و صديق السلطنه وزير مختار ايران در واشنگتن

اما . ولی وزارت خارجه بايد بخوبی اورا بشناسد شخص اولی را نمی شناسم
مسرور می شوم که . ذکاء هم عقيدۀ مشاور نيست و می توان به او اعتماد کرد

  .نظر حکومت  پادشاهی را مستحضر شوم
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وثوق الدوله با کاکس برای تغيير يا اصالح يا خاتمه به مواد عهد نامه پس از 
 ٢٠الی  ۵ر ضمن تلگراف به کرزن سال مذاکراتی کرده و کاکس د ١۵الی  ١٠

  .سال صالح و پرسش می نمايد

مسيوالبرت توماس وزيرمهمات سابق فرانسه درمجلس نمايندگان فرانسه راجع 
  .به قرارداد ايران و انگليس مذاکرات دوستانه ای به انگلستان داد

 وعين الدوله و) مؤتمن الملک(نمايندگان معروفی از قبيل مشيرالدوله و برادرش
حاجی معين التجار  و امام جمعۀ خوئی وثوق الدوله را مالقات راجع به قرارداد 

عين الدوله و مشيرالدوله و برادرش با توضيحات وثوق الدوله . مذاکراتی نموده
  .قانع ولی معين التجار وامام جمعۀ خوئی در مخالفت خود باقی مانده اند

سفارت روس و رئيس ديوزيون . سفارت امريکا و فرانسه مشغول تبليغات هستند
قزاق درمعيت يکديگر اقدام می کنند؛ ولی سفارت روس بقدری ضعيف است که 

امروز وثوق الدوله می گفت سفارت فرانسه به تبليغات . در امور مؤثر نيست
سازانوف او را از راه پروسکی . خود افزوده و مينورسکی خيلی فعاليت می کند

اجازه دهد اقدام کنيد در حرکت  با سازانوف به پاريس خواسته اگر مناسبات
  .شتاب نمايد

حکومت ساوايت اعالميه با بيسيم  در سی ام اوگوست : کرزن به کاکس می گويد
انتشار داد و در آن اعالميه رفتارحکومت تزاری را سخت انتقاد کرده راجع به 

ها که حکومت ايران کشور را به انگليس: قرارداد ايران وانگليس می گويد
قراردادهای تزاری را که مداخله درامور ايران می  نمود همچنين . فروخته است

  .جون اعالن و انتشار نمود ٢۶امتيازات شخصی  و مؤسسات را نسخ کرده  

تعجب می کنم از اينکه آنها تعيين شدند من آن دو را : کرزن به کاکس می گويد 
  .نمی پسندم صديق السلطنه نماينده اصلی باشد
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تعيين مدت برای قرارداد قبل از دادن به پارلمان : زن به کاکس می گويدکر 
صالح نيست؛ ممکن است تغييرات ديگری هم تقاضا کنند؛ اگراقدامی الزم شود 

  .قبالً مرا مستحضر نمائيد

کاکس به کرزن تلگراف می کند که رئيس الوزراء قبول کرد که نايب السلطنه 
بول نمايد  به نصرت الدوله دستور داده شد با سابق تعيين شود در  صورتی که ق

  .او مذاکره نمايد

ممتاز الملک، معين : نفربه کاشان تبعيد شدند ۵: کاکس به کرزن تلگراف می کند
  .التجار، ممتاز الدوله، محتشم السلطنه و مستشارالدوله 

سفارت امريکا ديشب اعالميه به جرائد داد؛ : کاکس به کرزن تلگراف می کند
وه اعالميه مزبور را ماشين کرده برای اغلب اشخاص فرستاد؛ لزومی بعال

  .ندارد به سفارت امريکا اعتراض شود پروتست ايران کافی است

اينک می گويند امريکا حاضربه : در پيامی وزارت خارجه امريکا می گويد
کمک ايران نيست صحيح نيست؛ امريکا سعی نموده است که درکنفرانس صلح 

ايندگان ايران شنيده شود؛ بنظرمی رسد حکومت ايران از نمايندگانی حرفهای نم
  .که به کنفرانس صلح فرستاده حمايت نکرده و حرف شنوی از آنها ندارند

ً وزيرخارجه بود به کرزن توصيه می  گری سفيرانگليس در واشنگتن که سابقا
ضی کند که برای جلوگيری مخالفت امريکا به قرارداد، خوب است که در بع

ازامور از قبيل استخدام مستشار و قرضه که به ايران خواهيد داد  به امريکا 
شرکت بدهيد وبه اين نحومخالفت امريکا را از بين ببريد صاحب  منصبان  

  .ژاندارمری يا مستشار  برای فوايد عامه  از امريکا  استخدام کنيد

برای کاکس پيشنهاد شما را به تهران : در جواب گری به کرزن می گويد
فرستاده عقيدۀ او را خواسته بطوری که می دانيد هيچ انحصاری برای دادن يا 
صاحب منصب برای خود قائل نيستم در زمان حاضرايران مستشارفرانسوی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٧٠                                                                      ٣ج

  

  

  

به وثوق الدوله پيشنهاد شد که برای ژاندارمری  ١٩١٨در. وبلژيکی دارد
همينکه کاکس نظرخود را  مستشاراز آمريکا بخواهد اوشديداً مخالفت نمود معهذا

  .داد تذکرشما را بخاطر خواهم داشت

پيشنهاد خود را پس می گيرم زيرا امريکا : گری به کرزن تلگراف می کند
حتی اکر از برای . حاضر نيست در قرارداد انگليس و ايران شرکت نمايد

به هيچوجه در . ژاندارمری يا ادارات ديگرافسرو مستشار بخواهند نخواهند داد
  .اين خصوص مشارکت نخواهند  نمود

ترجمۀ قسمتی از روزنامۀ قفقازکه حکومت ايران : کاکس به کرزن می نويسد
من غير رسم به ضميمۀ  نامه فرستاده عبارت راست از اعالميه چيچرين که 
حکومت ساويت راجع به سياست حکومت خود  نسبت به ايران در مورد فسخ  

ست واعالم عدم شناسائی قرارداد انگليس و قراردادهائی که برعليه ايران ا
ً تقديم می دارد از روزنامۀ آذربايجان : ترجمه. ايران مورخ  نهم اوگوشت لطفا

اولين و راسخ ترين عقيده حکومت جماهير شوروی کارگران و دهقانان اين 
است که تمام ملل قوی و ضعيف مستقل واز تسلط  ديکران آزاد و نبايد زير نفوذ 

رجی باشند وهيج حکومتی حق ندارد آنها را به جبر  و زور  در تحت سياست خا
خود به ملت  ١٩١٨ژانويه    ١۴رفيق  من تروتسکی در نامۀ  .  تسلط  بياورد

ايران فسخ قرادادهای سری که مابين روسيه و  لنگليس وساير دول که حقوق 
امپراتوری  ايران را نقض نموده اعالن نمود وملت روسيه تمام چيزهائی روسيه

حکومت ايران هم از طرف ديگرتمام . از ايران گرفته مسترد می دارد
قراردادها را ابطال نمود در اين صورت ما انتظار داريم ايران سياست جديد  

حال انگليس فاتح ظالمانه می خواهد . پيدا کند و خاتمه به تعديات خارجی بدهد
روسيه شوروی کارگران . رآوردايران را خفه کرده  زير نفوذ و احاطۀ  خود د

و دهقانان بشدت به قرارداد انگليس و ايران اعتراض دارند و قراردادی که 
کارگران روسيه کارگران . ايران را بطرف بندگی می برد نخواهند شناخت
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. ايران را برادر و دوستان صميمی خود می دانند و برای آنها آزادی می خواهند
ستی کارگران و دهقانان قرارداد منفور که فاقد دولت جماهير شوروی سوسيالي

قرارداد مزبور می رساند  که  .ارزش قانونی است  ورق  پاره ای بيش نمی داند
  . اوليای  دولت ايران خود و استقالل ملت را به انگليسهای مستبدی فروخته اند

ين آنچه که دولت ايران دراثر فشارامپراتوری روس تقبل نمود ابطال نموده ازا
حدود . جهت دولت روس به هيچوجه درامور داخلی ايران مداخله نخواهد کرد

از کشتيهای  سرحدات روس و ايران رعايت اهالی محلی خواهد بود بحر خزر
انگليسی تصفيه کشتيهای ايرانی تجارتی تحت پرچم ايران آزاد خواهد بود تمام 

وخ، بانک انحصارات دولتی ابطال حقوق مصونيت خارج از مملکتی منس
روس، ،راه آهن، ساختمان راه بندر و ادارات آن تلگراف و تلفن به ايران تسليم 

  .  تمام مؤسساتی که در امور ايران مداخله داشته اند ابطال می شود. می شود

  .چيچرين  کميسر خارجه، نريمانوف  کميسر مسلمانان شرقی

  

بين نمايندگان وزارت نهم اکتبر  کرزن به کاکس اطالع می دهد در جلسۀ کميته
خارجه و ادارات هندوستان و معامالت خارجی توافق بعمل آمد که حمل و نقل 

راه آهن از کرمانشاه به همدان و به تهران . ١موتوری موجود بدين طريق شود 
از سيستان به . ٣از بندرعباس به سعيد آباد و از آنجا به شيراز و کرمان . ٢

اکتبر با وزيرخارجه ايران مذاکره   ١۵ميته دراين طريق باال و نظر ک. مشهد
او اظهارداشت از همدان و نوبران به تهران بيايد و امتداد خط  از تهران  . شد

به مشهد از راه  شاهرود باشد و نيز از شاهرود به استرآباد  رود و باالخره از 
اين وعقيده دارد يک راه  شوسه موتوری هم در . مشهد به لطف آباد ممتد گردد

او . خطوط مطلوب است از محمره به خرم آباد دردرجۀ دوم مهم خواهد بود
موافق است که جاده موتوری  ازابتدای خط راه آهن تا تهران باشد و اعتراضی 

به نظر وزير . ندارد  که در تلگراف خودتان به آن اشاره شده بود ٣به خط نمرۀ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٧٢                                                                      ٣ج

  

  

  

. حدی را حفظ خواهد نمودخارجه راه قسمت اول مقدم و راه  مشهد مناطق سر
منطقه سرحدی قسمت اعظم مسطح ولی فايده تجارتی نخواهد  داشت در اين 
خصوص با ادارات فنی در خصوص نظر حضرت واال مذاکره به اطالع شما 

  .می رسانم

بايد توضيح داده شود که اسناد سياسی وزارت خارجه انگلستان پس از گذشت 
  .ی شودهر چهل سال  بصورت کتابی منتشر م

يعنی  (مدت پيش بينی نشده است١٩١٩بايد گفته  شود که برای قرارداد نهم  اوت 
وزير مختار انگليس » کاکس« بعدها يعنی پس از آنکه ). برای هميشه بوده است

بجای وی به تهران می آيد و اشکاالت »  نرمان«  تغيير مأموريت می دهد و 
نظر می گيرد يا به انتقاد  تصويب آن را در مجلس شورای ملی ايران در 

مخالفين آن توجه می کند راجع به مدت آن تلگرامی به وزارت خارجه انگليس  
از جلد سيزدهم  کتاب خالصه از مفهوم مکاتبات ( می کند که عيناً نقل می گردد 

و  ١٩٢٠، اسناد رسمی سال ١٩١٩رسمی دولت انگليس در بارۀ قرار داد 
  ): ين تاريخ به فارسی ترجمه نشده استاين کتاب تا ا ۵۴٠صفحه ١٩٢١

گفته می شود خوب است موافقت کنيد که « :نرمان به کرزن تلگرام می کند 
مقدمه ای برای قرارداد اضافه شود که مدتی مثالً بيست سال که پس از آن مدت 

  ».قابل تجديد نظرباشد واال  در مجلس  قرارداد  قبول  نخواهد   شد

وزارت خارجه انگليس منتشرنموده ديگرمبلغ مسلم و رقم با سند رسمی جديد که 
  .صحيح پولی  که دولت انگلسان بابت رشوه بستن قرارداد داده اند بدست می آيد

اين سند عبارت است از خالصه ای ازمفهوم مخابرات و مکاتبات رسمی دولت  
 ١٩٢٠از جلد سيزدهم اسناد رسمی سال  ١٩١٩انگليس راجع  به قرارداد 

  :کتاب  مزبور  ۶٢۶ميالدی ترجمه ازصفحه  ١٩٢١و
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ده  ١٩١٩يازدهم اوگوست « :کاکس وزيرمختار انگليس به لرد کرزن می گويد 
نود هزار تومان بانک شاهی به صارم الدوله  ١٩١٩اوگوست  ١٣هزارتومان و 

دويست هزارتومان به حساب وثوق الدوله بانک شاهی می  ١٩١٩سپتامبر ١٩و
ای وثوق الدوله می فرستد ولی وثوق الدوله رسيد نداده آورد ورقه رسيد بر

  ».ليره می شود  ١٣١١۴٧استف مبلغی که به سه نفربانک شاهی داده است  

بعدها وثوق الدوله در دوره ششم مجلس شورای ملی که درکابينه شرکت داشته  
 وثوق الدوله(و دکتر مصدق   به دونفر از اعضاء کابينه راجع به صالحيت آنها 

از اين مبلغ هم . صحبت و اعتراضاتی وارد می نمود) و ذکاء الملک فروغی
ولی غافل . صحبت نموده که وثوق الدوله با کمال بيشرمی تکذيب نموده است

ازاين بوده که خيانت هرچند سری هم باشد باالخره ازپرده  برون می افتد حتی 
  .پس از مرگ هم خائن رسوا می سازد

  

  ت کجا ضبط شده است؟متن قرارداد نهم او

هنگامی که دکترمصدق نخست وزير برای دفاع از حقوق ايران عازم شورای  
امنيت سازمان ملل متحد بود درصدد جمع آوری اسناد ومدارک محکمی که دال 

از وزارت خارجه می خواهد . بردخالتهای ناروای انگلستان در امورباشد برآمد
ی و نزد او بفرستد ولی هر چه عکس بردار١٩١٩که از قرارداد نهم اوت 

تجسس شد و هر قدر کاوش نمودند اثری از قرارداد مزبورپيدا  نشد يعنی از 
قرارداد سابقه ای در وزارت خارجه ايران وجود ندارد و معلوم نيست متن قرار  
داد چه بوده است و به مراجع ديگر مراجعه نمودند نتوانستند قرارداد را بدست 

خود دکترمصدق بخاطرش می آيد که در کتاب زندگانی سياسی  باالخره. بياورند
بنابراين اين کتاب . سلطان احمد شاه که نگارنده  به او تقديم کرده بود ديده است

رابرداشته و باخود به امريکا می برد و تنها کتابی است که بعنوان مدرک 
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سازمان دخالت انگلستان درامورايران ضمن مدارک ديگر تسليم شورای امنيت 
  .ملل کرده است و فعالً  دربايگانی شورای امنيت ضبط می باشد

منظوراز ذکر شرح باالاين است که در وزارت خارجه ايران درهيچيک از 
  .دواير وبايگانی مطلقاً اثری از قرارداد نيست

  

  حرکت شاه به فرنگستان، اعالميۀ رسمی هيئت وزراء

نا فداه به اطالع و استحضارعموم نظربه تصميم قطعی ذات مقدس شاهانه ارواح
می رساند که در اين موقع که جنگ بين المللی خاتمه يافته و اوضاع عادی در 
اروپا اعاده شده است بندگان اعليحضرت قويشوکت اقدس همايون خلد هللا ملکه 

برای استراحت و رفع خستگی ششماهه مسافرت غير رسمی به اروپا خواهند  
ملوکانه در عشرآخر ذيقعده هذه السنه و خط حرکت از  تاريخ  مسافرت. فرمود

  .راه انزلی خواهد بود

بندگان واالحضرت اقدس وليعهد دامت عظمته ازتبريز برحسب احضار ملوکانه 
عازم تهران وعنقريب به مرکزدارالخالفه نزول اجالل خواهند فرمود ودرمدت 

  .غيبت بندگان اقدس شهرياری درپايتخت متوقف  خواهد بود

  وثوق الدوله

  .بنابراين روز جمعه دوم اسد وليعهد دمحم حسن ميرزا وارد تهران شد

ً ازطرف دولت اعالم گرديد و شاه   با کيفيت برنامۀ حرکت احمد شاه رسما
قمری با تشريفات ذيل از تهران به طرف اروپا  ١٣٣٧دراواخر برج اسد 

  .حرکت نمود

  :که عبارت بودند ازسلطان احمد شاه باتفاق ملتزمين رکاب خود  
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نصرت الدوله . ٢شاهزاده شهاب الدوله رئيس تشريفات دربارسلطنتی؛ . ١
فرزند ( شاهزاده دمحم حسين ميرزا . ۴شاهزاده نصرت السلطنه؛. ٣وزيرخارجه؛ 

حکيم الدوله طبيب . ۶دکتر لقمان الدوله بعنوان حکيم باشی؛ . ۵؛)فرمانفرما 
گارد مخصوص سلطنتی که رياست  .٧مخصوص و نظر خرج ملتزمين رکاب؛ 
بعالوه عده ای ديگراز نزديکان شاه و . که آن با عبدالحسين خان طهماسبی بود
 . خدمه مخصوص در التزام رکاب بودند

بطرف قزوين حرکت کرد و يک ساعت به ) دوشان تپه( شاه از قصر فرح آباد 
صرف شام  ذيقعده  وارد قزوين گرديد و شب را در آنجا برای ١۵غروب روز 

 .و استراحت توقف نمود

در قزوين کلنل و يگام انگليسی خود را به احمد شاه معرفی کرده اظهارنمود که 
من از طرف دولت انگلستان مأمورپذيرائی می باشم و چون درآن موقع بواسطۀ 
 جنگ بين المللی هنوزقشون انگليس درآذربايجان قفقازبود لذا کلنل ويگام در

نکه اگر در بين راه  توقف بنمايد ممکن است ديگر نتوان از حرکت شاه  بعلت آ
  .قفقاز عبور کرد تسريع  و تأکيد بسيار می کرد

هنگام ورود شاه به قزوين وهمچنين هنگام خروج در خيابان دولت و خيايان 
  .رشت مراسم آئين استقبال و مشايعت از طرف عموم طبقات مختلفه بعمل آمد

ذيعقده از قزوين حرکت و نزديک  ١۶صبح زود روز بنابراين سلطان احمد شاه
غروب وارد شهر رشت گرديد؛ و چون اوضاع رشت در اثر قيام ميرزا کوچک 
خان قدری درهم بود لذا شاه بدون اندک توقفی از رشت بطرف بندر انزلی 

  .رهسپار شد

دربندر ازنزلی موقعی که سوار کشتی شد و درآنجا مراسم توديع بعمل می آمد،  
ستاروسلسکی رئيس ديويزيون قزاق که از تهران بعنوان بدرقه پادشاه ملتزم ا
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رکاب بود، در حاليکه گريه می نمود شانه های احمد شاه را بوسيده  خداحافظی  
  . کرد

شاه با ملتزمين رکاب با کشتی جنگی موسوم به کشتی کورنيک باتفاق يک  
بطرف بندرمعروف باکو  فروند جهاز جنگی متعلق به دولت آذربايجان قفقاز

حرکت کرد، و پس از سی و چند ساعت وارد بادکوبه شده از آنجا نيز با ترن 
مخصوص بطرف تفليس رهسپارگرديد؛ ولی شب را در بين راه در نزديکی 

  .گنجه استراحت نموده صبح زود به مسافرت خود ادامه  داد

بين الملل از  درايستگاه تفليس ژنرال بارتوف معروف روسی که درموقع جنگ
طرف دولت روسيه تزاری در ايران بود با گارد مخصوص درحاليکه نشان 
تمثال همايون احمد شاه را به گردن حمايل نموده بود مراسم احترامات نظامی را 
بعمل آور؛ سپس شاه از ترن پياده شده از قشونی که درايستگاه حاضر و متعلق 

سوار ترن شده و غروب همان روز  به دولت گرجستان  بود سان ديده  مجدداً 
  .وارد بندر باطوم گرديد

از تهران  تا باطوم گارد مخصوص همه جا در رکاب شاه حرکت می کرد؛  
  .ولی در آنجا شاه آنها را مرخص کرده اجازه بازگشت به ايران داد

هنوز اندکی . از باطوم  نيز با ناوشکن انگليسی بطرف اسالمبول حرکت کرد
مبول مانده  بود که چند کشتی از ايرانيها به استقبال آمده و مسافت به اسال

عرض تبريک گفتند؛ و موزيک نيز سرود ملی ايران   را مترنم بود؛ سپس 
احتشام السلطنه سفير کبيرايران درعثمانی و مختارالدوله و صاحب جمع از 

سکونت داشت ) پرنکی پو( طرف دمحم علی ميرزا که درآن موقع در جزيرۀ 
ای عرض تبريک ورود   مأمور شده بودند؛ مراسم  تبريک و احترامات بر

  .الزمه  را بعمل  آوردند
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ورود به اسالمبول، شاه ايران يک روز ناهار بطورغير رسمی ميهمان   پس از 
  .پادشاه عثمانی شده  پذيرائی بعمل آمد

لطنه نصرت الدوله وزير خارجه در اسالمبول بدون اطالع احمد شاه احتشام الس 
بود معزول می نمايد؛ زيرا مشاراليه  ١٩١٩را بعلت آنکه  مخالف قرارداد اوت 

صريحاً گفته بود که ما کابينۀ  وثوق الدوله را به رسميت نمی شناسيم و صمصام 
بعلت آنکه هنوز اواستعفا نداده است . السلطنه را رئيس الوزراء واقعی می دانيم

و خان ملک نامی را بعنوان رئيس دفتر به اين جهت نصرت الدوله وی را عزل 
  . آنجا معين می کند

چون درآن موقع اسالمبول هم تحت اشغال قشون متفقين بود ازطرف آنها يک 
گارد مخصوص بعنوان احترام در مهمانخانه ای که شاه ايران سکونت داشت 

شاه پس از يک هفته که در اسالمبول توقف نمود و ازپدر خود . گمارده می شود
 علی ميرزا ديدارکرد بطرف سويس رهسپار شده وارد آن کشور گرديد؛ و دمحم
موقتاً اقامت گزيد و همينطورهم کلنل و يگام درالتزام رکاب احمد » مونترو« در

شاه  بود؛ تا اينکه جرايد سويس به کلنل ويگام با عبارات زننده ای حمله کردند؛ 
م اجازۀ مرخصی گرفته بطرف ناچارپس از ورود احمد شاه به سويس کلنل ويگا

پس از چند روز که احمد شاه  در سويس بسربرد بطرف . لندن حرکت می کند
پاريس حرکت و در پاريس بطور غير رسمی از طرف دولت فرانسه پذايرائی و 
پواکاره رئيس جمهور فرانسه يک ناهار از شاه ايران دعوت کرد و خودش هم 

  .قات نمودشخصاً در هتل موريس از احمد شاه مال

يک هفته قبل از ورود سلطان احمد شاه به لندن، نصرت الدوله وزير خارجه 
ايران به لندن حرکت کرد که راجع بترتيب ورود شاه ايران و ساير چيزها با 
وزارت خارجه و هيئت دولت انگلستان مذاکره  نموده  از برنامۀ ورود شاه و 

  .غيره اطالع حاصل نمايد
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رت الدوله به لندن، از طرف دولت انگليس وزير خارجه بمحض ورود نص
ايران به شام رسمی دعوت  می شود و در سرشام لرد کرزن وزير خارجۀ 

اين نطق ) سپتامبر  ١٩(انگليس نطق مفصل زير را ايراد می نمايد و روز بعد  
  . بوسيلۀ خبر گزاری رويتر منتشر می شود

ر مجلس ضيافتی که دولت انگلستان نطق لرد کرزن وزير خارجه انگلستان د( 
به افتخار وزير خارجه ايران نصرت الدوله در لندن داده راجع به قرارداد ايران 

  .)و انگليس

شرح ذيل عبارت از تمامت نطقی است که شب گذشته در   -سپتامبر١٩لندن « 
مجلس ضيافتی که دولت   به افتخار وزير امور خارجۀ  ايران داد از طرف لرد 

  :»ايراد گشت کرزن

  

  قسمت  اول نطق  *

ما امشب  مقدم  ميهمان خود را  از چندين  نقطۀ  نظر تبريک و تهنيت می « 
  :گوئيم

اوالً از نقطۀ نظز مقام شخصی، زيرا  يکی از شاخص ترين سياسيون مملکت  
)  هلهله از طرف خضار( خويش، يکی از دوستان حقيقی و وفادار بريتانيا کبير

قه مندان به قرار دادی است که اخيراً ما بين دولت وی و دولت ما و يکی از عال
معظم له را تهنيت می گويم ) از طرف حضار بشنويد، بشنويد ( منعقد گشته 

زيرا مبشرخبر ورود شهريار خوداعليحضرت شاه ايران می باشد، که اميدواريم 
عليحضرت در ظرف چند هفته نزول اجالل فرموده و در موقع نخستين مالقات ا

  .معظم له به اين مملکت مقدس را به صميمی ترين طرزی تهنيت  گوئيم

  ً ماميهمان خود را تهنيت می گوئيم زيرا با صالحيت تر نمايندۀ ملتی است  -ثانيا
  .که ما با نظری مملو از مهر و محبت برآن ملت می نگريم
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نيز روابط  ما ملتی که در گذشته با يکديگر مربوط  و اميدوارم در آتيۀ نزديک 
  .را با يکديگرمتحد دارد

حضرت واال وزير امور خارجۀ ايران در موقعی به مملکت ما می آيد که 

قراردادی که اکنون بدان اشارت کردم تازه بين دولت ايشان و دولت ما منعقد 

قرارداد مزبور نه صورتاً بلکه معناً چيز تازه ای نيست و در ظرف صد . گشته

شروع آن از زمانی است که اولين  ايلچی و . جريان داشتهو بيست سال اخير 

نمايندۀ  انگليس به سواحل ايران مأمورگشت در قسمت معتنابهی از اين  دوره  

 مناسب بريتانيا کبيروايران از مناسبات بين ايران و هردولت خارجی ديگر

و  روسيه بواسطۀ  موقعيت خود در شمال و در پرتو قوت. دوستانه تربوده است

اقتدار دارای نفوذ سياسی نيرومندی در ايران بوده و ساير  ممالک از قبيل 

فرانسه، بلژيک و اتازونی هريک بنوبت خويش کمک بزرگی در ترقيات اداری  

لکن چون تماميت  صفحه عمليات بين المللی را در ظرف قرن . ايرانن نموده اند

شته هائی که مملکت ما را با اخير يا بيشتر تحت مطالعه قرار دهيم به نظر من ر

. مملکت ميهمان ما متحد ساخته است از سايرين محکمتر و نزديکتر بوده است

متجاوز از يک قرن است که نفوذ انگلستان در خليج فارس بر ساير نفوذها 

درآغازجنگ ايران ميدان اضطراب و اغتشاش بسيار بود؛ غلبه و تفوق داشته 

ين مملکت دست يافته و هر کجا رفتند مرکز عمال  آلمان به قطعات مختلف ا

دسيسه و فساد و طغيان گشتند؛  ترکها در مراحل اوليۀ جنگ از سرحد عبور 

نمودند و وضعيات داخلی مملکت غير آرام و بعضی او اقت هرج و مرج کامل 

حکمفرما بود؛ اخيراً عمليات بالشويکی در سمت شمال ايران جريان داشته و 

اينکه ايران . مش آن مملکت از مخاطره بالشويزم رهائی نيافتههنوزهم نظم و آرا

از تهاجم بالشويکها فارغ، اراضی وی از تخطيات مصون و حيات ملی وی 

محفوظ ماند؛ علت عمدۀ آن حضور قوای انگليس درآن مملکت و موفقيت 
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در اين موقع جای تأسف خواهد )  هلهله( پيشرفت ما در بين النهرين می باشد 

غربی ايران نموده  گر خدمات بزرگی را که قشون روس در فرونت شمال بود ا

  )هلهله(اند مورد مذمت واقع شود

به نظر من هرگاه گفته شود که به کمک آنها ما ايران را از خطر تهاجم از سمت 

شمال غربی نجات داديم همانطورکه اميدواريم اکنون وی را ازعمليات  

  .به صدق گفته ايمبالشويک نجات دهيم سخنی مقرون 

همينکه جنگ خاتمه يافت معلوم گشت که ايران برای محفوظ ماندن مقام خارجی 

خود و برای ترقيات  داخلی و استقرار نظم و امنيت بايد در صدد تحصيل وثاق 

من . موافقتهائی که قبل از جنگ وحود  داشت از ميان رفته بود. جديد باشد

از طرف حضار  بشنويد، ( روس نبودم  هرگز طرفدار جدی قرارداد انگليس و

بلکه بر عکس همه وقت اين قرارداد را شديداً در پارلمان و سايرنقاط ) بشنويد

اين مسئله را هم انکار نمی کنم که معاهدۀ مزبور با صميمی . تنقيد می کردم

ترين و بهترين نيات منعقد گشت؛ بدين مقصود که رقابت مابين روسيه 

ران خاتمه دهد؛ ليکن معاهده مزبور موحب ايجاد  سوء ظن وانگلستان را در اي

من اکنون معاهده مزبور را . و خشم و غضب غيرقابل تغييراهالی ايران گشت

و فقط نظربراينکه مدتها است در ) بشنويد ، بشنويد( مرده تصورمی نمايم 

 روسيه دولتی وجود نداشته که ما با وی  دارای مناسباتی باشيم نتوانسته ايم

اما بر حسب عقيدۀ من که . راجع به الغاء اين معاهده مذاکرات بعمل آوريم

تصور می کنم عقيدۀ روسها نيز با آن موافق باشد و درحقيقت چنانکه از زبان 

خود می گويم از طرف آنها نيز می توانم اظهارنمايم معاهدۀ مزبوررا می توان 

ی کنم که نظاير آن از بکلی محو شده پنداشت و درهرحال و هيچگاه تصور نم

  .طرف  دولت انگلستان تجديد شود
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  قسمت دوم *

تقريباً يک سال و سه ماه قبل رئيس الوزراء کنونی که يکی ازاشخاص قوی  
.  بشمار می رود زمامداری ايران را عهده دارشد! الفکر و رجال وطن پرست

همکاری معظم له طرف اطمينان شهريار خويش بود و اشخاص قابل متن را به 
اختيار کرده که يکی از آنها ميهمان ماست که در طرف راست من جلوس 

اندکی بعد ما سرپرستی کاکس را که سالها متمادی ). بشنويد، بشنويد( فرموده اند
در خليج فارس اقامت داشته و دارای نفوذ فوق العاده بوده است به سمت 

تهران وارد و بزودی روابط  معزی اليه به. نمايندگی خود به ايران اعزام داشتيم
تمايالتی برای انعقاد يک قرارداد جديد . دوستانه بر قرارنموده مالحظه کرد

مابين دولتين ايران وانگلستان موجود است؛ بدين مقصود با ايران داخل مذاکره 
شدند؛ من همه وقت دوست صميمی و طرفدارعلنی ملت ايران بوده ام؛ ايران را 

ارای  تاريخ بزرگ و گذشته جالب توجهی بوده و يکی از مملکتی می دانم که د
که نه تنها منافع حياتی )  بشويد، بشنويد( چند دولت اسالمی است که باقی مانده 

من واقف   بودم که . ما بلکه منافع آسيا قوت و اقتدار وی را ايجاب می نمايد
قوی  مملکت مزبور و اهالی وی دارای يک شاخصيت وروح ملی هستند بقدری

و با حرارت  که محو آن غيرممکن و بقدری نفيس و گرانبها که فکرتحت 
الشعاع نمودن موجوديت آن را نبايد  بخاطر راه داد ؛ با اين حال آيا طبيعی نبود 

  که ايران با آرزوی استقرار و تثبيت موقعيت آتيه خويش به ما مراجعه نمائيد؟

مپراتوری عثمانی در حالت انحالل و امپرتوری روس موقتاً از ميان رفته بود؛  ا

بريتانيای کبير  همسايۀ بزرگ و قوی منحصر بفردی بود که می توانست از وی 

از سمت مشرق  صدها  ميل با ايران هم سرحد هستيم و يک قرن . استمداد جويد

از سمت مغرب هم اکنون دربين النهرين با . درخليج فارس قوای تأمينه داشته ايم

بجای هر يک ليره  که از طرف يک دولت خارجی  . اهيم بودوی همسايه خو

برای مساعدت با ايران به مصرف رسيده اقالً از طرف انگلستان ده هزار ليره 
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تمند دواضح است که منافع ما وجود يک ايران سعا). هلهله(خرج شده است 

م واما  خود ايران، من گمان نمی کن. مقرون به صلح و آرامشی ايجاب می نمايد

هيچ وطن پرست غيورايرانی مملکت خود را از جلب يک نوع مساعدتهائی 

  مستغنی بداند با اين حال آيا طبيعی نيست که ايران به ما مراجعه کند؟

پس از مطالعۀ موقعيت ايران درتهران و لندن معلوم گرديد که ايران برای قوت  

  .و اقتدار خود دارای  چه نحو از احتياجاتی است

ران محتاج به وثاق وتضميناتی برای امنيت داخلی و رهائی از تجاوزات اوالً اي 

آخری ايران بايد داری قوای تأمينه و قوای نظامی مقتدری  ۀ خارجی بوده، بعبار

  .باشد که ازعهدۀ حفظ و استقرار وضعيات  فوق  برآيد

د من همه وقت طرفداراين عقيده بوده ام که ايران بايد از خود داری قوای متح 

و قوای مختلفۀ  نظامی وغير نظامی ديگر که رقابت ) هلهله(الشکل واحدی باشد 

  .بين المللی نه مصالح مملکتی عامل رشد و نمو آنها بود از ميان برود

دومين احتياج ايران ادارات منظم داخلی است و برای اين مسئله مستشاران  

  .متخصص مجرب الزم   می باشد

اليه ايست که بر روی ومبانی محکم استوار باشد و سومين شرط سعادت ايران م

من در اين مسئله ترديد ندارم که هر گاه ماليه ايران اداره گردد عايدات وی زياد 

  ).هلهله(و منابع داخلی موجبات تمول و سعادت آن مملکت را تضمين می نمايد 

د صالحات ايران تهيه و تدارک وسايل حمل و نقل می باشاچهارمين نظر در 

  .بيش از آنچه تاکنون دارا  بوده است

به نظر من اکنون آن موقع رسيده که مسئلۀ خطوط  ارتباطيه ايران مورد توجه  

اين مسائل را بايد بطورکلی مطمح نظرقرارداده و . و مطالعۀ دقيقی واقع  گردد
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بجای آنکه وزارت خارجه های ممالک   اروپا دراين خصوص مذاکرات بعمل 

  .است وزارت خارجۀ تهران و لندن دراين خصوص  گفتگو نمايندآورند مناسب 

قضايای فوق عبارت بودند از نگاتی که موقع انعقاد قرارداد در لندن و تهران 

  .ملحوظ نظرطرفين واقع گرديد

  
  قسمت سوم *

با تکرار تعهدات سابقۀ خود برای محترم شمردن استقالل و تماميت ايران به  

من شخصاً کلمات راجعه به . قرارداد را شروع کرديم مؤکد ترين طرزی انعقاد

اين مسئله را به قطعی ترين بيانی در قرار داد ذکر کردم  زير می خواستم در 

  )هلهله( اين خصوص هيچگونه  شک و شبهه باقی نباشد 

ما نمی توانيم با فخرو مسرت اين مسئله را خاطرنشان نمائيم که اگرچه در  

ی اوقات با ايران در حالت جنگ بوده ايم لکن همه وقت ظرف قرن گذشته پاره ا

تماميت ارضی وی را محترم شمرده وهيچگاه يک ذرع از خاک وی تصرف 

  .نکرده ايم

هر زمان که از قضيۀ استقالل ايران يعنی استقالل سياسی و ملی وی سخن می 

ايران رود من تأکيد می کنم    چنانکه هميشه تأکيد می کرده ام که منافع ما و 

استقالل مزبور را الزام می نمايد و درحقيقت استقالل ايران عالقۀ اصلی ما می 

  .باشد

ما نمی خواهيم که ايران فقط درسرحدات هندوستان ما بين ما و دشمنان ما هايل  

باشد بلکه می خواهيم ايران شالوده و بنيان صلح دنيا واقع گردد؛ در اين نکته 

  ) هلهله( اين مملکت را محترم خواهيم شمرد انديشه نيست که ما استقالل
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در کنفرانس صلح ما کفالت ايران را تقاضا نکرديم و حتی اگرمسئله را به ما   
من حتی برای يک لحظه باورنمی کنم که . پيشنهاد می کردند قبول  نمی نموديم

  .شما اهالی انگلستان چنين در خواستی می کردند

امله کنندگانی که دارای حقوق متساويه هستند با ما ترجيح می داديم که مانند مع
تا ايران ازحقوق استقالل و حاکميت خود بهره مند و ) هلهله(وی معامله نمائيم 

  .متمتع باشد

من اين مسئله را از خويشتن مستورنمی دارم که از قرارمعلوم در موضوع اين 
اين سوء ظن ها قرارداد و مفهوم  حقيقی آن سوء ظن هائی ايجاد  شده است لکن 

. مبنی برتصورات بی اساسی است که رفع آن چندان مشکل ودشوارنيست
مالحظه می شود دربعضی مراکرمی گويند که انگلستان درتحت حجاب اين 

  .قرارداد ايران را تحت الحمايه  خود قرار ی دهد

تحت الحمايه قراردادن يک مملکت به نظرمن عبارت است از اينکه يک طرف 
 يا حاکميت طرف ديگر نحصاری را عهده دارگردد وحقوق استقاللمسئوليت ا

  !محدود شود؛ لکن هيچ آثار وعالئمی از اين  مسئله در قرارد اد وجود ندارد

هرگاه  کوشش و مجاهداتی بعمل می آمد که ايران را تحت الحمايه انگلستان  
نين قرار دهند من هيچگاه در اين مسئله شرکت نمی نمودم ودرهرحال يک چ

تصوری محال است زيرا دولت ايران نه تقاضای  آن را می نمود و نه آن را 
  .قبول می کرد؛ بلکه برعکس اظهار مخالفت و خشم وغضب می نمود

ً با اين مسئله مخالفت می کردم زير برخالف   ً با اين شخصا من هم شخصا
جۀ اين درنتي. تعهدات متواليه و مکرره ما و مضربه منافع انگلستان می باشد

جنگ ما بقدر کفايت در قطعات شرقی عالم خاطرمن  مشغول است؛ هرگاه 
بريتانيای کبير ايران را تحت الحمايه  قرار دهد مسئوليتهائی رابايد قبول  کند که 
برای وی بارسنگين خواهند بود از آن جمله بايستی قدری مساعدتهای مالی 
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حمل گردد؛  بنابراين نه من و توسعه  دهد که ممکن است آخر االمر غير قابل ت
نه همکاران من رضايت به چنين اقدامی نمی داديم  وبا عقيدۀ  تحت الحمايه  

  .شدن ايران موافقت  نمی کرديم

آنهائی که تصورمی نمايند درنتيجۀ اين قرارداد انگليسها خيال دارند درايران 
ا هندی يا سکونت اختيارکرده آن مملکت را مستهيل به يک مملکت انگليسی ي

تمام مقصود . اروپائی نمايند با تعبيرات وسيعه که می توانند بکنند بخطا رفته اند
ما اين است که به ايران ازحيث مستشاران متخصص و پول  مساعدت نمائيم تا 

  .اراين بتواند مانند سايرممالک مستقل و زنده مقدرات خود را اداره نمايد

کزگفته می شود که اين قرارداد برخالف بطوری که می شنوم در بعضی ازمرا  
مقررات مجمع اتفاق ملل می باشد و مواد دهم و بيستم قانون اساسی مجمع  

  .مزبور رعايت  نشده

بعد از آنکه عصر با حضرت واال شاهزاده وزيرامور خارجه ايران مذاکرات  
ن ايران بعمل آوردم با قاطعيت  و تأکيداتی هرچه تمامتر اعالم می دارم که دولتي

و انگلستان بدون هيچ  قيد و شرط مواددهم  و بيستم قانون مجمع اتفاق ملل را 
قبول دارند؛ و ما در مواد مزبور هيچ چيزی نمی بينيم که با مندرجات   قرارداد 
مخالف باشد؛ بلکه برعکس بمجردی که معاهدۀ صلح بتصويب رسيد و بمجردی 

کرد نيت دولت ايران و دولت انگلستان  که مجمع   اتفاق ملل موجوديت فعلی پيدا
اين است که قرارداد منعقد را با توضيحات الزمه  به جمع  اتفاق ملل ارسال و 

  .مندرجات آن را دفاع نمايند

  
  قسمت  چهارم *

نکته ديگر در قرارداد است که راجع به او نيز سوء تفاهعی حاصل شده در  

ه ما بين دولتين انگلستان و ايران قرار داد مزبورعبارتی   است راجع به اينک
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موافقت حاصل گشته که برای تجديد نظر در تعرفۀ گمرکات کنونی کميسيون 

  .مختلفی مرکب از متخصصين تشکيل و در اين امر مطالعه و تدقين نمايند

از اين عبارت چنين استنباط کرده اند که بريتانيای کبير نه تنها حق تجديد نظر  

مابين ايران و انگلستان بلکه ما بين ايران و هر دولت  در معاهدات گمرکی  

خارجه ديگر را برای خود دعوی می نمايد در صورتی  که مطالعه متن قرار 

  .داد ثابت  می نمايد اين سوء ظن  بکلی اساسی می باشد

اکنون که بموجب اين قرار داد ما عهده دار شده ايم با دولت ايران در تشويق  

ب ترقی  مملکت است مشارکت نمائيم  مقصود ما ايجاد حق ادقاماتی که موج

  .انحصار نبوده است

ما برای خود هيچ حقوقی قائل نيستيم که ساير دول از آن محروم باشند و حقيقت  

  .آن است که بعضی  دول  خدمات مهمه ای به اين مملکت کرده و می کنند

شار يافته قيد شده  است در يکی از مراسالتی که ضميمۀ قرارداد می باشد و انت 

که دولت انگلستان  برای حصول دو مقصود ذيل با ايران معاونت خواهد نمود؛ 

يعنی اوالً دعاوی ايران برای جبران خسارات مادی که از طرف متخاصمين 

ثانياً اصالح سرحدات ايران در نقاطی که مابين دولتين . ديگر وارد امده است

ق اين مسئله اضافه شده است که طرق و مواقع دو ماده فو.  موافقت حاصل است

و وسائلی که  برای تعقيب اين مقاصد اتخاذ نشود بمجردی که ممکن و عملی 

  .گشت مورد بحث و مذاکره واقع خواهد شد

به عقيدۀ من از جمله قضايائی که شاهزاده وزير امورخارجه در طی مالقات  

رد اين خواهد بود که با خود به اين مملکت وقت  خود را مصروف آن می دا

من  حاضرخواهم بود که هرگاه . خود من در اين موضوع  مذاکره  بعمل آوردند

شاهزاده  معظم مايل باشد برای حصول موافقت با کمال مسرت در مذاکراه  و 
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  .بحث راجع به مسائل فوق داخل گردم

ر کنفرانس هرگاه  نمايندگان ايران در پاريس مايل  باشند که دعاوی  فوق را د 
  ) .هلهله( پاريس مطرح نمايند ما با نهايت شعف با آنها  مساعدت خواهيم کرد

در جوابهائی که من به تنقيدات راجع به قرارداد داده ام تنها از طرف خود سخن 
نرانده بلکه رضايت مرد سياسی عالی مقامی راکه ميهمان ماست نيز تحصيل  

  .کرده ام

به قرار دا فقط محدود بوده است به آن اندازه که  سخنان و استدالالت من راجع 
مربوط به منافع ايران  ازيک طرف و منافع  بريتانيای کبيراز طرف ديگر می 

  .باشد

هرگاه در . ليکن خود من اين قرارداد را از نقطه نظر وسيعتری تلقی می نمايم 
هد پيوست مقام  پيشگوئی  اوضاع   اتيه و حوادثی  که در استقبال  بوقوع خوا

برايم  به نظر  من در اين عصر انقالب و هرج و مرج هيچ  هيچ چيز محقق تر 
  .از اين نيست که آسيا انقالبات و حوادث غير منتظره ای در پيش دارد

اين نکته را ترديد دارم که آيا در نتيجۀ جنگ ما به استقرارسلم و صلح در  
م از آنکه بدين مقصود  موفقيت اروپا موفقيت حاصل کرده ايم يا خير؛ ليکن،  اع

حاصل شده باشد يا نشده باشد يک مسئله در نزد من قطعيت دارد که تا مدتی 
نمی توانيم وضعيات ثابتی در آسيا مستقرداريم؛ شکسته شدن دو امپراتوری 
روس وعثمانی در اين صحنه يک فضای خيلی خالی گذارده و مدتها وقت و 

  .لب و آرامی در اين  فضا چای گيرندزحمت الزم است تا عناصر صلح  ط

ظهوربالشويزم در ظرف  چند ماه  اخير عناصر آشوب طلب جديدی را پديدار 
نموده  و بايستی  مطمئن  باشيم و يقين کنيم تازمانی که اين گروه دارای قدرت و 

  .حيات هستند وسيعه در قطعات مختلفۀ آسيا  بعمل خواهند آورد
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ز مخاطرات جنگ با خطرهای بزرگتری در آتيه مواجه بدينجهت شايد ما  بعد ا 
  .باشيم

اگر اين  پيش بينی  مقرون به حقيقت باشد برای صلح آسيا  در حقيقت صلح  
 عالم هيچ چيز مضر تراز اين نيست که در قلب شرق وسطی يک مملکتی باشد

فی الجمله ضعف .ضعف و فرسودگی، مرکز وآشيانۀ هرج ومرج گرددکه بسبب 
  .اگردراين حلقه زره مشاهده گردد تمام آسيا متالشی خواهد گشت و سستی

مقصود ما اين است که در صورت امکان  تمامت  آسيا در حکم  يک صخره  
محکمی باشد که از برمه  در مشرق تا بين النهرين درمغرب نظم و آرامش 
مستقر گردد و و تا درجه ای  که مسئوليت  اين امر بسبت استمالک و يا در 

ما تمام هم خود را مصروف ايفای آن خواهيم  . پرتو نفوذ سياسی انگلستان است
  .نمود

هرگاه اين موضوع همانطورکه من تصور می کنم موضوعی مقرون به صحت  
باشد از جمله شرايط  حياتی و ضروری موفقيت آن اين است که انگلستان و 

نقاضا و اصطکاک،  ايران با مشارکت يکديگر جد و جهد نمايند زيرا هر گونه
هر قسم حسد و ضديت ما بين طرفين مانع از نيل مرام و موجب عدم موفقيت 

گ هرگاه  ايران حاضر و مايل به قبول اين قرارداد نبود نمی .خواهد بود
ما مشترکاً حاضرهستيم اين قرارداد را دفاع . توانست ما را برای آن حاضرنمايد

موقع اجراء حقيقت و روح آن محفوظ ماند،  نمائيم و در آتيه منتظرهستيم که در 
بنابراين با اين قول و تعهد که ما نسبت به قراردادی که ايران با ما منعقد ساخته 
است وفادار خواهيم بود و با عقيدۀ  راسخ که آنها نيز با همين روح آن را تعبير 

  .و اجراء خواهند کرد

ه سالمتی مهمان ارجمند از شما تقاضا می نمايم  که با من  شرکت جسته ب 

  )هلهله( جامی بنوشيد
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  ايران  خارجۀ وزير  جواب  ◀ 

  :صرت الدوله بعد از اظهار صميمی ترين تشکرات در جواب چنين گفتن

من از نمايندگی دولت ايران که متجاوز از يک قرن دارای نزديگترين « 
ت و اين مود. مناسبات دوستانه با دولت  انگلستان بوده است مسرورهستم

دوستی که نه از نقطه نظر وضعيات جغرافيائی با حوادث تاريخی جزء سيره و 
عادات دولتين شده، بلکه نظر به ثبات قدم و استقامتی که بريتانيای کبير همواره 
در مساعدت با ايران در کشمکش آن مملکت برای ترقی و آزادی و سعادت خود 

اين دوستی کامالً نمو نموده و  ابراز داشته تا اواخر وضعيات اجازت نداده که
برای هردو مملکت مفيد و مثمرگردد؛ ليکن مرور زمان عقايد را تغيير داده و 
فهم  حقايق و تغيير احوال موانع را مرتفع داشته و نيات حسنه و روح کريمانه 
هر دو دولت اخيراً اجازه داد اين حقيقت غير قابل انکار درک گردد که فقط 

ادراست دوستی ذات البين را بطرزمحکمتری مستقر دارد و اشتراک منافع  ق
  .اساس مودت تزلزل ناپذير اين است که طرفين حقوق يکديگر را محترم شمارند

تميز .  فهم اين حقيقت در يک مدت نسبتاً قليلی نتايج  قابل  تقدير بخشيده است 
ن را قادر منافع مشترکه و حصول موافقت دوستانه با دولت انگلستان دولت ايرا

ساخت عالج مصائب فوق العاده را که در نتيجه  جنگ برای ايران رخ داده 
است درک نمايد با وجود بيطرفی نظر به رقابتهای بين المللی جزر و مد جنگ 
بالد ايران را مورد تاخت و تاز قساوت کارانه خود قرارداده يغما وغارت، قحط 

  .کت ما هجوم  نمودندوغال،  امراض مسريه همگی يکمرتبه  بر ممل

آخراالمر تجربيات و نتايج موفقانه اولين مجاهدت باعث شد که ايران قرارداد 
  .مورخۀ نهم اوت را منعقد سازد
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روح و متن اين قرار داد قسمی در نظر گرفته شده که ايران با استقالل کامل 

ان ورود  سياسی و اقتصادی به سمت خوشبختی و سعادت سير نمايد من از زم

خود به اروپا بسيار از اين مسئله متعجب و متألم  شدم که بعضی مراکر تعبيرات 

  .غير صحيح  راجع  به اين قرار داد  می نمايند

از قرار معلوم  گفته شده است که متن قرار داد و مقررات مجمع اتفاق ملل با 

نی خالف اين اگرچه مطالعۀ دقيقی از اين هر دو به آسا. يکديگر متناقض هستند

بعالوه مجمع اتفاق ملل عنقريب تشکيل يافته و . مسئله را ثابت می نمايد

همانطور که لرد کرزن اعالن داشت، بريتانيای کبير و ايران شرايط و تعهدات 

  .عضويت را ايفا  نموده  فوراً  متن قرار داد  را بدانجا  خواهند فرستاد

شکننده تعبيرات غير صحيحه را  بعد از آنکه لرد کرزن بطرز مؤکد و درهم 

راجع  به قرارداد تکذيب کرده حاجت نيست که من بطور تفصيل از اين مسئله 

با اطالع به کرامت و روح  از ملت انگليس که مشهور تاريخ است . سخن برانم

و با اطالع  از ثبات قدم و استقامت تزلزل ناپذيری که در جنگ برای آزادی 

منصۀ ظهور رسانيده، ايرانيها اطمينان دارند که برای گيتی بريتانيای کبير ب

مصالح هردو مملکت و بر طبق وعده های رسمی که به ايران داده است، 

  .بريتانيای کبير مساعدت شايستۀ خود را در ميان ملل مستقله عالم احراز نمايد

 با اطمينان به نيات خير خواهانه متفقين که ايران همه وقت بهترين مناسبات  

سياسی و اقتصادی به آنان داشته و در توسعه و تحکيم آن کوشش کرده است، 

  ».نمايندگان ايران به کنفرانس صلح رفته دعاوی حقه  خود را تقديم خواهند کرد
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پذيرائی  اعليحضرت  شهريار ايران  در انگلستان ، اعالميۀ رسمی از طرف  
  کابينۀ رياست  وزراء  انگلستان

پذيرائی اعليحضرت شهرياری درانگلستان به ترتيب ذيل خواهد اکتبرترتيب  ٢٨
نوامبر در انگلستان و   ٨اکتبر  تا   ٣١اعليحضرت  همايونی از تاريخ  : بود

اکتبر با جهاز مخصوص سلطنتی  ٣١اکوس ميهمان خواهند بود؛ و روز
ازفرانسه به انگلستان تشريف خواهند بود؛ پرنس البرت پسر اعليحضرت  ژرژ 

بندر دورو مهمان دار خواهد بود و سپس به معيت شاهزاده نصرت الدوله و در 
شاهزاده نصرت السلطنه به لندن  تشريف برده در قصر بوگينگهام مهمان 

در شهر لندن ضيافتی از طرف لرد مردر عمارت گليد هال خواهد  . خواهند بود
تقديم بنگان  شد و خطابه ای  مبنی برخير مقدم مبارک شاهنشاهی دو قوطی طال

نوامبر اعليحضرت شاهنشاهی به تماشای قصر  ٢روز .  اعليحضرت خواهد شد
نوامبر اعليحضرت ٣روز. ويندسر که نزديک لندن است تشريف فرما خواهدشد

به الدرسهت که مرکزتشکيالت نظامی است خواهند رفت و روز چهارم در 
  .مودمانچستر و روز هشتم نوامبر به لندن مراجعت خواهند  فر

خالصه احمد شاه به فاصلۀ چند روز پس از اين ضيافت از پاريس عازم لندن 
گرديد و از طرف دولت انگلستان يک کشتی مخصوص به بندر کاله برای 

شاه ايران با ملتزمين  رکاب و مفخم الدوله وزير .  حرکت شاه فرستاده شده بود
تی مذکور بطرف لندن مختار ايران مقيم روم که جزء ملتزمين رسمی بود با کش

قبالً برای ) قصر سلطنتی معروف انگلستان ( حرکت کرد و در قصر  بوينگهام 
  .محل سکونت  و پذيرائی معين شده بود اقامت گزيد

همان شبی که صبح  روز قبل آن پادشاه  ايران وارد لندن شده بود ميهمانی مجلل 
اه ايران داده می شد و بزرگی از طرف اعليحضرت امپراتورانگليس به افتخارش

که در اين ميهمانی عالوه بر اينکه پادشاه انگليس وتمام رجال نامی انگلستان 
حضور داشتند عموم سفرای مقيم لندن و حتی برخی از سالطين ديگراروپا هم 
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در سر اين سفرها معموالً نطقهائی می شود  که . در سر سفره حضور داشتند
  .ه اطالع  طرفين  می رسانندقبالً زمينه  نطقها را حاضر و ب

نصرت الدوله وزير امور خارجۀ ايران زمينۀ نطق احمد شاه را که  در جواب 
نطق  پادشاه انکليس   بايستی ايراد نمايد تهيه  کرده  در ضمن آن مضمونی بود 

  .که دال بر موافقت دولت شاهنشاهی با قرارداد   می نمود

رت الدوله مدتی با شاه مذاکره می نمايد نص. احمد شاه بر اين جمله خط می کشد 
بنابراين مأيوس می شود و نزد . و باالخره نتوانسته   بودکه شاه را متقاعد کند

  .ناصر الملک نايب السلطنه  می رود  و جريان   را گزارش  می دهد

ناصر الملک نيز باتفاق  نصرت الدوله مجدداً  نزد شاه  رفته  مدتی  مذاکره و   
نمايد که در موقع مبادلۀ نطق احمدشاه اشاره ای به قرارداد بنمايد؛  اصرار می

ولی احمد شاه از اين امر امتناع می کند و حضرات مأيوسانه از اتاق شاه خارج 
می روند در حاليکه ) عموی احمدشاه (شده به اثاق شاهزاده نصرت السلطنه 

ود و بيش از هنوز شاهزاده نصرت السلطنه با لباس خواب در اتاق خود ب
دوساعت به حضور در مجلس مهمانی نمانده بود، با عجله آمده؛  بدواً 
ناصرالملک از اينکه بيموقع آمده طلب عفو کرده می گويد چون برای امر 
فوری و مهمی آمده ام عفو خواهيد فرمود؛ سپس اظهار می کند خواهش  می کنم 

دولت قاجاريه را خيلی خدمت شاه رسيده از قول من عرض کنيد من نان و نمک 
خورده ام و بقای سلطنت قاجاريه را خواهانم وظيفۀ خود می دانم که صالح 
سلطنت قاجاريه  و دولت و ملت ايران  را هر چه به نظرم  می رسد   بعرض  

  .برسانم

به قراری که معلوم  شده است زمينۀ نطقی که توسط نصرت الدوله تهيه شده  
ونی واقع نشده و قسمتی از آن را قلم زده اند در مطبوع طبع  اعليحضرت هماي

صورتی که بنده صالح  اعليحضرت همايونی  می دانم  که جملۀ  مزبور را 
فروغی در :  توضيح  جمال صفری: [قبول  فرموده  در نطق  خود بگنجانند
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اوت  - ١٩١٨دسامبر (کنفرانس صلح پاريس  يادداشتهای روزانۀ خود  از سفر «
بر حسب خواهش نصرۀ الدوله صبح زودتربه هوتل : است  آورده» )١٩٢٠

موريس رفته بعضی نطقها که شاه درانگلستان بايدبکند وبه انگليسی نوشته شده 
. بود به فرانسه ترتيب داديم، انگليسی را ظاهراً ناصرالملک نوشته است

 ] ٢۵٢ص»  .مستنصرالسلطنه دراين کار کمک کرد

صرت السلطنه  لباس پوشيده به اتفاق به اتاق  پس از مذاکرات زياد شاهزاده ن
شاه می روند؛ در حاليکه  اعليحضرت هم هنوز لباس نپوشيده  بود، اظهارات 
ناصر الملک در حضور شاه تکرار می گردد و هر چه  به شاه اصرارمی شود 

هنگام  مراجعت ناصر . مفيد  فايده واقع  نمی گردد  و مراجعت می نمايند
پيغام  ميدهد، اگر اين جمله از نطق را حذف فرمايند سلطنت  الملک به شاه 

  .قاجاريه را در خطر  انداخته  و سلسلۀ  قاجار را منقرض خواهند  کرد

شاه جواب می دهد ممکن نيست من اين جمله را در نطق خود بگنجانم؛ جهنم 
را هرچه می شود بشود؛  و  اگر انگليسها مايل  نيستند من الساعه  جامه دانم 

  .برداشته از لندن خارج  می شوم

پس از اين جواب ناصر الملک  مأيوسانه مراجعت می نمايد؛ ولی نصرت الدوله 
مجدداً شخصاً به حضورشاه آمده داخل مذاکره می شود وسرانجام موفق براضی 
کردن شاه نمی گردد؛ حتی شاه تغير درب اتاق را باز می کند و دست نصرت 

  .می نمايد الدوله را گرفته خارج

اشخاصی که از نزديک به اخالق وعادت و روحيات و طرز برخورد سلطان  
احمد شاه آشنائی کامل داشتند، می گويند که طرز رفتار و خشونت شاه نسبت به 
نصرت الدوله استثنائی و براثرشدن عصبانيت  و ناراحتی فوق العاده  بوده 

  .است
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داريم که فورمول معينی در سر سفره باالخره انگليسها می گويند ما اصراری ن 
  .گفته شود ، شاه ايران آزاد است هر نوع  نطقی که ميل دارند ايراد فرمانيد

شاه با حذف جمله مربوط  به قرارداد حاضر می شود که به مجلس ضيافت  
  .رسمی ورود نمايد

در ساعت معينه احمد شاه به مجلس ميهمانی باتفاق ملتزمين رکاب خود وارد  
  .شود می

دراين ميهمانی تاريخی که يکی از مجلل ترين ضيافتهای دنيا بوده بالغ برپانصد  
کليۀ ظروف و سرويسهائی که در سفره آورده می شود از . نفر دعوت شده بودند

  .طال ساخته شده بود

در سفره پادشاه انگلستان نطق خود را ايراد و احمد شاه در پاسخ، نطق فوق  
  .فاد  آن بشرح ذيل  بوده ايراد می نمايدالعاده مختصری که م

  

  جواب  پادشاه  ايران

من نمايندۀ رژيم آزادی جديد هستم، و ايرانيان انتظار دارند  بوسيلۀ آن مجدداً « 

من شهادت می دهم که دوستی فی مابين . داخل مراحل  ترقی و  تعالی گردند

ً  چنين موقع. ايران و انگلستان صميمانه می باشد ی برای حصول مخصوصا

جديداً  يک حس  . تحکيم  اتحاد انگلستان و ايران به غايت مناسب و نيکو بود

تعاون و اخوتی فی مابين انگلستان و ايران توليد گرديده و مجمع اتفاق ملل که 

ضامن ترقی آزادانه  تمام ممالک و استقالل و تماميت آنها می باشد حس مزبور 

  .سترا تقديس نموده و تبريک گفته ا

ايران ابواب ميدان کارزار اقتصادی را گشوده و بواسطۀ حسن موقعيت  

ايران شاهراههای جديد . جغرافيائی خود سهل ترين  راه آسيای وسطی می باشد
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فی مابين ممالک مجاوره و قلب خطۀ مشرق  احداث خواهد نمود و اميدوار 

بتواند است دررساندن نفوذهای نفوذهای متمدنه مغرب به ممالک مزبور

ايران مقارن همان  حال درترقی و توسعه روابط اقتصادی فی . بنمايد مساعدتی

عزيزترين آرزوی . مابين  مغرب و مشرق نزديک مجاهداتی بعمل خواهد آورد

من . من ترقی مادی و اجتماعی و تعالی موققعيت عمومی ايرانيان می باشد

ود ايران برده  آنها  را مبنای اطمينان دارم يادگارهای نفيس و عقايد سودمند با خ

ايران جداً تصميم گرفته است دراستقرار نظم و . اصالحات قرار خواهيم داد

  .آسايش شرق وسطی معاونت  وهمراهی  نمايد

وتوجه  من درپيشرفت روابط تجارتی ايران حتی المقدورکوشش نموده 

و مخصوصی نسبت به ترقی و توسعۀ راههای آهن، و شوسه و حمل و نقل 

  :و باالخره نطق خود را به اين  جمله  خاتمه  داد» . اتومبيل خواهم نمود بوسيلۀ 

اميدوارم  دموکراسی غرب روشنائی خودش را به ممالک شرق هم بياورد و از  

  .آزادی آن ملل ضعيف هم بتوانند برخوردار شوند

تی نکرد چنانکه مالحظه می شود در اين نطق شاه راجع به  قرار داد  ابداً  صحب

آن حرارتی که داشت افتاد؛  ولی نمايندگان فرانسه  اطراف   ازو مجلس ميهمانی 

احمد شاه  را گرفته نسبت  به او نهايت  صميمت را بخرج دادند؛ اين بود که از 

همان شب مهمانی که انتظار داشتند  شاه در مورد قرارداد موافقت  نمايد نتيجۀ  

  .انات شاه مخالفت با قرار داد تلقی گرديدبعکس  بخشيد، زيرا  مفهوم  بي

روز بعد از اين ميهمانی احمد شاه را در شهرداری لندن درعمارت گله هال  به  

  :ناهار دعوت کردند  و لرد کرزن  نطق  ذيل  را ايراد نموده
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  کرزن لرد  نطق

نطق  لرد کرزن در مهمانی که عمارت گليد هال در حضور شاه ايران ايراد 
لرد کرزن بدواً راجع به وجود منابع ثروت عظيم ايران سخن  رانده . استنموده 

  :و سپس  راجع  به قرارداد اشاره می کند و باالخره درپايان نطق چنين می گويد

حوايج کنونی  ايران آن است که از تجاوزات تأمين شده؛ وسايل حمل و نقل و « 
مخصوصاً ماليه  اقتصادی  رقی و توسعه بيابد؛ و بنای عدليه وتخطوط ارتباط 

  .بر شالودۀ  استواری  قرار گيرد

هرگاه دولت انگلستان بوسيلۀ مساعدت دوستانه بتواند منابع ثروت ايران را  
  ) هلهله( قابل استفاده نمايد ايران دارای آتيۀ  درخشانی خواهد گرديد

رفته شير وخورشيد که نشان ملت ايران می باشد عالمتی است که به فال نيک گ 
ق و حريت ايران .ستان قهرمان مغرور و دلبری است که حقولشير انگ. می شود

برپشت شير ايران همواره خورشيد ترقی  وسعادت ايران . را صيانت می نمايد
ايران آتيه مشعشعی را ). اظهار  مسرت( مدار ارتقاء و اعتالء را می  پيمايد 

يکی از دول مستله بزرگ اسالم   دارا می باشد و بنا براين جهت  ندارد مجدداً 
مقصد و مقصود هرانگليسی اين است که ايران را  در حفظ  تماميت و . نگردد

  ...».استقالل خود مساعدت و همراهی نمايد

پس ازنطق لرد کرزن سلطان احمد شاه نطق مختصری می نمايد که دوست  
مه فردا محترم آقای حسن معاصر دادستان سابق ارتش بطورحاشيه به روزنا

ً به  نوشته اند و ما با عرض تشکرازاين توجهی که فرموده اند در حاشيه  عينا
  .نظر خوانندگان گرامی می رسانيم

در شب سوم  نيز لرد کرزن وزير خارجۀ انگلستان در منزل شخصی خودش 
فقط احمد شاه  و نصرت الدوله و يکی دو نفر ديگر از نزديکان شاه را دعوت 

م مجدداً وزير امور خارجۀ انگلستان راجع  به قرار داد نطقی کرد  و در  سرشا
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ايراد و با مذاکراتی که قبالً  با شاه کرده بود تصور می نمود  که در پاسخ  نطق  
مشاراليه  موافقت خواهد کرد؛ ولی به قراری که می گويند بعکس مرحوم  احمد 

  :شاه   در پاسخ  گفته بود

بين دولتين  ايران  و انگلستان  بسته  شود  بايد با   اميدواريم که اگرقرار دادی« 
  ».موافقت و تصويب مجلس  شورای ملی ايران باشد

پس از چند روز احمد شاه عازم  پاريس  گرديد؛ همينکه فرانسويها از مخالفت  
شاه  با قرار داد مطلع شدند بر خالف مرتبۀ قبل، در موقع ورود  به مرز فرانسه 

  .در بندر گاله و ورود به شهر  پاريس  بعمل آوردند نهايت  تجليل را

در پاريس  نيز نصرت الدوله  وزير خارجه  صمد خان  ممتاز السلطنه  را که با 
عقد قرارداد مخالف بود، بدون مشورت واجازۀ شاه از سفارت عزل و 
سفارتخانۀ ديگری با بيرق ديگر در محل ديگری بر سر پا کرد و خودش در 

مشغول کار شد؛  ولی پليس فرانسه  اين بيرق را پائين آورد و کماکان سفارتخانه 
صمد خان ممتاز السلطنه را به سفارت ايران شناخت و اين عمل توهينی  بود که 

الدوله وزير خارجۀ  ايران  تاز طرف دولت فرانسه به حمايت شاه بر ضد نصر
  .معمول شد

نسه انتشار يافت که محتويات آن همچينن بر ضد قرار داد مقاالتی در جرايد فرا 
  .خالی از اهميت  نبود

در موقع مراجعت احمد شاه به ايران فرانسويها حاضرشدند که يک کشتی 
مخصوص در اختيار شاه بگذارند؛  ولی سلطان احمد شاه به ايران فرانسويها 
حاضر شدند  که يک کشتی مخصوص  در اختيار  شاه بگذارند؛ ولی  سلطان 

علت آنکه اکر با آن کشتی حرکت می کرد معنای مخالفت با  انگلستان احمد شاه ب
« تلقی می شد ، قبول نکرد و با کشتی  تجارتی اقيانوس پيمای مسافرتی به نام 

به عدن و ازآنا با کشيت انگليسی  به بصره  و پس از دو  سه روز  »  نارکوندا
  .، به ايران باز گشتدکه در بصره مهمان شيخ خزئل ش
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ای آن که خوانندگان گرامی را در حريان  ميزان مخارج اين مسافرت تاريخی بر
کذاشته باشم، بهتراست که گزارش رسمی وزيرمختارانگليس که به وزارت 

وزير محتار انگليس به وزارت  خارجه چنين . خارجه داده است، استفاده نمائيم
و  ١٩٢٠ نقل از جلد سيزدهم اسناد رسمی  سال.( گزارش گزارش می دهد

خالصه ای از مفهوم مخابرات و مکاتبات رسمی دولت انکليس راحع به  ١٩٣١
  .١٩١٩قرارداد 

هزار فران فرانک از خود و هشت هزار ليره از نصرت  ۴٠٠واحمد شاه « 
الدوله قرض و پنجاه  هزار تومان از تومانيانس قرض گرفته است و می گويد  

  .خرج  مراجعت خود به ايران نموده 

اگر از  راه :  از مارسيل  به بوشهر با کشتی جنگی انگليس آمده، می گويد  شاه
  ».بغداد می آمدم الزم بود ده ميليون فرانک مخارج  اين مسافرت  نمايم

اين نمونۀ برجسته ای بود از احساسات وطن پرستانۀ احمد شاه که در مناسبات  
نونی  خود را  به مختلف ابراز می داشت و  پيوسته سعی می کرد وظايف قا

  .تمام  معنی الکلمه انجام دهد

در بارۀ استقبال مردم پايتخت از شاه سرپرسی کاکس به لرد کرزن وزير 
  :تلگرافی چنين  گزارش داده است ١٩٢٠خارجه انگليس در تاريخ سوم  ژوئن 

پس از استقبال از شاه در باغشاه اعليحضرت باتفاق وثوق الدوله با کالسکه «   
از شهرعبور کردند؛ در تمام طول  راه مردم استقبال بسيار گرمی از شاه آهسته 

بجا آوردند؛ ولی در يک جا گروهی از محصلين پس از فرياد زنده باد شاه فرياد 
طبق گزارش اين محصلين  شاگردان مدرسه  . زدند مرده بادانگليس و قرارداد

ا دست سفارت فرانسه  در اليانس بودند که بوسيلۀ فرانسويها اداره می شد و گوي
  ».اين  کار بوده است

ميرزا بدهللا مستوفی درجلد سوم تاريخ اجتماعی واداری دورۀ قاجاريه دربارۀ  
  :اين مسافرت و مراجعت سلطان احمد شاه چنين  می تنويسد
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م سلطان احمد شاه، دو روز بعد از انتشار قرارداد وثوق الدوله باروپا يدانيم

ن مسافرت بنفع قرارداد از شاه يسها آنچه خواستند در ايانگل. مسافرت كرده است

وثوق الدوله شاهزاده نصرت الدوله را بسمت . ش نبردنديرند، پيبگ یقول رسم

قرارداد  یكار چاق یاالقتضا برا یوزارت خارجه همراه شاه كرده بود، كه لد

 یال بادهائدند، و قبير خارجه را بلندن طلبيها شاهزاده وز سيحاضر باشد، انگل

بعد شاه . دنديو نقشه قبوالندن قرارداد را بشاه با او كش» ٢«ن او كردند يبه آست

 .چگاه دعوت نكرده بودند رسما بلندن دعوت نمودندينوقت هيرا كه تا ا

شه ين بود كه هميران ايشاهان سابق ا یرائيرسم معمول دربار انگلستان در پذ

ها در  ن ضمنيكرد، و در ايم یرائيشاه پذ س باستقبال رفته ازيعهد دولت انگليول

گردش و تماشا  یران را برايكه شاه ا یسلطنت یا مثال در كشتي یالقييمحل 

از  یا افتاد ودر پارهين دو پادشاه اتفاق ميب یبردند، بطورتصادف مالقاتيم

. كرديس هم شركت ميآمد، پادشاه انگليش مين مالقات پيكه بعد از ا یافتهائيض

برخالف رسم، ژرژ پنجم پادشاه انگلستان را هم بزحمت استقبال و ن بار يا

 یحت. نتوانستند سلطان احمد شاه را رام كنند یول. ران انداختنديشاه ا یرائيپذ

د در يالرسم با یكه عل یاو، كه در شب مهمان یشدند كه درنطق رسم یراض

از عقد  تيبر اظهار رضا یمبن یا راد كند، چند كلمهيجواب نطق پادشاه ا

نه بكاربرد، سهل ين زميكه نصرت الدوله درا یقرارداد بشنوند با همه روسفت

ش يپ ید، كارين منظور، بكمك خود طلبيانجام ا یاست، ناصر الملك را هم برا

س محل اقامت يبر نفع قرارداد، به پار یچ اظهاريو شاه بدون ه. نبردند

 .خود مراجعت نمود یشگيهم

كرده يه ميشده، تقين مواجه ميكه با مخالف یعه، گاهين شث امامايروات حد -)١( 

داده و در نزد يمآبانه م یشده، جواب سنيكه از آنها سؤال م یو راجع بمسائل

 .اند، المطلب من حراب النوره گفتهيمذهب خود م یعيهمكاران ش
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ق يع و تشويتشج یرند، اقوام آنها برايبگ یخواهند باهم كشتيم یها وقت بچه -)٢(

رد خود باد يصورت بگ ین كشتيحضور اقوام ا یدمند و اگر بين آنها ميآستدر 

 .كنندين خود ميبآست

 یريگ یاند پهلوانها هم در كشت ن معتقد بودهيد در آن روزگارها كه مردم بديشا

ه از يكنا» ن كردنيباد بآست«. اند دهيدمين ميخوانده و در آستيداشته و م یدعائ

ت و يشرفت دادن و مخصوصا از كفايبه پ یدواريب كردن و اميع و ترغيتشج

 .ن كردن استيدر حضور او تحس یرشادت و شهامت كس

اتش در يدان عملينكه ميا یوس شد، برايشاه مأ ینكه از همراهيوثوق الدوله، هم

باشد، بفكر افتاد كه تا بتواند شاه را در اروپا نگاهدارد و بفراغت  یران خاليا

خواست در يكه شاه، بصرافت طبع خود ميتا وقت. ازدقرارداد پرد یخاطر باجرا

او در  ینگاهدار ینكه قصد آمدن كرد، براياروپا بماند مقصود حاصل بود، هم

نصرت . بنصرت الدوله مخابره شد» ١« یاروپا، از طرف وثوق الدوله تلگرافات

س يرده نكرد، و شاه از پايفا یر استاد داشت بكار بست وليالدوله هم البته آنچه پ

 .وارد تهران شد ١٢٩٩ران حركت نموده، در اواخر بهار سال يبعزم ا

حضرت در مقابل قرارداد آگاه شده بودند، از ياعل یران كه از مقاومتهايمردم ا

روز ورود او بتهران، با . كردند یرائيشاه خود همه جا با احساسات فراوان پذ

كه از طرف افراد  یاديه و مراقبت زيوثوق الدوله بنظم یوجود دستورات قبل

اد مرده يس بعمل آمد، مردم در همه جا بعد از بروز احساسات نسبت بشاه، فريپل

ابان يدرخ. بلند كردند! واژگون باد وطن فروش! نابود باد خائن! باد وثوق الدوله

از در شمس (اده شدن شاه يو محل پ یابان آخريكه خ) ناصر خسرو(ه يناصر

  (I).  جا بلندتر شد ا از همهن سر و صديبود ا) العماره
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 و نموده خودداری کميسيون گزارش  امضاء از  ارتش افسران از  تن دو◀ 
       دانستند ايران به محض خيانت  آنرا

لرد  ١٩١٩هنوز دو ماه از پايان جنگ جهانی  اول نگذشته بود که در ژانويه  «
ز جمله اينکه تکليف ا. کرزن می خواست  نقشه ای بلند پروازانه بعمل در آورد

ايران را يکسره نموده اين کشور را در لفافه به صورت تحت الحمايه انگليس 
در اين هنگام مصر و افغانستان تحت الحمايه انگليس بودند و قرار بود . در آورد

را نيز به آن کشور واگذار ) و اردن( جامعه ملل قيموميت عراق و فلسطين
  ) ١( ».کند

ميليون ليره در ايران خرج می کرد که  ٣٠انگليس سالی دولت  ١٩١٨اواخر «
قسمت اعظم آن صرف نگهداری قوای اشغالگر آن کشور در ايران می شد و 
بخشی ديگر صرف پرداخت کمک به دولت  ايران و ارتش کوچکش يعنی 

عالوه بر آن . بريگاد قزاق که دولت روسيه مسئوليت آن را قبالً به عهده داشت
تا  ٥معادل ( هزار تومان١٥ماهانه )  ١٣٣١ذيقعده /  ١٩١٨اوت  انگليسی ها از

با اين تفاهم که از وثوق . به احمد شاه قاجار پرداخت می کردند) هزار ليره ٦
الدوله رئيس  الوزراء انگليسی خواه حمايت کند و اين پرداخت ها با ادامه 

  )٢(».حمايت احمد شاه از وثوق الدوله هم چنان ادامه داشت

براين کرزن می خواست طرح خود را در ايران بوسيله ميرزا حسن خان بنا
وثوق الدوله نخست وزير وقت که انگلو فيل و مورد اعتماد انگلستان بود بعمل 

  .در آورد

وثوق الدوله بمحض اينکه در نخستين روزهايي كه زمام امور را در دست 
رداد با نمايندگان دولت گرفت، به طور محرمانه مذاكراتي را براي انعقاد يك قرا

انگليس آغاز كرد كه اين مذاكرات، به صورت كامالً سري، در حدود نه ماه به 
شمسی يك روز پس  ١٢٩٨سرانجام در روز هجدهم مرداد سال . طول انجاميد

خائنانه در حالي كه احمد شاه در جريان قرار داد  ١٩١٩از امضاي قرارداد 
  ) ٣.( قرار داشت، عازم اروپا گرديد
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ناگهانی بدون زمينه قبلي، اعالميه وثوق الدوله به ضميمه  «در اين زمان بطور
متن قرارداد در ايران منتشر شد و اعالم گرديد كه اين قرارداد مورد تصويب 

اين قرارداد شامل شش ماده و يك مقدمه و . هيئت وزيران قرار گرفته است
احترام مطلق به استقالل و خالصه آن عبارت بود از تعهدات انگلستان درباره 

تماميت ايران، تامين مستشاران انگليسي براي ادارات ايران و همكاري با ايران 
در زمينه احداث خطوط آهن و شبكه ارتباطي به همراه اعطاي وام از طرف 

همچنين به موجب اين قرارداد، انگليس، زمام امور مالي، اقتصادي . انگلستان
گرفت و ارتش متحدالشكل زير نظرفرماندهان  ميو ارتش ايران را در دست 

تعرفه گمركي نيز درظاهر براي حفظ منافع ايران و در . شد انگليسي تشكيل مي
   يافت حقيقت به سود بريتانيا تغيير مي

الدوله  با انتشاراين بيانيه، موجي ازمخالفت و موافقت در كشور برخاست و وثوق
 ».فان خود، مقادير زيادي رشوه دادبراي آرام كردن اوضاع، به برخی مخال

برايشان . اين رشوه گرفتنها در بين اکثر رجال سياسی  متاسفانه رواج داشت)٤(
  .منافع شخصی مقدم بر حقوق و مصالح ملی بود

يکی از «: دکتر جواد شيخ االسالمی محقق سرشناس ايرانی می نويسد *
دم  به اصطالح  فاشنخستين مواردی که درآن سوء نيت مجريان قرارداد را 

 .ارتقاء افسران ارتش جديد ايران بود ۀآئين نامنمودار شد، در تنظيم خروس 
رشد افسری را از درجۀ  سرگردی به باال عمالً به صاحبمنصبان   رتبهای را

ً انگليسی تخصيص می داد و تلويح جز    ،مقّرر می داشت  که افسران ايرانی ا
 .ء از درجۀ سرگردی به باال را نخواهند داشتدرموارد بسياراستثنائی، حق ارتقا

ين نامه را به اکثريت آراء  تصويب کرد چهارده عضو داشت که نصف آن ا
مربوط   به ( آئين نامه   ٢٣٠متن مادۀ . دندوانگليسی و نصف ديگرش ايرانی ب

  :چنين بود) ترفيعات  افسران

در صفوف  مختلف    ترفيع درجات فقط  در مواقعی  که محّل خالی  - ٢٣٠مادۀ 
کميسيون پيشنهاد  . داده خواهد شد ) افسران اراتش (= به صاحبمنصبانیبازباشد 
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ل های  حهفتاد و پنج در صد از م)  سرگردی ( = می نمايد  که تا درجۀ  ياوری 
خالی جهت صحبمنصبانی که به موجب  تصديق فرماندۀ  محلی و فرماندۀ کل ، 

بيست و پنج در صد  . هستند اختصاص داده شوداليق ترفيع ناحيه، ازهرجهت 
ل های خالی  که يک  چهارم  کادر افسری  می شود به موجب  لياقت به حاز م
اختصاص  بانی  که تسريع در ترقی آنها  جهت خدمت مفيد تواند بودصبمنحصا

مشروط به لياقت  آنهاست و تنها به کسانی  %   ٢٥ترفيعات اين . خواهد داشت
د که مخصوصاً توسط  ژنرال فرماندۀ  ناحيه  توصيه وسفارش  شده ودااده می ش

شکل  و صورتی  ) دسته ها ( = گرچه ترفيع درجات درهريک از صفوف . باشد
واحذ خواهد داشت  مع ذالک  اقداماتی  خواهد شد که افسران  تا درجۀ  سلطانی 

  ...) در يک رژيمان باقی مانده و تغيير ننمايد) سروانی   -( 

سرهنگی، (آئين نامۀ تنظيم شده، رتبه های ارشد نظامی ٢٣٠بر اين اساس، مادۀ 
در صد افسران ارتش جديد ايران  ٢٥را که ظاهراً برای ) سرتيپی ، سرلشکری 

ً توسط  ددر نظر گرفته شده بود، تنها به کسانی اختصاص می دا که مخصوصا
به موجب  پيشينه ای که اما .  ش شده باشنداريه توصيه و سفحژنرال فرماندۀ نا

ً مسلّم بود که همۀ  اين فرماندهان  درهندوستان و مصر ايجاد  شده بود تقريبا
از ميان  ) ا اينهمه  در سرنوشت افسر ايرانی تأثير داشت هکه توصيۀ آن( نواحی 

  .صحبمنصبان عاليرتبۀ  انگليسی  برگزيده خواهند  شد

مرکب  از هفت  (مختلط نظامی موقعی که مواد اين آئين نامه در کميسيون 
، دو تن از اعضای خوانده شد ) افسر  ارشد  انگليسی  و هفت  افسر ايرانی 

که خوشبختانه ميهن پرستی و تعصب ملی شان هنوز  [ايرانی اين کميسيون
نی غيور  و تحصيلکرده  بودند و ااز آنجا  که هر دو افسر] خشک نشده بود

دادن به چنين ماده ای خيانت محض به کردند که رأی موافق احساس  می 
پای گزارش کميسيون مغاير با شئون مليت ايرانی است ، حاضر نشدند ايران و 

   . ولی بقيه همقطاران آنها امضاء کردند. را امضاء کنند

مرحوم سرتيپ فضل هللا خان آق اولی  -يکی از اين دو افسر رشيد ايرانی 
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که تحصيالت عالی نظامی خود را در ) برادر سپهبد فرج هللا خان آق اولی (
انگلستان تمام کرده بود، به همين جرم که شئون و مصالح حکومت خود را بر 
منافع بريتانيا در ايران ترجيح داده است مورد باز خواست شديد سپهدار رشتی 

قرار گرفت و از شدت تأثر خاطر، ) فتح هللا خان اکبر، وزير جنگ کابينه وثوق(
هر تصميمی )مثل همين سپهدار(ايش مسلم شد که وزرای آتی ايرانموقعی که بر

ولومضّر و مغاير با شئون ملی  باشد، کورکورانه قبول  را که انگليسها بگيرند، 
، مرگ را بر زندگی در چنين کشوری وبرهموطنان  خود تحميل  خواهند  کرد، 

دد، ترجيح که در آن خارجی می رفت حاکم و فعال مايشاء سرنوشت ايرانی گر
شمسی از شدت غم و اندوه درخانه اش  ١٢٩٩داد و در روز اول فروردين

  . خود کشی کرد

که درآن علل انتحارش را ذکر کرده بود ) خطاب به وزير جنگ ايران(نامه وی 
ولی محارم وزارت جنگ که متن نامه افسر فقيد را خوانده . هرگز انتشار نيافت

م کميسيون مشترک نظامی، و از آن بدتر بودند بعدا تأييد کردند که تصمي
ناسپاسی و نوکر منشی وزير جنگ که به جای تقدير از افسری چنين غيور و 
برازنده او را مورد توهين و بازخواست هم قرارداده بود که چرا به دلخواه 
انگليسها درآن کميسيون رفتارنکرده است، به مرگ و فنای  آن مرحوم انجاميده 

ا اين اعتراض مردانه که به قيمت جانش تمام شد، هموطنان وی ب. بوده است
خود را متوجه ساخت که انگليسی ها در زير پرده قرار داد چه سرنوشت شوم 

به همين صورت يا ( دامنه اين تبعيض. و خفت باری برای ايران تهيه ديده اند
و  قرار بود به ساير وزارتخانه های ايرانی نيز کشيده شود) به نحوی مشابه

در آنجاها نيز مقامات حساس کشوری و اداری در درجه اول به عمال و 
  )٥(.گردد تفويض مستشاران انگليسی 

يکی ديگر از نقشه هائی  که انگليسيها پس از تسلط  بر شئون  مالی و نظامی و 
که البته اعالم  صريح و آشکارش ( سياسی ايران، اجرای آن را درنظر داشتند 

ن استقالل و حاکميت ارضی ايران  تصريح  آرسمی که در  درمتن يک قرارداد
از بين بردن مرکزيت سياسی در ايران و تقسيم خاک ) شده بود امکان نداشت
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)  به سبک و الگوی سرزمينهای راجه نشين هند( کشور به مناطق خود مختار
بود، بال اجرای اين نقشه، خوزستان به صورت يک سرزمين  نيمه مستقل تحت  

در می آمد و قراردادهائی که خود همين  اوت شيخ خزعل واوالد و احفاد حکوم
ولی هرگزمورد  ( سرپرسی کاکس در گذشته با خزعل و بختياريها بسته بود

به اين .  جنبۀ رسميّت  پيدا ميکرد)  قرار نگرفته بود قبول و تأييد  دولت مرکزی
ای ارزی کشور بود بع در آمدهنترتيب استان زرخيز خوزستان که غنی ترين م

هنوز هم تشکيل ( و ستون فقرات  اقتصاد ايران را در آن تاريخ تشکيل ميداد 
برای  هميشه از دست می رفت  و به شيخ نشينی  نظير امارت  کويت  ) ميدهد

نظير لرستان و فارس و ( عده ای ديگر از اياالت  مهم ايران . تبديل می شد
وسيلۀ امراتی محلی اداره شوند ولی از خاک قرار بود به ) سيستان و بلوچستان 

  .ايران جدا  نگردند

و اکنون  می رفت  در ايران ( بر مبنای  پيشينه ای  که در مصر  ايجاد  شده بود
ايران جلوگيری  کند و اين  امتياز را در بست   راستخدام مستشاران  خارجی د

  ،و دارائی ايراناختيار ارتش  ١٩١٩اما قرار داد . مخصوص انگليسيها سازد
يعنی اختيارسرکيسه و قبضۀ شمشير، هردو را به انگليسيها می سپرد و  واضح   

اين دو حربۀ  مهم، توأم با روحيۀ زبون و فرمان  بود که آنها با دردست داشتن 
پذيردولت  وقت، در اندک  زمانی فعال  مايشاء   ايران خواهند شد و ارادۀ  خود 

  .استه باشند برملّت  ايران تحميل  خواهند کردرا   به هر نحوی که خو

عواقب ناگواراين وضع و اثرات از بين رفتن استقالل مالی و نظامی ايران را  
ن آهيچکس بهتر و سريعتر از مرحوم مدرس اصفهانی درک نکرد زيرا در 

تاريخ که اغلب رجال کشورهنوز در خواب غفلت بودند و نتايج خطرناک  اجرا  
مصدق آنزمان  : توضيح جمال صفری [ د را پيش بينی نمی کردند شدن قراردا

با ايرانيان سرشناس اروپا به تبادل ١٩١٩قرار داد در خارج کشور بود بر عليه 
هايی منتشر کرد و طی نامه ای به جامعه ملل  جزوه . نظر و مکاتبه پرداخت

تا مهر   به همين منظوربه برن رفت. اعتراض نمود نسبت به قرارداد مزبور 
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ملی را تهيه کند و اعالميه های مخالف قرارداد را با اين  الستيکی کميته مقاومت 
  . مهر امضا کند

نيّر السطان يکی از اشخاص وطن پرست بود که « : دکتر مصدّق   نوشته است
بعد که  دولت وثوق الدوله تشکيل ... را منتشر ميکرد» صدای ايران « روزنامه 
او در پاريس  و . بوط شديم و در تهران و اروپا همکاری کرديمبا هم مر شد همه 

درسوييس از مخالفين سرسخت قرارداد بوديم و اعتراضات خود را به  من 
، آن مبارز بزرگ و وطن خواه  که پی  به نيّت  سوء ] »جامعه ملل تقديم نموديم

با تحبيب    انگليسيها  برده بود دست رد  برسينه مأموران سفارت که می کوشيدند
و تملق به حريم قدرت سياسی اش نزديک گردند و از نفوذش برای پيشبرد  

زمانی که تصويب قرارداد در مجلس آتی کشور  .... مقاصد خود استفاده کنند زد
با اشکال مواجه گرديد، طراحان سياست انگليس در ايران که از قدرت و نفوذ 

ه خوبی آگاه بودند، درصدد های داخلی ب ی سياست مرحوم  مدرس در صحنه
جلب موافقت آن روحانی بزرگوار برآمدند تا مگر کشتی شکسته قرارداد را از 

ً به ديدار مرحوم  نماينده. غرق شدن نجات بخشند ی سفارت انگليس شخصا
هائی که وی با کرد علت مخالفتش را با يک چنين  مدرس رفت و ضمن صحبت

به صراحت هر چه » الل و حاکميت ايراناستق« اول آن  ِ قراردادی که در ماده
 .تمامتر تضمين شده بود جويا شد

های مشهورش  مدرس جوابی را که به وی داده بود بعدها در ضمن يکی از نطق
 :در مجلس، به اطالع نمايندگان ملت رساند

همچنانکه در بدو صحبت خود عرض کردم چون مزاجم خيلی کاهيده شده «
ه در قلب دارم عرض کنم که اگر عمرم وفا نکرد اين است لذا مجبورم آنچه را ک

زنم تذکری باشد برای شماها که رفيقتان روزی در  حرفهائی که امروز می
 …مجلس اين چيزها را گفت

ی نامحرم  دستی از غيب بيرون آمد و بر سينه. مثالً آمدند قرارداد درست کردند
کدام . رداد کجايش بد استهی آمدند به من گفتند اين قرا… هرچه کردند نشد. زد
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هرکجايش بد است موردش را ذکر کنيد تا برويم اصالح . يک از موادش بد است
 .بکنيم

يک نفر آخوندم و از رموز . آقايان، من رجل سياسی نيستم: دادم من جواب می
کنم در اين قرارداد بد  اما آن چيزی که استنباط می. آورم سياست سر در نمی
استقالل ايران را به ) انگليسيها(ما : گويد باشد که می ش میاست، همان ماده اول

 .شناسيم رسميت می

 )ی نمايندگان خنده(

سيد، من سيادت تورا به رسميت “: اين مثل اين است که يکی بيايد وبه من بگويد
 ”.شناسم می

هی اصرار کردند جهت مخالفت شما چيست باز همان حرف سابق خود را 
در اين . آورم سياست نيستم و از اين کارها سر درنمی تکرار کردم که من مرد

اما به همان دليلی که عرض . مملکت رجال سياسی فراوانند به آنها رجوع کنيد
 ».کنم اين قرارداد بد است کردم استنباط می

 …دادم اما اين جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می

کرد و روح و منظور  مطالعه میاما اگر کسی در کنه اين قضيه غور و «… 
کرد و آن اين  فهميد و استنباط می شکافت، دو چيز را آناً می باطنی قرارداد را می

. مان را از دستمان بگيرد خواهد استقالل مالی و نظامی بود که اين قرارداد می
حالش، : چون اگر بنا باشد ايران مستقل بماند همه چيزش بايد دست ايرانی باشد

اما اين . اش، همه چيزش بايد متعلق به ايران باشد اش، چه حيثيتش، چهمالش، 
را در دو چيز مهم مملکت شريک ) انگلستان(قرارداد يک دولت خارجی 

» .ی مخالفت من بود و اين دليل عمده… اش ی نظامی در پولش و در قوه: کرد می
  ...)١٣٠٣از نطق مدرس در جلسه دهم آبان (

خواست تحت اين قرارداد به ايران  که لرد کرزن می »نظام مستشاری«در آن 
ماند زيرا   تحميل کند ديگر مفهوم يا محلی برای حاکميت ملی باقی نخواهد
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کشوری که اختيار ارتش و دارائی اش در دست بيگانگان باشد هرگز نمی تواند 
ن دگرگونی  آبهترين شاهد اين مدعا ، . دم ازاستقالل و حاکميت ملی بزند 

  و بيسابقه است  که به فاصلۀ دو هفته  پس از امضائ  شدند  جيبع

قرار داد ، در رفتار  و روش  لرد کرزن  نسبت  به رجال ايرانی  پيدا شد  و او 
را  به موجودی  ديگر، سياستمداری گستاخ و پرنخوت  که گوئی  نايب السلطنۀ  

نشان دادن  تحولی   برای تشريح اين وضع و. تام االختيارايران است ، تبديل کرد
که در طرز رفتار وی  نسبت به وزرای ايرانی  پيدا شده بود تنها ذکر يک مثال  

  :کافی است

وزير ) درست دو هفته پس از امضای قرارداد( ١٩١٩در بيست و چهارم اوت 
به لرد کرزن اطالع داد که وثوق ) سرپرسی کاکس ( مختار انگليس در تهران 

و دمحم علی ) دبير سابق سفارت ايران در لندن( ام همايون الدوله خيال دارد احتش
را به عنوان نمايندگان رسمی ايران در سازمان نو ) ذکاء الملک( خان فروغی 
جواب لرد کرزن به اين تلگراف، . تعيين کند –چامعه ملل  –بنيان جهانی 

ر يعنی حکومت غي( سرنوشتی را که انگليسيها برای  ايران خواب ديده بودند
  :وی به کاکس  ابالغ کرد. آشکارا نشان  می دهد) مستقيم از پشت پرده 

هيچ کدام از اين انتصابات را نمی پسندم و خيلی متعجبم که نخست وزير آنها « 
خيال دارم موقعی که نصرت الدوله به لندن آمد در اين باره با . را برگزيده است

وان عضو اصلی هيئت انتخاب او صحبت و پيشنهاد کنم صديق السلطنه را به عن
  ».کند

چنين بود لحن آمرانۀ کرزن و چنين بود رسالتی که وی  برای مأموران  
  ) ٧! (انگليسی  در ايران ، در  دورۀ  پس  از امضای   قرار داد ، قايل  بود

   

برنامه کار همين بود که اوامر ) ١٩١٩تحت قرار داد ( در نظام آينده ايران
وزرای ايرانی ه انگليس از لندن به سفارت انگليس ابالغ مقامات تصميم گيرند
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در هر وزارتخانه ای که بودند مستشاری باالی سر خود داشتند که از اوامر 
نمی توانستند سر پيچی کنند و در صورت بروز اختالف شديد ميان وزير و 
مستشار، البته هيچ کدام از اين شرايط و مقررات در متن قرار داد قيد نشده 

که ( ود ولی با توجه به اين حقيقت که پس از تصويب شدن آن در مجلس ب
. اختيار ارتش و دارائی کشور عمال بدست انگليسيها می افتاد) خوشبختانه نشد

همين قدرت استثنائی، توأم با روحيه زبون و فرمان پذير دولت وقت، آنها را 
ا به هر نحوی که قادر می ساخت تا فعال مايشاء ايران شوند و اراده خود ر

و توسط مستشاران انگليسی در ايران به . خواستند بر ايرانيان تحميل کنند
  ». معرض اجرا گذاشته شود

  

 *****  

که به ( انگليسی ها برای تسهيل امضای قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان 
 ميان سه وزير عاقد قرار داد به شرح) پول آن زمان مبلغ بسيار هنگفتی  می شد

  :زير تقسيم کرده بودند

 ٢٠٠٬٠٠٠)                                                وثوق الدوله( نخست وزير  
  تومان

 ١٠٠٬٠٠٠)                  شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله( وزير خارجه 
  تومان

 ١٠٠٬٠٠٠)                      شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله( وزير دارائی 
  تومان

پيش از تقسيم اين پولها، از لندن به سرپرسی کاکس دستور داده شد حتی المقدور 
کاکس در تلگراف . چانه بزند تا شايد حق العمل وزرای رشوه گير را تقليل بدهد

  :خود جواب  داد ١٩١٩مورخ چهاردهم اوت 

ورد مطالبه حد اعالی موفقيتی که در اين کار نصيبم شد پائين آوردن مبلغ م...«
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به چهار صدهزار تومان بود که معادل است با يکصد و سی و يک هزار و صد 
از لحاظ رعايت انصاف اين ...و چهل و هفت ليره و يازده شلينگ و نه پنس

موضوع را محرمانه بايد به اطالعتان برسانم که در قضيه مطالبه پول، خود 
نصرت الدوله و ( ديگر وثوق الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزير

  ) ٨(» ....که حقيقتا جانم را به لب  آوردند) صارم الدوله

ضمايم محرمانه ای هم دارد که از نظر گاه موشکاف تاريخ  ١٩١٩اما قرار داد  
  .حتی از متن خود قرار داد مهمتر است

علت الحاق شدن ضمائم اخير به متن قرار داد، به طور خالصه اين بود که شاه 
رای عاقد قرارداد هر کدام توقعاتی از انگلستان داشتند که همه را نمی شد و وز

قيمتی که . اجابت کرد ولی به قسمتی از آن توقعات می شد جواب مساعد داد
احمد شاه برای پشتيبانی از قرار داد مطالعه می کرد از دو قلم مهم تشکيل می 

  :شد

به (ه  پرداخت مقرری ويژه اشدر نامه کاکس به وثوق الدوله در باره ادام -  ١
  . مادام العمر به احمد شاه آمده است) مأخذ پانزده هزار تومان در ماه

  :نامه مورخ نهم او ت کاکس به وثوق الدوله

  

  عاليجناب،

عطف به قراردادی که امروز ميان دولتين ايران و انگليس امضاء شد و هدفش 
م طبق تمايل عاليجناب، اجرای اصالحات اساسی در ايران است، افتخار دار

نتيجه مکاتباتی را که با حکومت متبوعم درباره شخص اعليحضرت سلطان 
  .احمد شاه انجام داده ام به استحضار برسانم

دولت متبوع من مطالبی را که عاليجناب، بنام اعليحضرت پادشاه ايران به  
ده ايد و دوستدار ابالغ فرموديد، با کمال دقت و همدردی مورد بررسی قراردا

  :اينک پاسخ آنها
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کابينه انگلستان چنين نظر داده است که جلب موافقت مجلس شورای ملی  
انگليس با آن قسمت از درخواست اعليحضرت که يک مقرری ثابت مادام العمر 

اما در مقابل، دولت متبوع من . به ايشان پرداخت گردد، عمالً غير ممکن است
مشروط . ليحضرت را کماکان ادامه دهدحاضر است، پرداخت مقرری فعلی اع

بر اينکه معظم له از صميم قلب حامی کابينه عاليجناب باشند و آن را بر سر کار 
  .نگهدارند

صرف نظر از اطمينان هائی که تا به حال داده شده، اجازه می خواهم اين نکته 
را شخصا اضافه کنم که اعليحضرت می توانند کامال از اين حيث احساس 

واری و قوت قلب کنند که پس از آنکه وضع مالی ايران تحت قرارداد جديد اميد
سروسامانی پيدا کرد، شخص مقام سلطنت و کارمندان دربار ايشان بالمآل از 

  . اين افزايش در آمد داخلی سهمی  شايان و قابل مالحظه خواهند برد

  )  ٩(».کاکس. ز.ب: با احترامات

   .ر ايران از طرف بريتانيای کبيرتضمين سلطنت وی و اعقابش د – ٢
پس از بحث ها و چانه زدنهای زياد، انگليسيها سرانجام حاضر شدند سلطنت 
احمد شاه و جانشينان او را در ايران با شرايطی که دست زمامدار ان لندن را 
در اتخاذ هر نوع تصميم بعدی آزاد می گذاشت تضمين کنند و نامه ای در اين 

وله نوشته شد که به احمد شاه تسليم کند که در متن نامه وزير زمينه به وثوق الد
 :مختار انگليس خطاب به وثوق الدوله چنين  است

ميان دولتين ايران و  – ١٩١٩نهم اوت  –در رابطه با قراردادی که امروز «
انگلستان بسته شد، از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطالع 

ضرت سلطان احمد شاه قاجار و جانشينان ايشان، عاليجناب برسانم که اعليح
مادام که بر وفق سياست و صوابديد ما در ايران عمل کنند، از حمايت دوستانه 

 .حکومت اعليحضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود
  » کاکس. ز. پرسی: با احترامات
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پرداخت ( گر اما تقاضای ديگر احمد شاهخوانديد، ا ٤همانطور که درسند شماره 
مورد قبول لندن قرار نگرفت و محترمانه به معظم ) مقرری مادام العمر به وی

له خاطر نشان شد که بهبود وضع مالی و اقتصادی ايران که از هدفهای عمده 
قرارداد است، نه تنها درآمد عمومی مملکت بلکه عوايد خصوصی مقام سلطنت 

هد برد و به اين ترتيب ديگر احتياجی به ادامه اين پرداخت باقی  را نيز باال خوا
  ) ١٠.(نخواهد ماند

دومين ضميمه محرمانه قرارداد، سندی است بسيار مهم و عبرت انگيز وزرای  
حتی بی آنکه ( سه گانه که اين قرار داد را از جانب ايران امضا کرده بودند

هر سه از عاقبت خود ) طلع سازنداعضای ديگر کابينه را از جريان مذاکرات م
بيمناک بودند و می ترسيدند که پيش از تصويب قرارداد در مجلس، انقالبی در 
ايران رخ دهد و زمام حکومت را به دست دموکراتها و مليون افراطی بيندازد 

رهائی  از دست چنين ) همچنانکه خودشان می دانستند(که در آن صورت
از اين جهت، و برای رهائی از . کان پذير نبودحکومتی برای هيچ کدامشان ام

کيفری که احتمال می رفت دامنگيرشان شود، دو امتياز اساسی از دولت بريتانيا 
  :می خواستند

تضمين نامه کتبی ازطرف دولت بريتانيا که اگر در نتيجه بسته شدن  – ١
قرارداد، شورشی در ايران برپا خاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، 
دولت انگلستان هر سه وزيرعاقد قرارداد را در يکی از مستملکات خود به 

  .عنوان پناهنده سياسی  بپذيرد
که ممکن بود تا ( به هر کدام از اين پناهندگان سياسی در طول مدت تبعيد – ٢

حقوقی برابر عايدات شخصی آنها در ايران پرداخت ) آخر عمرشان طول بکشد
   ».را در رفاه و آسايش بسر برندشود که بتوانند بقيه عمر 

  
 انگيز ی محرمانه قرارداد، سندی است بسيار مهم و عبرت ضميمه.  
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ای  نامه وزير مختار بريتانيا در تهران، قسمت اول اين تقاضا را قبول و تضمين
 :به شرح زير تسليم هر يك از وزرای سه گانه كرد

 عاليجناب،«
يحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار ای كه از طرف حكومت اعل برحسب اجازه

رسانم كه با توجه به قراردادی  داده شده است، با كمال خوشوقتی به اطالع می
ميان دولتين بريتانيای كبير و ايران بسته  – ١٩١٩نهم اوت  -كه همين امروز 

شد، حكومت اعليحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتياج به 
رت انگليس در تهران از شما پشتيبانی كند و اگر الزم شد آن مقامات سفا   وسيله

های متعلق به امپراطوری بريتانيا به عنوان  عاليجناب را در يكی از سرزمين
 .سياسی بپذيرد  پناهنده

 »كاكس.ز.پرسی: با احترامات
نسبت به تقاضای ديگر اين سه وزير كه در عرض دوران پناهندگی در خارجه، 

رآمد هنگفت امالكشان در تهران، اصفهان يا همدان دريافت مواجبی معادل د
  ) ١١.(كنند، جواب صريح رد داده شد

   
  ايران و گذار از روسهای سفيد به « و اما دمحم رضا دبيری در نوشته ای بنام

وثوق الدوله اشاره نموده که چکيده آن ١٩١٩به  قرارداد » تزارهای سرخ
ق الدوله مطالب له و عليه زيادی گفته و وثو ١٩١٩درباره قرارداد : اينست

. نوشته شده است و جا دارد که از نظر تاريخ ديپلماسی بيشتر به آن پرداخته شود
اين قرارداد اگرچه در ايران بنام وثوق الدوله معروف شده است ولی در حقيقت 

ولی توسط سر . تماما دست پخت لرد کرزن، وزير امورخارجه انگليس بود
 .و حسن وثوق امضاء شده استپرسی کاکس 

با استعفای تزار، نيکالى دوم و از هم پاشيدن ارتش دولت موقت کرنسکى و 
امضاى معاهده برست ليتوفسک، قواى روس در ايران بال تکليف ماندند و 
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بتدريج پس از به جاى گذاردن مقدارى از تجهيزات، به طرف سرحدات روسيه 
 .يسی ها پيوستندعقب نشينى کردند و جمعی هم به انگل

براوين، کنسول سابق روسيه تزاری در خوی، بعنوان  ١٩١٨ژانويه  ١٢در 
وی يادداشتی از . نماينده غيررسمی دولت روسيه بلشويکی وارد تهران شد

طرف لنين با خود داشت که دولت جديد روسيه از اعمال و رفتار گذشته تزارها 
مضمون اين يادداشت در . بودمعذرت خواهی کرده و وعده جبران مآفات داده 

 .بين سياستمداران دموکرات، ارباب جرائد و وطنخواهان با شادمانی منعکس شد
لرد کرزن به زعم خود برای خنثی کردن جو مثبتی که بنفع روسها بوجود آمده  

بود، با عجله طرحی را ريخت که بر مبنای آن ايران بتواند در قبال افکار 
از ثبات برخوردار شود، دارای يک ارتش ملی گردد، کمونيستی مصون مانده و 

خط آهن کشيده شود، بنيه مالی و اقتصاديش تقويت شود وباالخره جانی بگيرد 
که بر مبنای تبليغات لنين، بصورت يک کانون تبليغات شوروی بر عليه هند در 
 نيايد و بتواند به شريک سازگاری برای بريتانيا در آسيا بدل شود و بطور کلی

الگو و ويترينی با محتوای ارزش های ليبراليستی غربی در مقابل ملل استعمار 
 .»زده منطقه باشد که بتواند در آينده با جاه طلبی های بلشويک ها مقابله کند

انگليسها پس از جنگ جهانی اول بازيگر بى رقيب «: وی در ادامه آن می افزايد
وسها بى يار و ياور شده بود استعفا ميدان ايران شدند و سپهساالر که با رفتن ر

به رئيس  ١٩١٩داد و وثوق الدوله انگليسى مآب و امضا کننده قرارداد معروف 
 .الوزرائى رسيد

انگليس بی رقيب و لرد کرزن از طريق رجال انگلوفيل يعنی وثوق الدوله،  
 .نصرت الدوله و صارم الدوله بلعيدن کامل ايران را تدارک ديده بود

ی اجرای برنامه هايش سر پرسی کاکس را از بغداد مامور خدمت در او برا 
کاکس که به چندين زبان شرقی و خلقيات مردم منطقه آشنائی . تهران کرد

 .شد ١٩١٩داشت، مامور مذاکره، تدارک و اجرای قرارداد 
سر پرسی کاکس در تهران رجال موثر برای اين کار را شناسائی کرد و با  

پرداخت رشوه به . بالغی رشوه به آنان، زمينه را آماده ساختوعده و پرداخت م
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نرفت ولی سر پرسی که برای رجال ايرانی را بعدها دولت انگليس زير بار 
مجموعه ای از تخلفات در انگليس ازجمله کار چاق کنی غير قانونی برای 
بعضی از شرکت ها و موسسات انگليسی محاکمه می شد، در ضمن اعتراف در 

اين مطلب را آمريکائی ها و . ه، پرداخت پول به رجال ايرانی را پذيرفتدادگا
روسها و فرانسوی ها که از امضای قرارداد ناراضی بودند به مطبوعات و 

 .محافل ايران نشت دادند
توجه به آثار تخريبی جنگ، اولويت دادن و پرداختن به مسائل اجتماعی جهت  

کشور موجب گرديد که بخشی از دولت  مصون ماندن از آتش کمونيسم در داخل
و مجلس عوام انگلستان به لحاظ تعهدات مالی آن، حاضر و قادر به پذيرفتن 

زيرا بازسازی ارتش ايران و ايجاد صنايع و کشيدن راه . نشد١٩١٩قرارداد 
آهن و ديگر آثار مالی ناشی از تعهدات قرارداد آنهم در مقطع بعد از جنگ 

تعماری جديد و بار مالی آن برای رای دهندگان طاقت فرسا، تعهدات اس
 .بريتانيائی خسته از جنگ قابل پذيرش نبود

احساسات ايرانی ها در مخالفت با اين قرارداد بر اثر تبليغات، بسيار جريحه  
دار شده بود و افکار عمومی و مطبوعات آن را قرارداد تحت الحمايگی ايران، 

  .ده تلقی کرده بودندو احمدشاه را بعنوان يک دست نشان
البته مقاومتها ومخالفتهای مليون و مرحوم مدرس در مجلس شورای ملی ايران، 

 .در لغو قرارداد وثوق الدوله نيز بسيار موثر بودند
در سالهای بعد از جنگ، استراتژی جهان غرب به رهبری انگليس و فرانسه، 

شويکی روسيه ايجاد رژيمها و کشورهای کوچک و بزرگ در اطراف دولت بل
برای  Cordon Sanitaireو ايجاد يک نوع کمربند و قرنطينه بهداشتی 

. جلوگيری از سرايت آتش کمونيسم به کشورهای سرمايه داری و اقمار آنان بود
 .George Fاين شبيه همان استراتژی بود که بعد از جنگ دوم جهانی بتوصيه 

Kennan  تحت عنوان دکترين و يا سياستContainment Policy  توسط
 .آمريکا در قبال جهان کمونيست با اندک تفاوتی دنبال شد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤١٩                                                                      ٣ج

  

  

  

لرد کرزن در نظر داشت برای ملل شرق و جهان سوم الگو و نمونه هائی با 
معيارها و ارزش های سرمايه داری، در مقابل جذابيت های شعارها و 

ترين ايران اضطراری . ايدئولوژی کمونيستها برای ملل محروم بوجود آورد
مورد و درعين حال مناسب ترين کشور برای ساختن چنين نمونه ای بود و 

 .کرزن می توانست به آرزويش جامه عمل بپوشاند
ضمن اينکه جنگ جهانی اول موجب شد که اهميت استراتژيک نفت ايران  

برای صنايع و نيروی دريائی بريتانيا بر همگان آشکار شود و تقبل ريسک و 
 .ا موجه می کردهزينه بيشتری ر

مسائل و تعهدات مندرج در اين قرارداد بسيار شبيه قراردادی بود که پس از 
. جنگ دوم جهانی و بموجب اصل چهار ترومن، آمريکا با ايران بسته بود

موجب می شد که افسران انگليسی در بسياری از شئون ايران ١٩١٩قرارداد 
 .حضور داشته باشند

تجار بازار . ران را در انحصار بريتانيا قرار می داداين قرارداد مآال تجارت اي
ايران اين محصول نگاه استراتژيک دوسياستمدار آريستوکرات ايرانی و 

را بر نمی تابيدند و لذا به پشتيبانی از ) وثوق الدوله و لرد کرزن ( بريتانيائی 
 .دموکرات ها و مليون در مخالفت با قرارداد پرداختند

نظامی انگليسی مرکب از سرلشگر ديکسون، سرتيپ يک هيات مستشاری 
آيرون سايد، کلنل اسمايلز و کلنل اسميت و چند افسر انگليسی ديگر وارد شدند و 

 .در وزارت جنگ و ژاندارمری شروع بکار کردند
. بهر حال ايرانيان اجازه ندادند که خواسته های لرد کرزن و بريتانيا تحقق يابد

نمايندگان مجلس عوام . س هم با اين قرارداد مخالفت شدالبته در پارلمان انگلي
حداقل در روش با آمال و آرزوهای لرد کرزن با او شريک نبودند و بيشتر 

 .نگران و مخالف هزينه های مالی حفظ قدرت انگلستان در شرق بودند
بموازات همه اينها، مخالفت آمريکا با اين قرارداد و صدور اعالميه در مخالفت 

، آزردگی و نارضائی فرانسوی ها از به بازی گرفته نشدن و ترس از با آن
 .عکس العمل شوروی در لغو اين قرارداد  بی تاثير نبودند
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در رابطه با تحوالت ايران، دولت انگليس، هجوم روسها به گيالن را ناديده 
و در . گرفت و نتوانست و نخواست به تقاضای استمداد دولت ايران پاسخ دهد

 .رارداد ناديده گرفته شدعمل ق
. دولت مسکو نيز اين حمله را انکار کرد و آن را به آذربايجان منتسب دانستند

آنها نه . اين شگرد قبال هم در کنگره ملل شرق در باکو بکار گرفته شد بود
مدلول کنگره باکو را برسميت شناختند و نه آنرا نفی و انکار نمودند ولی به آن 

بدين ترتيب هم در جهت توسعه . پيام و نماينده فرستادنددر باال ترين سطح 
روابط ديپلماتيک رسمی با ايران کوشيدند و هم فعاالن چپ در ايران را بی 

 .انگيزه نکردند
اينها در شرائطی بود که انگليسی ها بموجب قرارداد مدعی بودند تنها حامی 

ولت در مجلس عوام تا اينکه د. قانونی ايران درقبال تهاجم خارجی می باشند
دولت اعليحضرت پادشاه بريتانيا " اعالم کردند که  ١٩٢٠ماه مه  ٢٢در

 ."ندارد ١٩١٩هيچگونه تعهدی برای دفاع از ايران بموجب قرارداد 
ولی جالب است گفته شود که اعالم رسمی . بدين ترتيب فاتحه قرارداد خوانده شد
يد ضياء الدين طبا طبائی توسط س ١٢٩٩لغو قرارداد بعد از کودتای اسفند 

نخست وزير کابينه صد روزه معروف به کابينه سياه، برای ايجاد محبوبيت 
سفارت انگلستان هم ظرف چهار . برای وی با ارسال يادداشتی صورت گرفت

 .روز طی يادداشت جوابيه فسخ قرارداد را تاييد کرد
  

نصرت الدوله و بهر حال داغ ننگ قرارداد وثوق الدوله رشوه ای که او و 
 .گرفته بودند، برايشان باقی ماند" مادر ُکش " صارم الدولِه 

وثوق الدوله پس از برمال شدن رشوه گيری وی از انگليس ها، منفور عام و  
 .خاص شده بود

بطوری که می گويند روزی فردی در بهارستان در ورودی مجلس، گريبان او  
ه چند صد هزار تومان رشوه ای که او و را در ميان جمع گرفته بود و با اشاره ب

ای خائن !.. شازده، ای بی انصاف : وزرايش به جيب زده بودند فرياد می زد که
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تو خجالت نکشيدی که کل نفوس ايران را نفری يک قران به انگليسها !.. 
وثوق الدوله هم که هر کمبودی داشت در پر روئی و حاضر جوابی ! فروختی؟

من سر انگليسها را کاله ! بيخودی داد نزن:"نسردی گفته بودکم نمی آورد، با خو
 ) ١٢(»!"گذاشتم، تو ده شاهی بيشتر نمی ارزيدی 

دو سال يعد از شکست قرار داد لرد کرزن به وزير مختار جديد بريتانيا در « 
با لحن خصمانه بوی اندرز داد که چگونه با ملت ايران ) سرپرسی لرن( تهران

  :رفتار کند
به هر قيمتی که شده است بايد ياد بگيرند که بدون ) مردم ايران( اين مردم.... «

ما کاری نمی توانند انجام بدهند و راستش را بخواهی هيچ بدم نمی آيد که 
هر بدبختی و زيانی که . سرشان به سنگ بخورد و متنبه شوند و قدر ما را بدانند

بايد اين باشد که بگردی و  هدف اصلی تو.... نصيبشان بشود استحقاقش را دارند
ايرانيان فهميده، صاحب تميز، و ميهن پرست را پيدا کنی و ايران را به کمک 

مباد اغفال شوی . آنها برای مقابله با خطراتی که تهديدش می کنند مجهز سازی
وزراء . و خود را با عجله به آغوش اولين وزيری که به سراغت آمد بيندازی

اين توله سگها رسمشان اين است . ران داخل آدم نيستندو رجال معلوم الحال اي
اما هيچکدام اهميت خاصی ! که می آيند و استخوانی می ربايند و می روند

  )II()  ١٣(.ندارند
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 اولي آق خان هللا فضل کلنل  

شمسي در  ١٢٦٥فضل هللا خان آق اولي فرزند امان هللا خان طبيب در سال  -
عالي  تحصيالت. اصفهان متولد شد و پس از تحصيالت مقدماتي به فرانسه رفت

در موقع انقالب مشروطيت به ايران . نظامي را در آنجا به پايان رسانيد
مراجعت کرد و در زمان مستشاري شوستر وارد خدمت در ژاندارمري کل 

بعد از رفتن شوستر از . کشور شد و به معاونت ژاندارمري خزانه منصوب شد
ل آق اولي به ايران، ژاندارمري خزانه از ژاندارمري کل کشور جدا شد و کلن

با ژنرال پارلمارسن همکاري داشت و . معاونت و آجوداني آن دو انتخاب گرديد
در مراجعت به سمت . براي خلع سالح عشاير لرستان به آن منطقه اعزام گرديد

با شروع . معاونت و آجودان ژنرال فرمانده کل ژاندارمري ايران انتخاب شد
لنل آق اولي ماًمور خدمت در جنگ جهانی اول و رفتن افسران سوئدي، ک

ژاندارمري يزد گرديد و مدتي در استانهاي ديگر از جمله مازندران به خدمت 
کميسيون مختلطي از افسران ايراني  ١٩١٩موقع انعقاد قرارداد . مشغول گرديد

و انگليسي تشکيل شد که چون کلنل فضل هللا خان به زبانهاي فرانسه و انگليسي 
. کاري با ژنرال ديکسون رئيس کميسيون انتخاب گرديدتسلط داشت، براي هم
ناراضي بود و تحمل نمي کرد که افسران ايراني  ١٩١٩ولي از انعقاد قرارداد 

با بررسي اسناد و مدارک نامه اي نوشت و . زير دست افسران انگليسي باشند
سالگي خود کشي  ٣٤اظهار داشت که مسئول انتحار من کسي نيست و در سن 

نزل او توسط افسران ايراني و انگليسي بازرسي شد و اسناد و مدارک را م. کرد
خود کشي کلنل فضل هللا خان در آن روزها موجب سر و صداي زيادي . بردند

  . اثر بسيار مثبتي داشت ١٩١٩شد و در بهم خوردن قرارداد 

   

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٢٤                                                                      ٣ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٢٥                                                                      ٣ج

  

  

  

   جوانمردی يا قرارداد با عملی ضديت

شرح زندگانی « ی در بارۀ سرتيپ فضل هللاّا خان در کتاب عبدهللا مستوف
 ١٢٩٩واقعات گردش عيد  يكی از: جلد سوم  اينگونه شرح می کند»  من 
همان روزعيد اتفاق افتاد، انتحارسرتيپ فضل هللاّا خان آقولی، افسر  كه 

فضل هللاّا خان و فرج هللاّا خان برادر كوچكترش همانها بودند . امنيه بود رشيد 
بمعرفی آقای بينش، من آنها را برای خدمت در ژاندارمری ماليه، به  كه 

بعد از آنكه شوستر آمريكائی رفت و . استكس معرفی كرده بودم ماژور 
آوری كرده  ای را كه ماژور انگليسی جمع ماليه سر نگرفت، عده ژاندارمری 
هللاّا خان افسر فضل . كلنل يالمارس، رئيس ژاندارمری مملكتی دادند بود، تحويل 

  .ای از كار درآمده بود فهميده رشيد 
نميدانم مهاجرت كرد يا نه، در هرحال همه او را دوست ميداشتند، وآينده 

در كابينه وثوق الدوله اكثر نقشه های . بينی ميكردند درخشانی برای او پيش
حيث  گذشته از مزايای اخالقی و معنوی، از . توسعه امنيه بتوسط او انجام ميشد

  .ای بود قامت و قواره هم مرد برازنده
زندگی  گونه اميدواری بآينده و  خودكشی اين افسر آرام باوقار متين، كه بايد همه

همانروزها هم  اگرچه . كس را بحيرت افكند و رياست و قدرت داشته باشد، همه
از اطالع يافتن  مردم حدس ميزدند ولی بعدها معلوم شد، كه اين انتحار بسبب 

پرست  نجيب وطن چگونگی تشكيالت قشونی آينده كشور بوده است كه افسر 
كميسيون نقشه انگليسها  نتوانسته است خود را بآن راضی كند و چون خود در 

قبل از تصويب و امضای  برای قشون آينده ايران وارد، و يكی از اعضاء بوده، 
زندگی سراپا ننگ آينده  از نقشه، انتحار كرده، و با اين ضديت عملی، خود را 

  .خالص نموده است
در تشييع جنازه او، چه از طرف مقامات دولتی و چه از طرف مردم، كه 

نامش . اين واقعه را بخوبی حس كرده بودند، تجليل فراوانی بعمل آمد سبب 
  .جاويد باد زنده 
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جلد سوم، يا، تاريخ اجتماعی و » شرح زندگانی من«عبدهللا مستوفی    
   ١٢٠، ص  ١٣٧٧ - زوار،: تهران: نشر  -دوره قاجاريه   ری ادا
جلد  –سيمای احمد شاه قاجار«-نگاه کنيد به دکتر دمحم جواد شيخ االسالمی   - ٧

نامه ) در مجموعه اسناد  ٧١٧شماره  - ١٣سند شماره  - ١٩٦، ،ص » اول 
صص ) پاريس( لرد کرزن به سرجرج گراهام  ١٩١٩/مورخ سيزدهم  اوت 

   ٤٥تا  ٤٢
شماره  - (درهمين مجموعه  ١٦سند شماره  - ٢٢٢-  ٢٢٣همانجا ، صص – ٨

سر پرسی  ١٩١٩/ تلگراف مورخ چهاردهم  اوت ) در مجموعه اسناد   ٧٢٠
   ٤٧تا  ٤٦کاکس به  لرد کرزن  صص 

  : و نگاه کنيد به
  ) در مجموعه  اسناد سياسی  بريتانيا  ٧١٢برابر با سند شماره (  ٦سند شماره 

  لرد کرزن به سرپرسی کاکس ١٩١٩راف  مورخ يازدهم اوت تلگ
جناب وزير عطف به تلگرافهای مورخ نهم و دهم اوت : که در آن آمد است

  :جنابعالی
پايان موفقيت آميز مذاکرات مربوط به عقد قرارداد ايران و انگلستان را که  – ١

نظارت  در کليه شئون و مراحل آن با يک چنين لياقت فوق العاده شرکت و
  .داشته ايد، از صميم قلب تبريک می گويم

از اينکه امضای قرارداد را برای تغييردادن يکی دو کلمه در متن آن که از  – ٢
طرف وثوق الدوله پيشنهاد شده بود، به تأخير نينداخته ايد، ممنونم و عملتان را د 

  .ر اين مورد تصويب می کنم
يکی از تلگرافهای اخيرتان اشاره شده نسبت به انتشار متن قرار داد، در  – ٣

خواهشمندم . است که دولت ايران می خواهد سه فقره از اين اسناد را انتشار دهد
بيدرنگ تلگراف کنيد اين اسنادی  که حکومت ايران در صدد انتشار آنهاست، 

  کدام است؟ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٢٧                                                                      ٣ج

  

  

  

امه و نيز ن) قرارداد وام -قرارداد اصلی ( تصور می کنم متن دو فقره قرارداد 
مربوط به خواسته های ايران در باره (ای که به نخست وزير ايران نوشته ايد

تضمين (٥و  ٤ولی نامه شماره . به هر حال بايد منتشر شوند) تغييرات مرزی 
بهتر است محرمانه تلقی ) نامه هايی که به شاه و ارگان ثالثه داده شده است

) يران و انگلستان از همديگرمطالبات دولتين ا( ٢نسبت به نامه شماره . گردد
لطفا اعالم کنيد دولت ايران برای خودش در . من برای انتشارش مانعی نمی بينم

  - همانجا (اين باره چه اقدامی کرده است، يا چه اقدامی در نظر دارد بکند؟
  ) ٣٣تا  ٣٢صص 

نامه  مورخ نهم   ) ٧٣٤جزء ضمايم سند شماره ( ٤سند شماره (-همانجا  -  ٩
   ٣١تا  ٣٠صص   - سر پرسی کاکس به  وثوق الدوله  ١٩١٩ /اوت 

  ٤سند شماره ( -همانجا  -١٠

در مجموعه اسناد  ٧٣٤جزء ضمايم سند شماره ( ٥سند شماره  -همانجا  - ١١

 ١٩١٩/ رونوشت سه فقره نامه، نامه ای که در تاريخ نهم اوت ) سياسی بريتانيا

کس وزير مختار بريتانيا در به امضای سر پرسی کا) روز امضاء قرارداد( 

ميرزا حسن خان به وثوق ( تهران و هر کدام از سه وزير امضاء کننده قرارداد

و فيروز ميرزا  –اکبر ميرزا صارم الدوله وزير دارائی  –الدوله نخست وزير

و نگاه  -  ٣٣تا  ٣١ -صص - –. تسليم شده است) نصرت الدوله وزير خارجه

  . منبعهمان  ٤٧تا  ١٥کنيد به صص 

  ١٣٨٦اسفند  ١٩ديپلماسی ايرانی يکشنبه : منبع -١٢

نشر »جلد اول  –سيمای احمد شاه قاجار «-دکتر دمحم جواد شيخ االسالمی  -١٣

   ٢٢٩تا  ١٩٣و نگاه کنيد  بهمين کتاب  صفحات  ٢٩٣ص  –١٣٧٥ -گفتار 
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 الدوله وثوق  حسن ميرزا  ◀   

خان معتمدالسلطنه   سر ميرزا ابراهيمپ» الدوله وثوق«خان معروف به  ميرزا حسن

هجری شمسی ديده به ١٢۵۴الدوله آشتيانی در فروردين  و نؤه پسری دمحم قوام

ميرزا حسن از هفت سالگی به فرا گرفتن درس فارسی و مقدمات . جهان گشود

عربی پرداخت و در جوانی در مدرسه مروی قسمتی از فلسفه را نزد شيخ علی 

ه را نزد سيدعبدالکريم الهيجی فرا گرفت و سپس به نوری و قسمتی از فق

آموختن زبان فرانسه و تتبع در ادبيات فارسی پرداخت و علوم ادبی را از ميرزا 

 .احمد گلپايگانی آموخت

شمسی بود که به همراه پدرش که مستوفی آذربايجان بود، نزد  ١٢٧۴در تيرماه 

وانی توجه شاه را به خود معلومات و استعداد او در ج. ناصرالدين شاه رفت

به او » الدوله وثوق«جلب کرد و اين باعث شد فرمان استيفای آذربايجان و لقب 

از اين دوره وی نيز در شمار مستوفيان درآمد، با پدرش به همکاری . داده شود

  .الدوله ازدواج کرد ، دختر آصف»دوشيزه مريم«ها با  پرداخت و در همين سال

 مايندگی مجلسهمگام با مشروطه و ن

. الدوله بعد از انقالب مشروطه حضور مستمری در سياست داخلی داشت وثوق

او از آغاز نهضت، گرايشی به نهضت و اعتقاد به برقراری حکومت پارلمانی 

های  داشت و نيز به وسيله برادر خود که منشی مخصوص شاه بود آگاهی

اين حرکت همراه شده  آورد و با بيشتری از روند و پيشرفت نهضت به دست می

در نخستين انتخابات . و از سوی صنف بازرگان به نمايندگی تهران انتخاب شد

الدوله وکيل صنف اعيان به  هيات رييسه مجلس شورای ملی که در آن صنيع

رياست مجلس شورای ملی برگزيده شد، وثوق هم به عنوان نايب رييس اول 

. س شورای ملی اين مقام را داشتمجلس انتخاب شد و تا پايان دوره اول مجل

وی عالوه بر نايب رييسی مجلس، رياست کميسيون بودجه و ماليه را هم 
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. های اصالحی نقشی اساسی ايفا کرد برعهده داشت و در تنظيم و تصويب برنامه

کميسيون دارايی در مجلس اول اهميت خاصی داشت چرا که مسئول جرح و 

وق در دوران رياست اين کميسيون با وث. ها بود  تعديل حقوق و مستمری

دورانديشی و تدبير خاصی توانست مبالغ زيادی از مستمری و حقوق افراد و 

درباريان را کسر کند و در حقيقت تعديل بودجه را به مرحله اجرا درآورد، البته 

الدوله از  بعد از استعفای صنيع. تأثير نبود  زاده نيز در اين امر بی  نقش تقی

الدوله کانديدای اين مقام بود، ولی بيش از سی رأی نياورد  جلس، وثوقرياست م

پس از به توپ بسته شدن مجلس و آغاز دورۀ . السلطنه به رياست رسيد و احتشام

الدوله منزوی شد و اوقات خود را بيشتر به مطالعه  استبداد صغير، وثوق

  .ردخواهان حفظ ک گذراند اما همچنان ارتباطش را با مشروطه می

  

  دوران فتح تهران و رياست بر هيات مديره موقت 

خواهان و خلع دمحمعلی شاه قاجار از قدرت،  بعد از فتح تهران به دست مشروطه 

العماره شروع بکار  در کاخ شمس» هيات مديره موقت«نفره به نام  ٢٠هياتی 

اين الدوله به رياست  کرد، قدرت را در ادارۀ امور کشور به دست گرفت و وثوق

کميسيون مزبور تصميمات زيادی اتخاذ کرد که از آن جمله . هيات برگزيده شد

توان به انتخاب عضدالملک به نيابت سلطنت و تعيين يک هيات وزيران  می

کميسيون عالی از . ها و ايجاد نظم در کشور اشاره کرد موقت برای گردش کار

ميرزا رسيدگی و موجبات  ميان خود پنج نفر را انتخاب کرد تا به حساب دمحمعلی

 .خروج او را از ايران فراهم نمايند

دار شد و همه روزه به اتفاق  الدوله رياست هيات پنج نفری را عهده وثوق 

الدوله در سفارت روس واقع در  الملک، حسينقلی نواب، مشارالسلطنه وثوق حکيم
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. کردند  کره میزرگنده حضور يافته، با دمحمعلی ميرزا درباره مسائل مبتالبه مذا

چرچيل نايب سفارت انگليس و بارونوسکی مستشار سفارت روس هم ناظر اين 

وقتی مذاکرات هيات با دمحمعلی ميرزا پايان يافت و شاه . ها بودند وگو گفت

مخلوع و نزديکان وی تهران را به قصد روسيه ترک کردند هيات عالی منحل 

الدوله رياست هيات مديره را  شد و يک هيات مديره جای آن را گرفت و وثوق

دار گرديد و در پی منحل شدن اين هيات مديره موقت به مقام وزير   عهده

 .دادگستری وقت رسيد

انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی پس از فتح تهران به صورت دو  

الدوله از تهران  در اين انتخابات وثوق. ای در تمام شهرهای ايران آغاز شد  درجه

الدوله  يندگی مجلس انتخاب شد و در نخستين روزهای اوليه مجلس، وثوقبه نما

چندين نطق مهم ايراد کرد و از خدمات کليه کسانی که در راه اعاده مشروطيت 

ها لوحه سپاس  مجاهدت کرده بودند سخن گفت و از مجلس خواست تا به آن

هدار از طرف مجلس شورای ملی دمحمولی خان سپ ١٢٨٨در مهرماه . بدهند

الوزرايی انتخاب شد و پس از چند روز وزيران خود را به   تنکابنی به رييس

. الدوله به سمت وزير عدليه تعيين شد در اين معرفی وثوق. مجلس معرفی کرد

الدوله تغيير کرد  های بعدی سمت وثوق  اين کابينه چهار بار ترميم شد و در ترميم

از يک سال زمامداری در اثر سپهدار پس . و به وزارت ماليه منصوب شد

الممالک را به   ها از کار کناره گرفت و عضدالملک، مستوفی  اختالف با بختياری

جانشين مستوفی، . الدوله سمتی نداشت در اين کابينه وثوق. رياست دولت برگزيد

الدوله را به سمت وزارت  سپهداربود و سپهدار درآخرين ترميم کابينه خود وثوق

السلطنه بختياری رسيد که   بعد از سپهدار نوبت به صمصام. کردداخله منصوب 

خان  در تمام پنج نوبت ترميم ميرزا حسن. پنج بار کابينه خود را ترميم کرد

الدوله  در اين کابينه وثوق. الدوله وزارت امور خارجه را برعهده گرفت وثوق
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بود و در تمام وزير   عالوه بر مقام وزارت مغز متفکر و کارگردان نايب نخست

 .کرد  جلسات مجلس نظريات دولت را درباره مسائل مملکت تشريح می

در اين کابينه دولت روسيه تزاری اولتيماتومی بربنای سه اصل به دولت ايران  

يکی از اصول اولتيماتوم اخراج . داد و دو روز مهلت برای اجرای آن قائل شد

برای بحث و اتخاذ تصميم درباره  .دار کل بود  مورگان شوستر آمريکايی خزانه

اين معضل جلسات مجلس شب و روز به صورت علنی و خصوصی تشکيل 

پرستانه   درآن ايام نطق وطن. ها بود  الدوله پاسخگوی تمام نطق شد و وثوق  می

شيخ دمحم خيابانی در مردم تأثير فراوانی کرد به طوری که دستجات مختلف عليه 

سرانجام مجلس از بين خود پنج نماينده انتخاب . دروسيه تظاهرات شديد کردن

در . کرده، به اتفاق هيات دولت اولتيماتوم را پذيرفتند و مجلس نيز منحل شد

السلطنه   خان عالءالسلطنه که بالفاصله بعد از صمصام ميرزا دمحمعلی  کابينه

 الدوله قرار گرفت، ولی تشکيل شد کماکان وزارت امور خارجه به عهده وثوق

رها کرده به اروپا     پس از چندی در دولت تزلزل ايجاد شد و وثوق وزارت را

. پس از بازگشت از اروپا در کابينه مستوفی به وزارت ماليه انتخاب شد. رفت

الدوله در اين سمت سازمان جديدی برای وزارت ماليه طرح و آن را پياده  وثوق

  .دان خود سپردکرد و تمام مشاغل حساس و کليدی را به خويشاون

 

  ثباتی وزير دوران بی نخست

ثباتی فرا  هجری شمسی که کشور را بی ١٢٩۵الدوله اولين بار در سال  وثوق

گرفته بود از طرف احمدشاه قاجار مأمور تشکيل کابينه شد، در اين زمان بين 

کشورهای انگليس و آلمان در جنوب ايران بر سر منافع استعماری جنگ در 

ها شد و به خاطر آن مردم زيادی کشته و  به پيروزی انگليسی گرفت، که منجر
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الدوله در اين زمان دوره چهارم مجلس شورای  به دستور وثوق. مجروح شدند

ها تشکل يافته  ملی تشکيل شد و تفنگدارانی که در جنوب به کمک انگليسی

 .معروف شدند» پليس جنوب«تر شده و بنام  بودند، منظم

ی نظامی دولت عثمانی بخش عظيمی از ايران را اشغال کرده در آن ايام نيروها

وزرای مختار روس و . بودند و قصد حمله به تهران و تصرف آن را داشتند

انگليس طی يادداشتی به وزارت امور خارجه قصد خروج خود را از تهران 

انتشار اين خبر موجب . اعالم و توصيه کردند شاه نيز بايد تهران را ترک کند

های خود را تعطيل و در مساجد تهران اجتماع کرده و  اصناف و تجار مغازهشد 

 .به حرکت شاه به خارج از تهران اعتراض کنند

هيات . ها را جويا شد شاه جلسه مشورتی تشکيل داده و نظر استصوابی آن 

الدوله در مقابل اوضاع آشفته آن  وثوق. مشورتی رأی به ابقاء شاه در تهران داد

رييس  به مقاومت نياورده استعفا داد واحمدشاه، عالءالسلطنه راروزتاب 

مجددا احمدشاه . برگزيد و او نيز از زير بار مسووليت شانه خالی کردالوزرايی 

الوزرايی را پذيرفته و کابينه خود  الدوله شد و او ناگزير رييس متوسل به وثوق

وزهای زمامداری در نخستين ر. را تشکيل داد و وزرای خود را معرفی کرد

موجوديت خود را اعالم و برنامه » کميته مجازات«ای به نام   الدوله کميته وثوق

هايی در مورد  خود را اعدام انقالبی خائنين کشور اعالم کرد و مرتبا شبنامه

الدوله و نزديکان او  قصد اين کميته از بين بردن وثوق. داد  ترور افراد انتشار می

خان مدير انبار غله   ق شد در مدت کوتاهی ميرزا اسمعيلاين کميته موف. بود

دار و کفيل وزارت   الدوله خزانه  دولتی، کريم دوانگر تروريست کميته، منتخب

السلطنه مدير روزنامه عصر جديد و ميرزا محسن  ماليه، عبدالحميدخان متين

 .اندالدوله را به قتل برس مجتهد معروف و متنفذ تهران و دوست نزديک وثوق
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وی فرمان انتخابات دوره . الوزراء بود ماه رييس ١١الدوله مجموعا  وثوق 

. ها از جمله تهران را آغاز کرد چهارم را صادر و انتخابات بعضی از شهر

    نفر برای مجلس چهارم انتخاب شدند و در ۶۵تقريبا در دوران زمامداری او 

لهستان از تاج و تخت سلطنت همان ايام نيکالی دوم امپراطور روسيه و پادشاه 

الدوله  وثوق. استعفا کرد و اوضاع روسيه دستخوش هرج و مرج انقالب شد

هياتی را به رياست سيدضياءالدين طباطبايی مدير روزنامه رعد برای مذاکره و 

اين هيات اوضاع روسيه را به ايران گزارش . عقد قرارداد به روسيه فرستاد

ی خود را نسبت به وضع وجود   ها رويه  آن گزارش داده و دولت ايران بر مبنای

کار  گيری از رياست دولت چندی بی  الدوله پس از کناره وثوق. روسيه اتخاذ کرد

الدوله وزير  در کابينه سلطان عبدالمجيد ميرزا عين ١٢٩۶بود تا در آبان ماه 

انی علوم و اوقاف شد، ولی حزب دموکرات آذربايجان به زعامت شيخ دمحم خياب

السلطنه در کابينه اعتراض کرده، خواستار  به عضويت وی و برادرش قوام

الدوله هم پس از دو ماه از کار کناره  دولت عين. ها از دولت شدند اخراج آن

الوزراء  السلطنه رييس  الممالک و صمصام  پس از او به ترتيب مستوفی. گرفت

  .الدوله رسيد شدند تا بار ديگر نوبت به وثوق

  

 الوزرايی و سرکوب کميته مجازات مين دوره رييسدو

ی پايان يافتن جنگ   مطبوعات کشور طی مقاالتی که در زمينه ١٢٩٧در تيرماه 

کردند، توجه شاه را به يک دولت   های خود منتشر می  جهانگير اول در روزنامه

قوی و مصمم که بتواند عالوه برايجاد نظم وامنيت در مملکت حقوق و خسارات 

وزير  ز دست رفتۀ ايران در جنگ را استيفا کند جلب وکم و بيش از يک نخستا

ها تبديل به تشکيل اجتماعات   سپس مقاالت روزنامه. کردند   مقتدرو قوی ياد می

ای از روحانيون به رهبری سيدحسن مدرس، حاج آقا جمال و سيددمحم   شد و عده
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يم شهر ری تحصن اختيار در مرقد حضرت عبدالعظ) امام جمعه تهران(امامی 

. السلطنه شدند نموده، با تشکيل جلسات و ايراد سخنرانی خواستار عزل صمصام

در نتيجه بازار . ای پيدا کرد  دامنه مخالفت با زمامداری صمصام ابعاد گسترده

های خود را تعطيل کرده و شرط بازگشت به   تهران از اصناف و تجار مغازه

احمدشاه در قبال اجتماعات و . لطنه اعالم کردندالس شغل خود را عزل صمصام

السلطنه  ها سر تسليم فرود آورد و صمصام تعطيل اصناف در مقابل خواسته آن

صمصام برای . الدوله را به جای او نشاند الوزرايی عزل و وثوق را از رييس

مبارزه با احمدشاه و اعتراض به عزل خود حکومت نظامی و کاپيتوالسيون و 

د ليانازوف را لغو کرده وبنای معارضه با شاه را گذاشت، ولی قراردا

الدوله به سرعت کابينه خود را تشکيل داد و امور کشور را به دست  وثوق

 .گرفت

دادگاه جنايی . الدوله دستگيری کليه اعضاء کميته مجازات بود اولين اقدام وثوق

چهار نفر از در نتيجه . فورا تشکيل و محاکمه آغاز و حکم الزم صادرشد

وی در گام . المدت محکوم شدند های طويل  اعضاء کميته اعدام و بقيه به حبس

های کشور را که پر از راهزن و غارتگر شده بود پاکسازی و امنيت  بعدی راه

 .را در بيشتر مناطق برقرار کرد

خان  الدوله قيام جنگل به رهبری ميرزا کوچک وزيری وثوق در زمان نخست

الدوله، وی در  های وثوق با وجود تالش. مال کشور به وقوع پيوستجنگلی در ش

وزيری وی نيز  ها ناموفق بود و اين نهضت تا بعد از نخست سرکوبی قيام گيالنی

وزيری برای اينکه بتواند دولت  همان ابتدای نخست    الدوله از وثوق. ادامه يافت

ر اين دوره همچنين ايران د. ها کمک مالی گرفت باثباتی داشته باشد از انگليس

الدوله در  ترين کار وثوق اما مهم. برای اولين بار به مجمع جهانی ملل دعوت شد

ميالدی با دولت انگلستان بود که بر اساس آن ١٩١٩اين دوره بستن قرارداد 
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الدوله برای بستن اين  شد وثوق گفته می. الحمايگی اين دولت درآمد ايران به تحت

فتی نيز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دريافت کرد و به قرارداد پول هنگ

خاطر اين خدمتی که برای دولت انگلستان انجام داد تا آخر عمرش در حفظ جان 

 .و مال او و کسانش، بيشتر از هر کس ديگر کوشش و حمايت صورت گرفت

ست ها برای رسيدن به اهداف خود در اين پ ها سعی داشتند او را سال انگليسی  

ها و مخالفت زيادی که در داخل با او  حفظ کنند، اما سرانجام با کارشکنی روس

ميالدی شد و پس از آنکه در جريان کوشش برای ١٩١٩به خاطر بستن قرارداد 

تصويب اين قرارداد متهم به دريافت رشوه از دولت انگليس شد، احمدشاه به 

  .وزيری برکنار کرد اجبار او را از نخست

 

  سکوت در مرگ تا مجلس ايندگینم از  

وزيری  هجری شمسی از نخست ١٢٩٩الدوله در تيرماه سال  بعد از آنکه وثوق 

الدوله  عزل شد، به جای او مشيرالدوله مأمور تشکيل هيات دولت شد، وثوق

هجری  ١٣٠۴ها در لندن و پاريس بسر برد تا اينکه در  عازم اروپا شد و سال

 .شمسی به ايران بازگشت

در کابينه حسن مستوفی به سمت وزير ماليه  ١٣٠۶الدوله در خرداد  وقوث 

تعيين و معرفی شد و در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی به نمايندگی از 

در ترميم کابينه به وزارت عدليه  ١٣٠۶در شهريور . تهران انتخاب گرديد

 منصوب شد و دکتر مصدق وکيل مجلس بر صالحيت او به خاطر امضای

الدوله در  وثوق. ايراد گرفته و او را صالح برای وزارت ندانست ١٩١٩قرارداد 

 .پاسخ مصدق نطق مهمی ايراد و به دنبال وی مدرس بياناتی ايراد کرد
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اکبر  از کابينه خارج شد و جای خود را به علی ١٣٠۶الدوله در بهمن ماه  وثوق 

در دوره هفتم بار . رلمان رفتداور داد و چون به نمايندگی انتخاب شده بود به پا

ديگر از تهران به وکالت رسيد و در غالب سفرهای رضاشاه به اطراف کشور 

وثوق پس از خاتمه مجلس هفتم وکيل نشد و غالبا در . کرد  او را همراهی می

به جای ذکاءالملک فروغی به رياست  ١٣١۵در . برد  تهران و اروپا به سر می

ب سه سال در رأس فرهنگستان باقی ماند تا اينکه فرهنگستان منصوب شد و قري

. الدوله باز به اروپا رفت موجب برکناری وی شد و وثوق ١٣١٨کندی کار در 

به ايران بازگشت و نامزد سفارت ايران در آمريکا شد، ولی  ١٣٢١وی در 

های  برای او از ترکيه پذيرش رسيد که آن را نپذيرفت و به ثبت دادن زمين

ها سند  انيه پرداخت و با استفاده از قدرت برادرش برای تمام آناطراف سليم

 .مالکيت گرفت

الدوله که در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود، در باغ  حسن وثوق 

وی را . درگذشت ١٣٢٩ماه  کرد تا اينکه سرانجام در بهمن سليمانيه زندگی می

اش ميان هفت دختر و  ام دارايیدر مقبره خانوادگی واقع در قم دفن کردند و تم

 .يک پسرش تقسيم شد

 :منابع

 شرح حال رجال ايران، مهدی بامداد، نشر زوار

 سرا الدوله، ابراهيم صفايی، نشر کتاب وثوق

 رهبران مشروطه، ابراهيم صفايی، نشر جاويدان

  زاده، پژوهشکده باقرالعلوم الدوله، رحمان فتاح وثوق
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  الدوله وثوق  خان حسن ميرزا : االسالمی شيخ جواد دکتر ◀ 

  

ميرزا حسن «دکتر جواد شيخ االسالمی پژوهشگر تاريخ معاصرايران دربارۀ 
اوفرزند ارشد ميرزا ابراهيم خان معتمد السلطنه : می نويسد» وثوق الدوله

پسرميرزا دمحم قوام الدوله، پسر ميرزا تقی قوالدوله، پسرآقا هاشم آشتيانی، 
صدر (خواهرزادۀ حاج ميرزا علی خان امين الدوله پسرآقا محس آشتيانی و

هجری  ١٢٩٢بود که در ماه ربيع االول ) اعظم مشهور مظفر الدين شاه قاجار
آقا محسن . در تهران پا به عرصۀ وجود گذاشت) ميالدی  ١٨٧۵( = ثمری 

چهار پسر داشت که  سه تن از آن ها در رأس ) ّجد اعالی اين خانواده( آشتيانی 
  :از رجال و ناموران برجستۀ ايران قراردارندسلسله 

فرزند ارشد آقا محسن، ميرزا کاظم آشتيانی است که ّجد اعالی ميرزا  – ١
ميرزا ( هدايت وزير دفتر و سه تن از نخست وزيران ايران در قرن کنونی 

  .می باشد) دکتر مصدق  –دکتر متين دفتری  –حسن مستوفی الممالک 

محسن، ميرزا هاشم آشتيانی است که در رأس شاخۀ دومين فرزند آقا   - ٢
در جزء نواده های مشهور ميرزا هاشم، از . ديگری از اين خانواده قرار دارد

سرتيپ ارفع، و شکوه ) نخست وزيران سابق ( وثوق الدوله، قوام السلطنه 
  .الملک می توان نام برد

صاحب ديوان،  سومين فرزند آقا محسن، آقاسی بيگ است که ميرزا شفيع - ٣
وثوق السلطنه دادور، و دکتر احمد فرهاد معتمد، از احفاد و نواده های وی 

  .هستند

ظاهراً اوالدی نداشته است ) به نام آقای رحيم ( فرزند چهارم آقا محسن  - ۴ 
  .زيرا در شجره نسب اين خانواده نامی از اعقاب او ديده نمی شود
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را از پارسی وعربی و رياضی و وثوق الدوله تحصيالت معمول زمان خود 
که هنر اخير ( انشاء و استيفا و حکمت و فقه و اصول و ادبيات و حسن خط 

در خانۀ ) باالخص برای  مستوفيان آن دوره از اهّم  ضرورت  شمرده می شد
پدری و در نزد اساتيد بزرگ آن زمان فرا گرفت و مخصوصاً مدتی زير دست 

ه کارکرد و با عادات وسليقۀ کشورداری او از دائی اش ميرزا علی امين الدول
سالگی به فرمان ناصرالدين شاه چای پدر را در  ٢٢در . نزديک آشنائی يافت

چند سال بعد . مستوفی گری ايالت آذربايجان گرفت و ملقب به وثوق الملک شد
لقبش را از وثوق الملک به وثوق الدوله ) در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه(

  .ند  و با همين عنوان تا آخرعمر مشهوربودتبديل کرد

که انتحابات مجلس ) هجری قمری١٣٢۴( دردورۀ اول مجلس شورای ملی 
صنفی بود ازطرف  تهران  به نمايندگی انتخاب و پس از چندی به عنوان نايب 

در دورۀ استبداد .  اول در نخستين دورۀ مجلس شورای ملی ايران  برگزيده شد
اجباراً از )  که محّمد علی شاه مجلس را بست ١٩٠٨ی پس از کودتا( صغير

پس از فتح تهران به دست . سياست گنار رفت اما کسی متعّرضش نگرديد
درآمد و سپس ) حکومت موقت ايران( مشروطه خواهان، عضويت هيئت مديره 

ترقيات دولتی اش .  در کابينۀ سپهدارمحّمد ولی خان تنکابنی  وزير دارائی شد
يک بار وزير فرهنگ فرهنگ .  ريخ به بعد سريع، مکّرر، و مداوم بوداز اين تا

، دو بار وزير دادگستری، دو بار وزيرکشور، چهار بار وزير دارائی، شش بار 
در دورۀ  دوم . ( وزير  خارجه شد، و دوبار هم  به مقام نخست وزيری رسيد

  ).سيها امضا کردرا با  انگلي ١٩١٩نخست وزيری اش بود که  قرار داد نافرجام 

. چنانکه اشاره کرديم قضاوت در بارۀ وثوق الدوله کاری است بس دشوار
اشتباه کرد و ازهول حليم به ديگ افتاد جای ١٩١٩دراينکه در بستن قرارداد  

اما با قضاوت مرحوم  بامداد در بارۀ  وی هم نمی توان . هيچ گونه ترديد نيست
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  -جلد اول (او در تاريخ رجال ايران   .همين طور بی قيد و شرط  موافقت کرد
  :می نويسد)   ٣۵١ص 

تا ( وثوق الدوله  مردی بود با سواد، با هوش، نويسنده، ناطق، فعال، پرکار... 
: ولی به تمام معنی خائن و نادرست که گفتۀ سنائی ) اينجا عين حقيقت را گفته

... اش صادق است چو دزدی با چراغ آيد  گزيده تربود کاال،  کامالً در باره
رجالی که در اين صد و پنجاه سال اخيرصدر اعظم ، يا نخست وزير ما شده اند 

اما چون بدبختانه ملّتی در . اکثراً مردمانی اليق و با نبوغ و با استعداد بوده اند
کار نبوده که در صورت کشف شدن اعمال خطا، جرم، جنايت، يا کارهای 

و  کيفرهائی را که سزای ارتکاب اين قبيل  نامجاز، از آنها باز خواست کند
اعمال است در کف دستشان بگذارد، نيز از اين جهت که ملت   ايران در 
عرض سالهائی که اين قبيل اشخاص مصدر کار بوده اند ميان قدرت دو حريف 

مانند گندمی که بين دو سنگ آسياب ) انگلستان و روسيه ( پر زور و پر خدعه 
و الش بوده و اراده ای از حود نواشته است، رجال سود جوی و افتاده باشد خرد 

جاه طلب ايران به جای اينکه ترقيات خود را از راه  خدمت به مردم کسب کنند 
 ) ١.(از طريق تقرب به بيگانگان اين منظور را حاصل می کرده اند

ر د) ميرزا ابراهيم خان معتمد السلطنه( می گويند وقتی که پدر وثوق الدوله 
گذشت از ارثيّه و ماترک  پدر فقط يک جلد قرآن به او رسيد و خودش هم آن را 

اما وقتی که خودش بدرود حيات گفت  از راه استفاده های نامشروع . قبول کرد
در  خيانت . که در اين مملکت شرقی متداول است دارای ميليارد ها  ثروت بود

تان که ايران را تحت الحمايۀ با انگلس ١٩١٩به مملکت به واسطۀ عقد قرارداد 
آن دولت قرار می داد و چيزهای ديگر، او را می توان سر آمد رجال خائن 

  ) ٢!...(ايران شمرد

اّما . بامداد روی احساسات ملّی خود حرف زده و چندان تقصيری هم نداشته
نسلی از نويسندگان ايران که از مرز پنجاه سالگی گذاشته ايم و شاهد  -برای ما
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ال و اقدامات پيشه وری ها و زاهدی   ها بوده ايم ، برای ما که با دو چشم اعم
خود دزدان قّهار و خيانتکاران طراز اول از نوع  کسانی که کشور   خود را 

به بيگانگان فروختند ديده ايم، برای ما که از تلويزيونها و ١٣٣٢درکودتای
عمر برای بيگانگان  راديوهای کشورمان اعترافات سران حزب توده را که يک

جاسوسی می کرده اند از زبان خود آنها  شنيده ايم،  برای ما  که شاهد غارت 
شدن ميليارد ثروت اين مملکت به وسيلۀ سرمايه داران و دزدان   عظيم الشأن 

وثوق الدوله را بايد سرآمد رجال « برا ی ما  اين فتوای ظالمانه که   -بوده ايم 
او ممکن است به علم ، يا به سهو، . ير ممکن استغ» خائن   ايران شمرد

دفاعی که مرحوم مدرس سالها بعد . مرتکب يک خبط بزرگ سياسی   شده باشد
و مشروح آن نطق تاريخی وثوق الدوله  را خيانتکار ( از او درمجلس کرد

، و به هر تقدير اگر هم خيانتی کرده باشد، مسلماً ) بالعمد نمی دانسته است
جال خائن ايران نيست و خائن ترها  از او  بدبختانه  فراوان در اين سرآمد   ر

  .آب و خاک ظهر کرده اند

اًما آن مسئلۀ ثروت بيکران وثوق الدوله، و راههائی که برای انباشتش به کار 
مگر اينکه مدارکی قاطع و شکننده در ( می برد، متأسفانه قابل  تگذيب نيست 

ويسنده ای به دقّت و  انصاف مرحوم عبدهللا مستوفی حتی ن). ردّ اتهام ارائه شود
عين همين ترديد را دارد و با توجه به حقوق ديوانی و در آمد مشروع  وثوق 

  ! الدوله ، می پرسد که او اينهمه آالف و الوف را از کجا  آورده بوده  است

ست يکی از بهترين و مستندترين رساله هائی ا( مستوفی در رسالۀ ابطال الباطل
که در همان تاريخ عقد قرارداد نوشته است و عواقب زيان آور کار وثوق الدوله 

مسئلۀ ثروت کالن نخست ) را با انشائی فصيح و روان و ساده تشريح  می کند
  ) :روی سخنش با وثوق الدوله (وزير پيشين را پيش می کشد ومی نويسد

ما در كار، بلكه تمام ن دفعۀ شيل ومشتاقيم كه نه فقط ورود ايما یليما خ...
د، همه را مديون يا متكفل شده) پس ازانقالب( زده سالين سيكه درا یخدمات دولت
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عالقه به وطن و ناشی از ايمانتان به فداکاری و جلوگيری از توسغۀ مصيبتها 
 اما با دم خروسهائی که از جيبتان بدرآمده است وهمه می بيندچه گنيم؟ . بدانيم

جان يكه از شغل مستوفی گری آذربا) مشروطه( انقالب شما در بدو  یدارائ
و عمارت مختصر آن بود كه در مقابل  ین باغ فعليد، منحصر بهمياستعفا كرد

زده سال، حقوق هائی  كه از ين سيدر ا. ديآن هشت هزار تومان مقروض بود
 :ن استيد  قلم به قلم معيا گرفته یبابت خدمات دولت

)= که بيست ماه بيشتر طول نکشيد( ريوطه صغحقوق دوره وكالت در مشر - ١
 )٣.(صد تومانيمن حيث المجموع س

  ):۴(در مشروطه دوم یحقوق وزارت - ٢

  دو ماه  در وزارت  دادگستری   -الف 

  )در نوبت های مختلف ( چهارده ماه در وزارت دارائی   - ب 

  )در نوبت های  مختلف ( ست و هفت ماه در وزارت خارجهيب   - ج 

  كماه در وزارت کشوري  -د 

  ست روز در  وزارت علوم و اوقاف يب - هـ 

  روز  ٢٠ماه و  ۴۴= جمع كل  

هزار تومان و حقوق بيست  ٢٢ماه آن از قرار ماهی پانصد تومان  ۴۴که حقوق 
تومان، و  ۶۶۶از قرار ماهی هزار تومان ، )  در وزارت  علوم( روز بقيه 

  .تومان می شود ٢٢۶۶۶= جمعاً 

از قرارماهی ) ماه  ٢۶کالً ( ق نخست وزيری در دو نوبت حقو - ٣ 
  .تومان ۵٢٠٠٠=  دوهزارتومان
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که درعرض اين مدت ( ايام  خانه نشينی و بيکاری به مدت هفت سال   - ۴ 
از قرار سالی  )  ازتمام حقوق بازنشستگی  و مزايای ديوانی استفاده می کرديد

  .تومان ١٢۶٠٠= يک هزار و هشتصد  تومان 

 ٨٧۵۶۶نا به حساب فوق، جمع حقوق  و درآمد ديوانی شما در اين سيزده سال ب
  .تومان بوده است

  :اما مخارج زندگانی شما 

  .تومان ١٨٠٠٠= در سه سال اول  قرارسالی شش هزارتومان   - ١ 

٢ -   ً  ١٢٠, ٠٠٠در ده سال آخر رويهرفته سالی دوازده هزار تومان، جمعا
  .تومان

  .تومان ٨٠٠٠=  يد زمين  وساختمان خانه قرض برای خر  - ٣

  تومان  ١۴۶,  ٠٠٠جمع  سه فقره هزينه های شما 

مقايسه ) تومان ٨٧۵۶۶(= می شود که وقتی با رقم کل در آمدتان در اين مدت 
تومان را نشان  می دهد  که اين کسری را هم   ۵٨۴٣۴شود يک رقم کسری  

سه چهار سال اخير از راههای می توان از بابت عايدات امالکی که در اين 
 -الزرع«غيرمشروع دست و پا کرده ايد به مفادّ آن اصل فقهی که می گويد 

 ً به حساب در آمد مشروعتان گذاشت و گفت که دخل »  للزارع و لو كان غاصبا
 . و خرجتان توازن داشته   است

 یرآن خطك قيهم جز )ميرزا  ابراهيم معتمد السلطنه ( از اموال مرحوم والدتان 
د، يقوام السلطنه مصالحه فرمود یكه سهم خود را از آن قرآن، به برادرتان آقا

 .ديا تصرف نكرده یزيچ

آالت  چه و مبل، اثاث ، طال و نقرهيو قال ینهمه قاليپس مخارج ساختمان خانه، ا
الن وهمدان و مازندران و ملك يل، امالك گيو جواهرات، اسب و كالسكه و اتومب
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نه های يه، و چهل هزار تومان هزينۀ ساختمانهای آن ، و نقديمانيييالقی سل
  )۵... (ره، و غيره را از کجا آورديد؟يل یبانك ،براتها یموجود ، پولها

پاسخ دادن به اين سئوال حساس متأسفانه از عهده ما خارج است زير مربوط به 
کالن وثوق  اما کشف  منبع دارائی .  سالهای قبل از روی کار آمدن پهلوی است

چندان  دشوار نيست و مفتاح  رمز آن    ١٣٢٠الدوله  در دورۀ بعد از شهريور
  :را مرحوم  مهدی بامداد در اختيارمان  گذاشته است

پس از استعفای رضا شاه  پهلوی از سلطنت،  کار و بار  ١٣٢٠در سال ... 
ز نخست وثوق الدوله خيلی رونق گرفت و با استفاده از وضع مساعدی که پس ا

وزير شدن برادرش قوام السلطنه ايجاد شده  بود فوراً از موقع استفاده کرد و 
که از چهار  سوی ) ميليون مترمربع ٣۵به مساحت ( اراضی شرق تهران را 

از آن جا که وضع . باغ سليمانيه گسترش داشت به نام خود تقاضای ثبت نمود
بسيار درهم ) رخاک ايرانبه علت حضور قوای اجنبی د(مملکت در اين تاريخ 

برهم بود وزمينهای بايد اطراف سليمانيه هم ارزشی چندان نداشت، کسی  جلو 
)  زيرا برادر متقاضی  نخست وزيرايران بود( ثبت دادن اين زمينها را نگرفت 

اين سی و پنج ميليون  .  و قبالۀ  مالکيتشان به اسم  وثوق الدوله صادر شد
تومان به فروش  ٢٠٠الدوله اکنون تا متری  اراضی غصبی را وراث وثوق

  ) ۶....  (رسانده اند و می رسانند

درست سی سال پس از بهم خوردن ( شمسی  ١٣٢٩وثوق الدوله  در بهمن ماه 
واقع ( در تهران درگذشت و در مقبرۀ  خانوادگی   ٨٠به سن  ) بساط قرار داد

رگش ميان هشت دختر و دارائی کالن وی پس از م.  به خاک سپرده شد) در قم 
  ) ٧. (يک پسر تقسيم شد
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  : پی نوشت ها 

بامداد در آن قسمت از نوشته اش که به نبودن ملت در صحنۀ سياستهای آن   - ١
خود رضا شاه  پهلوی . زمان گوشه می زند، بدبختانه عين حقيقت رابيان می کند

ک با که دوستی بسيار نزدي) صاحب اختيار(توسط غالمحسين خان غفاری 
مرحوم ميرزا حسن خان مستوفی داشت پيامی به اين مضمون برای وی 

به اين رفيقت مستوفی بگو اين اندازه به ملّت تکيه « : فرستاد) مستوفی الممالک(
مخبرالسلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، ص ( » .ملتی درکارنيست. نکند
۵٠٢.(  

   ٣۵١مهدی  بامداد ، تاريخ  رجال ، جلد  اول ، ص   - ٢

دربدوتأسيس مجلس شورای ملی به وکال حقوق نمی دادند و گويا در اواخر  – ٣
  .دورۀ اول بود که مختصر حقوقی برای آن ها تعيين شد

دوره ای  از مشروطيت ايران که پس از خلع دمحم علی شاه آغاز شد ،   -  ۴
  .مشروعيت  دوم می نامند

   ٢١ – ٢٢ص ، ص ٣عبدهللا مستوفی ،شرح زندگانی من، جلد   - ۵

سال »  اکنون « بامداد  از کلمۀ . ٣۵٢مهدی بامداد، رجال جلد اول ،  ص   - ۶ 
  .شمسی است در نظر دارد ١٣۴٧انتشار کتابش را که 

که مردی  است فاضل  و )  علی وثوق ( وثوق الدوله  فقط يک پسر  داشت   - ٧
  .وارسته

  :رتند از دخترهای هشتگانۀ وقوق الدوله به ترتيب ارشديّت عبا 

  )همسر دکتر اميراعلم( خانم افسر وثوق   - ١

  )همسر امير اکرم قراگوزلو( خانم عشرت وثوق  – ٢
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  )همسر شاهزاده يدهللا عضدی ( خانم توران وثوق  – ٣

همسر نظام الدين امامی خوئی پسر حاج  امام جمعه ( خانم  ملکه وثوق  – ۴
  )خوئی 

  )تر جواد آشتيانی همسر سناتور دک( خانم قمر وثوق  – ۵

  )همسر  دکتر معاون( خانم منصوره  وثوق  – ۶

  )همسر علی امينی ( خانم  بتول وثوق  – ٧

  )همسر دکتر عبدالحسين طبا( خانم مهين وثوق   - ٨

حسنعلی منصور و ( دو تن از دامادهای مرحوم نظام الدين خان امامی خوئی  
  .وی  دوم نخست وزير شدندهردو در دوران سلطنت پهل)  امير عباس هويدا 

صص  – ١٣٧٠ –نشر گفتار  –به کوشش باقر عاقلی »  مشاهير  رجال « 
١۶١ – ٢۵٧   
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 مسعود اکبر  ( الدوله صارم رزايم اكبر ( 
  

ش در اصفهان، ملقب به صارم الدوله و يكى از  ١٢۶٣اکبر مسعود متولد 
پس از . توجه پدرش بود دوازده پسر ظل السلطان است كه فوق العاده مورد

ل به يالت مقدماتى وفراگرفتن دروس مختلف براى ادامه تحصيانجام تحص
عالء انگلستان اعزام گرديد و دريكى ازمدارس شبانه روزى لندن تحت نظر

ل ياست تحصيس در رشته اقتصاد و سيوزير مختار وقت ايران در انگلالسلطنه 
چند سفر ديگر با پدر و برادران . ت به ايران بازگشتيكرد و قبل از مشروط

در اصفهان گاهى . خود به اروپا نمود ولى كار مهمى در دستگاه دولتى نداشت
بعد از فوت مظفرالدين شاه براى سلطنت . در امور نظامى مداخله مىكرد

ت پرداخت ولى مورد غضب دمحمعلى شاه واقع شده يبرادرش جالل الدوله به فعال
ت پرداخت و ير انگلستان براى سرنگونى شاه به فعالمغضوبا به اروپا رفت و د

سرانجام پس از خلع دمحمعلى شاه و خروج وى از ايران به تهران آمد و در زمره 
رجال قرار گرفت و از طرفداران پروپا قرص انگلستان در ايران و معاون 

س الوزرائى يرزا فرمانفرما به رئين ميكه عبدالحس ١٢٩۴در . وزير شد
رزا صارم الدوله را به وزارت فوائد عامه و تجارت ييد اكبر ممنصوب گرد
پس از سقوط فرمانفرما . مدت اين وزارت از دو ماه تجاوز نكرد. منصوب نمود

س الوزرائى يبراى بار سوم دمحم ولى خان تنكابنى با لقب سپهساالر اعظم به رئ
برگزيده شد نه او به وزارت امور خارجه يرزا در كابيمنصوب گرديد و اكبر م

ن دولت بود يدر هم. س اداره مىكرديل دولت انگلياست خارجى را مطابق ميو س
س موافقت گرديد يكه در مقابل دريافت هر ماه دويست هزار تومان از دولت انگل

ت يصارم الدوله گذشته از مسؤول. ه و قشون به آنها واگذار شوديكنترل مال
انت مداخله يدر اين خبط با خمشترك وزيران به عنوان وزير امورخارجه 

  او در آن سمت توانست ظل السلطان پدر خود را مجددا به حكومت . داشت
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س يكه وثوق الدوله براى بار دوم به رئ ١٢٩٧در . اصفهان منصوب نمايد
ن و ييه تعيرزا صارم الدوله  را به وزارت ماليالوزرائى منصوب گريدد، اكبر م

ن يوثوق الدوله از اول. ه بودينه نصرت الدوله  وزيرعدليدر آن كاب. دمعرفى كر
روزهاى تصدى رياست دولت با انگلستان براى انعقاد يك قرارداد وارد مذاكره 

ه در آن مذاكرات يه و صارم الدوله وزير مالينصرت الدوله وزيرعدل. گرديد
و تن از وزيرانش با يكسال مذاكرات وثوق الدوله و د. شركت تام و تمام داشتند

ن يكه احمد شاه براى اول ١٢٩٨مه ى يد تا در نيس به طول انجامينمايندگان انگل
بار عزم اروپا نمود آن را انتشار داد و سمت نصرت الدوله  را از وزارت 

ر و او را همراه شاه به اروپا فرستاد تا جهت ييه به وزارت امور خارجه تغيعدل
وثوق الدوله و دو تن از . ء قرارداد اقدام كندراضى ساختن شاه براى امضا

ره رشوه يوزيران نامبردهاش براى اجراى قرارداد مبلغ يكصد و سى هزار ل
ن يم ديگر بالمناصفه بيمى از آن را وثوق الدوله و نيدريافت داشته بودند كه ن

م شده بود، ولى قرارداد به جهاتى سر نگرفت يصارم الدوله و نصرت الدوله تقس
نه وثوق الدوله در يكاب. دولت انگلستان درصدد پس گرفتن رشوه پرداختى شدو 

در دولت بعدى كه به رياست . پس از ورود احمدشاه به ايران استعفا كرد ١٢٩٩
ل يافت صارم الدوله والى و حكمران غرب شد و يرالدوله تشكيرزا حسن مشيم

بعد از . ت گرفتبه كرمانشاه رفت و امور حكومتى آنجا را با قدرت در دس
اءالدين، صارم الدوله  قصد خروج يد ضيو نخست وزير شدن س ١٢٩٩كودتاى 

رين رفت كه از آنجا ايران را ترك كند ولى يبه قصر ش. از ايران را داشت
ناگهان از اين اقدام منصرف گرديد و مجددا به كرمانشاه بازگشت و در مقر 

ط او با دولت مركزى حسنه حكومتى به رتق و فتق امور پرداخت؛ ولى رواب
اءالدين ماژور محمود خان پوالدين و يد ضيس. م داشتندين از هم بينبود و طرف

چند صاحب منصب ديگر را به كرمانشاه فرستاد و به رژيمان ژاندارمرى 
پوالدين پس از . رنديكرمانشاه دستور داد تحت امر و فرماندهى پوالدين قرار بگ

. م، عمارت حكومتى را محاصره نموديرمهاى مقورود به كرمانشاه با ژاندا
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صارم الدوله  به قواى محلى خود كه متجاوز از يكصد و پنجاه نفر مسلح بودند 
. ن آغاز شدين طرفيجه جنگ بيراندازى و رفع محاصره را داد، در نتيدستور ت

روز گرديد و يروى ژاندارم پيعدهاى از دو طرف كشته شدند ولى سرانجام ن
ر و به تهران اعزام يى را خلع سالح نموده و صارم الدوله را دستگافراد وال

اء در يد ضيپس از ورود به زندان قصر اعزام شد و تا پايان حكومت س. داشتند
كارى نداشت، گاهى در تهران و  ١٣٠٧صارم الدوله  تا . زندان بسر مى برد

حكومت  دگى به امالك خود بود ولى با اركانيزمانى در اصفهان مشغول رس
در دوره هفتم از . مورتاش و نصرت  الدوله  نزديكى و مراوده داشتيمانند ت

چند ماهى در مجلس بود كه اوضاع . اصفهان به نمايندگى مجلس انتخاب شد
ر نظامى دولت به يتداب. ان برداشتنديفارس مغشوش شد و عشاير سر به طغ

رزا صارم يه  اكبر مشنهاد نصرت الدوله، رضاشايد و سرانجام به پيجائى نرس
اين انتصاب نه تنها كارى از . اراتى داديالدوله  را والى فارس نمود و به وى اخت

ب هللا خان يرلشكر حبيناگزير ام. ش نبرد بلكه اوضاع منطقه آشفته تر شديپ
راز رفت و اوضاع را از نزديك بررسى نموده به شاه گزارش داد يبانى به شيش

رس انگشت نصرت الدوله  و صارم الدوله  هر دو كه در كار شورش عشاير فا
ف شد و صارم الدوله  والى فارس يدر تهران نصرت  الدوله  توق. در كار است

چندى در زندان بود تا اينكه . اره به تهران انتقال يافته به زندان رفتيبا ط
 ١٩١٩سها براى انعقاد قرارداد يرضاشاه از وى مطالبه پولى را كه از انگل

د و يره هاى دريافتى را به خزانه دولت برگردانيصارم الدوله  ل. ه بود، كردگرفت
رى را انتخاب كرد و جز به امور يولى از آن تاريخ گوشه گ. از زندان آزاد شد

كشاورزى و ملكدارى به كار ديگرى نپرداخت بطوريكه در مدت سلطنت رضا 
ان برنداشت نشانى يز مد و شايد علت اينكه شاه او را ايشاه گزندى به وى نرس

بود كه از دولت انگلستان داشت زيرا جان و مال صاحبان نشان از هر تعرضى 
از سلطنت استعفا و عازم  ١٣٢٠شهريور  ٢۵رضاشاه روز . مصون بود

اصفهان شد و قرار بود در منزل او ساكن شود ولى صارم الدوله  روى خوشى 
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. روزه شاه سابق درنظر گرفت نشان نداد و منزل كازرونى را براى توقف چند
در مدتى كه شاه در اصفهان بود صارم الدوله  صبح و عصر او را مالقات 

رضاشاه در اين مالقاتها مصرا از . مىكرد و در اين گفتگو احدى مداخله نداشت
سها بكند ولى تصور يصارم الدوله  درخواست كرده بود كه سفارش او را به انگل

 .ن تعهد اخالقى خود را انجام داده باشدنميرود صارم الدوله  اي

ن الفوت چون يك سلطان بى تاج و تخت در يتا ح ١٣٢٠صارم الدوله از سال 
اسى مداخله يز در تهران ظاهر مىشد ولى به امور سياصفهان مىزيست و گاهى ن

ار مجلل براى خود تدارك ديده ياى نداشت و از عوايد سرشار خود زندگى بس
وى اين مأموريت را . ى عضويت مجلس مؤسسان انتخاب شدبرا ١٣٢٨در . بود

صارم الدوله  امالك زيادى در اصفهان داشت . پذيرفت و در مجلس شركت كرد
كه از يك سال قبل از اصالحات ارضى شروع به فروش آنها كرد بطورى كه 

صارم . هنگام اجراى قانون اصالحات ارضى تمام امالك به فروش رفته بود
رزا على اصغرخان اتابك اعظم بود، در جوانى با خانم افتخار ياد مالدوله  دام

وند زناشوئى بست و ثمره اين ازدواج ياعظم يكى از دختران چهارگانه اتابك پ
. حسن اكبر و مهندس خسرو هدايت دامادهاى او بودند. دو دختر و يك پسر بود

و تأسفآورى ماريهاى گوناگون وضع بد ياكبر مسعود در اواخر عمر در اثر ب
در حدود نود  ١٣۵٢در . داشت و غالبا با داروهاى مسكن به خواب مىرفت

  .سالگى دراصفهان درگذشت

جلدسوم » شرح رجال سياسی و نظامی  معاصر ايران« دکتر باقر عاقلی: منبع
   ١۴٢٠ – ١۴٢٣، صص  ١٣٨٠نشرعلمی، نشر گفتار،  –
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  ششم فصل 
  
کجای اين قرارداد بد است؛ هر جايش بد : پرسيدند هی می آمدند پيش من و به اصرار می«

من سر از اين حرفها و نوشته های شما در نمی آورم : می گفتم . است ، بفرماييد اصالح کنيم 
من يک نفر آخوندم ؛ اما همين قدر تشخيص می دهم که ماده اول . ؛ چون اهل سياست نيستم 

، بی نهايت خطرناک است ، چون نشان می اين قرارداد که استقالل کشور را تضمين می کند 
تاکيد روی استقالل يک دولت مثل اين . دهد، توطئه ای عليه آن استقالل در شرف انجام است 

  »!سيد ، من حاضرم سيادت تو را به رسميت بشناسم: است که کسی به من بگويد

  »مجلس شورای ملی  ١٣٠٣بان آازنطق زنده ياد سيدحسن مدرس در جلسۀ دهم « 

  

  :انگليس و ايران داد قرار کامل متن   - ◀

  

 قرارداد سياسی و نظامی –الف  * 

انگلستان  نظربه عوالم محبت ودوستی که اززمانهای گذشته ميان دولتين ايران و 

ايجاب می کند  بسته است، و با اعتقاد به اينکه منافع مشترک و سياسی طرفين 

را به حد اعال  فاه و سعادت ايرانيان که اين دوستی در آينده استحکام يابد و ر

افزايش دهد، لذا ايران از يک طرف، و وزيرمختاراعليحضرت پادشاه انگلستان 

از طرف ) امضا می کند که بنام دولت متبوعش اين قرارداد را ( در تهران

  : ديگر، در مواد و شرايط زير توافق کردند

ممکن  مؤکد ترين بيانی که  حکومت بريتانيای کبير به صريح ترين و - ماده يک

استقالل  است قولها و وعده هايی را که در گذشته بارها داده است داير بر اينکه 

يکبار  و تماميت ارضی ايران را محترم بشمارد، همه آن قولها و تعهدات را 

  » .ديگر، ضمن قرارداد کنونی، تاکيد و ابرام می کند

هر  می گيرد که به خرج دولت ايران  حکومت بريتانيای کبير برعهده – ٢ماده 
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مذاکرات  عده مستشار و کارشناس که حضورشان در ايران، پس از شور و 

ايران بگذارد  الزم ميان طرفين، ضرور تشخيص داده شود، در اختيار حکومت 

استخدام اين  . تا اصالحات الزم را در وزارتخانه ها و دواير دولتی آغاز کند

ايران و طرف  های دو جانبه که يک طرف آن حکومت مستشاران طبق کنترات

در انجام وظايفی  ديگرش مستشاران مورد نظر هستند صورت خواهد گرفت و 

  .خواهد شد که عهده دار می شوند اختيارات الزم و مکفی به آنها داده 

ايران  نحوه اين اختيارات در همان پيمان نامه هائی که قرار است ميان حکومت 

  .ن مستشاران منعقد گردد، تعيين و تصريح خواهد شدو خود اي

افسر  حکومت انگلستان متعهدمی شود، به هزينه دولت ايران، هرتعداد  – ٣ماده 

مختلط  که به تشخيص کميسيون ) از نوع جديد( و هر ميزان اسلحه و مهمات 

. قراردهد نظامی برای نوسازی ارتش ايران الزم باشد در اختيار حکومت ايران 

عضويت  اين کميسيون مختلط که در آن افسران ايرانی و انگليسی بالسويه 

. شد خواهند داشت، بيدرنگ پس از امضای قرارداد فعلی تشکيل خواهد 

در داخل  حکومت ايران تشکيل يک چنين ارتش متحد الشکل را برای ايجاد نظم 

  .مملکت و حفظ تماميت و امنيت مرزهايش الزم تشخيص می دهد

اجرای  حکومت بريتانيای کبير آماده است اعتبارات مالی الزم را برای  - ۴ده ما

صورت وامی  اين قرار داد پيش بينی شده است، به  ٣و ٢اصالحاتی که در مواد 

پرداخت اين وام را  وثيقه مکفی برای باز . کالن دراختيار حکومت ايران بگذارد

در آمدهای گمرگی يا  گر از محل دولتين امضا کننده قرار داد، با مشورت همدي

تا . تأمين خواهند کرد ساير منابع درآمد مالی که در اختيار دولت ايران هست 

نشده است، حکومت  موقعی که مذاکرات مربوط به دريافت اين وام تکميل 

شروع اصالحات  بريتانيای کبير قول می دهد که اعتبارات مالی الزم برای 

  .از محل همين وام بپردازدمورد نظر را علی الحساب 
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حکومت بريتانيای کبير که ضرورت اصالح راهها و ساير  -  ۵ماده 

ارتباطی را در ايران، هم به منظور گسترش تجارت، وهم به قصد  وسايل 

از وقوع قحطی، کامال تشخيص می دهد، حاضر است با دولت ايران  جلوگيری 

اين همکاری شامل کمکهای . سرمايه گذاری در اين زمينه همکاری کند برای 

به دولت ايران برای ساختمان راه آهن، راههای شوسه و ساير  الزم 

سرمايه گذاری در اين گونه طرحها همواره . مواصالتی خواهد بود طرق 

بررسی قبلی آنها توسط کارشناسان صاحبنظر است که با موافقت  مشروط به 

آورترين طرحها را برگزينند و عملی ترين، ضروری ترين، و سود  دولت ايران 

  .آنها را توصيه کنند اجرای 

دولتين امضا کننده قرارداد موافقند که کميسيونی مختلط، مرکب   - ۶ماده 

کارشناسان هر دو کشور، برای بررسی و تجديد نظر در تعرفه های  از 

هدف اين کميسيون، نوسازی تشکيالت گمرک . بيدرنگ تشکيل گردد گمرکی 

ريختن شالوده ای جديد برای اين تشکيالت است که با منافع مشروع   ايران و

  .تامين رفاه و آبادانی اش هماهنگ باشد کشور و 

 

  )مشهور به قرارداد وام(قرارداد مالی  –ب   *

٢(حکومت انگلستان مبلغ دو ميليون ليره استرلينگ – ١ماده  ٠٠٠ ٠٠٠ (

ه صرف اصالحات منظور در عنوان وام به دولت ايران می پردازد ک به 

  .اصلی گردد قرارداد 

پس  اين وام در اقساط و تاريخهای معين که جزئيات آن را خود حکومت ايران   

  .شد از مشاوره با مستشار دارائی انگليسی تعيين خواهد کرد، پرداخت خواهد 

پس  قرارداد اصلی پيش بينی شده است،  ٢مستشارمزبور که استخدامش در ماده 
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محل  ز اينکه وظايف خود را در تهران تحويل گرفت، نحوه دريافت اين وام و ا

  .مصرف آن را به دولت ايران پيشنهاد خواهد کرد

حکومت ايران برعهده می گيرد که بهره اين وام را ماه به ماه به  -٢ماده 

هر آن مبلغی که تحت ماده يک اين قرار داد، . پرداخت کند% ٧ساليانه  مأخذ 

% ٧به دولت ايران پرداخت شود، مشمول بهره ١٩٢٠بيستم مارس  تا 

از آن تاريخ ببعد، دولت ايران بازپرداخت وام خود را چنان تقسيط . بود خواهد 

کالً در عرض بيست سال %)  ٧(کرد که اصل مبلغ وام بهره ساليانه آن  خواهد 

  .مستهلک گردد بعدی 

ور که طبق قرارداد مورخ هشتم کليه درآمدها و عوايد گمرکی کش – ٣ماده 

به ( برای بازپرداخت وام قبلی ايران به دولت انگليس ١٩١١  مه 

١  ميزان  ٢۵٠ تخصيص داده شده است از اين تاريخ ببعد، ) ليره استرلينگ ٠٠٠

عنوان محل تأديه وام کنونی تلقی خواهد شد و تمام شرايط مندرج در  به 

  .قوت و اعتبار سابق خود باقی خواهد ماندبه ) ١٩١١قرارداد ( فوق  قرارداد 

های  بازپرداخت وام کنونی از محل درآمدهای مذکور در اين ماده، بر تمام بدهی 

طرف  و وامهايی که در آتيه ممکن است از ١٩١١ديگر دولت ايران، به جز وام 

حکومت انگلستان به حکومت ايران پرداخت گردد، تقدم خواهد 

آمدهای مذکور در اين ماده، برای باز پرداخت اقساط  درصورتی که در . داشت

کنونی کافی نباشد، حکومت ايران برعهده می گيرد که کمبود آن را  وام 

درآمدهای ديگر تامين کندو درصورت لزوم درآمدهای گمرکی تمام نقاط  از 

ايران را که تحت اختيارش هست، با رعايت تمام قيود و شرايطی که  ديگر 

تصريح شده، بازپرداخت وام کنونی و ديگر وامهائی که  ١٩١١د قراردا در 

  .است درآينده دريافت کند، اختصاص دهد ممکن 
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حکومت ايران حق دارد وام کنونی را هر موقع که مايل بود از  - ۴ماده 

  .اعتبار  وامهای جديد که ممکن است از انگلستان بگيرد، مستهلک سازد محل 

   ٣۴و  ٣٣صص  -) ر مجموعه اسناد د ٧١٣= ۴سند شماره ( - ۵ 

به  که رونوشت آن ( تلگراف مورخ يازدهم اوت سر پرسی کاکس به لرد کرزن

در مورد اعزام مستشار عاليرتبه مالی و ) هندوستان نيز مخابره شده

  : اعضای هيئت نظامی اشاره شده است که تاکيد می کند تعيين 

 جناب لرد،

يش با دولت ايران بسته شد، ترتيبات در اجرای قراردادی که دو روز پ

نسبت به اين دو مورد که ذکر می کنم، بايد بيدرنگ و بدون فوت وقت  الزم 

  :شود داده 

  اعزام مستشار عاليرتبه مالی  – ١ 

  تعيين اعضای هيئت نظامی  – ٢ 

در مورد هيئت اخير، مسائل عمده ای که در پيش داريم و ترتيباتش را 

  :ر بدهيم، به حسب اهميت عبارتند ازهرچه زودت بايد 

تعيين شماره نفراتی که در ارتش جديد ايران الزم است، : در درجه اول

واحدهای نظامی و نحوه پخش اين واحدها در سراسر کشور، تقسيمات  تشکيل 

نحوه جذب کردن واحدهای موجود، ادغام  -) هنگ، تيپ، لشگر(واحدها اين 

وتأسيس ارتش نوين، مسئله تربيت افسران و سربازان واحدهای نو بنيان،  آنهادر 

  .تشکيالت جديد در 

تأمين مهمات، ساز و برگ، وسايل حمل و نقل، ايجاد پادگانها : در درجه دوم

  .ساير تأسيسات نظامی برای جا دادن سربازان و افسران و 
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اين  طرح سازمانی بود و گيرنده خواهد تصميم هيئت مستشاری نظامی، ستاد

نظامی  در تشکيالت (  »ستاد لشگر«، بايد از الگویيئت، با کمی تغييرو تبديل ه

افسران  ) يا هيئت مستشاری نظامی ( در اين کميسيون . اقتباس شود) بريتانيا

  :زير عضويت خواهند داشت

  )رئيس هيئت( فرمانده ارتش  –١ 

  ) قائم مقام او( يک افسر عاليرتبه ستاد – ٢ 

  ) معاون اول( دانژنرال آجو – ٣ 

  )معاون دوم( ژنرال مسئول تسليحات و سررشته داری  – ۴ 

  افسر ارشد نيروی هوائی سلطنتی  – ۵ 

 افسر ارشد توپخانه – ۶ 

  افسر سياسی  – ٧ 

  افسر پزشکی و بهداشتی  – ٨ 

اعضای اين هيئت، پس از آشنا شدن با وضع واحدهای مستقردر پايتخت، 

ا نيز سرکشی کنند تا از نزديک،و پيش از تسليم واحدهای استانه به 

  .نهائی خود، با اوضاع و ترتيبات محلی  آشنا گردند گزارش 

هيئت  از نظر پيشرفت کار، خيلی بهتر و مناسبتر است که اعضای انگليسی اين   

نظامی آنجا  از بين افسرانی که سابقا در هندوستان خدمت کرده اند و از سيستم 

از دو زبان  ول دارند برگزيده شوند و نيز آشنائی کامل به يکی تجربه دست ا

  .فارسی يا فرانسه، جزء شرايط اصلی گزينش آنها باشد

از آنجا که موفقيت يا شکست قراردادی که با ايران بسته ايم، ارتباط کامل   
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نحوه گزينش عادالنه مأموران انگليسی خواهد داشت که بايد مواد آن را  با 

نند، لذا اين فرصتی را که به دست آمده مغتنم می شمارم تا با کمال احترام ک اجرا 

حکومت بريتانيای کبير و حکومت هندوستان هر دو استدعا کنم اين حقيقت  از 

تشخيص بدهند که من، به علت وضع شغلی خود، در بهترين موقعيتی  را 

نظر الزمند  که می توانم در باره نوع افرادی که برای مشاغل مورد هستم 

از اين جهت انتظار دارم که به هنگام گزينش اين . يا اظهار نظر کنم قضاوت 

که متضمن مصالح ( وزن واعتبار الزم به توصيه های شخص من افراد 

قايل شوند و کسانی را که من صالح می دانم بر ) بريتانيا هم هست عالی 

وجه افرادی که دليل يا ترجيح دهند، و از همه مهمتر اينکه به هيچ  ديگران 

خاص عليه استخدام آنها در تشکيالت جديد ايران دارم به من تحميل  داليل 

  (I).نکنند
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  الدوله وثوق دوم نهيكاب مقدمات   ◀ 

  
شرح زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری دوره «عبدهللا مستوفی در کتاب 

بين ايران و انگليس را  ١٩١٩داد چگونگی روند عقد  قرار»  ٣قاجاريه  جلد 
، ینه صمصام السلطنه، با همه لريمردم، از كاب:  اينگونه شرح و نقد  می کند

ده بودند كه يكم فهم را كميش چندان نارضامند نبودند؛ زيخارج یشيآال یبواسطه ب
رسد يب خرمن ميو عنقر. نداشته و ندارد یا كار ارزاق و بخصوص نان، چاره

ن، يگذشته از ا. زدنديبر او نم یادين بود كه غرولند زيا. شونديمو طبعا آسوده 
 یكه معروف بود صمصام السلطنه، براياز قرار. كرديت ميشاه هم از او حما

» ١«حالل شدن  یهم بشاه كرده و برا یانيشا یمياست وزراء، تقديل بمقام رين
نه ين كابيس كندن اپ. بر سر كار بماند ینه، المحاله پنج شش ماهيآن الزم بود كاب

ن يو گندم ورام» ٢«ل جو ياز اوائل جوزا و زرد شدن سب. آسان نبود یليخ
كطرف مشار ياز . نه شروع كردين كابيات خود را بر ضد ايوثوق الدوله عمل

كرده و مجددا  یكرد و بعد از چند روز، آشتيكبار استعفا ميالملك هرچند روز 
ه دچار وقفه يمهم مال یكارها یآشتن قهر و يشد، و بواسطه ايوارد كار م

 یانه دربار سلطنتيتر، مانند حواله حقوق ماه در نقاط حساس ید، و گاهيگرديم
 .د كنديتول یس الوزراء شكرآبين شاه و رئيآمد، كه بيكوتاه م

شاه يم رفتند و مثل اوقات دوره دمحم عليبحضرت عبد العظ یگر، جمعياز طرف د
مملكت را با  یت نشستند و سرانجام دادن بكارهار، در آنجا بسيو استبداد صغ

كه مقدمات افتتاح مجلس را بتواند  یمتريبا عزم و تصم یئت وزراين هييتع
ن، مانند مدرس و ين دسته اشخاص متعيان ايدر م. فراهم كند، خواستار شدند

و مخالفت  ین، كه بعد از رفع و دفع وحشت از تعديگر از مهاجريد یجمع
ز وجود داشته و اكثر مردم هم، موضوع بست يان برگشته بودند، نريروسها، به ا

شد كار كشور يرا با صمصام السلطنه نميدانستند، ز یرا قابل توجه م ینينش
 .بسامان برسد
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باشد  یتر یاساس یكه در خور كارها یا نهيب كابيدربار بآنها وعده كرد كه عنقر
وق الدوله هم برده شده بود، از وث ین ضمنها اسميالبته در ا. اورديسر كار ب

صمصام السلطنه هم با همه . ق داشتندينكاره بودن او را اكثر تصديرا ايز
ها  یاز بازار یكار ننشست و جمعيشناخت و بيب خود را خوب ميش، رقيسادگ

هواخواهان  یانا شاخ و شانه هم برايرا هواخواه خود كرده و آنها بر نفع او اح
ن جهت بود كه گلدسته و بام مسجد شاه، از يبهم» ٣«دند يكشيوثوق الدوله م

وثوق الدوله، اشغال شد،  ی، بطرفداریزيتبر یچ ن فشنگيحس یهايطرف تفنگچ
و در مورد لزوم بتوانند در مقابل دسته  یريب جلوگيكه از اجتماع طرفداران رق

ن مقدمات بود كه سروكله  يند؛ و خالصه، با ايصمصام السلطنه عرض وجود نما
 .دا شدينه دوم وثوق الدوله پيكاب

معهذا مجبور . بخرج داده، با وجود امر شاه استعفا نكرد یصمصام السلطنه لر
اصطالح خود (ات يشاه باو وعده داد كه در مقابل خرج. كند یشد جا خال

ش در يپ یالت خراسان را كه قوام السلطنه از مدتياو ا) صمصام السلطنه است
 .بود باو بدهد یآنجا وال

 ١٢٩٨ قرارداد نهيكاب

با دم دنباله  ١٢٩٧مه اسد ينه قرارداد موسوم شد، در نينه كه بعدها بكابين كابيا
ك يكه حاال هر ید السلطنه و مشار الملك و سپهدار رشتيخود مانند عم یمعمول

 .اشغال كنند سر كار آمد یا توانند هركدام وزارتخانهيشده و م یخود مرد یبرا

 .ئت وزراء خواستندينه گذشته بود، مرا با تلفون بهيكابل ياز تشك یچند روز

كه  یا نان شهر، با غله«: گفتم. مشار الملك در كار نان شهر از من مشورت كرد
ندارد و  یريچ اداره و مديت كرده است، حاجت بهين كشور عنايامسال خدا با

واها نكه نانيا یبرا یمنته. ونقل غله است حمل ین طرز اداره آن آزاديبهتر
  د يبرقرار كن ینانوائ یدر دكانها یشينكنند، خدمت مختصر تفت یبنانخورها تعد
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ر ين از ساينكه جز وراميد با اينيب ید مييرا رها نما یآور ونقل و جمع و كار حمل
مت از صد و پنجاه تومان به يده است قيبشهر نرس یا بلوكات تهران هنوز غله

ست تومان هم يد به بيم، شاياگر انگلكش نكن. تنزل كرده است و پنج تومان یس
بتوجه از طرف دولت ندارد و خود  ین سال خوب حاجتين موضوع با ايا. برسد

سها فكر قوت و يانگل یخواستند برايان كه ميآقا یول» راه خود را خواهد رفت
ونقل و  حملار يل نموده، اختين كار تشكيا یبرا یا غله كنند ناچار بودند اداره

رزا احمد خان ين بود كه بدوا ميند ايغله را بآن محول نما یانحصار یجمع آور
 .ن كردندين كار معيا یرا برا یكيتر بلژيو بعد از او مول یآذر

ش يپ یرزا كوچك خان، از مدتيرا ميز. مهم بود یلينه خيكاب یالن هم برايكار گ
 یرويو هر ن یل هر قدرت خارجگرد خود فراهم آورده و در مقاب یدر آنجا قوائ

كرد وجود او با حفظ خط راه يداشت، مقاومت م یخارج یورو كه رنگ یداخل
سها ين و همدان و كرمانشاهان و عراق عرب كه وجهه نظر انگليبقزو یاز انزل

ت حاكم مقتدر ين واليا یبرا. منافات داشت. بوده و همه جا پادگان گذاشته بودند
الزم بشمار  یليرزا كوچك خان مقاومت كند، خيمقابل م كه بتواند در یروئيو ن

ون مختلط كه يسيرا كه بعد از كم یوثوق الدوله سردار معظم خراسان. آمديم
الن يكار مانده بود بحكومت گيس كرده بودند، بيدو منطقه نفوذ تأس یاجرا یبرا

ر يكسال و چند ماهه اخين يكه در ا یرانيا یهم از قزاقها یا فرستاده، عده
 یشده بودند، برا یمل یعتر و قدريروس مط ین رفتن دولت تساريبواسطه از ب

 .رزا كوچك خان از دنبال او روانه كردنديمقابله با م

ته مجازات بود يكم ینه بمجازات رساندن اعضاين كابيه ايات اوليگر از عمليد
خود منتظر سرنوشت  یآنها تمام شده، و در محبسها یمحاكمات یكه كارها

ن ين ضمنها جنگ بيدر ا. گشتنديآزاد م یهم بعذر ناخوش یش بودند و بعضيوخ
 یبقوا یچ شكستيهم بواسطه استنكاف مردم آلمان از ادامه جنگ بدون ه یالملل
تر  ینه اقدامات اساسيرفت، و زميكا خاتمه پذيس و آمريآندولت بر نفع انگل یداخل
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» ۵«اجع بتوبره كردن ات خود، ريد و وثوق الدوله را در نظريروشن گرد
 .د كردييشتر تايسها بيران و زدن آن بسر انگليا

 یدواريسها اميكن فارغ نشده بودند و انگليكها هنوز از كار ورانگل و دنيبلشو
ك را برهم ين دو نفر طرفدار حكومت سابق، حكومت بلشويداشتند كه بتوانند با ا

ن يد از ايب طرز جده كه بموجيدر آن واحد از دول حول و حوش روس. زنند
 یهائ یت كرده از آنها مدعيل كرده بودند حمايه شده و استقالل تحصيدولت تجز

 ین دولتهايران با دو سه تا از ايدولت ا. ك بتراشنديبلشو یحكومت مركز یبرا
ن دول از يا یشد، و شناسائيه ميل قفقاز و ارمنستان و تركستان همسايد از قبيجد

 .كرديور من منظيران كمك بايطرف ا

ئت يه ١٢٩٧ز سال يدر اواسط پائ. جان شروع كردنديابتدا از دولت قفقاز آذربا
زد با اعضاء و يل امروز يوك ین طباطبائياء الديد ضيس یاست آقايبر یسفارت

 یبرا یهائ نهين دولت روانه كردند كه زميتخت ايكاركنان متعدد بباد كوبه پا
 .تا بعد بارمنستان و تركستان برسند. ندين تدارك نماين دولتيمذاكره قرارداد ب

ن از او مجزا ين النهرين و معلوم بود المحاله قسمت بياز مغلوب یدولت عثمان
ن مقدمات يا. سها خواهد افتاديران من بعد تنها با انگليپس سروكار ا. خواهد شد

مقاصد خود مصمم كرده، سبب مذاكره قرارداد  یشتر وثوق الدوله را در اجرايب
از خودم  یم قدريد، تا بآنجا برسيس گردين وثوق الدوله و سفارت انگليب ١٢٩٨

 .سميبنو

  تهران التيا یزيمم ئتيه شدن منحل 

، یو ناخوش یو در آن بحبوبه قحط ١٢٩٧الت تهران در بهار يا یزيكار مم
پرداختم و  یكسال گذشته هر ماهه تفاوت مخارج را ميمن مانند . ل بوديالبته تعط
 .فرستادميه صورت ميمال بوزارت

ئت يافت داشتم كه انحالل هيد درينه جديه كابياز وزارت مال یدر اول سنبله كاغذ
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ر را يكماهه اخيمن هم صورت اضافه مخارج . كرديتهران را اعالم م یزيمم
قبل كه هفده ماهه آن بالغ بر  یپرداخت یها مه صورت كل تفاوتيحده به ضميعل

وزارتخانه فرستادم و تقاضا  یه بود، نوشته براششهزار و هفتصد تومان شد
ش را از مطالبه آنها خالص يخود داده، خو یكردم وجه آنرا بدهند كه بطلبكارها

 یجده تا صديه یقرض من از صد. افت نكردمين نامه درياز ا یجواب یكنم ول
 یكسالي. گرفتيتعلق نم یست و چهار فرع داشت و بطلب من از دولت فرعيب

 .ن طلب بودميا یق رسميو تصد یدگيسگرفتار ر

گذشت و قرض من يكردم بامروز و فردا ميق هم هروقت مطالبه ميبعد از تصد
ن شش هفت هزار تومان سر بپانزده هزار يا ١٣٠٠سال . شدياد ميروز افزون ز

شه در كمال نظم بود و يخ، همين تاريما را كه تا ا یتومان زد و رشته زندگان
م بالمره درهم و يشت باشد نداشتيكه موجب اختالل امر مع یچوقت بلند پروازيه

بان خود را از يم و گريبكاه یاز عالقه ملك یم كه مقداريبفكر افتاد. برهم كرد
. مياوردير نيگ یم مشتريزد یبهر در. ميوجه خالص كن ین قرض بيا

 یملك كه صد یديست و چهار را بر عايجده و بيه یداران فرع صد هيسرما
ما  یم، آلودگيرفتيهرقدر جلوتر م. دادنديح ميست ترجيشتر نيت بشش و هف

و پنجهزار تومان  ین قرض بسيا ١٣٠۶و  ١٣٠۵ یتا در سالها. شديادتر ميز
م و يخود متناسب كرده بود یكه تازه با زندگان یبالغ شد و باالخره خانه مسكون

و خود را  ميدا كرد، داديپ یكه مشتر یمتيدو ثلث عالقه ساوجبالغ را بهرق
وصول شد كه  ١٣٠٢اما طلب از دولت دو هزار تومان آن در . ميخالص كرد

بنصف فرع همان سال قروض هم وفا نكرد و دو هزار و ششصد تومان آن از 
د و وصول دو هزار يست تومان مستهلك گرديصد تومان دو ١٣١٢تا  ١٣٠۶

 یح زندگانشر«د باز هم در ضمن يبطول انجام ١٣١۵آن تا سال  یتومان باق
  . كنمينه مين زميدر ا یشتريحات بين موضوع برخورده تشريبا» من
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  خانواده یاعضا از تن دو فوت

 یال حاجينه خانم عيسك یما حاج یدو تا از خواهرها ١٢٩٧در تابستان سال 
مادر (خان  یرزا مصطفيم یحاج یال آقاير النساء خانم، عيموقر الدوله و خ

ختم خانم موقر الدوله در خانه او . گفتند یماه بدرود زندگكيبفاصله ) ان مهراديآقا
ن روزها ختم يا. خان در منزل ما گذاشته شد یرزا مصطفيم یو ختم خانم حاج

الرسم وثوق  یعل. شديش از ظهر تمام ميكروز شده بود، آنهم پيمردانه منحصر ب
آمده، ت داشتند بمنزل ما يئت وزراء كه همه با ما خصوصيالدوله و افراد ه

فتح  یختم زنانه كه در اندرون آقا. ش از ظهر ختم را جمع كردنديهمان روز پ
 .بود سه روز دوام داشت یهللاّا مستوف

ت خود او امانت گذاشتند كه بعتبات بفرستند ينه خانم را برحسب وصيجنازه سك
م يحضرت عبد العظ یر النساء خانم در مقبره خانوادگيو خواهر كوچكترم، خ

 .مدفون شد

ب ينا یان دمحم رضا و ابو القاسم و عباس مهراد، كه اولين خانم، آقايا یپسرها
روز كوه است، يس دبستان فيرئ یو سوم یعضو بانك مل یسفارت بغداد و دوم

 .باشنديم یزن و بچه و خانه و زندگ یت و دارايجوانان برومند باكفا یهمگ

 

 الوزراء سيرئ قول نقض

نه وثوق الدوله بر ينكه در آوردن كابيس، با اد مدريس. گذشت ١٢٩٧زمستان 
م هم رفته بود از يحضرت عبد العظ یده، و حتيكش یاديسر كار زحمت ز

جاد شد، و مدرس با وجود يكم اختالف نظر ا ان آنها كمين شده، ميات او ظنيعمل
كم  ق نصف راه نبود او را واگذاشته و كميچوقت رفيخود، كه ه یشگيثبات هم

ت يشد، اظهار عدم رضايدا ميجور آدم در آنها پ خود كه همه یمولدر محافل مع
شد كه وثوق الدوله از طرف مقامات ين جمله معلوم مياز ا. كردياو م یاز كارها
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خود با  یبقول و قرار قبل ینان حاصل كرده است كه بندياطم یلي، خیخارج
 .بندد یخواه نم یمدرس و سران آزاد

  یدار ملك به اشتغال

ل را در خانه يساعت تحو. دو ساعت از شب رفته بود ١٢٩٨سال ل يتحو
چوقت از يكه ه یشگيفردا صبح، برخالف عادت هم یم، وليورگذار كرد

ج كرده يرا دولت ترو یو جاسوس یرفتم، چون خبركشيد طفره نميد عيدوبازديد
ب احتراز از ورود مردمان نابا ینكار گماشته بود برايرا بايا و از همه طبقه عده

رون ي، با درشكه از شهر بیامور زراعت یبخانه بعزم ساوجبالغ بعنوان سركش
. ده شدنديز ديرفت نيالن ميكه از تهران بگ یسياره انگليدو ط یكيدر راه . ميآمد

در  یهائ از فردا، گردش در مزارع شروع و نقشه. ميزك شدياول شب وارد دنگ
. مين كارها را داشتياوه هم همآباد س یدر عل. اد زراعت طرح شديو ازد یبهبود

مباشر، بشهر برگشتند كه بآنجا بروند و  یرزا مهدي، با میفتح هللاّا مستوف یآقا
ماه حمل و . طرح شده گشتم یها نقشه یزك ماندم و مشغول اجرايمن در دنگ
 .ثور گذشت

خواستم تا آخر رمضان را در ده يمن م. ش آمديماه رمضان هم پ. ديماه جوزا رس
زدهم جوزا يا با سيروز سوم رمضان كه گو یول. روزه را شروع كردم .بمانم

بالفاصله روزه را . برابر بود، از خواب كه برخاستم، احساس تب در بدنم كردم
كه تب يافطار و بسمت شهر حركت كرده فردا عصر بخانه وارد شدم، در حال

 .متصل بود

 

 سفر سوغات هم باز

ن يشان هم در ايا. قبل از من وارد شده بودند هم دو روز یفتح هللاّا مستوف یآقا
 .شان طلوع كرده بوديميقد یمسافرت مرض عصب
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تا روز پنجم، تب من متصل بود و دكتر تصور حصبه . م الدوله آمديدكتر حك
آنروز،  یفردا یول. شد یه خوشوقتيشب ششم عرق كردم، ما یوقت. كرديم

خالصه . جه داد و مجددا تب آمدكروز فريمجددا تب آمد و بعد از پنج روز، باز 
 .پنجروزه كردم یها ن تبيمدت دو ماه، ده تا از ا

است  یعيو هفت كه حرارت طب یدر مدت پنج روز تب، حرارت بدن از س 
شب . ديرسيم ميچهل و ن یشد و روز پنجم درجه حرارت بچهل، حت یشروع م

ن يدا بهمكروز، مجديبعد از . گشت یآمد و تب قطع ميم یششم عرق فراوان
ان دكتر لقمان الدوله و لقمان الملك يم الدوله آقايدكتر حك یآقا. آمديت تب ميفيك

باالخره هم . ه معالجه را عوض كردندين بار رويد، و چنديرا هم بكمك طلب
ف كرده يمرا ضع یبقدر یده من مرض خود دور خود را زد و تمام شد وليبعق

. آمديرنگ بنظرم م مثل مهتاب كم، آفتاب تابستان یآخر یبود كه در روزها
 یاصالح مرض عصب یت مزاح و باالختصاص برايتقو یان دكترها برايآقا

نكه فصل يبا ا. ه كردنديران را توصيو رفتن شم یر وضع زندگييبرادرم، تغ
گذشته بود، در اوائل اسد باغ بزرگ مجد الدوله را كه در آخر دزاشوب است 

ن باغ تمام يجا هم بواسطه پشه استخر بزرگ ادر آن. مياجاره كرده بآنجا رفت
 .ا شدنديخانواده مبتال بماالر یاعضا

 

 ١٢٩٨ قرارداد انتشار

 .گذشتيكه آنجا بودند م ید رفقائيدوبازديران بديوقت ما در شم

. دياسد، بقصد اروپا تهران را ترك گو ١٨، قرار بود شاه در یمطابق خبر قبل
و در  یا هيانيابقه از طرف وثوق الدوله بچ سيمت او، بدون هيروز قبل از عز

سها بسته بود منتشر، و انتشار قرارداد باعث يكه با انگل یل آن قرارداديذ
ه وثوق الدوله يانيدر تمام مجالس، مواد قرارداد ب. ديگرد یعموم ینارضامند
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 .كردنديدر اطراف آن م یمطرح شده و نقاد

حكومت شهر  یش آمدير چه پست بر اثينه صمصام السلطنه، نظرم نيدر كاب
كاغذ اعالم گشته بود، و از  ی، فقط روین حكومت نظاميا یشد ول ینظام

شل بود كه بعدها هم  یشد و بقدر یاز اجتماعات نم یريه جلوگيطرف نظم
موضوع تمسك  ین اعالم بيس الوزراء بسابقه ايفراموش كردند آنرا نسخ كنند رئ

برهم زدن قرارداد اجتماع كرده  یو برا را كه بمنزل علماء رفته یجسته، جمع
محتشم السلطنه و مشار الدوله و ممتاز  یان حاجيبودند، دچار حبس كرده و آقا

گر را بكاشان يو چند نفر د ین التجار بوشهريمع یالدوله و ممتاز الملك و حاج
 .د نموديتبع

مسجد كوچه دزاشوب گرفته، مسجد  یكيدر نزد ید حسن مدرس خانه محقريس
  .ميكنياو است، اكثر با او هم مالقات م یرونيمنزله بب

  

 الباطل ابطال◀ 

برادرم همچنان او را  یمرض عصب. ميما بشهر برگشت. ران تمام شديفصل شم
ن يگرفتار بستر و بال یك ده پانزده روزيمن هم مبتال بقولنج كبد شده . كنديآزار م

ن يچرا شما بر ضد ا«: دن ما آمده در ضمن صحبت گفتيد مدرس بديبودم، س
له يرم نوشتم، كجا طبع كنم و بچه وسيگ«: گفتم» .ديسينوينم یزياوضاع چ

نكه مبادا از يا ین، برايريسياز فروش گل یه شهر، حتيبانتشار آن بپردازم؟ نظم
 یريشود، جلوگ یله انتشارات جزئيب داده و وسين ترتيآن صفحه چاپ ژالت

فعال كه : گفتم» .شود كرديم یتشارش فكران ید، برايسيشما بنو«: گفت» .كنديم
زمستان آمد، حال مزاج من و برادرم . نكارها را ندارميبا حال ناخوش دماغ ا

در اواسط ماه دلو، رساله ابطال الباطل را بر رد قرارداد شروع، و . بهتر شد
 .حوت همان سال تمام كردم ٢٩روز 
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ا تمام رساله شخص يكقسمت، ي سنده،يبا اجازه از نو یها رسم دارند، گاه سندهينو
حده در ياگرچه ابطال الباطل، عل. آورنديرا هم در ضمن نوشته خود م یگريد

و  ین رساله، قسمت مهم اوضاع اداري، چون ایاصفهان چاپ شده است، ول
ه وثوق الدوله يانيكه برد مطالب ب یدوره را بخصوص در قسمت یاجتماع

دم، كه از رساله نوشته خود ياز آن ندچ به يكند هيح ميص دارد، خوب تشريتخص
 .نجا درج كنمين آنرا در اياستفاده كرده، ع

ن قسمت قرارداد وثوق الدوله و بخصوص طرز يز توجه دارد كه ايخواننده عز
نده حد يش درآمد اعمال دولت در آيقت سرمشق و پيآن مقدمه و در حق یاجرا

و  یاسيخ سيهم تارم یاز قسمتها یكيو  یكتاتورين مشروطه و ديفاصل ب
ن ين رساله را در اين ايخواستم عين كشور است، كه اگر نميا یو ادار یاجتماع

ده و ياز د یادين قرارداد مطالب زيد در مقدمات و مقارنات ايكتاب بگنجانم، با
ام در  كه در ابطال الباطل نوشتهيزهائيشدم چ یاورم و مجبور ميخود ب یها دهيشن

نجا نقل كنم، تا ين آن رساله را در ايت كه بهتر دانستم عنسيا. نجا تكرار كنميا
د، سبك يشا. شتر واضح شوديكه بر قرارداد داشتند، بيافكار عامه و اعتراضات

ن نقص، در يا یكنواخت نباشد، ولي یلين كتاب خين رساله، با سبك اينگارش ا
ست ين یز مهمين كتاب متصور است، چين آن در ايكه از آوردن ع یديمقابل فوا

نكه موضوعش ين رساله با وجود ايبخصوص، كه ا. باشديو در خور عفو م
ث، با اصل كتاب همرنگ ين حيبه نبوده و از ايل و مطاياز تمث یست، خاليجد

 :نكيدوارم باعث مالل نشود اياست ام

شان يه ايانيس و بيران با دولت انگليس الوزراء ايا رد قرارداد رئيابطال الباطل 
خ يام تاريا» ۶«ن ي، كه مسلما منحوستر١٣٣٧قعده يزدهم ذيخ سيتار در   مقدمه

ل آن ياسد و در ذ ١٧خ آن يكه تار یا هيانيتخت، بيد پايران است در جرايا
س الوزراء مملكت انتشار يران مندرج بود، از طرف رئيس و ايقرارداد انگل

 .افتي
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جات نوشته  مهس الوزراء در روزنايه رئيانيكه در اطراف ب یمقاالت سفارش
ست كه برهان و ين یزياند چ شده، چون دستور آنها را خود و هواخواهانشان داده

 .داشته باشد یمنطق در آنها راه

 یس الوزراء برايبودن شهر تهران و تمسك جستن رئ ین، نظاميگذشته از ا
 ١۶خ يكه در تاريا هيديه تهديانين قانون و بيبرهمزدن اجتماعات ضد خود، با

كه متعاقب صدور يديشان منتشر شد و حبس و تبعياز طرف ا) حجهيذ ١٢(سنبله 
د، و ين قرارداد، باجرا رسياز اضداد ا یدفعه دوم در جماعت یه برايانين بيا

ن كه در منزل علماء اعالم جمع شده بودند، اقتدار ييباالخره، تفرقه اجتماعات مل
 .را از مردم سلب كرد یا نقادي. هر نوع مخالفت

له اوراق يبوس یر مردم هم اگر گاهيعات كه عموما طرفدار او بودند، سامطبو
ن قرارداد نموده، يدر اطراف ا یخواستند افاده مرامي، م»٧«معروف بشبنامه 

ب شده، ياورند، با كمال دقت، تعقيمضار و منافع آنرا تحت مباحثه و مذاكره ب
 .گشتنديف ميگرفتار حبس و توق

ن يگذرد و اين قرارداد ميخ امضا و انتشار ايه از تاراالن ماه دلو است و ششما
شان را تحت دقت يه و قرارداد ايانيخواهم بيبعد از ششماه است كه قلم برداشته، م

 .اورميب

دن قسمت عمده قرارداد، و ظاهر شدن يبعد از شش ماه مدت و به اجراء رس
 یاز رو یدگر بروز احساسات و نقايج آن و اختناق هر نوع فكر و حس، دينتا

ت و بروز يكنم كه از عصبيم یمن هم سع. ه عقالستيتعصب، خالف رو
برهان و منطق و تجربه و  یها نراه را جز با قدمياحساسات احتراز جسته، ا

 .ميمايخ نپيتار

ه و نكات قرارداد از اذهان فراموش شده يانين بيد مضامينكه شايا یز، برايو ن
ه يانينگارم، و بعد بيمه آنرا ميقرارداد و ضم س الوزراء ويه رئيانيباشد، بدوا ب
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ك نظرات خود را يل هريد ذكر نموده و در ذيشان را جمله بجمله، تجديا
و . آورميمه آنرا، فصل بفصل، تحت مداقه در ميسم، و سپس قرارداد و ضمينويم

   اال باهلل یقيما توف

 

  دولت ئتيه ميتصم نيآخر الوزراء سيرئ هيانيب  ◀ 

  

باشد يارواحنا فداه، مصمم مسافرت باروپا م یاريقع، كه ذات اقدس شهرنمويدر ا
گذرد، البته هموطنان من مترصد ينجانب ميا یخ زمامداريكسال از تاريو مدت 

مملكت  یه مناسبات خارجيو تسو یكه در حل مشكالت داخل یهستند از اقدامات
 ن الزميبرابنا. نديشتر اطالع حاصل نمايام، ب كسال نمودهين يدر مدت ا

مملكت  یاتيه، متضمن مصالح حير آنها در گذشته و آتيرا كه تأث یقيدانم حقايم
 .باشد باطالع عامه برسانميم

ق فرصت يان كل حقايخود با امروز، ب یات قبل از زمامداريسه وضعيمقا یبرا
ستم خاطر يل نيشتر الزم است، بعالوه مايب ید اوراقيعتر و تسويوس یو مجال

ز خود ملول ينات تأثرانگيز را، از شركت در تمام تأسفات و معايزهموطنان ع
ق يخ و تفرس افكار دقيح تاريرا بتشر یق ناگفتنياز حقا یپس قسمت. سازم

 .شوميادآور ميهموطنان حوالت نموده، فقط رؤس مسائل را 

ل يفه تشكيارواحنا فداه، وظ یاريحضرت شهريام، اعلين ايسال گذشته، در هم
نكه يز با ايمن ن. مملكت را بعهده بنده مقرر فرمودند یو سرپرستئت دولت يه

چ طرف يها از ه رازهيش یختگيرا بآن همه گس ید و شعاع بهبوديروزنه ام
د مداخله من، الاقل بتواند از ينكه شايو ا یت فداكاريكردم، فقط بنيمشاهده نم

ا اطاعت كند، امر پادشاه متبوع معظم خود ر یريتوسعه دائره مصائب جلوگ
 .كردم
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مشكالت و موانع  یفرسا ن نقطه شروع، در هر قدم با سالسل طاقتياز نخست
ن محظورات را مشاهده يا، بزرگترين قضايحل كوچكتر یمصادف گشته، برا

 .كردميم

را همچنان  یتيده خود زلزله گيبا تشنجات شد ین الملليدر آنموقع، جنك ب
ت و يبن یشتر از توانائيز بنوبه خود بيداد، و بر اثر آن، مملكت ما نيمداومت م
 .گشتيش، متزلزل ميطاقت خو

ه وسائل و يفاقد كل یت در تمام نقاط داخله مملكت مسلوب، دولت مركزيامن
ش عامه را دچار يتخت، آسايالت ترور، در پايارات همچنانكه افراد و تشكياخت

ران، باعراض يق، در اقطار ايو قطاع الطر یاغياختالل نموده بودند، دستجات 
ات و نقاط مهم مملكت، يداشته، اغلب وال یس عامه حكم فرمائيو نوام

 یمتالش یمانده، قوا یباق یحكومت و سرپرست، دستخوش غارتگران محل یب
ن احوال در مقدرات خود ناالن، و افراد آن از يه، با رقت ناكترينيشده تأم
الوصول، اقساط  یاتيدات مالي، عایدر حالت احتضار، خزانه ته یگرسنگ

 یل، ابواب تجارت بكليق و تعطيدولت در عهده تعو یمخارج مهم و ضرور
ارزاق  ینگران و سرگردان، سخت یات زندگانيضرور یمسدود، و همه كس برا

د، يه را تهديئت اجتماعيات هيع خود، حيافه فجيات با قيدر مركز وال یعموم
افراد را متوقف،  ینو زندگا یامراض چرخ نظام اجتماع یاليو است یقحط

كه در آنموقع  یدولت(ل، و روابط با دولت انگلستان يما تعط یمناسبات خارج
ره و مبهم، و يت) بود یات داخليش از همه مساعدت و مخالفتش موثر در وضعيب

، و یا، و باندك اشتباه و خودپرستيو انقراض مه یباالخره، تمام موجبات بدبخت
ن ضربه مخاطرات متوجه ي، ممكن بود آخریو بددلا جبن ي، و یديا تعلل و القي

 .ما گردد یو استقالل مل یاسيات سيح

هللاّا، با اعتماد بنفس و  یبود كه متوكال عل یاهيام سير و اين موقع خطيك چنيدر 
را از نظر دور كرده، منافع  یو خودپسند یقت، خودخواهياتكاء بوجدان و حق
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 یو شرافت یچ مخاطره جانيه ح داده، و ازيترج یملت را بمصالح شخص
 .مملكت را بر دوش خود گذاردم یت و خدمتگزارين مسؤليده، بار سنگينهراس

اوضاع، مجبور بودم با  یت موقتير و بهبوديياست، در اول، محض تغ یهيبد
 یاتيم، تا با وضعيه و تدارك نمايته یو فور یو تالش، وسائل آن یهر نوع سع

امعان  ی، برایبود، مقاومت و فرصت كاف ینكه مستلزم مخاطرات و مهالك آ
 یا، و تجسس طرق ممكنه، برايم دنيق، در هنگامه عظيق حقاينظر و مطالعه دق
 .ميل نمايه مملكت تحصيآت یقين حقيو تأم یاصالحات اساس

 یا بود كه اول بحكم اضطرار، بهر تخته پاره یقيام، مانند غريحالت من در آن ا
ل ين دليبهم. و ساحل نجات برساند یله آن، بكشتيوسمتوسل گردد، تا خود را ب

خبر از اوضاع  یافتم، و منقد بييم یات خود، اگر معارضيمات و عمليدر تصم
نجات مملكت،  یعنيدن بمقصد، يرس یدم، طرف توجه قرار نداده، و برايديم

 .دادميح ميگران ترجياحكام عقل و دانش را بر احساسات خود و د

خود  یف موقتين تكالينخست یتعاليخدا یاريهستم، كه ب مشعوف و خرسند یبس
جل  یتعال ی، كه باریآن درجه توانائ یرويت عقل و وجدان، و به نيرا، با هدا

ن ي، و در عیشرفت موقتيه وسائل پيف عطا فرموده، در تهين بنده ضعياسمه با
، ی، با حسن فداكاریو خارج یحال خاتمه دادن بمخاطرات، و منع عوائق داخل

 .كه مقدور شد انجام دادميتا حد

اسالم و  یايه و توجهات اوليبيدات غييفه صعب، پس از تاين وظيا یدر ادا
ن جانب بودند، مساعدت يت ايموفق یشاهانه، كه البته علل اصل یها تيبتقو یاتكا

د، و البته يگرد یز عامل مؤثر و قويدولت انگلستان ن یايو حسن موافقت اول
 .آن دولت خاموش نشست یمساعدت ها د از امتنانينبا

ت و نظم يجاد امنيومرج، و ا از هرج یريده جلوگيدولت معظم انگلستان، در عق
ن مقصود يابراز موافقت نموده و حصول ا یدولت شاهنشاه یايران، با اوليدر ا
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داد، ياجازه م یات عموميكه وضعيافته، در حدوديشتن يرا موافق با مصالح خو
 .قت ننمودينجانب مضايه انياز كمك با كاب

ث اسلحه و مهمات يات، و مخصوصا از حيثيح ین مساعدت از بعضياگرچه ا
دولت را در  یايت اولينبود، كه موفق یبخش و تا آن درجه كاف تيرضا ینظام

كه با  یكن همان مقدار كمكيد، ليشتر محسوس نمايحفظ انتظامات زودتر و ب
. ر كامل داشتيت دولت تأثيدر موفقر و يران بعمل آمد، قابل تقديدولت ا

ه منظم ين ارزاق، و اقتدار دولت بر تأديدر تأم یمخصوصا مساعدت مال
 .دينظم بموقع و نافع گرد یاستقرار و بقا یه مملكت، برايمصارف جار

ن و ارباب اغراض از آنچه توانستند، ين و جاهلين مدت، معاندياست، در ا یهيبد
 یند، خودداريمجبور نما یجوئ وس و بكنارهيو مأ نجانب را خستهينكه ايا یبرا

كردند خاطر مهر مظاهر  ینكرده، عالوه بر انواع تشبثات جاهالنه، مكرر سع
چوقت ذات مقدس شاهانه از القاآت يه یول. ندين بنده مكدر نمايملوكانه را از ا

، بحفظ مصالح مملكت، یونيده، و همواره عالقه خاطر همايآنان متاثر نگرد
 .نجانب بوديو نگاهبان مؤثر ا یبان قويپشت

 یاوضاع موقت یو بهبود ینگهدار ینكه براين ايات، و در عين عمليا یدر ط
 یدارا یموقت ین نكته غفلت نداشتم، كه بهبودينمودم، البته از ايم یصرف مساع

و  یدائم ین زندگيتأم ی، برایر اساسيست، و اتخاذ تدابيجنبه دوام و ثبات ن
و مهمتر  ی، مرحله ثانویو اجتماع ینظر اقتصاد ل مملكت از نقطهيو تكم یترق
نشده است،  یريق فكر و تدبين طرينجانب است، و مادام كه در ايفه ايوظ

را، همه روزه يز. الوقوع است یجه، و مخاطرات حتمينت یزحمات و مشقات ب
ام و كرد، كه نجات مملكت، بدون انتظيد مييده راسخه مرا تأيعق یديتجربه جد

 یست، و انتظام ادارات، بدون توسل بمعلومات فنيسر نياصالح ادارات م
س و اصالح يرد، و باالخره، تأسيپذ ی، صورت نمین خارجيمستشارها و معلم

از  یهستند، ول یمشابهت با ادارات اروپائ یالظاهر مدع یران، كه عليادارات ا
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توسل بمعلومات باشند، بدون يبهره م یب یبكل یمات اروپائيق تنظيحقا
 .ر ممكن استي، غین و ارباب فن خارجيمتخصص

مات و نبودن ي، كه بواسطه نقص تجربه و تعلیرانيكنندگان ا و تالش اداره یسع
دن يم مانده، و در مقابل برچياصالحات عق یت ثابت، تاكنون در اجرايوضع

شده، كه قابل دوام و بقاء باشد، موفق ن یديچ وضع جديجاد هيم، باياوضاع قد
قت را روشنتر نموده است كه مادام كه ين حقيت خود را ثابت و ايعدم كفا

 ینياصالحات طرح نكرده، اساس مت یبرا ین كارآزموده شالوده محكميمعلم
ن يرا در مكتب عمل و اداره، با تمر یرانياند، كه عناصر مستعد ا جاد ننمودهيا

خدمات مملكت  یبرا است، یكه البدمنه آموختن فنون و تجارب ادار ینيمت
ره، يونها و غيسيها و كم ئتيل ادارات و دوائر و شعب و هيند، تشكيحاضر نما

 .نخواهد داشت یا جهيومرج حاصل و نت ق هرجيجز افزودن خرج و تشو

شد، و يران مي، كه با دولت ایا، بالبداهه معلوم و مسلم بود كه مساعدت ماليثان
كه داشت صرفنظر از آن  یبا مضرتد، يبخشيخود را م یو موقت یاثرات آن

در رفع مرض  یدرد مؤثر، ول ین فوريكه در تسكيممكن نبوده، مانند مخدر
ر ييباشد، و تغ یقطع یمملكت و موجب شفا یدائم یتوانست دواياثر بود، نم یب

اساس، هرروزه  یروزمره و ب یمملكت و ترك زندگان یو دائم یاساس یزندگان
 .نموديرقابل انكار خود را ثابت مي، لزوم غیديدر جي، و در تحت تأثیبصورت

دولت،  یاتهايز بود، ماليانگ د اسفيش از آنچه بشرح درآيه مملكت، بياوضاع مال
، و ی، و قحطین الملليج جنگ بي، و نتایداخل یها ینظم یها و ب بواسطه كشمكش

، یدات گمركيعا. ده بوديگر بدرجه صفر رسيامراض، و عوامل مهلكه د
 یه اسلحه و مهمات، برايان رفته، تهياز م یعدم امكان مبادالت تجارت بواسطه

شروع بهر اصالح و  یبرا. ر مقدور بوديه غينيتام ید قوايمات و تجديتنظ
له و شرط يوس یه خارجيمراجعه بسرما یاستفاده از هر وضع و عالج هر خطر

 .ديآيمنحصر بنظر م
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ه در ي، و طرح خطوط و نقوش اصلین الملليجه جنگ بيا، در نتياست دنيل سيتبد
 یو سع» هيم روسيمخصوصا پس از انقالب و تشنج عظ«عالم  یاينقشه جغراف
ش، و يخو یرومنديت و نيتقو یك از قطعات مجاور مملكت، برايو تالش هر

 یا ه تازهيد و تنبيرومندتر، در هر لحظه درس جديتر و نياتصال آنها بدول قو
ات يمقابله با وضع ید، و مزاج مملكت را برايكوشت مملكت يد در تقويبود كه با

 .ا كرديه حاضر و مهيو مشكالت محتمل الوقوع آت

 یث توسل بكمكهاياج مملكت از حيكه در فوق ذكر شد، احت یبالجمله، بطور
ن يجا بود، كه ا نيسخن در ا. د نبوديخارجه محل شبهه و ترد یو مال یفن

ط يل شود، كه شرايتحص یبع خارجاز كدام من یضرور یو مال یفن یها كمك
ت آن با استقالل مملكت يبودن، را دارا بوده، موفق ی، ممكن بودن و عملیاصل

 .ز مشكوك نباشدين

نظر احساسات، متفاوت بود، و طرق  د، مخصوصا از نقطهين باب عقايدر ا
ط ي، بواسطه دور بودن از محیول. شديم ميدولت ترس یاسيس یمش یبرا یمختلف

ده، جنبه يا مالحظه در اظهار عقيات، يز وضعياست، و عجز از تميس یقيحق
 .ديگرديت ميت عمل در آنها كمتر رعايامكان اجراء و قابل

ق و يئت دولت، كه مسؤل مقدورات مملكت بوده، مجبور بود نظر خود را بحقايه
جسته، متعاقب  یر دوريات محدود كرده، از احساسات و اوهام تحقق ناپذيواقع
 یها م ماندن نقشهيل متصوره و باالخره، عقيده ساله و تشبث بتمام وسا اتيتجرب

 یر از خرد و دانش هاديده، غيكه از آن حاصل گرد یميج وخياحساس، و نتا
 .رديخود نپذ یگر برايد

ه نموده، و تمام يدر اطراف قض یاديئت دولت مطالعات زين افكار، هيجه ايدر نت
ده شد، كه ين عقيجه معتقد بايده، در نتنظر و تفكر درآور طرق را در تحت

مصالح دولت و مملكت  ین از ملل مختلفه، برايمراجعه و توسل بمتخصص
 .نبود یعمل
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 ین آنان، كه برايماب یو نژاد یمل یها را، عالوه بر احتمال وقوع رقابتيز
ك از ملل را يچيد، هيگرديج سوء آن متوجه ما ميشرفت اصالحات مضر، و نتايپ

 یكرد، كه مساعدتهاينفع نميعالقه و ذيذ یوسائل سعادت مملكت، طور ديدر تمه
و فالكت  یع نموده، مملكت را از حالت بدبختيو سر یات فوريترق یبرا یمهم

اول امر  یها نكه همان رقابتيبخشند، و عالوه بر ا یامروز بطور مؤثر رهائ
ربه و عمل، تج ینمود و بر فرض وقوع، پس از مدتيامكان وقوع آن را مشكل م

د سبك و اسلوب اصالحات ير مسأله توحيبا تحمل مضار و آفات مسلمه تأخ
با . كرديرا مخصوصا درباره ادارات مهمه، الزام م یمراجعه به مبدء واحد فن
، مراجعه یو خارج یات داخليق وضعينظر آوردن حقا توجه بنكات فوق و تحت

نان يسوابق مساعدتها و اطم ر از انگلستان، عالوه بر آنكه، بايگر غيبدولت د
ه ي، كه در ضمن مذاكرات از نظر مساعدت آن دولت، بحسن استقبال و آتیقطع

 .ز فاقد بوديبودن را ن ید اقتضا نداشت، شرط امكان و عمليران، حاصل گرديا

ف روزانه و استقرار يوظا یفايئت دولت در ضمن ايبنابر مالحظات فوق، ه
 یاسيس ین خطمشيينظر تع ، از نقطهیاهالش حال يه موجبات آساينظم و ته

ه ين آتيف، از مذاكره با دولت انگلستان در تأمين تكليدولت و روشن كردن ا
ن مسائل ياز متاركه جنك نگذشته بود كه در ا یچند. ننمود یمملكت خوددار

ط اصالح يان آمد، تمام شرايدولت معظم لها، مذاكرات بم یايبا اول یبطور كل
د، ين ماه طول كشيات و اقدامات كه چنديجه تبادل نظريدر نت ت ويمملكت رعا
 .دين، مقرر گرديبا موافقت طرف یقراردادهائ

، علل و موجبات یفيتكل یم در عقد قرارداد و خاتمه دوره بيتصم یالبته، برا
از اقتضا است، و  یز خاليز موجود بود، كه اظهار و اعالم آنها فعال نين یگريد

توانند آن ي، مین الملليات بيبوضع یختصر تأمل و توجهارباب فراست با م
 .ندير نمايمات دولت را تقديافته، و تصميق را دريحقا

ران در مدت امتداد جنك بود، كه ياست گذشته ايق، مربوط بسين حقاياز ا یقسمت
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ندگان دولت را در كنفرانس صلح، دچار موانع و اشكاالت يو كوشش نما یسع
ت بانجام قراردادها يمام مشكالت و مالحظات فوق موفقكرد و باالخره، با ت

 .ديحاصل گرد

ات و يثيحفظ ح یه براينات كافيشود، در آنها دولت تأميكه مالحظه ميبطور
ن يمتخصص یل نموده، و استفاده از معلومات فنيران تحصيت اياستقالل و تمام

نكه يات، بدون ال اسلحه و مهميگر، از قبيد یو مال یماد یها را با كمك یسيانگل
 .د، بدست آوردهيقبول نما یگريف ديتكال

ت يه كفايدات در آتينكه عايا یبرا یدنظر در تعرفه گمرگير عهدنامه و تجدييتغ
 .د، مسلم گردديز بنمايمصارف اصالحات را ن

ل مساعدت يجداگانه، بتحص ینها، بموجب مراسله و تعهدات رسميعالوه بر ا
مشروع مملكت، در كنفرانس صلح  یبا تقاضاموافقت  یدولت انگلستان برا

 .ده استيموفق گرد

حده محرز و يران در مجمع اتفاق ملل، كه عليت ايت دولت راجع بعضويموفق
ران، و از يت اياستقالل و تمام یبرا یمهم ین الملليقه بيك وثيز يمسلم است ن
 .باشدينان تام مي، موجب اطمیاست خارجينقطه نظر س

ن قراردادها با لذات هر يم، كه اينما ید خوددارين نكته هم نبايدر ضمن از ذكر ا
را فاقد و اصول موجبات مسلمه سعادت و استقالل مملكت  یشرط و تعهد مضر

له حسن استعمال ياست، شرط استفاده مملكت از آن، بوس یهيكن بديرا داراست ل
 .ات مصالح مملكت استير بوضعيآن بدست اشخاص بص یو اجرا

 یها ها، اگر مورد سوء استعمال شود، و دست ن قراردادها و عهدنامهيرا بهتريز
را در برداشته، و فاقد منافع  یآن گردند، مضار یق مأمور اجرايا نااليآلوده 

ا ضرر و نفع آن ينقص و كمال قرارداد و  ین صورتيد، و در چنيخواهد گرد
 یادر بر اجراكه اشخاص واقف بمصالح وقت و ق یه خواهد بود و مملكتيبالسو
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استفاده نخواهد كرد،  یچ قرارداديا نخواهد بشناسد، از هيف را فاقد باشد و يوظا
چوقت از زوال و يه یو درماندگ یفيتكل ی، فقدان قرارداد و دوام بیق اوليو بطر

 .نخواهد نمود یريآن جلوگ یفنا

ات يلسه عميه را با سال گذشته و مقايات عاليق وضعيكه تطبينجانب، همانطوريا
خود را بمحاكمه و انصاف افكار عامه واگذار نمودم، در  یدوازده ماهه موقت

 یقيرا كه بسعادت حق یز، وجدان پاك اشخاصين یت اساسين موفقيموضوع ا
بانه دورند، و يات عوام فريمملكت عالقمند هستند، و از اغراض جاهالنه و حس

ق است، حاكم قدرشناس يام و منظور داشتن حقيق آنها عقل سليحكم و تصد یمبنا
ت منظور نظر ين موفقيج حسنه ايدوارم نتايه قرار داده، اميگذار قض و حق

نجانب، يا یهاين مزد خدمات و فداكاريمملكت بوده، بهتر یشناس عموم اهال حق
 .ن مملكت است هرچه زودتر مشهود گردديا یقيحق یر و سعادت و آباديكه خ

 

  رانيا دولت و انگلستان دولت نيب قرارداد ترجمه نكيا  

  

س يران و انگلين اين دولتيو مودت، كه از سابق ب یظر بروابط محكمه و دوستن
هر  ینكه مسلما منافع مشتركه و اساسيموجود بوده است، و نظر باعتقاد كامل با

د، و ينماين الزام ميطرف ین روابط را برايت ايم و تثبيه تحكيدو دولت، در آت
ران از ين دولت اي، بیران بحداعليو سعادت ا یئل ترقه وساينظر بلزوم ته

از دولت خود،  یندگيحضرت پادشاه انگلستان بنماير مختار اعليكطرف و وزي
 شود؛يل مقرر ميگر، مواد ذياز طرف د

 یرا كه مكرر در سابق برا یت هرچه تمامتر، تعهداتيدولت انگلستان با قطع - ١
 .دينماينموده است، تكرار مران يت اياحترام استقالل مطلق و تمام

لزوم استخدام  یدولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را كه برا - ٢
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ه يران تهين توافق حاصل گردد، بخرج دولت اين دولتيآنها در ادارات مختلفه ب
. ارات داده خواهد شدير و بآنها اختين مستشارها با كنترات اجيخواهد كرد، ا

 .ران و مستشارها خواهد بودين دولت ايته بتوافق بارات بسين اختيت ايفيك

ستم ير و مهمات سيران، صاحبمنصبان و ذخايس بخرج دولت ايدولت انگل - ٣
حفظ نظم  یجاد آنرا برايران ايل قوه متحد الشكل، كه دولت ايتشك ید را برايجد

عده و مقدار ضرورت . ه خواهد كرديدر داخله و سرحدات در نظر دارد، ته
ن يكه از متخصص یونيسير و مهمات مزبور، بتوسط كميصبان و ذخاصاحبمن

ل قوه يتشك یاجات دولت را برايد، و احتيتشكل خواهد گرد یرانيو ا یسيانگل
 .ن خواهد شديص خواهد داد معيمزبور تشخ

ن يا ٣و  ٢الزمه، بجهت اصالحات مذكور در ماده  یه وسائل نقديته یبرا - ۴
ه، يران تهيدولت ا یبرا یك قرض كافيضر است كه قرارداد، دولت انگلستان حا

دات ين، از عاين قرض، باتفاق نظر دولتينات ايب انجام آنرا بدهد تضميا ترتيو 
كه يتا مدت. شودين مييران باشد، تعيار دولت ايكه در اختيگريدات ديا عاي، یگمرك

افته، دولت انگلستان، بطور مساعده، يمذاكرات استقراض مذكور خاتمه ن
 .دياصالحات مذكوره الزم است، خواهد رسان یوجوهات الزمه كه برا

وسائل  یران بترقيدولت ا یاجات فوريق كامل احتيدولت انگلستان، با تصد - ۵
در مملكت  یاز قحط یرين و توسعه تجارت، و جلوگيونقل كه موجب تأم حمل

ران و ياران موافقت نموده، اقدامات مشتركه يباشد حاضر است كه با دولت ايم
ق يه، تشويگر وسائل نقليا اقسام ديس خطوط آهن، و يس را راجع بتأسيانگل
ن در ين دولتين شده، و توافق بيد قبال مراجعه بمتخصصين باب بايدر ا. دينما

 .دتر باشد حاصل شوديكه مهمتر و سهلتر و مفيطرحهائ

ل يتشك ین، براين طرفين متخصصييند؛ در باب تعينماين توافق ميدولت - ۶
ن و يد نظر نموده و با منافع مملكتيرا مراجعه و تجد یكه تعرفه گمرك یا تهيكم
 .نديق نمايآن تطب ید و توسعه وسائل ترقيتمه
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 قرارداد مهيضم مراسله سواد

 

 جناب مستطات اجل اشرف افخم

ت خودتان در امور يبا موفق یدوارم كه حضرت اشرف، در دوره زمامداريام
 یشه سعيحضرت پادشاه انگلستان هميد كه دولت اعليا دهن كريقيران، يمملكت ا

نكه از يا ینه حضرت اشرف را براينموده است كه آنچه در قوه دارد، كاب
گر، روابط يل، و از طرف ديت در داخله مملكت تكميكطرف اعاده نظم و امني

 .ديت نمايس محفوظ باشد، تقويران و انگلين اين دولتيمانه بيصم

نه لندن بوده است، ين احساسات كه همواره مكنون خاطر كابيا ديابراز جد یبرا
 یم كه در موقع امضايحاال مأذون هستم كه بحضرت اشرف اطالع بده

آنرا در  ینه حضرت اشرف اجراياست كه كاب یكه مربوط بر فرمهائ یقرارداد
حضرت پادشاه انگلستان حاضر خواهند بود با دولت ياند، دولت اعل نظر گرفته

 .نديل، موافقت نمايذ یتقاضاها یاجرا یران براياه يعل

 .نين دولتيد نظر در معاهدات حاضره بيتجد - ١

 .گريران، بواسطه دول متخاصمه ديوارده به مملكت ا یجبران خسارات ماد - ٢

ن عادالنه تصور يكه طرف یران، در نقاطيا یاصالحات خطوط سرحد - ٣
 .ندينما

ن يب مقاصد فوق در اوليه تعقيمقتض و زمان و وسائل یب قطعيانتخاب ترت
 .دين خواهد گردين دولتيموقع امكان، موضوع مذاكره ب

م يم نماينكه احترامات فائقه خود را بحضرت اشرف تقديا ین موقع را برايا
 .»٨«شمارم  یمغتنم م

 )كاكس. ز. پ(
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 :نديفرمايس الوزراء بعد از مقدمه ميرئ 

ق، يان كل حقايخود، با امروز و ب یات قبل از زمامداريسه وضعيمقا یبرا«
ستم يل نيشتر الزم است، و بعالوه مايب ید اوراقيعتر و تسويوس یفرصت و مجال

ز يانگ نات تأسفيزم را از شركت در تمام تأسفات و معايخاطر هموطنان عز
خ، و تفرس يح تاريرا به تشر یق ناگفتنياز حقا یپس قسمت. خود، ملول سازم

 »شوميادآور ميحوالت نموده، فقط رؤس مسائل را ق هموطنان يافكار دق

ش يد، بيخود را بنگار یات دوره زمامداريد تمام جزئيخواستيست اگر ميشك ن
ن رنجه يش از اين مملكت را بيد و خاطر مردم ايكردياه مينها كاغذ سياز ا

 یكه روزگار یخوش یآمدها شيرا امروز عموم مردم، به تمام پيد، زيساختيم
چه . ستنديشما از دست رفت، واقف ن یده بود و بسعيمملكت تدارك دن يا یبرا
اد يشما ز یع هست كه مسلما اگر ناگفته بماند صرفه آن برايق و وقايار حقايبس

ران در كنفرانس صلح، و يندگان ايه مذاكره نمايشرح دوس یكي: است، از آنجمله
است كه  یا هينات شخصيس، و تضميه شما با سفارت انگليمذاكرات سر یگريد

 .ديا ل كردهيخود تحص یبرا

را  یق ناگفتنيآن حقا ید، هم حاال افكار عموميا همانطور كه خودتان نوشته یول
ات آنرا ثبت خواهد كرد، و آنروز است كه يخ جزئيه تاريكند و هم در آتيتفرس م
ملل ران، بلكه در نزد تمام يد، نه تنها در نزد مردم ايد و شايرا كه با یشما مقام

 .د كرديعالم احراز خواه

سها يهم داشته است، كه شما بانگل یگريز ديران چيد كه ايا د تصور كردهيشا
ن يرون آوردن شما از ايما محض ب ید، ولينراه متأثر هستيد، و از ايده باشينبخش

ن يد، هميق نكنيعبث تشو: ميگوئيتصور و تأثر، و ادخال سرور در قلب مؤمن م
ان نموده و يرانيز ايد، آنها را مالك همه چيا سها كردهيانگلكه ب یاندازه خدمت

ران را يس مملكت ايد كه بقول روزنامه مضحكه منطبعه پاريد مطمئن باشيتوانيم
سال «: ديسينويم»١٠«د يا سها فروختهيبانگل) »٩« یك عباسي(م يبپنجاه سانت
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ئت يل هيكفه تشيارواحنا فداه وظ یاريحضرت اقدس شهريام اعلين ايگذشته هم
نكه روزنه يز با ايمن ن. مملكت را بعهده بنده مقرر فرمودند یدولت و سرپرست

طرف مشاهده  چيها از ه رازهيش یختگيرا، با آنهمه گس ید و شعاع بهبوديام
د مداخله من الاقل بتواند از توسعه ينكه شايو ا یت فداكاريكردم، فقط به نينم

 ».متبوع معظم خود را اطاعت كردم كند، امر پادشاه یريب جلوگيدائره مصا

اش كردند، و او هم  ده، وارد معركهيچاره طفل معصوم را بزور از دستش چسبيب
ن آتش يبوطن، خود را با یگذار و خدمت یت فداكاريو فقط به ن یبا كمال سادگ
 !!انداخته است

 ن چند سطر را فقطيد كه ايق داريگذشته، البته خود شما هم تصد یقلم یاز شوخ
ا تجاهل يقت صنعت حسن مطلع يعه نگاشته، و در حقيع بديت صنايرعا یبرا

 یاهال یتخت، بلكه، برايمردم پا ید، آنهم نه برايا العارف است كه بكار برده
 .ديا پشت كوه نوشته

مشار الملك در » ١١« یهايست كه محرك گربه رقصانين شهر كيوگرنه، در ا
ها و يبازار یهايگ شاه، و هرزه نه صمصام السلطنه و اجتماع مسجديكاب

م را يگلدسته و بام مسجد، و باالخره، مهاجرت بحضرت عبد العظ یسنگربند
 شد؟يم یه مقدسه با كدام پول نگاهداريا نداند كه قشون شما در آن زاوينشناسد، 

ن دفعه شما در كار، بلكه تمام خدمات يم كه نه فقط ورود ايقيل و شايما یليما خ
 یت فداكاريد، همه را فقط به نيا زده سال انقالب متكفل شدهين سياكه در  یدولت

ب يكه از ج یبا دم خروسهائ یم، وليب بدانياز توسعه دائره مصا یريو جلوگ
 »١٢«م؟ يرون است چه كنيشما ب

د، منحصر يجان استعفا كرديآذربا یفايشما در بدو انقالب كه از است یدارائ
آن بود كه در مقابل آن هشت هزار تومان و عمارت مختصر  ین باغ فعليبهم

 .ديمقروض بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٨٣                                                                      ٣ج

  

  

  

 :ن استيد معيا گرفته یكه از بابت خدمات دولت یزده سال، حقوقين سيدر ا

ست ماه، بهمه جهت ير، در مدت بيحقوق دوره وكالت در مشروطه صغ - ١
 .صد تومانيس

ه، دو نوبت چهارده ير، دو ماه وزارت عدليدر مشروطه كب یحقوق وزارت - ٢
كماه وزارت يست و هفت ماه وزارت خارجه، يه، دو نوبت بيماه وزارت مال

ماه  ۴۴روز،  ٢٠ماه و  ۴۴ست روز وزارت معارف، جمع كل مدت يداخله، ب
هزار  یست روز معارف، از قرار ماهيتومان، و ب ۵٠٠ یآن از قرار ماه

 .ست و دو هزار و ششصد و شصت و شش تومانيتومان جمعا ب

دو هزار تومان و در مدت  یوزراء، در دو نوبت از قرار ماه استيحقوق ر - ٣
 .ست و ششماه پنجاه و دو هزار تومانيب

د يكرديخود استفاده م یوانيفه ديو وكالت كه از تمام وظ ینينش ام خانهيحقوق ا - ۴
 .تومان، دوازده هزار و ششصد تومان ١٨٠٠ یبا هفت سال، هر ساليتقر

ده است يساله بشمار رس ١٣ن يكه در ا یعبنابر حساب فوق كل وجوه مشرو
ششهزار  یسال اول، سال ٣شما در  یمخارج زندگان. تومان است ٨٧۵۶۶
دوازده هزار تومان،  یهم ساليجده هزار تومان و در ده سال آخر برويتومان، ه

كصد يست هزار تومان، قرض خانه هشت هزارتومان، جمع سه فقره يكصد و بي
تومان  ۵٨۴٣۴دات يق مخارج از عايست، از تفزو چهل و ششهزار تومان ا

ن سه يكه در ا یدات امالكيتوان از بابت عاين مبلغ را هم ميد، كه ايآور یم یباق
 -الزرع«د بمفاد يا ر مشروع دست وپا كردهيغ یر از راههايچهار ساله اخ

 .محسوب داشت» للزارع و لو كان غاصبا

كه سهم خود را از آن  یقرآن خطك ياز اموال مرحوم معتمد السلطنه هم، جز 
 .ديا تصرف نكرده یزيد، چيقوام السلطنه بذل فرمود یقرآن، بآقا

آالت و  ت و طال و نقرهيچه و مبل و اثاث البيو قال ینهمه قاليخانه، ا یپس بنائ
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الن و همدان و مازندران و ملك يل، امالك گيجواهرات، اسب و كالسكه و اتومب
بانك و  ینه موجوده، پولهايآن، و نقد یمان بنائه، و چهل هزار تويمانيسل

قران  ٢۶ال صرفه در ياست وزراء سابق خود بخيره، كه در دوره ريل یبراتها
د از كجا آمده يا قران شده، و خسارت بار آورده ١٩ده، و متأسفانه امروز يخر

 است؟

 مشكالت یفرسا ن نقطه شروع در هر قدم با سالسل طاقتياز نخست« :ديسينويم
ن محظورات را يا بزرگترين قضايحل كوچكتر یو موانع مصادف گشته، برا

 ».كردم یمشاهده م

جات و مجامع  كه بخواهد مملكت را با قانون اداره كند، و روزنامه یدولت! یبل
د اشخاص را جز از راه قانون اجازه ندهد، يرا آزاد بگذارد و حبس و طرد و تبع

ن موضوعه را روا ندارد و يقوانو یو بطور خالصه، نقض قانون اساس
م يك تقسين و پولتيران، در مقابل فشار دولتيمثل ا یباالختصاص، در مملكت

است وزراء و همدستان ين ريمنتظر یكهايد، با وجود آنتريران مقاومت نمايا
كنند البته حق دارد از يم یاز او كارشكن یق مخصوصيآنها، كه هرروز بطر

ن يحال كوچكتر ید برايرا واقعا بايشكوه كند، زفرسا  موانع و مشكالت طاقت
 .دين محظورات را مشاهده نمايا بزرگتريقضا

ن اشكاالت وجود يك از ايچيد، كه در دوره شما هيد منكر شويتوان ینم یول
 یشخص یآزاد یدر ترازو ید، و نه سنگيبست یبقانون م یرا نه بندينداشته، ز

د، و يبست یكرد م یو روزنامه ظهور م د؛ مانع و مشكل، اگر از مجامعيگذاشتيم
سها يد، از طرف انگليساخت ید و حبس مبتال مياگر از اشخاص بود بطرد و تبع

 .فراهم نبود ید، اشكاليران بآنها داشتيم ايتسل یكه برا یمانيپ هم، نظر بهم

را  یتي، با تشنجات خود زلزله گین الملليب یدر آنموقع جنگها« :ديسينويم
 یشتر از توانائيز بنوبه خود بيداد، و بر اثر آن مملكت ما نيت مهمچنان مداوم

 .»گشتيش متزلزل ميت و طاقت خويبن
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آن دولت كه در  یشدن قوا یه، و متالشيزم روسيداند كه بعد از بلشويكس م همه
ران در كار نبوده، يا یبرا یمزاحمت فعل ین الملليگر از جنگ بيران بود، ديا

ماه قبل از  ٩ یعني ١٢٩۶ل يئ النيه، زمستان ئيقشون روسران از يه ايخ تخليتار
در  ین الملليب یران از جنگهايزحمت ا. باشديشما م یاست وزراء فعليخ ريتار
مال قشون سه دولت روس و يران پايبا تمام خاك ايسابق بود، كه تقر یها نهيكاب

 .گشتيس ميو انگل یعثمان

د، فقط در خط راه يكرد است وزراء جلوسيكه شما بمسند ر یخيدر تار
داشتند، آنهم  یوآمد س رفتيالن، قشون انگلين و گيكرمانشاهان و همدان و قزو

مملكت ما بوجود  یبرا یان فعليس، زيك نرم و نظام مرتب انگليبا وجود پلت
، كما ین المللياست كه امروز هم با وجود صلح ب ین همان وضعيآورد، و اينم

 .كان دوام دارد

 یجوئ سابق، در موقع جنگ بحكم زور و نداشتن قوه دافعه و بهانه یها نهياگر كاب
رون كنند، شما در يران بيتوانستند قشون دول متخاصمه را از خاك ايه نميهمسا

. ديران خارج كنيد آنها را از مملكت ايهم، نتوانست یمانيپ موقع صلح، با وجود هم
ب دانند سربازخانه، بلكه روند، و در هر محل مناسيسها هرجا بخواهند ميانگل

عده خود ) است وزراء شمايزمان ر(ر يكسال اخين يسازند، سهلست در ايشهر م
 .اند را در خراسان بچهار هزار نفر بالغ كرده

 »ت در تمام نقاط داخله مملكت مسلوبيامن« :ديسينويم

ر د یا فوق العاده یم كه در آنروزها ناامنيآوريم، در نظر نميكنيما هرچه فكر م
نقاط  ینكه در بعضيبر فرض ا. چ نقطه از نقاط مملكت وجود داشته استيه

د كه يآ یبشمار م یا هيجه همان اغتشاشات جزئيهم موجود بوده، نت یناامن
امروز ششماه است، تمام خاك . ستينبوده و ن یران از آن خاليچوقت دولت ايه

ن قتل يو در مقابل او اغتشاش، گرفتار است  یناامن ین روزهايجان ببدتريآذربا
آن بخرج  یريمان شما در جلوگيكه دولت هم پ یا ل و ارادهيو غارت با همه م
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 .»١٣«د يد بكنيا نتوانسته یچ كاريدهد، ه یم

 »اراتيفاقد كل وسائل و اخت یدولت مركز« :ديسينويم

كاهد، و وسائل يارات ميبقانون البته از اخت یبنديدر محل خود ثابت كردم كه پا
نها، اسالف شما با يگذشته از ا. هم طبعا كمتر از وسائل نامشروع است مشروع

زد يكار نپره چيشرفت مقصود از هيپ ی، مثل شما، كه برایباك یشخص متهور ب
كه يز را فدا كند سروكار داشتند، و بهركاريل جاه و مال، همه چيو در راه تحص

شما، برعكس  یطرفها یول. شرفت آنها بوديشما مانع پ یكردند دستها یاقدام م
است، يل بمقام رين یاز آنها، برا یا بودند كه عده یدوست مردمان باشرف و وطن

را مخالف  یانداز ت و اجتماع و پشت هميسه و جمعيك و دسياستعمال انتر
است يچوقت خود را داوطلب ريش دانسته، سهل است، هيخو یشرافت ذات

ب وطن و صحت عمل و وجاهت همواره بواسطه ح یكردند، و حتيوزراء هم نم
 یاز آنها اگر اقدام یآمدند، و بعضيه بر سر كار ميعامه، باصرار مقامات عال

از مفاسد اعمال شما بوده  یريجلوگ یشه براياند، هم كردهيهم در ضد شما م
توانستم تمام اقدامات شما را در  یات بشوم ميخواستم داخل شخصياگر م. است

ها يلگيوس یها و بيارياخت ین بيم كه علت العلل اهر دوره بنگارم و ثابت كن
 .ديا شخص شما بوده

» ١۴«ن يالممالك، موالنا رعد الد ینه مستوفيم كه در كابيما خوب در نظر دار
سها، در بحبوحه ين انگليو ب ین مزدور علنيكن شما، هم ن كار چاقيهم یعني

» ١۵«لت وقت ئت دوي، باشاره شما در روزنامه خود از هیو شدت سخت یقحط
ها و تحت يروپالن و كشتيپوش و ا ل زرهيآهن و قشون منظم و اتومب راه

مملكت آلمانرا  یو لوازم عموم یالت دولتي، و باالخره تشكیجنگ یهايالبحر
و  یكرد، و دولت را در فراهم نكردن آن مالمت كرده، انواع هتاكيتقاضا م

آن  یان روزنامه، تقاضاهاامروز، هم یول. داشت ینه معمول ميرا بكاب یهرزگ
ها، تمام مفاسد اعمال شما را يدوره خود را كنار گذاشته، سهلست تمام خرابكار
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قرارداد را هم از قول ملت  یشما، مطالبه اجرا یكار چاق یبرا یش، و حتيستا
 !دينمايم

 -نداشتند كه بمفت یزيگرفتند چين چون رشوه نميريوثوق الدوله، سا یآقا! یبل
اد يشرفت خود را زيل پيجمع كنند، و وسا یجعل ی، دور خود پارتخورها داده

 .ندينما

شدند كه يه همعهد نمينداشتند، با دولت همسا یال مملكت فروشيگران چون خيد
 یاست، گلدسته و بام مسجد را سنگر كنند، و برايل مقام رين یبا پول آنها برا

س سر يا، با پول انگلاسالف شم. اورنديارات بدست بيمقام خود اخت ینگاهدار
نهمه پول يكردند، و ايمشغول نم یو دسته گردان یخوان مردم را بروضه

و . نديك ملت را مسموم نمايبا خود، افكار  یدادند كه بهمدستينگاران نم بروزنامه
س محل مخارج محرمانه نداشتند كه يسابق از بانك انگل یها نهينكه، كابيخالصه ا
خود فراهم  یارات برايشرفت و اختيوسائل پ خواهند خرج كرده،يهرقدر م

 .ندينما

ش عامه را دچار يتخت آسايالت ترور، در پايهمچنانكه افراد و تشك :ديسينويم
ران باعراض و يق در اقطار ايو قطاع الطر یاغياختالل نموده بودند، دستجات 

 ».داشته یفرمائ س حكمينوام

و وجدان مذموم و مطرود است م از ترور، كه در نزد عقل و شرع يخواهيما نم
ده يم نديتوان یر قابل انكار را هم نميقت غيك حقي یم، وليا دفاع نمائي یهواخواه

 یخود، همدست یها هيانيته مجازات، كه شما در بيكم یم، مؤسس واقعيانگار
از مسائل مسلمه دانسته، و  یكينه عالء السلطنه را، مانند يكاب یاز اعضا یبعض

است وزراء يئات اعمال خود شما، در دوره ريد، همان سيكن یمر يبه آنها تعب
ته هم متوجه عموم نبود، بلكه فقط اعوان و انصار يات آن كميسابقتان است، عمل

 .شما را طرف حمله قرار داده بود
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چاره را وارد يد بيس. دير شما گرديد تطهيقت شهينوا، در حقيرزا محسن بيآقا م
د، كه يضش گرديب و تحريد و آنقدر ترغيواداشت ینموده، بدوندگ یاسياعمال س

 .شما كرد یجان خود را فدا

ل يرزا اسماعيته، كه از قتل مين كميا یشهايد، نماياگر فراموش نكرده باش یول
س انبار شروع، و بقتل متخب الدوله ختم شد، از روز آخر دلو سال يخان رئ

شما  یاستعفا. نجماه بودبا پيتقر یعني، ١٢٩۶تا اوائل اسد سال  ١٢٩۵ل يئ یلو
دا كردن يأس شما از پين السلطنه، و ياست وزراء سابقتان كه بر اثر قتل متياز ر

 یعني، ١٢٩۶ل يئ النيسال ئ یته مزبور اتفاق افتاد، در اواسط جوزايكم یاعضا
ته هم، ين كميا یاعضا یخ گرفتاريتار. س آن واقع شديم بعد از تأسيسه ماه و ن

 ینه فعليل كابي، دو ماه و چند روز بعد از تشكیا بعبارت آخريدر اوائل سنبله، 
ته يكم) ١٢٩٧ل يئ ونتيمه اسد ين(شما  ینه فعليس كابيپس در زمان تأس. شماست

 .مجازات وجود نداشته است

است يشما، بس یاست وزراء فعليته تا موقع رين كميا یست كه اعضايشك ن
 ید، ولياست كرديو شما آنها را س ه محبوس بودند،ينظم یده، و در محبسهاينرس

مرحوم  یها نهيو استنطاق و محاكمه آنها راجع بكاب یريافتخار كشف و و دستگ
 .باشديالممالك م یمستوف یعالء السلطنه و آقا

ست كه كاشف و يفضل و افتخار اسالف شما بر شما، همان فضل و افتخار
نمورد، يا هم در اشم یضمن یخوان بر جالد دارد، و حماسه یمستنطق و قاض

 .است» بند و بده بدست من پهلوان ر و بهيبگ«ر ينظ

ن الدوله بظهور ينه عيش آن در كابيگر هم بود كه اول نمايك مؤسسه ترور دي
شما كشف، و دو نفر از » ١۶«ن اواخر، در استنطاقات داماد يد، و در ايرس

 .اعدام شدند یك روز برفيآن  یاعضا

ن يچاره احمديد، و بيا ن دسته خود شما بودهيمؤسس ا: نديگوياهل اطالع م یول
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شما كه در استنطاقات  یاغماض و مسامحه تصور یاستوار و صفا، برا
فته نشده بودند و باالختصاص يع شما فريته مجازات كرده، و بتطميكم یاعضا

كه در بر همزدن اجتماع مسجد شاه كرده بود، گرفتار  یتيجد یاستوار، برا
 .دنديب گرديترغ

ن موسسه ترور و يا یاز اعضا یكي، ین فشنگچيسابق شما از حس یهايهمراه
گلدسته و بام مسجد شاه،  یش از شما، و سنگربندياو و رفقا یهايهواخواه

وكالت شهر  ین قاچاق اسكناس دزد را، برايدا كردن شما هميآشكار، و كاند
 .»هست یاست كه در هر سر بازار یز، داستانيتبر

 یعنيشما » ١٧«ن مؤسسه بمصاهرت يا یاز اعضا یكيته شدن رفيهرگاه، پذ
رزا احمد خان استوار نموده، و او يع ميله، تطميكه وس یهمان موضوع

ران يداماد شما، و ابو القاسم خان اسپ یچ ، درشكهیانات دمحم سرابيرفت، و بينپذ
را بقتل  در استنطاقات خود، كه اظهار داشته بودند شما به آنها پول داده، و آنها

ه، و آخر ين مؤسسه در نظميا یه اعضايد و سوزاندن دوسيا ن مأمور كردهياحمد
ن جمله افزوده يك صبح، بر اي، آنهم نزدین دو نفر در روز برفياالمر اعدام ا
 .از قوت نخواهد بود یعه خالين شايشود ثبوت ا

ن يب حسياتوان شد، كه ماشاء هللاّا خان پسر نيها، منكر نم قيراجع بقطاع الطر
چند هزار تومان از  یزد، ماهيراه كاشان و  یاست قراسوراني، بعنوان ریكاش

ع يمط یآمد، وليس هم بدش نميغما و لفت و ليگرفت و از چپاول و يدولت باج م
 .كرديچ وقت اوامر دولت را ظاهرا و علنا تمرد نميو نوكر دولت بود و ه

ن و اشرار كاشان، يب حسيبناساله دولت را نسبت  ١٣خواهم تحمل يچ نميما ه
ل داده بودند، يدر مملكت تشك یقيكه منشاء فتنه بوده، و مكتب قطاع الطر

د ين فساد واقعا در خور تمجيشه ايم، و اقدام شما را در كندن ريق كنيتصد
 :ميم بگوئيخواهيم یم، وليدانيم
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ا ر یاغيكنفر ي، یو خارج یداخل یها تياسالف شما، با نداشتن وسائل و ضد
 یع را تحت فشار گذارده، چون راضيمه مطيع كردند و شما آن نيمه مطين

 .ديد و خوب كرديباطاعت تام و تمام نشد، قلع و قمع كرد

 ی، كه بعضیو جعفر قل یو رجبعل یجوزان یل رضايقها، از قبيقطاع الطر یباق
د، يق داشته باشيد تصدياز آنها در دوره خود شما طلوع كرده بودند، خودتان با

ل راهزنها، در ين قبينه، از ايشه در هر كابينداشتند، و هم یا هيشه و مايكه آنها ر
 یبرا یشوند، نه وجود آنها مانع و مشكليهم دفع م یافت شده، و بزوديمملكت 

 .داشته باشد یا د رجز و حماسهيشرفت كار است و نه دفع آنها بايپ

» ستخوش غارتگران محلحكومت و سرپرست، و د یات بياغلب وال« :ديگوئيم
حكومت بود،  یكند، بيات كه عده آنها از شش تجاوز نمياز وال یاغلب، نه، بعض

آنها  یاند، و فقط دوتا داشته یليسرپرست نبوده، المحاله كف یك بيچياما ه
ال يحاكم ماندن آنها را ذ یت داشت، كه ما علل بياهم) النيكردستان و گ(
 :مينگاريم

ها و يعثمان. حاكم مانده بود ید چرا بيدانياز همه كس م كردستان را شما بهتر
وآمد قشون  ن رفتيدان نبرد خود قرار داده بودند، ايت را مين واليروسها ا

كه از آن حاصل شد،  یغمائيها، و چپاول و يك عثمانيچر یبخصوص قوا یاجنب
ه مصرف، و باالخريرفته اقامت حاكم را در آنجا ب نفوذ و رفته یحكومت را ب

را  یقشون خارج یكه باعانت آن بتواند جلو یدولت هم قشون. رممكن نموديغ
هم،  یليخ اسماعيو ش یاشرار گلباغ. د نداشتيگرفته، حاكم خود را مستقر نما

شاء يه خود فعال مايك در ناحيكه با قشون ترك كرده بودند، هريهائ ینظر بهمراه
خاك كردستان از قشون تركها  اعالم و ین الملليشما هم تا صلح ب. گشته بودند

مت حاكم كردستان ين، عزيد گذشته از ايد حاكم بآنجا بفرستيه نشد، نتوانستيتخل
نه ينه شما بود، و اگر كابيل كابيم بعد از تشكيدر ماه حوت، و هفتماه و ن» ١٨«

كرد، شما هم موفق ياسالف شما كمتر از ششماه دوام م یها نهيشما هم مثل كاب
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 .ديشديت نمين واليم بابفرستادن حاك

 یها نهيكاب. حاكم مانده بود یت بيها بر آن واليجنگل یاليالن، بواسطه استياما گ
ا يكردند، يت احتراز مين والياثر با یقوه و قوه ب یقبل از شما از فرستادن حاكم ب

روس مقاومت و  یوحش یكه چهار پنج سال در مقابل قوايمسالمت را با اشخاص
دادند، يح ميآنها ترج یت ممانعت كرده بودند بر سركوبيا در والآنه یعماگرياز 

گذارند، و بر يكردند كه بعد از ختم جنگ، خود آنها اسلحه را كنار ميو تصور م
وجود  یعنيآنها،  یجاد و بقاينكه علت ايم نشوند همينكه باز هم تسليفرض ا

ن قوه كه يو اد يان رفت مردم هم از دور آنها خواهند پاشياز م یقشون اجنب
جاد كرده بود بواسطه زائل شدن علت باعثه، بالطبع منحل يضرورت آنرا ا

 .ديا م، شما چه كردهينيحاال بب. النيحاكم ماندن گ ین بود علت بيا. خواهد شد

هم به  یسيائروپالن انگل یست كه شما، حاكم، سهل است قشون و حتيشك ن
خارج از » ١٩«قصود بود؟ چه م یبرا یكش ن قشونيا. ديا الن فرستادهيگ

ها را تحت فشار و ينكه جنگليا یقشون شما بجا یما است ول یموضوع فعل
غما داد، يت را بباد يمالك و رع یمحاصره بگذارد، دهات را چپو كرده، هست

. نمود یانداز ها هم دست زده س آن فلكينجا هم اكتفا نكرده، باعراض و نواميبا
 شما، خودشان  ینكشت كه قبل از قشوين واليمردم ا

ه و يرويشدند، حركات بيها تنگ آمده و داشتند از دور آنها متفرق مياز جنگل
كه يدند؛ و كاريده، بآنها گرويها دينتر از اقدامات جنگليمظالم قشون شما را سنگ

د  يچه احضار كرد یم برايدانيحاكم را م. دا كرديشه پيشد، ريخودبخود ختم م
او هم سر ) ٢١(د يقرار داد یان كفالت، سرپرست اهاله را بعنويس ماليرئ) ٢٠(

م هم يك تلگراف تسلياساس گرم و در آخر كار،  یب یها هيا بالغيشما و مردمرا 
شرفت ين پياز ا یرزا كوچك خان جعل و مخابره كرد و شما بقدرياز قول م

آور،  گ افتاده تلگرافات شرميد یم تويد، كه از هول حلين خوشوقت شديدروغ
تخت هم موقع را يد پايد، و جرايرزا كوچك خان مخابره كرديل حكومت و ميبكف
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و  یسرائ اوهي یو فوق العاده، بقدر یده، بدستور خود شما بطور عاديمناسب د
د ي، جراین الملليد بعد از شكست آلمان و ختم جنگ بيتملق از شما كردند كه شا

از دو سه روز، معلوم شد كه  بعد. اد نكرده بودنديس، آنقدر داد و فريلندن و پار
موضوع بوده  یاهو بين هيو تمام ا) ٢٢(ده يره ماليل حكومت سر شما را شيكف

ل حكومت را احضار، ينجاست كه بعد از مسلم شدن مطلب كه كفيعجب ا. است
) ٢٣(بگوش مشار الملك خواند  یم چه دعائيدانيد، نميو مورد عتابش قرار داد

اساس، و مخابره همان تلگرافات  یب یها هيبالغكه مجددا بجهت صدور همان ا
ن حسن استقبال شما و يست بعد از ايمجعول، بر سر كار خود رفت، و معلوم ن

م يتسل یها براينكه جنگليرزا كوچك خان، بر فرض ايم یمناعت و استغنا
 یبا شما بكنند كه شما هم برا یآور ط شرميهم حاضر شوند، چه شرا یظاهر

كمرتبه يد، و ينمائ یريآنهم جلوگ ید، و از افشايباطاعت شو حفظ ظاهر، مجبور
 یت و كاردانيرفع اختالف كلمه، كه از حسن كفا یگر دولت و مردمرا برايد

 .ديشما بزرگ شده است دچار خسارت و زحمت كن

  كه باشد نادرست یشعر ناگفتن به از شعر

  نيبچه ناوردن به از ششماهه افكندن جن 

بر  ین احواليه با رقت ناكترينيشده تأم یمتالش یانده قوام یباق«: ديسينويم 
ه، ينيتأم یقوا» .در حالت احتضار یمقدرات خود ناالن و افراد آن از گرسنگ

جده يكم شده، و عده آن از ه یليران بعد از وقعه مهاجرت خيا یژاندارمر یعني
ات يوال هيسابق در كل یژاندارمر یبجا یهزار نفر تنزل كرده، طرز قره سوران

اد كرده و تا حال به هشت هزار نفر ينه شما باز عده را زيمعمول شده بود و كاب
 .را بدست آورد ین ترقيد علت آن تنزل و سبب ايبا یبالغ شده است ول

ن يسفارت یر اسم آن، بعد از وقعه مهاجرت بعلت فشارهاييو تغ یتنزل ژاندارمر
اجازه  یرا كه ب یسوئد یها از سركرده یكه تمرد بعض. س و روس بوديانگل

نكه يا یمداخله كرده بودند بهانه كرده، برا ین در جنگ عموميدولت بكمك متحد
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چوقت اجازه يد، هيكمك نما ینداشته باشد كه با آلمان و عثمان یا ران قوهيدولت ا
خواست يران ميدادند كه عده آن ازسه هزار نفر تجاوز كند، و هروقت دولت اينم

قطعا اگر سفارت . شديگر، گرفتار ميد از راه دينما یاقدام رعده آنيدر تكث
ن يقيكامال  یران فروشيشما مطمئن نبود و بصداقت شما در ا یمانيس بهم پيانگل

  .داديه را نمينيتأم یاد قوايحاصل نكرده بود بشما هم اجازه ازد

ند بود» در حالت احتضار یه از گرسنگينيتأم یافراد قوا«: ديسينوينكه مياما ا
س يد خود را تأسينه جديكه شما كاب یرا آنروزيمسلما اغراق شاعرانه است، ز

ن، باستصحاب يينكه بقول اصوليمگر ا. نبود یباق یگر اثريد ید، از قحطيگرد
قبل از خودتان را بدوره  یها دوره یو گرسنگ ید قحطيقائل شده خواسته باش

 .ديخود نسبت بده

ه خود يمال یها ه اقدامات شما كه در وزارتيدر سا! یبل» یخزانه ته« :ديگوئيم
 .خواهد بود یشه تهيه، هميه و آتيد، در گذشته و حاليا معمول و بكار انداخته

شد،  یمعرف یمل یرزا بمجلس شورايم یكه بعد از خلع دمحم عل یا نهيدر اول كاب
اها ن نظر بود كه اشتبيه، بايوزارت مال یانتخاب شما برا. ديه بودير ماليشما وز

 .، هر دو را سراغ كرده بودندیخواهيرت و هم آزاديدر شما، هم اطالع و بص

ن در انتخابات يريه را كه ساينكه در انتخابات خود همان نظريا یشما بجا یول
ن ير امير دلسوز اشخاص بصيك وزيو مانند . ديشما معمول داشته بودند بكار بر

ر ير بصيسابقه غ یت مردمان به را بدسيبزرگ مال ید، چرخهايرا وارد كار كن
 یبر آوردگان شما بودند، بمواجبها ید، و سر آنها را كه همگيامتحان نداده سپرد

تا . آنها با خودتان، استفاده كرده یا همدستيا اطاعت يگرم و از جهل  یادار
شما هم  یجوئ بعد از كناره). ٢۴(د يسه خود و كاله دولت را پر نموديد كيتوانست

شما در كار بودند، و  یها ه شد همان شالوده و همان منتخبيمالر يهركس وز
 .كردنديم یم با شما همراهير مستقيبطور غ
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ه كشور يبمال یجوزا، خواست سرانجام ٢٣باعانت قانون  یكائيشوستر امر
 .بدهد

ت يبا او ضد یمل یمجلس شورا یدر جلسه سر. دير امور خارجه بوديشما وز
 ) ٢۵(د يالدوله دادكرده، سرمشق اقدام بعالء 

كرده وباالخره بعد از قبول  یت با او، جريو سفارت روس را در ضد 
ها را از كار خارج، و يكائيماتوم روس، با ناصر الملك همدست و امرياولت
 .ديها را سر كار آورديكيبلژ

ار را بدست گرفته و يجوزا استفاده كرده، اخت ٢٣ها هم از قانون  ین گمركچيا
 .ل نمودنديف و ميدر دخل و خرج عامه ح تا توانستند

س را ين روس و انگليو مشغله دولت ین الملليب یدولت و مجلس و عامه، جنگها
جوزا الغاء و دست  ٢٣كردند مغتنم شمرده، قانون يت ميها حمايكيكه از بلژ

ه يالت ماليباسم قانون تشك یديه مملكت كوتاه، و قانون جديها را از ماليكيبلژ
ن قانون را يبا اير الدوله كه تقريمش ینه آقايكاب یول. ز مجلس گذراندندنوشته و ا

ن الدوله هم كه در ينه عياورد، و كابيش از چهل روز دوام نيشنهاد كرده بود، بيپ
ضاح مشهور دمكراتها يگذشت، بر اثر استين قانون از مجلس ميتحت نظر او ا

ه آن بعهده شما مفوض يمال الممالك كه وزارت ینه مستوفيرفت، و در كاب)  ٢۶(
ن مملكت باسم يه ايمال یزير ن قانون و شالودهيا یبود مع االسف باز قرعه اجرا

 .رون آمديشما ب

سواد خود را سر كار آورده، چرخها يب یهاين دفعه هم مثل دفعه سابق باز پارتيا
ه دات بخزانه دولت وارد شود، راينكه عايا ید كه بجايتند و كند ساخت یرا طور
 .زديبر یشخص یبهاياز چرخها بج یك كرده، بتوسط بعضيرا نزد

پرست  ز، اگر مثل شما منفعتيه كه بعد از شما بر سر كار آمدند، نيمال یوزرا
شدند، و اگر ينم ید راضيآنها پخته بود یكه شما برا یبودند، كه هرگز بقطع نان
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مزه دخل را ت كرده و يكه شما ترب یهائ ف و صالح بودند از عهده گرگيعف
ه شده، يات فن ماليم وارد جزئيخواهينجا نميدر ا. آمدنديد برنميبآنها چشانده بود

دخل و خرج  یلهايف و ميم كه تمام حيكرديم، و اال مدلل ميب كار را ذكر كنيمعا
د و يا ختهيه خود ريست كه شما در دو نوبت وزارت ماليا ن مملكت از شالودهيا

شما و باجازه خود شما، بعمل آمده  یها یسط پارته بتويمال یهاينظم یتمام ب
شما  یجوئ ه هم، در دوره كنارهياز كاركنان مال ینكه بعضيبر فرض ا. است

كه با  یاديز یشما را اصالح كنند و با جنگها یاز خطاها یكيخواستند يم
شدند، مجددا كه شما بر سر كار ين اصالح موفق هم ميكردند بايشما م یهايپارت

د، و ما يگردانديسابق خود برم یآنها را خراب و آب را بمجرا یها كرده ديآمديم
 .ميدهياك را شاهد قرار ميد تريبعنوان مثل اجاره تجد

ن مملكت ياك را در اين حساب را كرده است، كه اگر مصرف تريهمه كس ا
چهار  یبا ساليم، باز تقريكون فرض كنياقل ما  یعنيصد هزار مثقال  یروز

ل يف و ميح ینكه راههايا یشما بجا. د باشديقانون تحد یده ماديد فايون بايليم
د در دوره يخود برسان ید، و دولت را بمنافع واقعيرا سد كن یدين عايكاركنان ا

خمس حداقل  یعنيدات آن را به هشتصد هزار تومان، ياست وزراء سابقتان عاير
س را هم در مقام عمل ن خميد كه هميرفتياز مستاجر پذ یطيد، و شراياجاره داد

 .كرديبه عشر مبدل م

اظهر من  ۀ ن معامله، كه معنا و ماديالممالك بضرر ا ینه مستوفيبعد از شما كاب
اد و يز)  ٢٧(  یالشمس است، برخورده، اجاره را الغا و بعد از كشمكشها

 یول. كرد یضرر مستأجر را پرداخت، و عمل را مجددا امان یادار یها محاكمه
 یاست وزراء خود مجددا بهمان مستأجر سابق، كه بعضير یوبت ثانوشما در ن
ط كه هشتصد يهم با او شركت دارند، با همان شرا)  ٢٨( نه شما يكاب یاز اعضا

 .ديكند، اجاره داديرا عمال نصف م یهزار تومان اسم

الوصول بوده و تا  یاتيدات ماليمسلما عا» الوصول یاتيدات ماليعا«: ديسينويم
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ه وجود داشته باشد، باز هم الوصول يشما در ادارات مال یها اثر انگشتن يآخر
ن يدات بعمل آورده و ايص عاياداره تشخ ه كه درين تجزيبا ا. خواهد بود
مملكت  یديد عايد، توقع داريا ختهيسابقه كه در آن اداره ر اطالع كم یاشخاص ب
جز صدور احكام كه  یكل یدار د خزانهيا منتظرين شود؟ آيين تعيبهتر ازا

 یاريچگونه اختينداشته، و ه یشما شغل یداهايكاند یبرا یو مفتش یشكاريپ
 یا اداره محاسباتيات وصول كند؟ ين ماليشتر از ايد بيا نگذاشته یآنها باق یبرا

ن يد، بهتر از ايا نساخته یگريز ديچ ین لغو حواله سازيك ماشيكه از آن جز 
ق كه از قسمت يون تطبيسيا كميب بخواهد؟ حسا یبتواند از صاحب جمعان دولت

ن خود را در جمع و خرج يش از اياعظم حوالجات روحش هم خبر ندارد، ب
سه آن يرئ یكه اعضا یا محاكماتيدخل دانسته منافع دولت را حفظ كند؟ يدولت ذ

من نباشند، در يا)  ٢٩( شما  یشهايقوم و خو یها ا از تهمتياطالع، و  یب
مشاوره  یا اعضايار كنند؟ ياخت یطرفين بيادتر از ايد زيهخوايمحاكمه خود م

رند يگيرا از شما م یشما هستند، و دستور رأ یها كه دست نشانده یعال
آنها مجازات  ین محاكمه كرده، و برايوزارتخانه را بهتر از ا ید اعضايخواهيم
 ند؟ين نماييتع

ند كه از يبيم یشود، وقتيا مديكاند یالتيا ايت يوال یكه برا یا مفتشيه يشكار ماليپ
نگاه  یكند، و راض ید همه را راضيثبات ادارات مربوطه با یشما گرفته تا ادن

 یست و كسيدر كار ن یداند كه در مراجعت هم حسابيگر ميدارد، واز طرف د
ات يد چه اندازه بفكر وصول ماليخواهينخواهد كرد، م یاز او مواخذه و بازپرس

ه عمر خود را ينست، كه بمزد و مايعمل او ا صحت یدولت باشد؟ منتها
 .بگذراند كه مردم از او رنجور نشوند

ك يچيداند هيكه از علم و اطالع و سابقه خود مستحضر است و م یا س ادارهيرئ
 یريو تملق خود را بمقام مد یست، و بپشت هم اندازياز جهات مرجحه در او ن

سوادتر و يشه از خود بيهمحفظ مقام خود هم كه باشد،  یرسانده است برا
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خود سرمشق  یرا از رؤسا یريگ كشد، و چون رشوهيش ميرا پ یتر سابقه یب
ردستان خود را هم يز یريگ رد ناچار است رشوهيگيداشته و خودش هم رشوه م

كه باسم  یهائ مانين رژيد تمام ايم ديم خواهيك بنگريپس چون ن. تحمل كند
ت و پر يات مشغول تاخت و تاز رعيواله، در مركز و ين ادارات ماليمأمور

جز شخص شاخص شما نداشته،  یا شهيچ اصل و ريب خود هستند، هيكردن ج
 .ندارند یجز حضرت اشرف عال یبانيامروز هم پشت

شود كه مأمور و مستخدمش، گذشته از ترس  یاتش وصول ميدات ماليعا یمملكت
. د هم مطمئن باشده خويمحاسبه و مجازات و مؤاخذه، بحقوق و مواجب و آت

نكند، بكار  یانداز كه تا رشوه ندهد و عشوه نخرد و پشت هميمستخدم و مأمور
ند حقوق يخود نب یبرا یچگونه دوام و بقائينرسد و بعد از وصول بخدمت هم، ه

ت او را يثيش محفوظ نباشد، و از همه بدتر، همقطار بد هم اسم و حيو حدود ادار
را يو صحت عمل داشت؟ ز یاز او انتظاردلسوزتوان يدار كند، چگونه م لكه

او را اشغال خواهد  یسابقه جايك شخص مجهول الحال بيداند، دوماه نگذشته، يم
ك يبخرج داده باشد، با  یكرد و هرقدر هم در مدت كارش صحت عمل و دلسوز

 .شارالتان متقلب تازه وارد برابر، بلكه بواسطه عفت نفس ازاو عقب خواهد ماند

دهد و يت ميكساله اهميش از يهم استاد بشاگرد دو ساله خود ب یدكان بقالك يدر 
از التفات  یول. گذارديم ین شاگرد تازه وارد و شاگرد چهار ماهه خود فرقيب

شتر در تحت امر يه كه از همه بي، بخصوص مالیشما، در تمام ادارات دولت
شود، و حال قسمت يت سابقه نميم شما بوده است، ابدا رعاير مستقيم و غيمستق

روز يد. باشديم» ايا واصحبت عربيت كرد يامس«آنها همان مثل  یعمده اعضا
س و معاون ير و رئياند، امروز مد ب و كاسب و تاجر و شاعر و آخوند بودهيطب

 .هستند

ن يدر ا» ليق و تعطيدولت در عهده تعو یاقساط مهم و ضرور« :ديگوئيم
قبل از شما فقط با  یها نهيم كه كابيدانيم رايم، زيموضوع ما هم با شما همراه
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م ي یاز گرفتن قسط موراتور یخواستند مملكت را اداره كنند، حتيم یدرآمد مملكت
 یعني، یو ناخوش یو تنگ ین صورت، با وجود قحطيدر ا. كردنديهم امتناع م

 د، و باينه خودتان نسبت بدهيد با تجشم بدوره كابيخواهيكه شما م یزهائيتمام آنچ
ن اندازه هم يد متشكر بود كه تا ايد، بايآنها گذاشته بود یكه برا یا هياداره مال
 اند توانسته

، كه قهرا ین دو سه ماه عقب افتادگيگذشته از ا. ندينما یساز كار مخارج را مهم 
دن موقع وصول يدر آخر هر بهار بواسطه تمام شدن منابع سال قبل، و نرس

شما  ینيل منقصت كار آنها نبوده، و تدارك بيافتد، دليسال نو، اتفاق م یها اتيمال
معهذا اگر . ستين یات، چندان كار مهميهم در سر خرمن و بحبوحه وصول مال

اقساط عقب مانده را  یدات مملكتيه آنها را اتخاذ كرده، و با عايشما هم رو
م، يق داشتيشما را تصد یت و كاردانيت و كفايد، باز هم حسن درايپرداخته بود

صد و پنجاه هزار يس ید كه با ماهيفراموش نفرمائ یم، وليكردين هم ميبلكه تحس
ت از شما ين حسن كفايد ايا سها گرفتهيران، كه از انگليش قسط فروش ايتومان پ

 .بروز كرده است

 یات زندگانيضرور یمسدود و همه كس برا یابواب تجارت بكل« :ديسينويم
 »نگران و سرگردان

در  یماقبل آخر، ابواب تجارت باز و هر قسم متاع خارج یها دورهنكه در يمثل ا
خ ختم يكسال از تارينكه يا امروز هم با وجود اي. ن مملكت فراوان بوده استيا

ن مملكت حاصل شده، و همه يا یدر اوضاع تجارت یجنگ گذشته است، تفاوت
 !ستينگران و سرگردان ن یات زندگيضرور یكس برا

ن يسته و در خور است كه در ايشا یس الوزرائيه رئيانيب ن جمله درينوشتن ا
اقدامات . برده باشند یا جهيهم كرده و عامه هم از اقدامات او نت ینه، اقداميزم

سها را بعنوان ين بوده است، كه مقاصد انگلين موضوع منحصر بايشما، در ا
ن يتجار از ارا، كه  یا خارجي یاجرا كرده، جلو مال التجاره داخل یمنافع مملكت
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نكه يا یفرستادند، برايه و قفقاز و تركستان ميو روس یمملكت بخاك عثمان
د و بعد از چند روز، بطور استثناء يريقه بمانند، بگيس در مضيدشمنان انگل

طماع خود، را كه  یها یسه خود و پارتيصادر نموده، ك یخصوص یجوازها
 .دير كنر مردم بخصوص تجار پيز بندند، بر ضرر سايبهمه چ

ات يع خود، حيافه فجيات، با قيدر مركز و وال یارزاق عموم یسخت« :ديگوئيم
و  یامراض چرخ نظام اجتماع یاليو است ید، و قحطيه را تهديئت اجتماعيه

 ».افراد را متوقف یزندگان

شما  یموضوع نقاد یليخ ١٢٩۶الن يسال ئ ینكه موضوع قحط و غالينظر با
ش يخو یها هيانيشما بطرق مختلفه، و خود شما در ب مزدور یها شده، و روزنامه

كه  یامور یايت اوليرا بعدم كفا یآسمان ین بالينموده، ا یبيد عوام فريا خواسته
د، و يمملكت بودند، حمل نمائ ینه شما، زمامدار كارهايدر فاصله دو كاب

 د، الزمير آنها وانمود كنيراهن عثمان كرده، تقصيخوردن مردم را پ یگرسنگ
 .ميبسط مقال ده ین موضوع قدريم، در ايدانيم

جه ينت ١٢٩٧ل يئ ونتي، و دو ماهه بهار سال ١٢٩۶ل يئ النيسال ئ یقحط و غال
ران بود كه يدر سرتاسر خاك ا یو تاخت و تاز قشون اجنب یپنجسال خشكسال

 یها رهيل برده و ته انبارها و ذخين مملكت بمرور تحليه ايرا در كل یه زراعتيما
ن، يورام یخوارگ را بالمره باال آورده، و در تهران مسأله سن یو عموم یصشخ

د بر علت گشته يانداخته، مز یت را از هستير مالك و رعين سه ساله اخيكه در ا
ن يدر ا یباران و كم یخشك یهم بقدر) ١٢٩۵ل يئ یلو(سال قبل از مجاعه . بود

اختالل . برداشت نكردندن باندازه بذرهم يمملكت وجود داشت كه غالبا زارع
كه در تمام  ین الملليب یها آن مملكت، و جنگ یخود اهال یه و گرسنگيروس

ر ممكن يه را غيدرجه شدت در كار بود، توسل بهر همسا یران بمنتهيحدود ا
جاد آنها يت، بايت و اقدام و فعاليست كه بجديهم ن یزيحبوبات مأكوله چ. كرديم

ماند، همان گران  یئت دولت وقت باقيه یه كه براتنها چار. بتوان مبادرت نمود
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ر نموده، و از يبمردمان فق یله كمكين وسيدن و ارزان فروختن بود، كه بايخر
 ید، و از گندم و جو گذشته، برنج را بجاينما یريجلوگ یا مت تا اندازهيق یترق

 .قرار دهد ینان قوت عموم

 ین الدوله، نانيع یزمامدار ك قسمت ازينه عالء السلطنه و يدر تمام مدت كاب
ك من دو هزار و دو يشد از قرار يدولت تمام م یك من چهار پنج قران برايكه 

توان با يگر نمين كردند كه ديقيبفروش رفت، بعد هم كه گندم تمام شده  یعباس
پخت  داده، دم یترق یمت آنرا بچهار قران و سه عباسير كرد، قينان مردم را س

مردم  یآن برا یمت واقعينصف ق یعني یو دو شاه یسكمن ينان  یرا بجا
كس در نظر  الممالك همه ینه مستوفيپخت را هم در كاب دم یفراوان. تدارك كردند

ن يصمصام السلطنه، ا یاواسط دوره زمامدار یعنيك ماهه ثور، يفقط . دارد
ر يمشار الملك وز یهاياب بود كه آنرا هم بخرابكاريكم ۀ هم نسب یبرنج یغذا
ها را يپخت پز شما عمدا دم یكار چاق یند برايگوينه، نسبت داده، ميه آن كابيمال

دارها فروخت كه مردم زودتر بجان آمده، بلوا  را بخانه یدولت یبست و برنجها
شروع  یاز اول جوزا هم كه فراوان. ديائيكنند صمصام السلطنه، برود، و شما ب

تلفات مردم اگر . ديبآخر رس یطمت نان بسه قران و قحيو در اوائل سرطان ق
بلكه غالبا از حصبه بود كه مردم بواسطه عدم  یم، نه از گرسنگيدرست بنگر

 یف شده، و برايه آن كم بود ضعيكه مواد تغذ یزهائياد ببرنج و خوردن چياعت
ت ياگر سرا. ا و قوه مقاومت با مرض از آنان سلب شده بوديقبول امراض مه

ن جمله ينامند، بر ايسابق الذكر داء القحطش م مرض حصبه را هم كه بعلل
اند كه با غال و  بوده یاز تلفات، از جمله اشخاص یريم كه عده كثينيب یم ميفزائيب

ن مرض مبتال ياند، و معذلك با بوده ینداشته و مردمان مرفه یسروكار یتنگ
 .اند گفته یشده و بدرود زندگ

 ید كه فراوانيا كرده یسع یلير شما خيجات اج شما و طرفداران و روزنامه
ه خود، ياست عالير و سياست وزراء خودتان، بحسن تدبيارزاق را در دوره ر
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در سر خرمن سال  یو گران یو تنگ یداند كه قحطيكس م همه ید، ولينسبت بده
است تمام شد، و از آن ببعد نوبت يل، دو ماه قبل از جلوس شما بر مسند ريئ ونتي

شما، در بحبوحه خرمن  یزمامدار ید و مخصوصا ابتدايرس یو ارزان یفراوان
با از تمام بلوكات گندم و جو، بطور وفور وارد ياتفاق افتاد كه تقر یپرحاصل

مصرف  ورود غله و يب یرها و شدت عملهايشد و اگر گرفت و گيتخت ميپا
آمد، امر يآوردند در كار نمينان خانه خود م ین برايكه مالك یگرفتن آرد و گندم

نار خرج يكدير و بدون يچ اداره و مدياج بهين شهر خودبخود، بدون احتينان ا
د، آنقدر يد عمدا كار را خراب كنينكه بخواهي، شما مثل ایمنته. گرفتيصورت م

دار و چاروادار و نانوا و  بر گندم ید و بقدريب كردياساس را تعق یه بين رويا
د كه واقعا اگر يخود خارج كرد یعيان طبيد، و كار را از جرينانخور تنگ گرفت

 یكيجاد كند، تا كار را بدست بلژيدر مملكت ا یخواست عمدا قحطيم یكس
 .آمدياز عهده برنم ین خوبيبسپرد با

ن يخ عبد الحسيمسجد ش یخوان خواباندن چادر روضه یكه برا یا هيانيشما در ب
كنند يراد ميبمن ا« د كهيا تر نموده اظهار كردهيو مولياد از موسيد زيد تمجيا داده

نجا يدر ا» ام دولت رجوع كرده یك نفر خدمتگزار جديكه چرا امر نان شهر را ب
ا سبب اعتراض مردم را در يو، و ثانين مسيا یالزم است اوال اندازه خدمتگزار

 :ميح كنين انتخاب شما تشريا

ا و مجاهده شم یبسع) ١٢٩٧ل يا ونتي(تر در اواخر سنبله سال قبل يو موليموس
د با ين فرموده بوديين كار تعيب ايتصو ی، كه برایونيسيكم یو بموجب رأ

كه خود او ياو، بموجب اعالنات یدهايخر. ارات تامه وارد امر ارزاق شدياخت
مت در فصول مختلفه منتشر كرده است در ماه سنبله؛ از قرار ين قييتع یبرا

و در قوس و  یو پنج و در عقرب س یزان، سيو در ماه م)٣٠(چهل  یخروار
 .ست و پنج تومان بوده استيو دلو تا سر خرمن، ب یجد

زان و عقرب را يد چند روز ماه سنبله و دو ماهه مينكه مقدار خريبر فرض ا
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از قوس تا سر  یدهايخود، معادل خر ینظر بهجوم مردم در فروش جنسها
هم،  یده است رويكه از بلوكات تهران خر یم گندمهائيخرمن هم تصور كن

 .او تمام شده است یتومان برا یس یخروار

و نه تومان بنانوا فروخته است  یرا در تمام مدت، بس یتومان ین گندم سين ايع
پس در هر خروار گندم نه . كه نانوا هم نان را از قرار سه قران، بفروش برساند

ك من نان را ين شهر، هريد اداره ارزاق شده و مردم قحطزده ايتومان تفاوت عا
 .اند دولت تمام شده است خورده یكه برا یمتيگرانتر از ق یعباس سه

صد هزار تومان بالغ خواهد شد، يبس یداريخر یها ن تفاوت، كه اقال در جنسيا
در  ١٢٩٨ل يئ یسر خرمن هذه السنه قو یعنيد نفع دولت و در آخر سال يبا

 .صندوق اداره ارزاق موجود باشد

نكه بحساب خزانه و يسهل است هم. ستينصد هزار تومان موجود ين سيا یول
و، از نقد و جنس ين مسينم ايب یم، ميكنيتهران رجوع م یبانك و خالصه و ارباب

هفت كرور و  یعنين مبلغ هنگفت، يد تمام ايگويگرفته و م یهفت كرور هم دست
هفت هشت ماهه اداره ارزاق رسانده  یصد هزار تومان را بمصارف اداريس

نه، از طرف ادارات ين زميكه در ايهائ تيتمام جد. ديخواستاز او حساب . است
مأمور «ن يا. م مانديخود شما بعمل آمده عق یجات و حت مربوطه و روزنامه

مستمسك شده، حساب نداد و » فرس ماژر«به » ن خدمتگزار دولتيا«، »یجد
ن و در يو واقعا با كرام الكاتبين مسينجا معلوم شد كه حساب ايرفت، و از هم

بفرس «كنفر صاحبجمع در مقابل مطالبه حساب ين اول دفعه است، كه يعالم ا
سروته و گزاف هم باشد  ید و از ارائه حساب خود ولو بيجويتمسك م» ماژر

 .دينماياستنكاف م

ن يصد هزار تومان كه اين هفت كرور و سيم كه با ايم مدلل كنيتوانيكن ما ميل
ج اداره ارزاق كرده است، ، درعرض ششماه خر»دولت یخدمتگزار جد«

نان  ین شهر را بنان مهمان كرده، بتوسط فراش اداريكسال مردم ايممكن بود 
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 یرا روزيندارد، ز یحساب آنهم اشكال. فرستاد یاهال یزده برا ه تخمهيدو رو
در ماه، . است ین شهر كامال كافينان مردم ا یست و پنجاه خروار گندم برايدو

ست هزار تومان خواهد يم پنج كرور و دويحساب كن هفت هزار و پانصد خروار
، ینانوائ یمصارف دكانها یمانده هم برايشد، و دو كرور و صد هزار تومان باق

ن كار و تفاوت يره ايئت مديع نان و اعضاء و هيو مواجب فراش مأمور توض
ن و ياز ساوه و عراق و قزو یمعمول یه ده دوازده هزار خروار جنسهايكرا

اد باشد كامال يدانه، هر قدر هم ز اهيمت خشخاش و سيق یبرا یو حتدامغان، 
 .نبود یازينان و پ یان هم بير متصديو سا یكنتراتچ یكرد، و برايت ميكفا

امر نان  یون مقدماتيسين كه در كميتد یا آقايو، ين مسياگر شما با خود ا
د داشته ين حساب ما تردير ايكرد، در قسمت اخيت ميحما یليو خياز مس)٣١(

د، ما هم يح بخواهيك اعالن در روزنامه، از ما توضيد، ممكن است بتوسط يباش
ن مصارف را در همان يو پسند ايم در سر هفته بودجه كامل مسيدهيبشما قول م

ران بدولت يهمان طور كه از پول فروش ا یحت. ميده باطالع شما برسانيجر
د، يتر چپانديليم یقمه كرده بگلوك ليران را يتخت ايكسال مردم پايس، نان يانگل

ن يكسال هم مردم ايآن وجه،  یاياگر اراده مبارك تملق گرفته باشد كه از بقا
د ياد نمائيقرارداد هواخواه، ز یخود دعاگو، و برا یشهر را مهمان كرده و برا

اد يكه در آنست، ز یا ن كار نظر بصرفهين بداوطلب كنترات ايقيد نه، بلكه يشا
م بكنند، ضمنا يخانه حضرت اشرف را هم تقد خرج قهوه یو حت د،يبر بخور

هم ) ٣٢( یچ اسالمبول ین رزاز و آقايدمحم حس ین بنكدار و حاجيدمحم حس یحاج
 !دياعالن فرموده مالحظه فرمائ! ديباور ندار. شونديكار نمانده، از سروا ميب

 ی، در سال قحطسابق یها نهيكاب. ستين یادين شيبا یباز چ حقهيه! سبحان هللااّ 
پخت را بثلث و نصف  ن مملكت نان و دميخود ا یديه حال فقرا، با عايترف یبرا

د، و يكنيت قلمداد ميكفا یخورانند آنها را مقصر و بيآن بمردم م یمت واقعيق
نان افزوده، و مبلغ حاصله از  یمت واقعيك ربع بر قي یخودتان در سال فراوان
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ن يمت عرض و ناموس افراد اهل ايقت قيحقكه در  یآن را با هفت كرور پول
د و خود را غمخوار يكنيهم م یخوان ها كرده، حماسه یكيمملكت است، بحلق بلژ

 !ديخوانيز هم ميوطنان عز هم

ن شهر يكردند، كه چرا امر ارزاق ايراد مينكه در سال گذشته بشما اياما سبب ا
ن اقدام را يكه شما ا یوقعد؟ اوال سال گذشته، در ميا سپرده یگيكنفر بلژيرا به 
كردند كه چهار پنج ماه يتمام نشده، و مردم تصور نم ین الملليد، جنگ بيفرمود

سها يكردند كه انگليابد، و فكر ميسوز خاتمه ب ن جنگ عالميبعد از خرمن، ا
الن و قفقاز ين و همدان و گيگر، در قزويقشون پر عده خود را تا سر خرمن د

قشون  ین، برايد، و گذشته از ايران خواهند چرانيز غله انگاهداشته و آنها را ا
كردند ين خود هم محتاج بغله خواهند بود و با برهان و منطق تصور مين النهريب

كه در امر ارزاق و حمل و نقل گندم و جو  یكي، آنهم بلژیكنفر اروپائيكه 
خود دولت معاهد دولت  یتواند حاجت جنگ یم یار تام باشد، بخوبيصاحب اخت

 .دينما ین مملكت را مثل سنه گذشته دچار غال و تنگيرا برآورده، و مردم ا

نكار واقع يافته بود، مسلما ايد، و اگر جنگ خاتمه نيشما خدمت خودتان را كرد
ن و يبرد، در عوض از قزويالن ميس، هرچه بقفقاز و گيانگل یلهاياتومب. شديم

م، سال قبل، ين هم كه بگذريزاا. كردين حمل مين النهريب یهمدان، گندم برا
ن يران را مال خودشان دانسته، و بمداخله خارجه، در امور ايهنوز مردم ا

نبوده، و با برهان و منطق و  یمملكت، ولو از راه استخدام هم كه بود، راض
باشد،  یق و جدين و صدي، هر قدر امیكنفر اروپائيكردند، يتجربه، اظهار م

دار  ن مملكت خاصه ارزاق مسلمانها، را عهدهيا از امور یست امريسزاوار ن
ت هم شرط يت و مليت و امانت گذشته، قوميت و جديرا از علم و درايز. شود

د يت نبود، البته لوين نكته طرف توجه و رعايهست، و اگر ا یاستخدام دولت
نكه با يتر بودند، و ا د، مناسبيكه شما حائز هست یمقام یت، برايجرج و اسكو

شود، باز هم شما را بر آنها يم یكه از شما ناش یهائ یگريانت و ناشيهمه خ
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ست كه سر شماست، و اال آنها در صحت يرانيدهند، فقط بجهت كاله ايح ميترج
شرفت دادن مقاصد يح داشته و در پيت، بر شما ترجيو امانت و علم و درا

 .ديمان یها هم، شما از آنها، وا نم سيانگل

 ی، همه كس در نظر دارد، كه مرض حصبه با قحطیماما راجع بامراض عمو
است يل گشت، و در هنگام جلوس شما بر مسند رين مملكت زايك دفعه از اي

خود را  ین مملكت بار سفر بسته و جاياز ا یوزراء، همانطور كه غال و تنگ
، یهم تمام شده و صحت و سالمت یداده بود، امراض عموم یو فراوان یبارزان

 .افته بوديقرار آن است یبجا

ساختند، يرا متوقف م یافراد یو زندگان یكه واقعا چرخ نظام اجتماع یامراض
ن مملكت ينه صمصام السلطنه، در ايالممالك و اوائل كاب ینه مستوفيدر اواخر كاب

و تحمل  یدن تلخيچش یبرا. نه شمايس كابيال داشت، نه در زمان تأسياست
گر را بر سر كار گذاشته بود يسان دعت كيسخت، دست طب یمصائب آن روزها

سخت،  ینه شما، بر اثر وزش بادهايس كابيدو ماه بعد از تأس! یبل. نه شما را
ع شد، و ين شهر شايدر ا) حجه تا سلخيذ ٢٠(، در عرض ده روز یزكام عموم

 ین مرض گشتند و حتين مملكت هم، بنوبه خود مبتال باير شهرها و دهات ايسا
نظر بحسن عاقبت  یل كرد، ولي، كارها را هم تعطیو روزد یكين شهر، يدر ا
داد، مردم يش از دو سه روز مبتال را زحمت نميكه ب مدت آن یو كوتاه یو كم

 .دنديخنديم ین مرض مسريشهر تهران با

كروب حصبه بآب يسابق، در زمان حكومت خود، م یها نهيدر هرحال، نه كاب
ن و يفات دو سود و آب هندوانه و آسپرش سوليداده بودند، و نه شما در نوبت خو

 .ديدوره خود خوراند یها مه شوربا و نخود آب به بادزدهيآلو زرد و ق

كه  یل و روابط ما با دولت انگلستان، دولتيما تعط یمناسبات خارج« :ديگوئيم
ره يبود ت یات داخليش از همه مساعدت و مخالفتش مؤثر در وضعيدر آن موقع ب

 ».و مبهم
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 ینداشت، و روابط معمول یرگيقبل از شما ت یها نهيران در كابيا یرجروابط خا
د يخواهيوم را مي ید نگرفتن اقساط موراتوريشا. ن بوديو متناسب بااوضاع در ب

ن از يكه ايد، در صورتيس محسوب كنيران وانگليو ابهام روابط ا یرگيل تيدل
ه يديه تبعيانيه و بيانين بيها را در ا آن یاست كه شما كارها یمحسنات اشخاص

ره را از قرار دو تومان يخواستند ليرا آنها نميد، زيكنير ميتعب یخود ببد)٣٣(
 .كردنديخود اداره م یديگرفته، وازقرار شش تومان پس بدهند و مملكت را با عا

 یا از تازهينه شما امتيگر هم هست، كه دولت در فاصله دو كابيك موضوع دي
 .ن چهارده ماه حفظ كرده بوديود را در اسها نداده، كاله خيبانگل

ه، در وزارت امور خارجه ينيكه در دوره دوم تقن یم وقتيخوب در نظر دار
ل تابع روس ينو یبرشت را بكمپان یاز لوله نفت از انزليد امتيخواستيخودتان م

طرح كرده  یمل ین مسأله را شب رمضان در مجلس شورايشنهاد ايد، و پيبده
ران يا یبرا یاز نفعين امتيكردند در ايوكال كه آنچه فكر م از ید، بعضيبود
م؟ در جواب يبده یاز رأين امتيچه  ما بدادن ا یدند برايپرسيدند، از شما ميدينم
ن چند كلمه را بمورد و يا یو بقدر» جاد حسن روابطيا یبرا«: ديفرموديم
در موارد  ك جملهيد، كه مجلس از مزه افتاد و تكرار يمورد استعمال نموديب

 .ها شديان و تماشاچيمتعدده موجب مالل مجلس

از يرا كه امت یا نهيم كه شما روابط كابيريجه بگيم نتيتوانين دو مقدمه، ميپس از ا
هم باشد حفظ ) ٣۴(بخارجه ندهد و حقوق دولت را، ولو به پروتست و اعالن  

تحمل سلطنت ماتم روس و يشود قبول اولتينرو معلوم ميد از ايدانيره ميكند ت
جان، و عضو فاسد خواندن آن مملكت يمستقله صمد خان شجاع الدوله در آذربا

د يرفتن قروض متفرقه، بخصوص ارباب جمشيم بدولت روس، و پذيتسل یبرا
ن يكه سرتاسر شمال ايس جنوب و عقد قرارداديق پليبحساب دولت و تصد

ون مختلط كه يسيكردن كم یكرد و عمليروس م یايمملكت را ملك طلق خوشتار
 یك از اسالف شما جرأت عمليچيل كرده و هيروسها بزور اجازه آن را تحص
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نكردن  یدگيد، و رسيا جاد حسن روابط كردهيا یكردن آنرا نداشتند، همه را برا
با اتباع دول، در ضبط امالك  یخارجه و همراه یها بربانك یرانيتجارا یبدعاو

اس باتباع دول خارجه و تحمل تاخت و اس یب یها مردم، و دادن وجه الخساره
ش ين مملكت، و آخر االمر، افزايس در سرتاسر ايقشون روس و انگل یتازها

نه صمصام السلطنه يم، كه كابيعبد العظ -آهن حضرت و راه یط تراموايمت بليق
نده آن اداره داده يبنما یرد كرده و جواب قانون یكمپان یها یبا همه گربه رقصان

 .و ابهام روابط بوده است یرگيهت ترس از تبود، همه بج

س را از يران و انگليو ابهام روابط ا یرگيد شما تيشا. ميفراموش كرد! یوا یا
دوره تجدد  یس الوزراهايك از رئيچيس بهيد كه دولت انگليا ن راه تصور كردهيا
شك ! یبل. شما نشان درجه دوم حمام فرستاده است یران نشان نداده و برايا
س ين نشان برئياصغر خان اتابك اعظم ا یرزا عليكه بعد از مرحوم م ستين

ن ارسال نشان نشانه كمال مودت و يران داده نشده بود و البته ايا یالوزراها
 .ن استين دولتيعالمت بزرگ حسن روابط ب

ها هم نشان حمام  ب السلطنهينا یس الوزراها، و حتيرئ یاگر در سابق برا یول
 یاند نشان م بودهيتخت مقين پايوزراء مختار خود هم كه در ا یافرستادند بر ینم

شما نشان  ینه سن ژام در آن واحد هم برايكه كاب نيل ايا دليآ. كردند یاهدا نم
ر مختار خود را بنشان سن يكاكس وز یحمام فرستاده و هم جناب سرپرس

ممتاز ) مختار یشود نه وزرايكبار داده م یكه معموال بسفرا(شل يژرژسن م
 ست؟ينموده است چ

ست كه يزيخود چ یها س، در محترم داشتن نشانيدولت انگل یو شق كمان یسخت
ق است ينموضوع چه اندازه دقيدانند كه آن دولت در ايده و همه ميهمه كس شن

م ننموده باشد باو يتقد یانيآن دولت نكرده، و خدمت شا یبرا یكار بزرگ یتا كس
ران، و خدمت يانت شما بايشود خيمعلوم م. دهندياو نم نشان، آنهم باالتر از مقام

 یايدر نزد اول یلين قرارداد خيكاكس بمملكت خود، در عقد ا یجناب سرپرس
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شما نشان درجه دوم  یت و قدر داشته است كه در آن واحد، براينه لندن اهميكاب
 .اند شل فرستادهيم ژرژ سن شان، نشان سنيا یحمام، و برا

ا، و باندك اشتباه و يو انقراض مه یخره تمام موجبات بدبختباال« :ديسينويم
ن ضربه يممكن بود آخر یا جبن و بددلي، و یديا تعلل و القيو  یخودپرست

 )٣۵(» .ما گردد یو استقالل مل یاسيات سيمخاطرات متوجه ح

است وزراء شما كرده، و يكه از اوضاع زمان قبل از ر یحاتيبعد از تشر
گونه اطاله و  چيجا محتاج به نيگر ايم، ديا انات سابقه شما دادهيكه از ب یحاتيتوض
مملكت ما در آن  یو خارج یم كه اوضاع داخليدان یم بود، و مينخواه یليتطو

 یجهات از اوقات یلي، بلكه از خیو معمول یبالمره عاد یروزها نه فقط اوضاع
 یاجرا یبرا د بهتر، ويكرد یجوئ -است وزراء سابقتان كنارهيكه شما از ر

 .اصالحات مناسبتر بوده است

هللاّا، با اعتماد  یبود كه متوكال عل یاهيام سير و اين موقع خطيدر چن«:ديسينويم
را از نظر دور كرده،  یو خودپسند یقت خودخواهيبنفس و اتكاء بوجدان و حق

 یو شرافت یچ مخاطره جانيح داده، و ازهيترج یو منافع ملت را بمصالح شخص
 ».مملكت را بر دوش گذاردم یگزار ت خدمتين مسؤليده بار سنگينهراس

است وزراء يموقع ر یريام و خطيا یرگيت یكه شما برا یاگرچه ما تمام جهات
تحت دقت آورده و ببرهان و منطق همه را جواب  یكي یكيد، يخود ذكر كرده بود

م شما ينيب یچون م یم، وليا بودن آن روزها را كامال ثابت كرده یگفته، و معمول
 یاه وانمود، و پهلوانيام را فوق العاده خطرناك و سيد كه آن اياصرار دار یليخ

م يريد، ناگزين موقع باثبات برسانياست وزراء در ايخود را در قبول مسند ر
ن چهارده ساله دوره يران در ايكه ا یاه، و مواقع خطرناكيره و سيت یروزها

 یم تا خودتان هم معمولياوريطر شما بانقالب داشته است، بطور فهرست بخا
 .دياست خود را متذكر شويام ريبودن ا
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 یموضوع یات با شاه مخلوع، و نزاعهايتهران و وال یانجمنها یها كشمكش
اصغر خان اتابك اعظم، اعالن معاهده  یرزا علياستبداد و مشروطه؛ قتل م

بشاه مخلوع، دان توپخانه، سوء قصد نسبت يه ميس قضين روس و انگليب ١٩٠٧
م يز، و قتل و نهب رحيرهاشم در تبري، فتنه میل پادشاهيو انداختن بمب باتومب

مت يتخت در خلع پادشاه، و عزيپا یم انجمنهايجان، تصميانلو در آذربايخان چلپ
طلبان و قتل احرار، و  بر ضد مشروطه یپادشاه از شهر بباغشاه، و قشونكش

جان و اكثر نقاط يدر آذربا یداخل یها ، جنگیمل یبمباردمان مجلس شورا
، واقعات فارس و یز و جنگ ده ماهه ستار خان با قشون دولتيران، واقعه تبريا

ن از رشت، و آمدن آنها ي، طلوع مجاهدین الريد عبد الحسيا و سيخ ذكريش
تخت، و ين بپاين، و ورود مجاهديز و قزويبسمت تهران آمدن قشون روس بتبر

حضرت ي، و جلوس اعلی، خلع شاه ماضیقشون دولت ن باييجنگ سه روزه مل
 یها یه و سختياعزام شاه مخلوع بسمت روس یهايسلطان احمد شاه، گرفتار

قزاق با هرقوه  یدر خمسه، كشمكش دائم یسفارت روس، فتنه مال قربانعل
ر ين بر وزيسفارت روس با احرار، مأمور گماشتن سفارت یها تيه، و ضدينيتأم

ب يدولت بر ضد نا یها یشاه مخلوع، قشونكش یبه قسط مقررمطال یخارجه برا
د عبد هللاّا ين احزاب و قتل مرحوم آقا سيت بيو اشرار كاشان، ضد ین كاشيحس

ره، نزاع اسلحه يرزا عبد الرزاق خان و غيمحمد خان و ميرزا عليمجتهد و م
س ماندن مملكت در مدت ششماه، قتل مرحوم يرئ ین و وقعه پارك بيمجاهد

ن اعتدال و يمجازات ماندن آنها، كشمكش ب یع الدوله بتوسط اتباع روس و بيصن
تخت از سه طرف، و يتپه و محصور شدن پا دمكرات، آمدن شاه مخلوع به گمش
 یك مازندران، و دو سه هزار تراكمه و سيمقابله دولت با سه هزار قشون چر

ماتم آن ياولتس با شوستر و يت دولت روس و انگليهزار نفر كرد و لر، ضد
ت احزاب در همه جا بخصوص تهران و يران، و ضدين موضوع بايدولت در ا

االسالم،  ۀ دار رفتن ثق یز، و بااليز و جنگ احرار با قشون روس در تبريتبر
، دنباله اقدامات یمل یدر روز عاشورا بدست روسها، انحالل مجلس دار الشورا
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فرم، و فتنه موفق الملك در يان، قتل ساالر الدوله در بروجرد و كرمانشاه و همد
خمسه، فتنه طالب الحق در مشهد و بمباردمان گنبد و حرم مطهر حضرت رضا 

دفعه دوم بخاك  یه السالم، از طرف قشون روس، آمدن ساالرالدوله برايعل
تخت، و رفتن او بخاك خراسان و استرآباد، يپا یكيران و عبور او از نزديا

وان يآذوقه و ارزاق واقعه ناصر د یاروپا، و غال و تنگب السلطنه بيمهاجرت نا
ك شبانه روزه يو جنگ  یها بتوسط ژاندارمرياريدر فارس، نزاع اسلحه از بخت
ن آلمان بر ضد يو اقدامات مأمور ین الملليب یها آنها در تهران، طلوع جنگ

ران يقشون ترك و روس در خاك ا یس، كشمكش دائمين روس و انگلينفوذ دولت
ن الدوله، آمدن قشون روس تا دو ينه عيضاح مشهور دمكراتها از كابياست و

بسمت  یمل یتخت و حركت قواير پاييشهر تهران و عزم دولت در تغ یفرسخ
 ی، مقابله قشون روس با احرار و ژاندارمریمل یشدن مجلس شورا یقم، متالش

كرمانشاه و ر و يگان و ماليدر قم و ساوه و عراق و بروجرد و همدان و گلپا
الت آن يو ا یت احرار و ژاندارمريع فارس و كرمان و ضدياصفهان، وقا

تهران و كشته  یم شش فرسخيره، وقعه رباط كريس و غيمملكت با قشون انگل
ون مختلط، يسي، كمیژاندارم بدست روسها، انحالل ژاندارمر یريشدن عده كث

ل و يئ النيسال ئ ینهب و غارت روسها در تمام شمال و مركز مملكت، قحط
 .یناخوش

زده ساله دوره انقالب كه ما يع سيدور با وقا یك و زمانياز نزد یخود شما، گاه
ات يم، سروكار داشته و جزئيله از نظر شما گذرانديآنرا بطور دف یها یبرجستگ

است يا زمان ريد، آيو مقدمات و مقارنات آن را بهتر از همه كس در نظر دار
 .با ادوار گذشته داشته است یچ شباهتيوزراء شما ه

اوضاع،  یت موقتير و بهبوديياست در اول امر محض تغ یهيبد«: ديگوئيم
م، تا يه و تدارك نمايته یو فور یو تالش وسائل آن یمجبور بودم با هرنوع سع

 یبود مقاومت، و فرصت كاف یكه مستلزم مخاطرات و مهالك آن یاتيبا وضع
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ا و تجسس طرق ممكنه يم دنيدر هنگامه عظ قيامعان نظر و مطالعه دق یبرا
 ».ميل نمايه مملكت تحصيآت یقين حقياصالحات و تأم یبرا

ه شما يانين جمله از بيكه در جواب ايزيحات سابقه، فقط چيقات و تشريبعد از تحق
مقاومت با  ی؟ كدام تالش؟ برایكدام سع. مين است كه بپرسيماند، هميما م یبرا

آنهم از طرف » تيبهبود«؟ معهذا از اعتراض بر كلمه چه مخاطره و چه مهلكه
تر  نيها قدم پائيه تركستانيرو چ ازيشما كه در نوشتجات و اشعار خود، ه

 .ميكن یم خودداريتوانيد نميگذارينم

بود كه اول بحكم اضطرار بهر  یقيام مانند غريحالت من در آن ا«: ديسينويم
ل ين دليبهم. نجات برساند یآن بكشت لهيتخته پاره متوسل گردد، تا خود را بوس

خبر از اوضاع  یافتم و منقد بييم یات خود، اگر معارضيمات و عمليدر تصم
نجات مملكت احكام  یعنيدن بمقصد، يرس یدم، طرف توجه قرار نداده برايديم

 ».دادميح ميگران ترجيعقل و دانش را، بر احساسات خود و د

د و يشاء بودينبوده، بلكه فعال ما قيم كه شما غريخود ثابت كرد یدر جا
د يجات كه منبع تعرض و تنق را مجامع و روزنامهيز. ديمعارض و منقد هم نداشت

م پول يشما هم در تقس. بودند یهستند، در دوره شما گرفتار قانون حكومت نظام
 یچگونه دوندگيشما هم كه از ه یها یپارت. ديكردينم یپرستان كوتاه ن منفعتيب

 یف ین بويخ عبد الحسيمسجد ش یخوان فقط از روضه. قه نداشتنديمضاو انتشار 
آمد، كه آنرا طرف توجه قرار داده، سهل است يم یديالجمله تعرض و تنق

. ديهم صادر نمود یا هيانين كار، بيا یبرا ید، حتين تبعين آن را بقزويمؤسس
د، يح بدهيد احكام احساسات خود را بر عقل و دانش ترجيخواستيدانم اگر مينم

د و يدوختين شهر را هم ميد در آنصورت، دهن مردم بدبخت ايد؟ شايكرديچه م
 .ديساختيها را كر و چشمها را كور م گوش

ف ين تكاليمتعال، نخست یخدا یاريمشعوف و خرسند هستم كه ب یبس« :ديگوئيم
 یكه بار یآندرجه از قوه و توانائ یرويت عقل و وجدان و نيخود را با هدا
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و  یشرفت موقتيه وسائل پيف عطا فرموده، در تهين بنده ضعيجل اسمه با یتعال
با حسن  یو خارج ین حال خاتمه دادن بمخاطرات و منع عوائق داخليدر ع
 ».كه مقدور شد انجام دادم ی، تا حدیفداكار

خودتان كرارا  یها هيانياست وزراء، كه خود در بين دوره ريان شما در ايفتح نما
د، گذشته از تلف كردن هفت و هشت كرور پول و پر كردن يا ردهبآن اشاره ك

 یش قوايافزا یكي: ستيش نيببهانه اداره ارزاق دو موضوع ب یكيسه بلژيك
 یگريد، ديا ازده هزار نفر رساندهيه، كه عده آنرا از سه هزار اسما بينيتأم

 .و اتباعش ین كاشيب حسينا یگرفتار

المارسن يژنرال  یران كه بسعيا یندارمرد كه ژايق داريالبته خودتان تصد
ن قوه ياز ا یا س شده بود، بعد از تمرد كلنل ادوال، و سوق عدهيتأس یسوئد

سات يو تأس یث عده و اسلحه تنزل كرده و اداره مركزيبجنگ روسها، فقط از ح
. بود یآن، بانضمام صاحبمنصبان ارشد، كما كان باق یها ه و محل پستيو ابن
ز يك اجازه و پول و اسلحه چياد نفرات جز ير عده و ازديتكث ین برايبنابرا

ر عده از كجا بشما ين تكثيم كه پول ايا الزم نبود و سابقا اشاره كرده یگريد
د شد كه يتوان ین، منكر نميگذشته از ا. ديا نكار شدهيده و بكدام نظر موفق بايرس

د كه يهزار نفر نوشت ازدهيه را از قرار ينيتأم یدر اول سال، فقط بودجه قوا
) ششماه قبل(ه يانين بيست كه در موقع صدور ايل شود، معلوم نيبمرور تكم

ده است، يازدهم سال بآخر رسياند، چه امروز هم كه ماه  شتر بودهيپنجهزار نفر ب
 .ل نشده استيهنوز عده آن تكم

آن ست كه شما مبتكر ين یا ز تازهيها هم بتهران چ ین دادن و آوردن كاشيتأم
 یا ن را با عدهيب حسينه عالء السلطنه پسر نايدر هفت سال قبل هم، كاب. ديباش

 ی، آنها قولیمنته. نجا اقامت داشتنديهم در ا یمدت. ن داده بتهران آورديسوار تأم
قت يدر حق. كه دادند محترم داشته و با همه گونه تسلط و قدرت او را رها كردند

اسالف  ین دفعه را خورد و شما از درست قولن دفعه ماشاء هللاّا خان گول آيا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥١٣                                                                      ٣ج

  

  

  

ه و ينه و اثاثيغما كردن جواهر و نقدي ین داده، برايخود استفاده كرده او را تأم
 .ديامالك و اسب و تفنگش، حبس و اعدام كرد

 یآور جمع یم كه برايكنيح، با استجازه از شما سؤال مين دو فقره تشريبعد از ا
صرفه  یالذهن، آنهم برا یافته خالين يكنفر تأميم چهار پنجهزار نفر عده و اعدا

از  ین و زمانير سابقيياز راه تع ید حماسه بشنوند؟ گاهيخودتان، مردم چقدر با
ر، با خفض جناح و ين قسمت اخيباالخره در ا. راه ابراز و اظهار قدرت خود

، به ینيريو خودش یگر م، با لوسيلحن حق بجانب و اگر در اصطالح مجاز شو
 .ديا اه كردهيكرار پرداخته صفحه را ست

 یايه و توجهات اوليبيدات غييفه صعب پس از تأين وظيا یدر ادا« :ديسينويم
نجانب بودند، يت ايموفق یت شاهانه، كه البته علل اصليبتقو یاسالم و اتكا

د و البته يگرد یز عامل مؤثر و قويمساعدت و حسن موافقت دولت انگلستان ن
 ».آن دولت خاموش نشست یها ن مساعدتد از امتناينبا

كه كار شما صعوبت و : ميم تكرار كنيريد، ما هم ناگزيهرقدر شما تكرار كن
ات و اخبار ياسالم هم بموجب آ یايه و توجهات اوليبيدات غييتأ. نداشت یاشكال

ال بر باد دادن استقالل مملكت يكه خ ی، بحال كسیانت حقه اسالميو اصول د
 .شوديه است مسلما شامل نمرا داشت یاسالم

ت يجاد امنيومرج، و ا هرج یريده جلوگيدولت معظم انگلستان در عق« :ديگوئيم
ن مقصود يابراز موافقت نموده، و حصول ا یران با دولت شاهنشاهيو نظم در ا

داد، ياجازه م یت عموميكه وضع یافته و در حدوديشتن يرا موافق مصالح خو
 ».قت ننمودنديمضانجانب ينه اياز كمك با كاب

ومرج  ه وجهه نظر دول عالم و رفع هرجي، كمك با همساین الملليب یدر زندگان
از آن  یريه هم شده، و جلوگي، متوجه همسایاز راه مبادالت تجارت یناامن یحت

نجا، رد يرد ما در ا. باشد یآن دولت م یبرا شماريمسلما مستلزم منافع ب
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است يم، قبل از ريا خود بثبوت رسانده یاست، و چنانكه در محلها یموضوع
ومرج، كه  ران نبوده، و بخصوص هرجيدر ا یا فوق العاده یوزراء شما ناامن

 .ن مملكت وجود نداشته استيچوجه در ايبه

ث اسلحه و يات مخصوصا از حيثيح ین مساعدت از بعضياگرچه ا« :ديسينويم
دولت  یايت اوليموفقنبود، كه  یبخش و تا آن درجه كاف تي، رضایمهمات نظام

كه  یكن همان مقدار كمكيد، ليشتر محسوس نمايرا در حفظ انتظامات زودتر و ب
. ر كامل داشتيت دولت تأثير و در موفقيران بعمل آمد قابل تقديبا دولت ا

ه منظم ين ارزاق و اقتدار دولت بر تأديدر تأم یمخصوصا، مساعدت مال
 ».دينظم بموقع و نافع واقع گرد یاستقرار و بقا یه مملكت برايمصارف جار

ن فرع را در اروپا ربح گران يبلكه ا. هفت تشكر ندارد یقرض دادن با فرع صد
ل هم در ياسرائ یبن یاست كه دندان گردها ین ربحيدانند، و ا یم» اوزور«

آنرا ندارند، و  یمه ورشكست جرأت تقاضايا نيمعامله با اشخاص پدر مرده 
ن اندازه ربح را برخالف قانون محسوب يا یتقاضا از ممالك یدر بعض یحت

 .كننديداشته، مرتكب را محاكمه و مجازات م

فروش اسلحه كهنه و مهمات بعد از ختم جنگ و رفع حاجت آنهم از طرف 
ون يسيچ امتنان ندارد، سهل است، معموال كميمثل انگلستان، كه ه یدولت تاجر

 .دهندياورند ميرا بتوانند بهم ب ن معاملهيكه سر ايو حق الدالله هم باشخاص

س بموقع و نافع واقع شد اگر اجازه يانگل یمال ید كه كمكهايهست ینكه مدعياما ا
م در جواب يخواهش دار ینافع شد؟ ول یك یبرا: ميم سؤال كنيخواهيد، ميفرمائ

د كرد كه ين صورت ما را مجبور خواهيرا در ايمملكت، ز ید برايما نفرمائ
م كه آنها با يا خصوص طرز رفتار اسالف شما نوشته و ثابت كرده آنچه سابقا در

كردند، تكرار كرده، حساب ياداره م یمملكت، مملكت را در سال قحط یديعا
م؛ و راجع بقلع و يريشهر تهران را در خصوص اداره ارزاق، از سر بگ یمهمان

 یملقمع اشرار كاشان و اصفهان هم، داخل مبحث متروكات آنها شده وارث ع
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. ن مملكتيت و مالك و تاجر ايرع یقها را كه از تاخت و تازهاين قطاع الطريا
و . ميبشناسان. سه چهار كرور وجه نقد شده بودند یه دارايگذشته از امالك و اثاث

. كنديم یآور ن خرس ها را بحساب خود و شما جمعيراث ايكه م) ٣۶(  یكفتار
م كه شجاعانه اقرار يكن یه ميتوص صرفه خودتان بشما یپس برا. مينمائ یمعرف

 .شرفت مقاصد خوديپ یبرا: ديكرده بگوئ

 .ميم، بشما عرض كنين موضوع داريكه در ا یا تا ما هم ادله

ر كردن يسها نبود، البته شما از عهده سياگر پول انگل! س الوزراءيرئ یآقا. یبل
ن منفعت ت همايو رضا. ديآمديپرست خود برنم منفعت یها یوحوش و پارت حول

نه تدارك يسها زميران بانگليم ايتسل یل و برايها را در اقدامات خود تحص پرست
ج و ين مملكت ترويرا در ا یو مفتخور یس نبود، كالشياگر پول انگل. ديكردينم

م و كار يان اشخاص متفرقه تقسين، پول در ميد یادا ین مختلفه، حتيبعناو
ند مشكل ينما یبخواهند خوددار هين رويب ايه را كه از تعقيآت یحكومتها

د، يرسير مستحق نميه باشخاص غينهمه شهريس نبود، اياگرپول انگل. ديفرمودينم
جده هزار يه یاست شما از ماهيم دوره ريكسال و نير، در يه بگيزان شهريو م

ل يدر تعد یمليمجلس شورا یو شش هزار تومان بالغ نشده، سع یتومان، بس
 دو لایر یر مستحق كه تومانياشخاص غ یوانيجب درفت و موايحقوق بهدر نم

ن ينشده، مجاهدات اسالف شما در ا یك تومان كارسازي یشد، تومان یپرداخته م
ن يس نبود، از راه اضافه حقوق مستخدمياگر پول انگل. مانديجه نمينت یدوره، ب

 را یمورد اداريبر بودجه مملكت افزوده نشده، آنقدر تجمل ب ی، مبلغ كلیدولت
زار  ابان اللهيخ یخوان س نبود، چادر روضهياگر پول انگل. ديداديبخود اجازه نم

د، اگر يخوابين نميخ عبد الحسيشد، و چادر مسجد شيشما برپا نم یكارچاق یبرا
، با هزار تومان و هزار خروار جمع یس نبود، مردآباد خالصه انتقاليپول انگل
 یآمد، بصد هزار تومان برايهمان جمع هم بزور برم ی، كه از ادایخالصگ

. رفتينم یدارين خريسه دالل و مصوب ايشد، و پول آن بكينم یداريدولت خر
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د يجز تمج یطرفدار شما كه كار یها س نبود، روزنامهياگر پول انگل
افتاد اگر ياند براه نم ك ملت را مسموم كردهيشما نداشته و افكار  یها یغلطكار

خوانها و  مت، بدر خانه روضهيق نيوزن سنگ سبك یس نبود، پاكتهايپول انگل
االت شما همراه شوند و ضمنا شما يرفت، كه با خياضداد شما نم یدوستان و حت

اگر پول . دياستفاده كامل ببر یچند هزار تومان مخارج سر یهم از تفاوت ماه
ن شهر زن و شوهر يد، كه در ايداديه مواجب نمينهمه مأمور خفيس نبود، بايانگل
حضرت شاه باروپا سفر يس نبود، اعلياگر پول انگل. من نباشنديگر ايكديز هم ا

س ياگر پول انگل. ماندياقدامات شما بالمعارض نم یران براينكرده، صفحه ا
ات داخله و اروپا و عتبات يمشوب كردن اذهان بوال یه، براين خفينبود، مأمور

س نبود، بودجه يپول انگل اگر. دادندينرفته، مقاصد شما را در آنجاها انتشار نم
هزار  ١۵ یشد و ماهيالن بپنجاه و هفت هزار تومان بالغ نميانه گيمخارج ماه

س ياگر پول انگل. ديفرموديب نميت تصويآن وال یتومان بجهت مخارج سر
 یصد هزار تومان خرج قشونكشيت، سيجاد امنينبود، بعنوان خلع سالح و ا

و در مقابل هفتاد قبضه تفنگ ورندل كوتا  آزار مازندران نكرده، یت آرام بيوال
سها يخوشامد انگل ید، براير مؤيل خان اميد و اسمعيآورديمت نميبغن

تسف تبعه روس تلف نشده و يچاره كاالميشد، و بينم یبكرمانشاهان متوار
ب شما و ين شهر تنزل داد، نصياد او كه نرخ الماس را در ايجواهرات ز

 یكه برا یشيفرما یس نبود، وكاليپول انگلاگر . ديگرديهمدستان شما نم
  )٣٧. (شدنديد، منتخب نميا دهيخود تدارك د یران فروشيت ايق و تقويتصد

ن و ارباب اغراض از ين و جاهلين مدت، معاندياست در ا یهيبد« :ديگوئيم
مجبور  یجوئ ا بكنارهيوس ين جانب را خسته و مأينكه ايا یآنچه توانستند، برا

 ند، ينما

كردند خاطر  ینكرده، عالوه بر انواع تشبثات جاهالنه، مكرر سع یارخودد
چوقت، ذات مقدس يه یول. ندين بنده مكدر نمايمهر مظاهر ملوكانه را از ا
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بحفظ  یونيده، همواره عالقه خاطر همايشاهانه، از القاآت آنان متأثر نگرد
 ».نجانب بوديو نگاهبان ا یبان قويمصالح مملكت، پشت

كنند، يرا اتخاذ م یشه وسائليشرفت مقصود هميپ ینفع، براياشخاص ذك يدر پلت
د غرض شما يشا. شرفت آنرا تجربه كرده باشندين بآن متمسك شده، و پيكه سابق

ل ين یاگر خودتان برا. ن باشديخ عبد الحسيت مسجد شياز تشبثات جاهالنه، جمع
ما كامال بشما حق  د،يل اقدامات متوسل نشده بودين قبياست وزراء، بايبمقام ر

شما كه خودتان بقوت اجتماع در . دين تشبثات را جاهالنه بخوانيم، كه ايداديم
الممالك و صمصام السلطنه را برهم  ینه مستوفيمساجد ومشاهد مشرفه، كاب

د، ابدا يا است وزراء را اشغال كردهيها مسند ريادين شيد، شما كه بر اثر هميزد
 .ديت كنيدامات شكال اقين قبيست از ايسزاوار ن

شما بعمل  یاسين سين اقدامات از طرف معانديم، اينكه مسلم گرفتيبر فرض ا
اند،  ن اقدام را از شما سرمشق داشتهين ايمعاند: ميد بشما بگوئيآمده باشد، تازه با

س يمثل بانك انگل یمانند سفارت و صندوق مخارج یبانيمنتها آنها چون پشت
اما راجع بتكدرات . ه مقصودشان بود موفق نشدندك یا جهينداشتند بحصول نت

ك سلسله حوادث بود كه از يجه ين تكدرات نتيداند، كه ايكس م ذات شاهانه، همه
ه صفحه قبل آنجا، يه حاشيبق یاهويو ه)  ٣٨(الت خراسان يا یر والييال تغيخ

نجا، و دعوتنامه يطرفدار شما در ا یها ن مقصود و مقاالت روزنامهيبرضد ا
ت با مقام سلطنت بود و اعراض ين، كه موضوع آن ضديفرانس مدرسه تدكن

ئت وزراء شروع، و بمسافرت ملوكانه يوجود شاهانه از حضور در جلسات ه
س، يران بانگليم ايه و قرارداد تسليانين بيعجله شما در انتشار هم. باروپا ختم شد

نبوده و نكته دخالت  ین موضوع بيدرست در شب قبل از نهضت ملوكانه، در ا
 .ستيا قابل مالحظه

 یو بهبود ینگاهدار ین آنكه براين عقبات و در عيا یدر ط« :ديسينويم
ن ين نكته غفلت نداشتم كه اينمودم، البته از ايم یصرف مساع یاوضاع موقت
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ن يتأم یبرا یر اساسيست، و اتخاذ تدابيجنبه دوام و ثبات ن یدارا یموقت یبهبود
 یو اجتماع ینظر اقتصاد ل مملكت، از نقطهيو تكم یو ترق یدائم یزندگان

ق فكر و ين طرينجانب است، و مادام كه در ايفه ايو مهمتر وظ یمرحله ثانو
الوقوع است،  یجه، و مخاطرات حتمينت ینشده است زحمات و مشقات ب یريتدب
كرد، كه نجات يد مييده راسخه مرا تأيعق یديروزه تجربه جد را اوال همهيز

مستشارها و  یبدون انتظام و اصالح ادارات، بدون توسل بمعلومات فن مملكت،
ران يس و اصالح ادارات ايرد و باالخره، تأسيپذ ی، صورت نمین خارجيمعلم

ق و ياز حقا یهستند، ول یمشابهت با ادارات اروپائ یالظاهر مدع یكه عل
ن و يصصباشند، بدون توسل بمعلومات متخيبهره م یب یبكل یمات اروپائيتنظ

 ».رممكن استيغ یارباب فن خارج

را يز. مملكت الزم بود یدو ساله اول دوره انقالب برا یكي، در ین اروپائيمعلم
ادارات را بهم  ید كرد، و چگونه چرخهايدانستند چه بايواقعا نم یرانيا یرهايمد

، عمال ین اروپائير دست معلميمجرب، ز یها انداخت و الزم بود درس نخوانده
 یول. رنديها را بگ آن یها آمده جا اموزند، تا درس خواندهيب یو حقوق ادارعلم 

ها بمقام  ران بقول شما ظاهرا اداره شده، و ثباتيامروز بعد از دوازده سال كه ا
ر يواقعا كدام مد. ر قابل ندارديران مديا: توان گفتيگر نمياند، د دهيرس یريمد

ا طرز بكار انداختن قواعد يرا نداند،  یاست كه امروز تمام نكات و قواعد ادار
حل آن را  ق نكرده و راهيرا با آنها تطب یا مناسبات مملكتيمزبور را بلد نباشد، 

 .اورده باشديبدست ن

ل يتحص یدارند، اوال اعضا یتيدوائر مملكت خود عنا یمات اداريكه بتنظ یدول
را يدانند، زيره مكاره را وبال ادايل نكرده بيكنند و عضو تحصينكرده قبول نم

توانند او را بدون جهت از اداره يگر نميرفتند، ديرا باداره پذ یپس از آنكه شخص
 .نديخارج نما

ا سه سال يباشد، هر دو سال  یكه درست رفتار و جديبعد از ورود هم، درصورت
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ث مقام، هم از يكرده، هم از ح یك پله ترقيد ين دول، بايبرحسب اختالف قوان
. برسد یريجده سال بمقام مديه یتر برود، تا در ظرف دوازده الث حقوق بااليح

برود، بازهم همان رتبه و همان  یگريباداره د یا هرگاه برحسب اتفاق، از اداره
از خدمت دولت، هرگاه  یعضو یحقوق را خواهد داشت، و در صورت استعفا

ا با رتبه يرد و يد دوره خدمت را از سر بگيمجددا بخواهد وارد خدمت بشود، با
 .مجددا وارد خدمت شود یكمتر

او را  یو دوره ضعف زندگ یريام پيا یقواعد و نظامات تقاعد هم زندگان
داند كه در آن روزها هم دولت متكفل مخارج او است، و از يمطمئن كرده، م

پرسنل هر وزارتخانه، در اول . ام خدمتش استفاده خواهد كرديحقوق متناسب با ا
ا بموجب يخواهند متقاعد شوند، يكه م یاشخاص یز اساما یهر سال صورت

 یكه خال یاز جاهائ یند، بانضمام صورتينما ید ترقيبا یقانون و نظامات ادار
 .اند كه تازه داوطلب خدمت شده یماند و اشخاصيم

ران ير هم با نظر مديكند، وز یم مير تقديب داده، بوزيبا راپرت سابقه آنها ترت
سوء رفتار از . دينماين و بصدور احكام آنها امر مييا تعك ريهر یادارات جا

ردستان و ارباب رجوع گرفته، تا ينسبت بز)  ٣٩(افراط در استعمال قدرت 
ن دارد كه ي، مجازات معیل در دخل و خرج عموميف و ميو ح یريگ رشوه

د شد كه مستلزم يشد یاگر سوء رفتار بقدر. ر استيمرتكب از تحمل آن ناگز
گر در ين عضو باطل، و ديا یادار یاز اداره باشد، زندگان یواخراج عض

 .رفته نخواهد شديپذ یچ خدمتي، بهیك از ادارات دولتيچيه

 و خاطر چ متنفذيه هيراست كه توصير ناپذيين نظامات محترم وتغيا یبقدر
ا كار را از يندازد، يخلل وسوسه در آن ب یا تواند ذره یر نميچ وزيه یخواه
خود آزاد و مسؤل و  یدر كارها یريهر مد. ديخود خارج نما یعيطب یمجرا

د از عهده يگر بشود، بايا اشخاص ديكه از احكام او متوجه دولت  یهر خسارت
ن است يموجود و مرجع تظلمات مع یمحاكم عموم ین دعاويا ید، و برايبرآ
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طر ن چند سيمسوده كردن ا ید شد كه مملكت ما، امروز برايتوان یمنكر نم) ۴٠(
 یخارج یگر محتاج بمستشارهاين و نظامات آن ديب قواني، و ترتیحقوق ادار

امروز شاگرد  یول. نبود یل اطالعات عمومين قبيد ايست، دراوائل انقالب شاين
ست ين یا دانند، و وزارتخانهيرا م یحقوق ادار ین الفبايمملكت هم ا یها یمكتب

 و آن موجوديدرآرش یادارن نظامات يا یس و چاپين مسوده وپاكنويكه چند
 .نباشد

و  یح قانونيب لوايترت ی، برایخارج یبمستشارها اج ما راياگر احت
ث ين حيد، كه از ايا ن مملكت تصور فرمودهيادارات مختلفه ا یفن یها نظامنامه

ه و قانون نظام و يها امتحانات خود را داده، و از اصول محاكمات عدليرانيهم ا
ب يه مكاتب و مدارس، همه را ترتين نظامنامه اجرائيكترات گرفته، تا كوچيمال

باصالح داشته باشد  یاجير اوضاع، احتييه، بمناسبت تغياند، و اگر هم در آت داده
 .نديآياز عهده برم یدر كمال خوب

در  ید آزاديم بعد از دوره تجديكسال و ني یعني، ١٣٢٩ل يئ تيدر اواخر سال ا
 یه رايمال ی، برایخارج یلزوم، مستشارها ملت به ین مملكت هم كه وكاليا

ها يرو ادهيهمان ز ین رأيها بود، بلكه علت عمده ايرانيا یدادند، نه بواسطه نابلد
د، يداشت یبود كه شما و امثال شما در دخل و خرج عامه روا م یلهائيف و ميو ح
ارات يكه آنهمه اخت ١٣٢٩ل يتنگوزئ یجوزا ٢٣ن مقصود از قانون يو ا
واضح و  یكرد بخوبيع شوستر ميه، مطيداد، و شما را در امر مال یها ميائكيبامر
 .داستيهو

رها، بلكه بعلت يآموز نشدن مد و تجربه ینه از راه نادان یرانيب ادارات ايپس ع
 ید است، و سبب آنهم جز شما كسيم و امير و نبودن بي ینداشتن كادر و كار

ء خود كه در كار عموم است وزرايرا گذشته از دو نوبت ريز. ستين
ن يا یها با تمام وزارتخانهيد؛ تقريكنيكرده و م یرقانونيها مداخالت غ وزارتخانه
شما و اعوان و انصارتان، كه  یك تا چند بار، تحت اداره خصوصيمملكت از 
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د يا ار داشتهيند در آمده، و آنقدر وقت و اختينماينقشه شما رفتار م یمسلما از رو
ن مملكت را يها استقرار داده، اركان ادارات مختلفه ا د را در آنخو یها یكه پارت

د با شما، مشغول يشما هم تا شما هست یالهاين هم خيا. ديبدست آنها بسپار
د اخالف شما ينكه شما رفتيشوند، هميمردم م یغماياداره و چپاول و  یانتظام یب

نشوند، آنوقت مشغول  مانيپ با آنها هم ینكه بعضيند، و بر فرض اينمايرا اغوا م
د يغشان نبرياگر ت. شما خواهند شد یر برضد آنها و كارچاقيسه و تزويدس

مصرف  یاوراق ب یو امضا یادار یاداره فرو رفته؛ به مواجبها یبسوراخها
خود هم  یدر جا. شونديوقت خود را گذرانده و منتظر فزج خود و ظهور شما م

سبب  یخواهند ب یست، و نميدازه شما نن بانيريسا یشكن م، كه تهور قانونيگفت
هم تهور بخرج بدهند،  یلينكه خيند، بر فرض ايرا از كار خارج بنما یموجه كس

ن انفصال يعمر ا. اورندين كار را فراهم بيخود اسباب ا یان بواسطه تجريا آقاي
ار كوتاه است، شما مجددا بر سر كار آمده آنها را بر سر كار ين انعزال بسيو ا

دست  كمك و هم یادارات هم بدبختها ب یها ف النفسيد آورد، صلحا و عفيخواه
شما كه روزبروز در  یها یپارت ینند، و برايد سنگربسنگر عقب بنشيمانده، با

افت شوند كه ياشخاص  یادارات بعض یاگر در بعض. كنند یدند، جا خاليتزا
 یبدبخت یكشها ك ته جوب اداره بوده، از دم در نرفته باشند، همان زحمتير

هم ندارند و دوش آنها نردبان  یچگونه ترقينداشته ه یبستگ یچ جائيهستند كه به
 .گران استيد یترق

ن رفته، ياز ب ید اداريم و اميقت تلخ است كه بيشآمد ناگوار و حقين پيبواسطه هم
ن طرز يشما هم در ا. افته استيآن استقرار  یات بجايك سلسله شخصيو 

 یخدمتگذار یعني یقيحق یرا بعد از آنكه نقطه اتكايد، زيستين ملوم یدار مملكت
 یهاين پارتيگذشته از ا. ديآن فكر كن یبرا ید بدليد، بايا به ملت را از دست داده

آنها هم  یدستها خواهند، همياند اجر و مزد م كرده یشما دوندگ یشما هم كه برا
ن يهرگاه در ا. د بماننديپاداش نبا یز بيدرجه دوم شما هستند ن یهايكه پارت

ش يستم و طرز اتحاد و انقطاع شما نسبت باشخاص پيكه در س یراتييضمن، تغ
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الت يرات و تبديين همه تغيد، در نظر گرفته شود آن وقت است كه سبب ايآيم
 یها یو كارشكن یادارات و خاطرخواه یاعضا یها یديأس و ناامي، و یادار

معلوم، و مسلم  یومرج ادار ن همه هرجيبالجهت و بكلمه مختصر جامع سبب ا
 .»ز دم یاز سر گنده گردد ن یماه«: خواهد گشت، كه

جز شخص شما نداشته  یچ مانعيران هيبنابر آنچه ذكر شد، اصالحات ادارات ا
شما از سر مردم كنده شود،  یها مانيپ كه شر شما و هم یو ندارد، و آن روز

 یميچگونه استشاره و تعليت را بدون هن مملكيتوانند ايم یبخوب یرانيران ايمد
 .اداره كنند ین خارجياز مستشارها و معلم

مات يكه بواسطه نقص تجربه و تعل یرانيكنندگان ا وتالش اداره یسع« :ديگوئيم
م مانده، و در مقابل ياصالحات عق یت ثابت تاكنون در اجرايو نبودن وضع

دوام و بقاء باشد، موفق  د كه قابليچ وضع جديجاد هيم بايدن اوضاع قديبرچ
كه مادام كه : تر نموده است قت را روشنين حقيت خود را ثابت و اينشده عدم كفا

 ینياصالحات طرح نكرده و اساس مت یبرا ین كارآزموده شالوده محكميمعلم
 ینين متيدر مكتب عمل و اداره با تمر یرانياند كه عناصر مستعد ا جاد ننمودهيا

خدمات مملكت حاضر  یست برايفنون و تجارب اداركه البد منه آموختن 
ره، جز يها و غ ونيسيها و كم ئتيل ادارات و دوائر و شعب و هيند، تشكيننما

 ».نخواهد داشت یا جهيومرج، حاصل و نت ق هرجيافزودن خرج و تشو

اصالحات  یتاكنون در اجرا یرانيكنندگان ا و تالش اداره یم كه سعيما شك ندار
از راه نقص  ین بدبختيم كه ايا خود ثابت كرده یدر جا یست، ولم مانده ايعق

د يتوان یجز شخص شما ندارد، و شما هم نم یچ علتيمات نبوده، هيتجربه و تعل
اگر . امر است یايل و اراده اولي، تابع میهر وضع ید كه دوام و بقايمنكر شو

بادرت ورزند، بعلت كه قابل دوام و بقا باشد م یجاد وضعياند با ران نتوانستهيمد
االن خودتان يخ شه از همينكه آنها را هميآنها، با ا یوزرا یآنست كه شما برا

ل و اراده يد، و همواره آنها را تابع ميا نگذاشته یباق یاريز اختيد نيا انتخاب كرده
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د، يا دهيهمكار بد تراش یرانيران ايمد یبرا ین، بقدريگذشته از ا. ديا خود خواسته
د يا شك داريآ. رسند یگر نميها از دفاع مقام و راه معاش خود بكار د چارهيكه ب

دار آن اداره را  سابقه یاز اعضا یكي یسابقه در اداره جا یكه ورود هر عضو ب
نهمه اشخاص يا از ايد؟ آيافزايمشاغل آن اداره م یداهايكنفر بر كانديتنگ، و 

فوج  خته، و هر روز فوجير ن اداراتيه وامر و حكم شما در ايسابقه كه بتوص یب
 .توان انتظار داشت؟يگر هم ميز ديچ یومرج ادار جز هرج. اد استيدر ازد

 یرانيران ايد مديخواستيد و ميداشت یتيران عناياگر شما بانتظامات ادارات ا
نكه يا ايد، يگذاشتيم یك كار باقير را اقال دو سال در يك مديد، يت كنيترب

 ید، و اعضايكرد یوارد اداره نم یريبا مقام مدسابقه ولگرد را  یاشخاص ب
درجات  یبا خودتان، بدون ط یدست اطاعت صرف و هم یرتبه ادارات را برا كم

هم قطاران آنها  ید، كه باعث انزجار و دلسرديداد یه ارتقاء نميبه مقامات عال
گر را يمورد د ین ارتقاء بيمورد، چند یك ارتقاء بي ید برايگشته، مجبور شو

د، و ينمائ یدارين را خريريمحل سكوت سا یب یش حقوقهايا بافزايد، يجازه بدها
مجبور و باخذ  یجوئ د، بكنارهيد ساكت كنين وسائل نتوانيگر را كه بايدسته د

اد، و بار يكتومان متقاعد و خرج دولت را زي یو مواجب تومان یحقوق تقاعد
 .ديه را مشكل كنين، و كار مصادر امور آتيملت را سنگ

ه و كارتن و يو و دوسيب دفتر و آرشي، طرزگرداندن كار و ترتیرانير ايمد
 یپرست داند، وطنيرا خوب م یمات اداريو تنظ یري یساعات كا و نظامات كار

خوب  یليد، صورت ظاهر را خيا هم دارد و چنانكه خودتان نوشته یو فداكار
 .ساخته و پرداخته است

باخالق و عادات و سوابق امور، از هر معلم  ، بواسطه آشنا بودنیرانير ايمد
اما چه . تر، و معلوماتش كاملتر است از، بلكه از تمام آنها زبردستين یب یخارج

 د؟ينما یريشما چگونه جلوگ یها یكند از خرابكار

داند يم بودجه و موازنه جمع و خرج را آموخته، و خوب ميطرز تنظ یرانير ايمد
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و  ینهمه تجمالت اداريه، اينهمه شهريتومان، اكي ینهمه مواجب تومانيكه ا
كطرف باعث عدم توافق جمع و خرج و يرالزم، از يمصرف غيب یاعضا

گرد  اد مفتخور و تنبل و هرزهيگر، موجب ازديدولت و از طرف د یورشكستگ
شما، كه  یها بنامهيبا تصو یاداراتست ول یبيترت یو كالش، از همه بدتر، سبب ب

كند، چه يز درختان، از چهار سمت او را بمبارده ميزان پائير مثل باران و برگ
اشخاص  یشد و با كدام قوه از احكام و اوامر شما كه هرروزه براينديب یريتدب

 كند؟ یريد، جلوگيدهيق مياشخاص ناال یسابقه و ارتقايب

د يدات خودش اداره شده، و نبايد از عايكه روزنامه با: دانديخوب م یرانير ايمد
ع كه يصادره از آنمقام من یها بنامهيبا تصو یبشود، ول یرف دولت بآن كمكاز ط

د، تا آنها را يبخشينگاران م ه بروزنامهيست تومان شهرياز هشتصد تومان تا دو
 د، چه كند؟يك ملت را مسموم نمائيبا خود همدست كرده افكار 

ن طرز يبده بهتر اجاره خالصجات، جزوبجزو و ده: دانديخوب م یرانير ايمد
كنفر باعث اختالل امر زراعت و موجب يك بلوك بين كار است، و اجاره ياداره ا

كمرتبه در سر ين كل كه يمستاجر یبا اسكناسها یول. ت استيرع یخراب
ف، بخرج رفته يگرفتن تخف یكمرتبه در زمستان برايو  یبند اجاره یخرمن، برا

شود، چگونه مقاومت ير مت آنها صاديو از آن مقام مقدس احكام الزم در تقو
 د؟ينما

را  یو معنو یاك چه مضار ماديد ترياجاره دادن تحد: دانديخوب م یرانير ايمد
خود  یدات واقعين طرز اجاره دولت بعشر عاينكه با ايدر بر داشته، گذشته از ا

اك است باطل و از ياز استعمال تر یريز كه جلوگيرسد، مقصود مقنن نيهم نم
ن يكه بشركت شخص شما و مشار الملك با مستأجر یبا علم یول. روديان ميم
كصد هزار تومان نقد و ين معامله يداند شما در ايكه م نين عمل دارد، و با ايا

د، چه كند؟ و در يا ن رشوه گرفتهير مستأجرياز سا یعنيه از شركاء خود، ينس
صرفه  ین، چگونه برايف بنفع مستأجريصد هزار تومان تخفيموقع دادن س
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 د؟ينما یدولت پافشار

افواج  یو پادارانه و كمك خرج و خانوار یكه محل: دانديخوب م یرانير ايمد
ات است و يوال یمحاسبات قشون یم بخور سركرده و صاحبمنصبان و رؤسايقد

كند، ينم یششماهه محل یگر تقاضايسال است احضار نشده، د ١۵كه  یسرباز
ن عنوان هم يعوض شده، فعال اسم اچه هم بواسطه مرور زمان، يبلكه صاحب بن

شما در پرداخت  یدرپ یپ یها بنامهيبا تصو یدر همه جا فراموش شده است، ول
سه يم بكير مستقيست چقدر آن بطور غين دو سه كرور پول مفت، كه معلوم نيا

 زد چه كند؟يريه ميمقامات عال

د كه به مسبوق، و آنقدر قوت نفس دار یاز طرز انتخابات بخوب یرانير ايمد
 یبا وكال ینكند، ول ی، برخالف قانون اقدام)۴١(ع از رو نرفته يد و تطميتهد

د، چه يتدارك كن یران فروشيخود در ا یهمدست ید برايخواهيكه شما م یشيفرما
و تلگرافات رمز و كشف شما  یو شفاه یكتب یكند؟ و با وجود دستور العملها

ن شدن ييتع ی، كه برایشارع و فيد و تطميات چگونه از تهديبحكام وال
 د؟ينما یريرود، جلوگيشما بكار م یداهايكاند

مردآباد خالصه كه هزار تومان و هزار خروار جمع : دانديخوب م یرانير ايمد
 یمتيق یوانين منال ديد، با ايآين جمع هم بزور برميدارد و از عهده هم یخالصگ

ان ساالر الدوله، امر يغهم، نظر بط یمل ین، مجلس شورايندارد، و گذشته از ا
ا اول يچ ارزش ندارد و ثانيرا كه اوال ه یگر همچو ملكيبضبط آن داده است، د

. ديدولت خر ید صد هزار تومان پول داد و برايو آخرش مال دولت است، نبا
د را كه در ياما با طمع شما چه كند كه اسالف شما عمل قروض ارباب جمش

ه كرده و يد، با بانك تسويولت قبول كرده بودد یدوره وزارت خارجه خودتان بپا
ه يكنند، و شما از كار تسويش دولت را از دست بانك بهزار زحمت خالص مير

اخذ و  یبرا یچ راهيد، و چون عمل بالمره ختم شده و هيخواهيشده رسوم م
د ينموضوع را اختراع كرده، مردآباد خالصه را كه ارباب جمشيد ايعمل ندار
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 یداريدولت بصد هزار تومان خر ینار ارزش ندارد برايد داند صديخوب م
صد هزار  یا بعبارت اخري. ديفرمائ یافت ميمت آن را خودتان دريد، و قيكنيم

ه وصول، و ضمنا قباله يد بدولت بود از مشار اليارباب جمش یتومان كه بده
از  یا مت قبالهيبصد هزار تومان ق یارزد مجانا منتهيچ نميمردآباد را هم كه ه

 .ديزنيب ميقباله صد هزار تومان را خودتان بج. ديريگيارباب م

از او . داديد و گوشتش را صدقه ميدزدين گوسفند مردم را ميمرحوم مال نصر الد
 یصواب صدقه با گناه دزد: است؟ گفت یگر چه كارين ديموالنا ا: دنديپرس

ست صد يبايد ميارباب جمش. ر استيه و دنبه توفيانه پين مياست در ا یمساو
صد هزار  یهزار تومان بدولت بدهد، در عوض مردآباد خالصه را داد، ول

 .ر معامله شديد بدولت برسد، بعنوان رسوم توفيارباب كه با یواقع یتومان بده

كه مرجع : دانديرا خوب در نظر داشته، و م یفصل قانون اساس یرانير ايمد
كه  یرسد، مگر وقتيباجراء نم یچ حكميه است، و هيعموم نظامات محاكم عدل

دن يپوشان یچه كند كه شما، برا یول. دار صادر شده باشد تياز محكمه صالح
اختراع  یترور، محاكم خصوص یها تهيل كميئآت اعمال خودتان در تشكيس

د، سهلست، يكنيها، محكوم م یخود را بجرم همان همدست یميقد یكرده، همدستها
كه مبادا داد و  نين بدبخت را از ترس ايمحكوم د، ويسوزانيه، آنها را ميدوس

 .ديكنيش از صبح اعدام مي، پیاد كنند، روز برفيفر

 یتواند بخوبين، ميكنظر بجز و جمع و دفتر رقبات و ثبت فرامي، با یرانير ايمد
نكه مزاحم يص بدهد، بدون ايخالصجات مازندران را تشخ یساختگ یها فرمان

د، اما چه كند، كه شما و يجدا نما یر انتقاليآنرا از غ یانتقال. ن بشوديعموم مالك
ن يد تمام امالك مازندران را بثمن بخس، از دست ساكنيا ال كردهيمشار الملك خ

امالك  ید، و ارائه فرمان را مستمسك كرده، و عبث پا پياوريرون بيمازندران ب
دبختها را و ب. ديفرمائيچهل پنجاه ساله مردم شده، امر بضبط آنها م یمتصرف

 .خود در مقابل طمع شما دست بكشند ید كه از هستيكنيمجبور م
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باشد، ) ۴٢(د عرب، هر قدر دالور هم يكنفر سيكه : دانديخوب م یرانير ايمد
ران و مخصوصا با وجود يتواند مستخدم ايت خارجه كه دارد، نمينظر بتابع

 یه شما براچه كند ك یمفتش سجل احوال باشد، ول یو ناشناسائ یاطالع یب
ن يست تومان از مال ايكصد و بي یخود، بوجود او محتاج و ماه ینگار راپرت

 ؟.ديخورانيش سجل احوال باو ميف، بعنوان تفتيملت ضع

دولت  یكارنان شهر محتاج بكمك مال یدر سال فراوان: دانديخوب م یرانير ايمد
ران بحلق يد هفت هشت كرور از پول فروش ايخواهيشما م. چه كند یست، ولين

 .ديها بكنيكيبلژ

رشوه گرفتن از مأمور و مستخدم، اجازه چپاول و : دانديخوب م یرانير ايمد
چه كند كه شما در رفتن و  یشود، وليست كه از مال ملت باو داده ميغمائي

ان يد، سهلست، بتوسط تلگراف رمز، از فرمان فرمايريگيبرگشتن، هر دو م
 .دينمائيد آنها را منفصل ميشنويجواب رد م كه نيد، و هميخواهياالت پول ميا

 ین پولهاينست كه از ايكه الزمه انصاف و مروت ا: دانديخوب م یرانير ايمد
ماند، يچاره ميشود، و قرض آن گردن ملت بيسها گرفته ميكه از انگل یحساب یب
هوده مجال و يچه كند كه مخارج ب یهم صرف خود ملت بشود، ول یك قدري

ر اصالحات گذشته، مردم يدهد، و از ساياو نم یشنهادهايول پقب یبرا یفرصت
 یآبها و روشنائ یر مجاريها و تعم ف كوچهيتخت را اقال بتنظيكشهر پاين يهم

ن است ينه، منحصر باين زميد، و تمام اقدامات شما در اينمائيخوش نم معبرها دل
 .ديحمل كن هيمانيه كوت بجهت سليبلد یهايها بتوسط گار ابانيخ یكه از بعض

م، يسيشما را بنو یها یكار نه استفاده كرده، تمام خرابين زميم در ايخواستياگرم
 .مين چند فقره پرداختيراد ايفقط محض نمونه با. شد یت ميده پانزده هزار ب

ن مانع در يچند یخود در هر روز یان كارهاي، در جریرانيران ايچاره مديب
نند، چاره جز سكوت يب یرف شما مشرفت مقاصد مشروع اداره خود از طيپ
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جا و در هر  ه شما كه در همهين خفيندارند، و اگر دم بزنند فورا چشمها و مامور
كنند، و از همه بدتر، يها را آجر م رسانند و نان آن بدبختياداره هستند بشما م

ئآت اعمال خودتان را بآنها نسبت داده، آنها را در يجه سيشما با كمال وقاحت، نت
 .ديخوانيت هم ميكفا یه خود بينايب

ن كارآزموده، ير دست معلميدر ز یرانيم و تعلم عناصر مستعد اياما راجع بتعل
 ید، ما در جايا ن موضوع را با آب و تاب تمام و محسنات كالم ذكر فرمودهيكه ا

 :ميخود گفت

ران يندارند كه بمد یزيچ یث اصول و قواعد و طرز اداريها از حيكه اروپائ
ه كه از امور ينظر باطالعات خصوص یرانيران اياموزند، بلكه مديب یانريا

ها  ق اصول و قواعد با موارد مخصوصه از آنيتطب یمملكت خود دارند برا
ها  من وجود آن: دينكه بفرمائين مملكت مناسبترند، مگر اياداره ا یبهتر، و برا

 .دانميخود الزم م یشخص یهايخرابكار یريجلوگ یرا برا

ر دست يها ز د كه آنيده یادارات م یكه بكاركنان فعل یخصوص وعده ضمندر 
د يت شده و بعدها در كار خود مستقل خواهند گشت بايمستشاران خارجه ترب

 :ميبگوئ

هستند كه  یرانيران اين مديد، و برعكس، ايا ست كه بآنها دادهياساس یب یخوش دل
گر يكديها با  بآن یاهنمائ، و ریخارج یآموز كردن مستشارها د در تجربهيبا

را بمناسبات  یخارج یمستشارها یعنيخود  یشاگردها یمسابقه كرده، بزود
خود را بآنها  یند، و بالفاصله اداره را وداع گفته، جاير نمايبص یمملكت

 .ننديچ اداره را نه بيگر رنك هيواگذارند و د

ه يانيگر بيدك سؤال از شما نموده، بجمله يست كه يمناسبت ن ینجا بيا در
ران و كاركنان درجه دوم و يمد: ران كهيخاك ا: نست كهيم، و آن ايبپرداز

ت و نادان هستند، كه بعد از دوازده سال، باز هم محتاج يكفايسومش آنقدر ب



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٢٩                                                                      ٣ج

  

  

  

ن يها با تها و نادانيكفا یا چه شده است كه همان بيباشند، آ یم ین خارجيبمعلم
ق و قابل يال ینقدر وزرايكه ا یائرسند، آب و هويسرعت به مقام وزارت م

پروراند، چگونه ياست ميه شرق و پهلوان سيدارد، و باالختصاص مثل شما داه
 د؟يآيرن نميو ثبات ب یر و معاون و منشياست كه از عهده پرورش مد

ران يكه با دولت ا یهائ بالبداهه معلوم و مسلم بود كه مساعدت« :ديسينويم
كه داشت،  ید، با وجود مضراتيبخش یرا م یو موقت یشد، و اثرات آن یم

در  یدرد مؤثر ول ین فوريكه در تسك یصرفنظر از آن ممكن نبود، مانند مخدر
 یقطع یمملكت و موجب شفا یدائم یتوانست دواياثر بود، نم یدفع مرض ب

روزمره و  یمملكت و ترك زندگان یو دائم یاساس یر در زندگانييباشد، و تغ
ر قابل انكار خود را يلزوم غ یا و در تحت حادثه یصورتاساس، هرروزه ب یب

 ».نموديثابت م

ندازد يخواست منابع ثروت خداداد خود را بكار بيران ميم، كه اگر ايستيمنكر ن
را  یخارج یدارها هيسرما یعني. استمداد كند یخارج یها هير بود از سرمايناگز

ن مملكت يدر ا ه و ربح،يد؛ تا مطابق اصول استهالك سرمايدعوت نما
 یها س كارخانهيان آبها و استخراج معادن و تأسيو جر یو سدبند یبراهساز

ه خود را ببرند، و هم يند، تا هم آنها بطور مشروع سود سرمايام نمايق یصنعت
دات دولت يكار مملكت بكار افتاده مردم از آن استفاده كنند، و هم بر عايب یدستها

ه خارجه، اصل يز استهالك اصل و فرع سرماافزوده شود، و باالخره، بعد ا
 .ده ببرديآن فا یديمانده، از تمام عايدولت باق یمؤسسه هم برا

ن يسه ايه و پر كردن كيوميمصرف  یده ما براي، بعقیه خارجيجلب سرما یول
ده ينكه متضمن فايروزمره، گذشته از ا یترك زندگان یو آن و بقول شما، برا

اوال . مملكت خواهد بود یبرا یحساب یخسارات ب ست، مستلزميدولت و ملت ن
را  یرو انهيامور رسم اقتصاد و م یايشود، اولياد ميچون پول در دست دولت ز

اد ياج ندارند، بفكر ازديا چون احتيثان. كننديام ميهوده قياز دست داده بمخارج ب
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دات معموله خود را هم درست ينبوده، سهل است، همان عا یداخل یديعا
بسال پرداخته  د ساليه، كه بايثالثا فرع و استهالك اصل سرما. كنندينم یآور جمع

دولت و حول و حوش  یايشود كه اولين ميجه اينت. شود، بر مخارج خواهد افزود
 یو ورشكستگ یپول ینگذشته كه ب یزيكنند، چيم یها، چند صباح چرچر آن

 یتر نيبقرضه سنگ اجيدهد و احتيكون، نشان ميچهره عبوس خود را با قبح ما
 .كنديم یخودنمائ

در آنجا مشغول  یعرب. ديرس یا خانهي، در عرض راه بمیشخص مسافر: نديگو
 :ن شعر مترنم بوديشرب و با

ن وضع تعجب يت منها بها مسافر از ايتداو ی،و اخرۀ لذ یو كاسا شربت عل
ت ن محل رحل اقاميست در ايمعلوم شد مدت. كرده و از حال اواستفسار نمود

چند ماه در  قضا را پس از. ستيگسارين ترنم مشغول ميانداخته، و با هم
د يد، از حالش پرسيند ید و از عرب نشانيخانه رسين ميگر باز بهميمسافرت د
 .بود گفت منها بها بكشتش یفارس یخانه كه مرديصاحب م

 مخارج یكدفعه برايد، كه يا ران را بحال همان عرب مبتال ساختهيشما دولت ا 
كه از قرضه سابق حاصل شده است، و  یخراب یكدفعه برايد قرض كند، و يبا
ن مردم را تمام و يد، مسلما كار ايا دهيه ديكه شما مقدمات آنرا تهين منها بهائيا

ل، و يچ دلين مدعا، ما محتاج بهياثبات ا یبرا. ران را بر باد خواهد داديا یهست
 .ميران ندارين دولت اياز گذشته همبهتر  یم و شاهديستين یچ برهانياقامه ه

خود، روز  یدات داخلين شاه، با عايران در تمام مدت سلطنت ناصر الديدولت ا
نداشت و فرع  یقرض خارج. كرديم یا بقول شما بروزمره زندگانيد، يگذرانيم

نشاه ياز اوائل سلطنت مظفر الد. كردياگر كم داشت، كمتر هم خرج م. داديهم نم
با صد كرور يسال، تقر ٢٣شروع، و در عرض مدت  یاستقراض خارج

ر ينارش بمصرف تكثيك ديه ياز آن سرما. بدست دولت آمد یه خارجيسرما
اج مبرم يهم، بواسطه نبودن احت یدات معموليده، سهل است از عايدات نرسيعا
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 .نظر شد كه بر وصول آن مترتب بود، صرف یو زحمت

شود، يد برقرار ميجد یاتهايل و مالين مملكت تحمينست كه هرچه بر مردم ايا
اج آن به استقراض يدر فقر دولت حاصل نشده، روزبروز احت یابدا تفاوت

 .ش استيدر افزا یخارج

ست كرور بالغ يران را بدويسها گرفته، قرض ايز صد كرور از انگليرم شما نيگ
ه گزاف بخود اجاز ید، خرجهايس الوزراء هستيكه خودتان رئيد، و در مدتينمود

 یك حفظ ظاهريگر از ته مانده آن يس الوزراء ديك رئيد و بعد از شما هم، يداد
در بانك گذاشت، اصل و  ید، و آباد نمود، و پوليخر یا» هيداوود«كرده، او هم 

 ید اداء بشود، و سالين قروض كه دو مقابل سابق شده است، از كجا بايفرع ا
كه شما يهائ نهي، و زمیكه بواسطه عادت بولخرج یصد كرور مخارج دولت

د برسد؟ يد، از كدام محل باين مبلغ خواهد رسيد، قهرا بايا دهين مملكت چيبجهت ا
ران از آن ياست كه دولت ا ین همان منها بهائيو ا! مسلما باز استقراض

 .سها خواهد نمودياالبد حمال انگل ین مملكت را الينداشته، تمام مردم ا یخالص

، با یچ گربه رقصانيد شما، بدون هيجد یمانهايپ مست كه هينهم در صورتيا
شما  ینبوده و بخواهند كارها یتيميند، اگر صميمانه رفتار نمايران صميدولت ا

ن يند، تمام اياد نمايران را بخود زياج دولت ايو اخالف شما را فلج كرده، احت
كسال يران را در سر ينخواهد بود و دولت ا یكسال شما كافيمخارج  یپولها برا

چنانكه در بدو ورود شوستر، از . محتاج خواهند نمود یديمجددا بقرضه جد
كه  یگر با وجود ضمانتيران قرض دادند، و از طرف ديون بايليكطرف پنج مي

ران نموده بودند، جلو او را رها كرده، بپول و يرزا بخاك ايم یامدن دمحم عليدر ن
ن پول استقراض تلف نشد، شاه يا آخرو ت. اش نمودند ران روانهياسلحه امداد و با

 .مخلوع را مجبور ببازگشت نكردند

ز بود، و يانگ د اسفيش از آنچه بشرح درآيه مملكت، بياوضاع مال«: ديگوئيم
ن يج جنگ بي، و نتایداخل یها ینظم یها و ب دولت بواسطه كشمكش یاتهايمال
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. ده بوديگر، بدرجه صفر رسيو امراض و عوامل مهلكه د یو قحط یالملل
ه اسلحه يان رفته تهي، از می، بواسطه عدم امكان مبادالت تجارتیدات گمركيعا

شروع بهر  یرمقدور، و برايه غينيتأم ید قوايمات و تجديتنظ یو مهمات برا
 یه خارجيمراجعه به سرما یاصالح و استفاده از هر وضع و عالج هر خطر

 ».آمديله و شرط منحصر بنظر ميوس

است وزراء شما، ير یم كه در ابتدايا خود، كامال ثابت كرده یاه سابقا در محل
هم در  ین الملليب یل شده، و جنگهاين مملكت زايو امراض بالمره از ا یقحط

 یو رضا یو جعفر قل یرجبعل. آورد یبمملكت ما وارد نم یان فعلين وقت زيا
 موسوم یكه شما وجود آنها را كشمكش داخل ین كاشيب حسيو نا یحوزان
هم وجود  یگريات نداشتند، و عوامل مهلكه ديبمال یچ تعرضيز هيد، نيا ساخته

 یمتياست شما، با خرمن پرحاصل و حاصل پرقينداشت، سهلست موقع ر
ن يمأمور یدر كار نبود، حت یات ابدا اشكاليوصول مال یتصادف كرد، كه برا

 ین الملليب یها و جنگ یو ناخوش یسال گذشته را كه بواسطه قحط یايه بقايمال
ات همان ينكه از ماليپس شما گذشته از ا. ز وصول كردنديالوصول مانده بود، ن

كه يهائ یجه سختيد شده و نتيقبل هم مستف یها ات ساليد از ماليا سال استفاده كرده
ه دولت از چه يمال یزيانگ م اسفيدانيما نم. د شما شدياسالف شما برده بودند، عا

 .ده بوده استيها بدرجه صفر رس اتيچه مال یث و برايح

دات محل ين عايچوقت ايداند كه هيكس م ، همهیدات گمركياما راجع بعا
متوجه اعمال  یكسرو نكس آن ضرر دولت نبوده، كه از یمصارف عموم

 .بشود یدولت یچرخها

استهالك  یشده، برايدات محل قروض بوده كه هرچه وصول مين عايبلكه ا
بعد از  یمنته. ده استيرسين ميدولت یها ولت ببانكد یون عمومياصل و فرع د

تا زمان ختم  یعنين قرار گذاشت، كه موقتا يران با دولتيشروع جنگ دولت ا
ر يه اصل و فرع قروض خود را بتأخي، تادین الملليجنگ و راه افتادن دادوستد ب
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ه در ك یا ن هم بصرفهيخود استفاده كند، و دولت یدات گمركيانداخته، از تمام عا
ست و دو سه قران يدر ب یره چهار پنج تومانيگرفتن قران از گمركات و دادن ل

قبل از شما  یها نهيم كه كابيخود گفت ین امر شدند و باز در جايبا یداشتند راض
ست و دو سه قران نگرفته، و در شش تومان پس بدهند يره را در بينكه ليا یبرا

 .ن پول صرفنظر كردندياز گرفتن ا

اساس و  ید، بيا ات نوشتهيماشاء هللاّا تمام آنچه در موضوع كسرونكس مال اگرچه
د يا نجا بخود نسبت دادهيقبل از شماست، كه در ا یها نهيغالب آنها راجع بكاب

قبل از  یها نهيست كه كابيزيبالمره باطل و چ یدعو یدات گمركي، كسر عایول
شما بقاعده استصحاب، آن را هم از آن استفتاه نكرده، كه  یا نهيچ كابيشما بلكه ه

 .ديكنين موضوع ميخود در ا یر ادعاهايداخل در سا

نست كه اسالف يم، و آن ايك سؤال از شما بكنيم، يخواهينجاست كه باز هم ميا
، چهارده ماه یو ناخوش یو گرسنگ یشما با درآمد خود مملكت، با وجود قحط

م بهمان نظر سابق الذكر، م هيمملكت، را اداره كرده، و از اقساط موراتور
شما در سال پرحاصل و  یمت بمردم دادند، وليمحروم بوده، و نان را بنصف ق

تر  كربع گرانيد، و هم نان را يمت جنس استفاده كرديمت، هم از قيحاصل پرق
افتاده دوره آنها  ات عقبيدوره خود مال یها اتيد، و گذشته از ماليبمردم فروخت

حقوق سه چهار هزار نفر كه شما بر عده  یتفاوت برا نهمهيا. ديز گرفتيرا ن
است خود هفده يك سال و چند ماه رينبود كه در مدت  ید كافيا ژاندارم افزوده

افت داشته، با فرع يس دريش قسط استقراض، از بانك انگليكرور هم بعنوان پ
 )۴٣(د؟  يا ر گذاشتهين ملت فقيهفت گردن ا یصد

، و طرح خطوط و ین الملليجه جنگ بيا در نتياست دنيل سيتبد« :ديگوئيم
م يمخصوصا پس از انقالب و تشنج عظ(عالم  یائيه در نقشه جغرافينقوش اصل

 یرويت نيتقو یك از قطعات مجاور مملكت ما، برايو تالش هر یو سع) هيروس
د، و يرومندتر در هر لحظه درس جديتر و ن یش، و اتصاالت آنها بدول قويخو
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ده، و مزاج مملكت را يت اساس مملكت كوشيد در تقويبود كه با یا ه تازهيتنب
 ».ا كرديات و مشكالت محتمل الوقوع حاضر و مهيمقابله با وضع یبرا

ن است كه در اطراف آن دولت دول يك دولت اي یاسيس یجغراف یاياز مزا یكي
كرده، آن دولت را دچار مشكالت  یگينباشند، كه اگر بخواهند بد همسا یقو
فه مسلما موجب يبا دول ضع یگين همسايگذشته از ا. نديايند، از عهده برنينما
ل يپس تبد. ن دولت استيل آنها بسمت دولت بزرگتر، و مستلزم منافع ايتما
طه عالم، و يده در خريو طرح نقوش جد ین الملليجه جنگ بيا در نتياست دنيس

لكت ما بوده مم یبرا یشآمد خوش و اتفاق مساعديه، پيبخصوص انقالب روس
م روس نجات داده، و يه قديدولت بد همسا یجوار است كه ما را از هم

جان و ارمنستان و تركستان كه با آنها جهت جامعه يدول كوچك آذربا یبهمجوار
خروج افغانستان از تحت . ل ساخته استيم، نايدار یو زبان یو نژاد یمذهب
 یگريه ديبا تجزيدولت هم تقر س، و استقالل تام و تمام آنيدولت انگل یگيالحما

م ير مستقيغ یگيران را در قسمت مهم سرحدات خود از همساياست كه دولت ا
نژاد،  ده، و ما را بدون واسطه با دولت هميبخش یبا دولت انگلستان رهائ

ن قبل از جنگ يبنابرا. همجوار نموده است یگريقدرت د زبان، كم مذهب، هم هم
تر از آن بودند،  یس كه هر سه قويو انگل یمانران با سه دولت روس و عثيا

آنها دول  یكار خود رفته، بجا یاز پ یه بود و امروز روس و عثمانيهمسا
جان در قفقاز و تركستان و افغانستان در شمال و مشرق يارمنستان و آذربا

 یتر، مشكلتر از همجواريبا دو دولت قو یگيو مسلما همسا) ۴۴(افته  ياستقرار 
 .فتر استيتر و چند دولت ضعيت قوكدوليبا 

رومندتر يتر و ن یاتصال بدول قو یبرا یو تالش یدول صغار همجوار ما هم سع
ك يچيد، هيبست یس مين قرارداد را با دولت انگليكه شما ا ینكرده، بلكه آن روز

خود را از » افغانستان«هم از آنها  یكي یحت. ت هم نشناخته شده بودنديبرسم
با  یمانيپ ل آن دولت در هميس خالص كرده، و تمايد ساله انگلت صيموميتحت ق
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هم از  ید بزوديشامده و شاياست، كه تازه پ یز موضوعيك روس نيدولت بلشو
سها هم يد، نه شما، بلكه انگليبستين قرارداد را ميكه شما ا یخين برود و در تاريب
م مشكالت محتمل يكنينصورت، تمنا ميدر ا. كردندينم ینيب شيآمد را پ شين پيا

خطر مملكت را از چه راه تصور : دير و بما بفهمانيما تفس یالوقوع را برا
جان، ارمنستان و تركستان را كه يآذربا یها ا قوت و قدرت دولتيد؟ آيفرموديم

ا يد؟ يدانستيادتر از دولت روس ميت هم شناخته نشده بودند، زيدر آن وقت برسم
شان يد همكيد بامياز جنگ خالص شده و شا از طرف دولت افغانستان كه تازه

 د؟يداشت یس بهم زده بود، وحشتيخود با دولت انگل

ن يها و زحمات ا ین مملكت بعد از آن همه خانه خرابيا یاهال یتمام دلخوش
م يه قديه خشن روسين بود كه از شر دولت بد مسلك، بد همسايسوز، ا جنگ عالم

. اند ش همجوار شدهينژاد، همك ت، هميعجم وسعت، كم خالص، و با دول صغار كم
 یگر برايد هزار سال دين اتفاق مساعد را كه شايت و همين مزيو شما هم

د يخود قرار داده، سهلست آن قدر كودن هست یكش رانيله ايها رخ ندهد وس یرانيا
ه خود با عبارات مقرمط هم مرقوم يانيد كه در بيكن یا مردم را جاهل فرض مي
 .ديفرمائيم

ث توسل ياج مملكت از حيكه در فوق ذكر شد احت یبالجمله، بطور« :ديسينويم
نجا بود كه يفقط سخن در ا. د نبوديمحل شبهه و ترد یخارج یو مال یفن یبكمكها

ط يل شود، كه شرايتحص یاز كدام منبع خارج یضرور یو مال یفن ین كمكهايا
آن باستقالل مملكت ت يبودن را دارا بوده و موفق یبودن و عمل - ممكن یاصل

 ».مشكوك نباشد

ن محتاج نبودن آن را بكمك ي، و همچنیران را بكمك فنياج دولت ايما عدم احت
 یخود، با برهان ثابت كرده، و برا یدر جاها یدولت یمصارف عاد ی، برایمال

م كه آنها با يا قبل از شما را نشان داده، كرارا نوشته یها نهين مدعا كابيشاهد ا
اگر . اند كردهيمملكت را با درآمد خود مملكت اداره م یو ناخوش یوجود قحط
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ه يش از سه هزار نفر نبود، و حالياست شما بيه، قبل از رينيتأم ید قوايبگوئ
 یهم بود كه قوا یا م كه دورهيگويبشش هزار نفر بالغ شده است، بشما م

دو سه هزار  ها هم حقوق یاريده، و بختيجده هزار نفر رسيران بهيا یژاندارمر
. شديخود اداره م یديبا با عاين مملكت تقريگرفتند و با وجود ايسوار از دولت م

نست كه يم، جوابش ايريهزار قشون بگ یم سيال داريه خيد در آتيو هرگاه بفرمائ
سرباز و افواج  یهزار قشون بمصرف محل ین سيشه بقدر مخارج ايدولت هم

 د؟يباور ندار. رسانديم یحكومت ك و قراسوران و سواريحاضر خدمت و چر

بر خود شما هم  ید، تا مطلب بخوبين مصارف مراجعه نمائيكساله ايبحساب 
ال يدر عالم خ ۀ ن قشون منظم را كه عجاليواضع شود، و مسلما هرقدر از ا

 .ديهوده بكاهين مخارج بيد از ايد، بهمان اندازه باياورياست تحت سالح ب

ز يدخل مقدر شما را نموده جواب سؤال مضمر را ن نموضوع دفعينكه در ايبا ا 
م با ينمائيوانه فرض كرده؛ و تصور ميشه ديران را هميم معهذا دولت ايا داده

 یاج برايچگونه احتيو نداشتن ه یگونه مأمور و مستخدم داخل داشتن همه
ا پول ياورد، يخواهد از خارجه مستشار بيم یمصارف خود باستقراض خارج

ن يدر ا. د بمصرف برسانديكنيكه شما كرده و م یراه مخارج قرض كرده در
 یاز كدام منبع خارج یو مال یفن ین كمكهايا«: صورت جواب سؤال شما را كه

ت آن با استقالل يط امكان و عمل را دارا بوده، موفقيل شود كه شرايتحص
كا و يه را از امريم اگر پول و مستشار ماليگوئ یم» مملكت مشكوك نباشد؟

 یو صنعت یآهن و معدن از راهيخواستند، و امتيه را از فرانسه ميامن یستشارهام
ا يا امكان نداشت يد، آيداديس ميبانگل یت سابقه و حق همجواريرعا یرا برا

 خورد؟ين مملكت برميا باستقالل اينبود  یعمل

 ینظر احساسات متفاوت بوده، طرق مختلف د از نقطهين باب عقايدر ا« :ديگوئيم
 یقيط حقيبواسطه دور بودن از مح یشد، وليم ميدولت ترس یاسيس یمش یابر
ده، جنبه امكان اجراء يا مالحظه از اظهار عقيات يز وضعيو عجز از تم یاسيس
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 ».شديت ميت عمل در آنها كمتر رعايو قابل

ن هم استفسار فرموده، و احساسات يريد سايد از عقايد بفرمائيخواهيقت ميدر حق
گران جنبه امكان و يا را تحت مطالعه آورده، و چون نظرات دو نظرات آنه

ن يكه خالف ايدر صورت. ديا عمل را فاقد بوده، آنها را از نظر دور فرموده
مذاكره  ین موضوعات با كسيداند كه شما در ايكس م ش محقق بوده، همهيفرما

مل كه از ع ید بلكه برعكس مانند زنيا نخواسته یرائ و ینكرده و راهنمائ
كسال ين بچه غول را از يده، و ايآن كوش ینامشروع حمل برداشته باشد باختفا

د و تا موقع فراغت، ياست، بر دل گرفتيخ جلوس خود بر مسند ريتار یعنيقبل، 
 .ديخود مستحضر نساخت یرا از راز درون یقعده، احديزدهم ذيس

نظر خود  ئت دولت كه مسؤل مقدرات مملكت بوده، مجبور بوديه« :ديسينويم
 یر دوريناپذ ات محدود كرده، و از احساسات و اوهام تحققيق وواقعيرا بحقا

 یميج وخيات دهساله و تشبث بتمام وسائل متصوره، و نتايجسته، متعاقب تجرب
 ».رديخود نپذ یبرا یگريد یر از خرد و دانش هاديد غيكه از آن حاصل گرد

ك مشت يهمان  یعنيملت؟  ست؟ در نزديت شما در نزد كيم مسؤليدانيما نم
است، به مساجد و مشاهد مشرفه رفته و بعد يل شما به مقام رين یكه برا یمردم

 یآنها همه از شما تبر یپرست باق از عقد قرارداد جز هفت هشت نفر منفعت
خراسان، حشمت و شوكت  یند؟ در نزد پادشاه؟ كه در وقعه فرمان فرمائيجويم

ن كار را يله كنفرانس در مدرسه تديد بوسياشتال دياو را شكسته، سهل است خ
شرفت كار خود، از تاج و تختش يپ ید و امروز هم براينازكتر برسان یبجاها

مراجعت به  ید رويا او فراهم آورده یكه برا یدور كرده، با اوضاع مشكل
شوند يهم كه مصمم مراجعت م یمملكت خود را ندارد، سهل است در موقع

س، از يشاهزاده نصرت الدوله و اقدامات در سفارت انگلبتوسط تلگراف رمز ب
 شوند؟يذات ملوكانه مانع م یفرمائ فيتشر

د خود و احساسات و اوهام را نسبت يات را نسبت بعقايق و واقعيشما كلمات حقا
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ن باب شما را ملوم يدر ا. ديا استعمال فرموده یليه خيانين بين، در ايريد سايبعقا
شرفت دادن اعمال سوء، و يپ یانداختن كلمات قشنگ برا را بكاريم، زيدان ینم
، یر، منطقيناپذ وتهمت و افتراء در مقابل برهان خلل یراد ادله سوفسطائيا

م كه يم از شما خواهش كنيخواهيم یول. عالم است یسه كارهايمرسوم همه دس
، یو معنو یماد یث قوايكه از ح یا ملليد آينيا دقت نموده، ببيدر حال حاضر دن

ت ي، و موقعین الملليو شهرت ب یو زندگان یو مال یاجات فنيوبقول شما احت
ا ير جهات مضره و نافعه، مثل ما يو سا یگيو مالحظات همسا یائيجغراف
 یها ن ملل مثل شما نقشهيا زمامداران اير؟ آيا خيتر از ما باشند وجود دارد  پست

ات خود را در يداد نموده و نظرر قلميناپذ تر را، احساسات و اوهام تحقق باصرفه
ه يبسته بهمسا ات موسوم و مملكت را كتيق و واقعي، حقایمملكت فروش

 اند؟ واگذاشته

فه كه يو ملل ضع. ده استيچيا پيملل صغار كه در كل دن یآزاد یبا وجود صال
ت و يمومياند از تحت ق ت و استقالل نداشتهيچ دوره از ادوار عالم هويدر ه

. استيم از پهلوان سيا حق نداريابند، آييم ین دول عالم خالصيتر -ت بزرگيرق
اج مبرم، و يكدام قول و قرار و كدام سابقه و احت: ميه شرق خود بپرسيو داه

ق و ي، كه اسم آن را حقایكش رانين ايت بدتر، شما را بايباالخره كدام وضع
 د وادار نمود؟يا ات گذاشتهيواقع

شت يمع یا برايك از آن طرف دنيكه دولت آمر ره تازه آزاد اروپاياز ملل صغ
م و از افغانستان كه در مدت پنجاه سال، يگذريفرستد، ميروزانه آنها آذوقه م

صد  یاليگرفته، و امروز است یس پول مجانيچهل هزار تومان از انگل یسال
ان يآن دولت خالص كرده، سخن به م یساله آندولت را ابطال، و خود را از للگ

 .ميآور ینم

ث وسعت خاك، بقدر يم كه از حيدهيجان قفقاز را شاهد قرار ميفقط دولت آذربا
ن ينه ايرينه ديآن دولت با ارمنستان، و ك یگيهمسا. ستيران نياالت اياز ا یكي
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است  یه، دو خطر مهميك روسيبا دولت بلشو یگر، و همجواريكديدو ملت با 
است  یا آن بدرجه یفقر مال. ديمانيد ميشه تهديكه استقالل و رفاه آن دولت را هم

مصارف داشته و » بن«ون يخود، صد مل یاسيات سيست ماهه حيكه در مدت ب
هم كه تاكنون  یاج ملتياحت. ون نبوده استيش از ده مليآن بهمه جهت ب یديعا
خود ثابت و از جمله  ی، در جایچ حكومت نكرده، به مستشار و معلم خارجيه
ز يز چندان حاصلخيآن ن یهم راه ندارد، اراض یآزاد یايچ دريات است، بهيهيبد

د آن معادن نفت بادكوبه و يگانه راه اميه توكل و ينبوده، فقط نقطه اتكاء و تنها ما
كها يز، اگر بلشويآندولت ن یرسم یشناسائ. آهن است چهل فرسخ راه یس

ن همه مصائب ين دولت با وجود ايا. تازه اتفاق افتاده است) ۴۵(بگذارند 
شتن را قائم بالذات ينداده، خو یخود را بستگ یچ دولتيكند، و بهيم یخوددار

ن صدراعظم يه شرق و بزرگترياست؛ و داهيد و شما پهلوان سينمايم یمعرف
ات و بعنوان احتراز از يق و واقعيران را باسم حقايمثل ا یدولت» ؟«ا يآس

سهلست، ! ديفروشيس مير؛ بثمن بخس بانگلياحساسات و اوهام تحقق ناپذ
 یران فروشين ايا ید كه در ازايكنينگاران مزدور خود را وادار م روزنامه

از تجربه دهساله، و تشبث بتمام وسائل )۴۶(ز بشما بدهند يالقاب سابق الذكر را ن
ن يمه آن سخن رانده، ايج وخياحساس و نتا یها م ماندن نقشهيمتصوره؛ و عق
خ ده يك نظر بتاريكه يد، در صورتيائفرم یمسلحه وانمود م یايمطالب را قضا

 .دينمايشما را واضح م یها ران، خالف گفتهيدوازده ساله ا

ن ين دولتيب ١٩٠٧با بالفاصله دچار معاهده يت تقريران، بعد از مشروطيدولت ا
ن مملكت را بدو منطقه نفوذ، در ين معاهده، صورتا ايا. س شديروس و انگل

بود  یا م كرده و چون معاهدهيدر مركز تقسطرف يك منطقه بيشمال و جنوب، و 
كه  یران مخصوصا بعد از جوابيا ین خود منعقد داشته بودند، براين بيكه دولت

چ يو ه یچگونه ضمانتين فرستاد، هين معاهده بسفارتيدولت در موقع اعالن ا
، در تمام نقاط مملكت، ینظر استقالل داخل نمود، واز نقطهيحاصل نم ینوع تعهد

از هركس . ز، بالمره آزاد بوديخود ن یداشت و در روابط خارج یوائفرمانر
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گرفت مستشار و ياش تعلق م اراده یكرد، و از هر ملتيخواست، پول قرض ميم
ماتوم روس و قبول آن يه شوستر و التين در قضيفشار دولت. نموديمعلم استخدام م

و  ن منوط نمودهيرا باجازه دولت یاز طرف شما، جلب مستشارخارج
ت يگمرك بودند، با رضا یران و متصديكه درخدمت دولت ا یهائ یكيبلژ

. ها برقرار شدنديكائيامر یشما و ناصر الملك، بجا یهاين و همراهيدولت یضمن
را از  یت مستشار خارجيار تام و تمام انتخاب مليران اختين واقعه اگرچه ايدر ا

و  یها در ژاندارمر ی، سوئدد، آزاد بودهياوردن مستشار جديدر ن یدست داد، ول
 .ماندند یه و گمرك باقيها درماليكيه و بلژينظم

 یها داده، در همانروزهايرانيبا ین فرصتيو مشغله دولت ین الملليب یجنگها
 یام خود را بدست نشاندگيم االيها كه از قديكيه مملكت را از دست بلژيه مالياول

ن خود يخارج نمودند، و ان، بخصوص دولت روس معروف كرده بودند، يدولت
و  ین خارجيد مستخدميمملكت، از ق یبود كه به سمت آزاد یعيقدم وس

 .ن برداشته شدينشانده دولت دست

 یلين مخاصمه، خيران با طرفين جنگ هم، موضوع اتحاد و انقطاع ايدر ح
 یطرفيباالخره دولت در حال ب یال دولت و ملت را متوجه خود ساخت، وليخ

از  یبعض یمانده، مداخله فرد یقرار داده بود، باق یجنگ خط مش یكه از ابتدا
كه شما در ) ۴٧(ن  يشان خود، در جنگ بر ضد متفقيهمك یها به همراهيرانيا
د، اقدامات بالمره يكنيش گناه بزرگ زمامداران آن دوره وانمود ميخو یها هيانيب

در عالم سوابق ن كار يئت دولت نداشته است، و ايبه یبوده و ابدا ربط یشخص
 ینتوانسته است مداخالت افراد یچ دولتيچوقت هيو ه. دارد یحسابيو شهود ب

 .گر مانع شودين دو دولت ديب یملت خود را در جنگها

ت و استقالل خود بعمل يثيدفاع ح ین ده ساله برايران در ايكه دولت ا یاقدامات
مطلوبه را بدست آورده جه ين چند فقره بوده است و از غالب آنها هم نتيآورده هم

 .است
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ران دنبال آنها رفته و يكه دولت ا یاحساس یها م مقصود شما از نقشهيدانيما نم
ست؟ و تمام وسائل متصوره كه بآنها تشبث جسته و يوخامت بار آورده چ

 م مانده است كدامست؟يباالخره عق

بود د كه خوب يرا نقشه احساس دانسته و معتقد هست ١٩٠٧د رد قرارداد يشا
 یده بودند رسما راضين كشيكه دولت یميها از همان روز اول، بنقشه تقسيرانيا

، یسيانگل یجنوب مستشارها یو برا یروس یشمال مستشارها یشده، برا
ه ياصالح مال یران برايد كه دولت ايد بفرمائيخواه ینكه ميا اي. كردنديمستخدم م

ئد مستشار و مشاق و معلم كا و سويه خود عبث از امريه و نظمينيتأم یو قوا
ه ين بودند، از مداخله در مالينشانده دولت ها را كه دست یكيا چرا بلژيآورده، 

ها و مقامات  نهيه را هم كه از طرف كابيجزئ ین مقاومتهايمملكت منع كرد؟ و ا
ن يد؟ در ايدانياحساس م یها بآن اقدام شده است خالف مصلحت و نقشه یمل

، منحصر به یدار قه در طرز مملكتين سليم كه ايم بگوئيصورت ما ناچار
جه يل اقدامات را نقشه احساس ندانسته و اگر نتين قبين ايريشخص شماست و سا

 .شمرنديالزم م یت ملياثبات هو یهم نداشته باشد، برا یعمل

را در اطراف  یاديئت دولت مطالعات زين افكار هيجه ايدر نت) ۴٨( :ديگوئيم
ن يجه معتقد بايطرق را در تحت نظر و فكر درآورده در نت ه نموده، و تماميقض
مصالح دولت و  ین از ملل مختلفه برايده شده كه مراجعه و توسل بمتخصصيعق

 .نبود یمملكت عمل

شرفت يپ ین آنان كه برايما ب یو نژاد یمل یها را عالوه بر احتمال رقابتيز«
ك از ملل را در تعهد يچيد، هيگرديج سوء آن متوجه ما مياصالحات مضر و نتا

 یمهم یكرد كه مساعدتها ینفع نميعالقه و ذ یذ یوسائل سعادت مملكت طور
و فالكت امروزه  یع نموده، مملكت را از حالت بدبختيو سر یات فوريترق یبرا

اول امر امكان  یها نكه همان رقابتيبخشند و عالوه بر ا یرهائ یبطور مؤثر
تجربه و عمل با تحمل  یوقوع پس از مدت نمود بر فرض یوقوع آنرا مشكل م
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د سبك اصالحات مراجعه به مبداء واحد ير، مسأله توحيمضار و آفات مسلمه تأخ
 ».كرديرا مخصوصا درباره ادارات مهمه الزام م یفن

 یو خارج یات داخليق و وضعيبا توجه بنكات فوق و تحت نظر آوردن حقا«
نكه با سوابق مساعدتها و يوه بر ار از انگلستان عاليگر، غيمراجعه بدولت د

كه در ضمن مذاكرات از نظر مساعد آن دولت بحسن استقبال و  ینان قطعياطم
بودن را فاقد  یط امكان و عمليد، اقتضا نداشت، شرايران حاصل گرديه ايآت

 ».بود

وظائف روزانه و استقرار  یفايئت دولت در ضمن ايبنابر مالحظات فوق، ه«
دولت و  یاسيس ین خط مشيينظر تع ، از نقطهیش اهاليآسا ه موجباتينظم و ته

ه مملكت ين آتيف، از مذاكره با دولت انگلستان در تأمين تكليروشن كردن ا
 .ننمود یخوددار

دولت  یايبا اول ین مسائل بطور كلياز متاركه جنگ نگذشته بود كه در ا یچند
ط اصالح مملكت يران مذاكرات تمام شيان آمد، و در ايمعظم لها مذاكرات بم

ده، ين ماه طول كشيات و اقدامات كه مدت چنديجه تبادل نظريت و در نتيرعا
 ».دين مقرر گرديبا موافقت طرف یقراردادهائ

زد منزل بدست  یبهر در. ديرس یدر شب زمستان بده یشارالتان مسافر
د كه يرا د یجوان روستائ. ستاديا یا در گوشه یشامد بهتريد پياورد ناچار بامين

ك، از يش آمد و پس از مبادله سالم و عليپ. كنديها متفكرانه گردش م در كوچه
است، و من از  ین ده عروسيفردا در ا: گفت یروستائ. سبب تفكر او سؤال كرد

ك قدك در خانه يسته مجلس باشد ندارم، يكه شا ینم، لباس فاخريجمله مدعو
دا يدست برش داشته باشد پ كه یكس یست، وليز دوزنده جلدكاريموجود و زنم ن

 ین خدمت بخوبياط شهرم و از عهده ايمن خ: شارالتان بال تأمل گفت. كنم ینم
ط يت خوشوقت شده او را بخانه برد، از شراينهاين تصادف بيجوان از ا. ميآيبرم

 یرا رو یچيفروگذار نكرد و بعد از صرف غذا، قدك و ق یا قهيدق یرائيپذ
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 .گذاشت یكرس

ك مسجد نماز نخوانده، بلكه جدش در يپدرش هم با اهل برش در  مسافر ما كه
را آتش زده بود، چند دفعه قدك را از سر تا ته البال باز  یاطيك دكان خيمرو 

طان لعنت ي، ال حول گفت و بر شیده و در هر تكرار عمليچيكرده دوباره پ
ت، و سپس گذاش یچيان طاقه قيتا آخراالمر قدكرا باز كرده از عرض م. فرستاد

زبان يم كرد، و نزد ميده با عجله تمام قدكرا بدونيبا دو دست از دو طرف آن چسب
 :انداخته گفت

ه يرا در اطراف قض یادين قدك مطالعات زيجه افكارراجع ببرش ايدر نت«
ده ين عقيجه معتقد باينظر و فكر درآورده، در نت نموده و تمام طرق را در تحت

را عالوه يز» «.نبود یمصالح شما عمل یكل قبا بران قدك، بشيدن ايشدم كه بر
از  یكه بواسطه اختالف سر و ته توپ قدك در بعض یهائ ه و روشنيبر سا

 یشرفت دوخت قبا و حاضر شدن آن برايپ یقطعات برش حاصل شده، و برا
اط را هم در يد خيگرديج سوء آن متوجه شما ميفردا، مضر و نتا یمجلس عروس

كرد كه  ینفع نميعالقه و ذيذ یانداختن قطعات برش، طورد وسائل بهم يتمه
ع آنها بعمل آورده، كار دوخت قبا را يسر یدرزبند یبرا یمهم یمساعدتها

ه و روشن در اول ينكه همان حصول سايش ببرد، و عالوه بر ايپ یبطرز مؤثر
نمود، بر فرض يره كرده، امكان دوخت را مشكل مياط را خيخ یامر چشمها

 یپس از دوختن و  وقوع مهر قدك در پشت سر، و مخصوصا قدر اتمام هم
ه و استهزاء در مجلس فردا بود يه سخريتر از شال بند شما كه مسلما ما نيپائ

 .كرديگر را الزام ميصرفنظر كردن از برش قبا و مراجعه بلباس د

ق تار و پود و رنگ قدك، مراجعه ينظر آوردن حقا با توجه بنكات فوق، و تحت
و  یاطينكه با سوابق اطالعات من در خير از شال عالوه بر ايگر غياس دبلب

شال  ین قدك برايكه در ضمن مالحظات سر و ته توپ از مناسبت ا ینانياطم
بنابر . ز فاقد بوديبودن را ن ید، اقتضا نداشت شرط امكان و عمليحاصل گرد
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 یكرس یوف برش خود و پهن كردن قدك بريوظا یفايمالحظات فوق، من در ا
ن قدك و ين عاقبت كار اييدن و باز كردن از نقطه نظر تعيچيه موجبات پيو ته

لباس مجلس فردا از پاره كردن قدك بدو قسمت  یال شما برايروشن كردن خ
ن يبالبداهه معلوم است پس از انجام ا) ۴٩. (ننمودم یتدارك شال خوددار یبرا

ا يو  یديا تعلل و القيو  یدپرستر كرده، بدون اشتباه و خويمهم، خدمت مرا تقد
 یاطيق فن خيكه حقا یقيه لوازم دوخت، بطري، در تدارك و تهیجبن و بددل

ام ياطه و موم و انگشتانه قيد از منزل گرم و چراغ و سوزن و خينمايجاب ميا
غه فرموده، و يدات بلياتمام كار در موقع مناسب، باهل خانه تأك ینموده، برا

گر از يكديد كه در دوختن سروته دو قطعه برش بيمخصوصا سفارش نمائ
ن يا ینديآ ت و خوشيبهبود یق افتادن مهر قدك بسروته شال كه برايمالحظه دق

 .ديننما یه و البدمنه است خودداريلباس از لوازم اول

ب ين برش، بالذات هر عيم كه اينما ید خوددارين نكته نبايدر ضمن، از ذكر ا«
است  یهيكن بديرا داراست، ل ینديآ و موجبات خوشرا فاقد و اصول  یو نقص

و دوخت بتوسط اهل خبره، و  یله حسن سوزن زنيشرط استفاده شما از آن، بوس
ن برشها اگر يرا بهتريز» «.است یاطيات فن خيق وضعير بحقايشخص بص

ق مأمور بهم انداختن آن يف نااليكث یدوخت واقع شود، و دستها یمورد بد
ه يب و حسن آن، بالسويا عي، نقص و كمال برش و یرتن صويگردد، در چن

، بمناسبت وقت یاطيه و دوزنده واقف بفن خيكه اهل بخ یو شخص. خواهد بود
. استفاده نخواهد كرد یچ برشيل كند، از هيا نخواهد تحصيو زمان نداشته باشد، 

او را  یچوقت آبرويفقدان برش و ماندن طاقه قدك در صندوق ه یق اوليو بطر
 ».كنديحفظ نم یر مجلس عروسد

شناس عموم افراد خانواده  ت، منظور نظر حقين موفقيج حسنه ايدوارم نتايام«
نجانب كه ظهور شأن و شكوه و يا یهاين مزد خدمات و فداكاريشما شده، بهتر

ن شال يو ا. فرداست هرچه زودتر، مشهود گردد یجالل شما در مجلس عروس
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و  ین را ببدن شما داده، خوش قوارگيستپو یزمستان، گرم ین سرمايدر ا
 ».گر سازد شما را در انظار جلوه یمند ات و سعادتيوضع یبهبود

ده، لحاف بر سر يچپ یر كرسين خطابه، مسافر ما تا خرخره زيراد ايپس از ا
شب شما ! قيد؟ رفيآيچقدر خوابم م«: گفت ید، و در ضمن دهن دره ممتديكش
 )۵٠(ر يبخ

ه شما يانين قسمت از بيرد ا ینكه برايقبل از ا یول. تمام شدبه ما يل و مطايتمث
 یاديشما كه مطالعات ز: ميك سؤال از شما داريم، يوارد استدالل و برهان شو

ده كه ين عقيد، چرا با اينظر درآورد ه نموده و تمام طرق را تحتيدر اطراف قض
آنرا فراهم  یگذاشته، وسائل سعادت و ترق یران را بحال استقالل خود باقيا

ش يدور زده است كه ب یائيد؟ و تمام افكارتان در اطراف قضايد، معتقد نشديآور
ان تمام يد؟ و از مينمايران را محدود ميو استقالل تام و تمام ا یو كم فرمانروائ

 یو اقتصاد یران از همه كمتر، و مضار استقالليا یآنها، چرا آنچه منافع آن برا
خود ثابت  ید؟ ما در جايا شتر است انتخاب كردهيمه بن مملكت از هيا یآن برا
 .بمستشار و معلم نداشت یاجيچ احتيران هيم كه ايا كرده

د، كه بدون يداديه جوالن مين قضيفكر خود را در اطراف ا یكقدرياگر شما هم 
، و واگذاشتن مملكت برحم و مروت و انصاف آنها، یتوسل بمستشاران خارج

 د بهتر نبود؟يم برسانران را بسرانجايكار ا

ن مملكت از يا یكه برا ین همه مستشاران خارجيمطابق تجربه گذشته، ما از ا
 یت بوده، برايكفا یا بي. ميا ده نبردهيچ فايم، تاكنون هيا ر كردهيملل مختلفه اج
ا زرنك يم، يا هوده تحمل نمودهينكرده و مواجب گزاف آنها را ب یاداره خود كار

داخله و پر  یك خارجه و اضمحالل قوايشرفت دادن پلتيز پو زبر دست بوده ج
از آنها  یاند، و اگر بعض صورت نداده یما كار یسه خود برايكردن ك

ن جهت يانجام بدهند بهم ین مملكت كاريا یاند برا شناس بوده، خواسته فهيوظ
 .اند نموده یجوئ ه شده، از كار كنارهيماتوم همساياولت ید و فشار و حتيگرفتار تهد
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 یرؤسا یها تيشوستر و حساب ندادن مرنار و ضد یاز لجاجت و استبداد رأ
ها در گمرك و پست و يكيبلژ یانتهايها و خيقزاق و تمرد ادوال و فرمان فرمائ

در  یو دمرن یزو و پرنيب یهايتيكفايو در تلگراف و بين یها یه و خودسريمال
داران آن ادوار را بقول شما زمام یم و دستهايگذريه و داخله، ميه و عدليمال
ضرابخانه  در یتر در ارزاق و لواشريليفقط رفتارم. ميكنيق و آلوده تصورميناال

اقت يزه و با ليتان پاك و پاكيشما كه چشم بد دور، دستها یزمامدار را در دوره 
 .ميدهياست، شاهد قرار م

كرور پول د كه در عرض هشت ماه، هفت يرا سراغ دار یرانيچ مستخدم ايا هيآ
كه بمردم  ید؟ و نان گرانيتلف كرده و در مقابل حساب بفرس ماژر تمسك جو

فاتح را محاكمه «: ديان و حساب را محاكمه دانسته، بگويخورانده، فتح نما
كسرگذار، تحت  یتفاوت احتمال یرا برا یرانيران ضرابخانه ايمد» كنند؟ينم
است و  یكيچون بلژ یواشرو ليمس یآورند وليش و محاكمه و محاسبه درميتفت

ك معدن زغال يها دارد در مدت چهار سال، تمام درآمد  در سفارت یوآمد رفت
بدون اجازه  یضرابخانه را خورده، سهلست مبلغ هنگفت یديه عايسنگ و كل

ا يكنفر مفتش يد يا بحواله خود و بحساب دولت از بانك گرفته، و هروقت خواسته
 ید، راه نداده و حتيبعمل آور یشيكار او تفتمحاسب بضرابخانه فرستاده، در 

اده دوانده است يخود تا استخر پ یها بسته با قزاق چاره مفتش را كتيكمرتبه بي
د عذر او را يخواهيم) ۵٢(و امروز هم كه با هزار عجز و التماس بمفتش ) ۵١(

ن شغل، يو از ايانصراف موس یكرده، برا یشيرانديد تدبيا د مجبور شدهيبخواه
د يگر از همقطاران او باز كنيد یكياست يد كه بعدها با رير ضرابخانه را ببندد
)۵٣.( 

ران واقعا يم كه ايكنينموده تصور م یم، و با شما همراهيگذرينها ميبالجمله از ا
دولت و  یبرا یچگونه ضررياست و از وجود آنها ه یمحتاج بمستشار خارج

باز استخدام آنها . است یاز آنها حتممملكت متصور نبوده، و هر نوع استفاده هم 
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و  یه و قوياز ملل مختلفه بهتر از توسل بمبداء واحد، آن هم از دولت همسا
 .س استيمانند انگل یزبردست در استعمار

توسل بمبداء واحد و رد استخدام از ملل مختلفه، مسأله  ین استدالل شما، براياول
ن يافتد كه ضرر اين اتفاق مين مستخدميست كه بيا مختلفه یحصول رقابتها

، در مشرق ین اروپائيكه مستخدميدر صورت. ديا اد دانستهيرقابت را بمملكت ز
دان يچوقت باهم رقابت نكرده، سهلست چون ميران، هين بخصوص ايزم
گر نداشته، مملكت از سازش يكدي یبكارها یع است نظريوس یلياتشان خيعمل

ان آنها حس ي، بلكه اگر دولت بتواند مكشديشتر از رقابتشان، خسارت ميآنها ب
ن يا یشرفت كار بهتر و مناسبتر است، و بقدريپ ید البته برايد نمايرقابت تول

هم  یاست كه اشخاص عاد یعياست، در همه جا و نزد همه كس مسلم و طبيس
 یتيو هموال ین نظر از استخدام دو نفر نوكر همشهريبآن توسل جسته، و بهم

ت يك واليا يكشهر، ينكه تمام خدمه خود را از اهل يچه رسد باند، يجوياحتراز م
با دربان  یانتخاب كنند و خود را گرفتار سازش آنها نموده، بالفرض اگر وقت

 .دا كنند دچار تعرض ناظر و آشپز و آبدار و باغبان هم بشونديخود معارضه پ

د، ما يا داده قرار ین مراجعه بمبداء واحد فنيگر ايل دياما وحدت اسلوب كه دل
ان يجر یك وزارتخانه، وحدت اسلوب شرط اساسيك اداره و يم كه در يشك ندار

ك يا وزارتخانه هريو هرگاه شعب و دوائر جزء آن اداره . امور آن اداره است
 ینظم یسبب ب یشرفت كار، و تا حديجداگانه داشته باشند، مسلما مانع پ یاسلوب

آن  یها و چرخها نيك از ماشيماند كه هريم یا خواهد شد، و بالمثل بكارخانه
ك وزارتخانه ي یرسد كه برايهم نم یله كسيستم جداگانه داشته باشد و بمخيس

 .مستشارها از ملل مختلفه مستخدم شوند

آن وزارتخانه  یاز دول كه در مسائل فن یكي، اگر هر وزارتخانه با اسلوب یول
د؟ يآيالزم م یبيم شود، چه عيا اصالح و ترميل، يس و تشكيترند، تأس زبردست

 یه را اتخاذ كرد، چه ضررين رويدولت ژاپن كه در خواستن مشاق و معلم ا
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ه و يامن ید برايايرون بيكا بيه با اسلوب امريكه از وزارت مال یا پوليبرد؟ آ
هرگاه واقعا تا ! ستيافته باشد رواج نيل يكه بطرز سوئد تشك یه و قشونينظم

ك يد، پس خوب است در ضمن عقد يحدت اسلوب هستن اندازه معتقد بويا
وزراء و مجلس  یهم برا یگر، فكريه ديانيك بيله صدور يقرارداد و بوس

نه يكسره بكابين مملكت را يه نموده، مقدرات اير مقامات عاليو سا یمل یشورا
قا ين مملكت مانند هندوستان و جنوب آفريد، تا آنوقت واقعا ايض كنيژام تفو سن

مثل شما خالص  ینامه اسلوب نائل آمده، جان مردم از دست زمامداربوحدت 
 .شود

 ین فنيمتخصص یاستدالل شما در خصوص سبب مراجعه بانگلستان برا
ر در يكب یايتانيبر یر ملل مثل اهالينكه، سايمنحصر بفرد، و عبارتست، از ا

 .ستندينفع ن یمند و ذ ران عالقهيا یترق

ست، يا ر، و مانند عالقهيدناپذيران مسلم و ترديسها در ايانگل ینفعيو ذ یمند عالقه
، یفيچ مالك ضعياگر ه. ف خود دارديه ضعيبملك همسا یك نفر مالك قويكه 

ن يدهد، ما هم ايل مداخله او در ملك خود قرار ميخود را دل یه قويهمسا ینفعيذ
ست و اياست پهلوان سير و عقل و كيدانسته، بحسن تدب یاستدالل شما را منطق

خود متعرف  یكار انتيا خي، یا بكودنيم؛ و اال شما يشويه شرق خود معتقد ميداه
 .ديشو

، علل یفيتكل ین قرارداد، و خاتمه دوره بيم درعقد ايتصم یالبته برا« :ديسينويم
از  یز، خاليز موجود بود، كه اظهارو اعالم آنها فعال نين یگريو موجبات د

 ین الملليات بي، بوضعیختصر تأمل و توجهاقتضاست؛ و ارباب فراست، با م
 ».ندير نمايمات دولت را تقديافته و تصميق را دريتوانند آن حقايم

د، و عنفا شما را يا ن قرارداد مجبوربودهيد كه درعقد ايد بفرمائيخواهيد ميشا
خود را  ین صورت، اوال ممكن بود شرافتمندياند، در ا آن وادار كرده یبامضا
د، بر فرض يننمائ یرانكشين ايز كار بر همه معلوم نموده، اقدام باا یجوئ بكناره
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د، يار كنيد از كار كناره اختيخواستيده، نميچرب ینكه حب جاه برشرف دوستيا
كه بمنزله  یمراسالت پرداخته، و در مراسله آخر یبتعاط) ۵۴(ن ياقال مثل سابق

: ميگوئيما م یول. ديئراد نمايقبول قرارداد بود مجبور بودن خود را در ضمن، ا
ن قرارداد را منعقد يخود ا یت صرفه شخصيرعا یشما مجبور نبوده و فقط برا

ن قرارداد مشئوم، كه ضرر يه خود از ايانيد، در بيرا، اگرمجبوربوديز. ديا داشته
مشروع جلوه دادن آن،  ید، و برايكرديد نميآن از آفتاب روشنتر است، آنقدرتمج

له وانمود يوس یت و بيكفا ی، دولت را ورشكسته و بمردم را اغفال ننموده
نهمه اصرار، جلو افكار عامه را نگرفته، يد با ايد، اگر مجبور بوديفرمودينم

د، و ينموديد نميد گرفتار و تهدين قرارداد را بحبس وطرد و تبعيمخالف
 یها ن مقصود نامشروع، مقالهيشرفت دادن ايپ یمزدور شما برا یها روزنامه

ر يد مديكه خلف صالح س) ۵۵( یكنفر ارمني ینوشتند، و حت یاساس نم یط برب یب
قرارداد  یر اجرايتأخ یبرا یقراريران اظهار بيرعد بود، از طرف ملت ا

 یبرا) ۵۶(ها ينهمه خوش رقصيد ايو بعبارت مختصر، اگر مجبور بود. كردينم
 .چه بود

ر هم يشما را تقد یفروش ن وطنيد مردم ايخواهيست كه مين نيتر از ا چ بامزهيه
ش از آنچه يسها بيد، انگلين قرارداد را نبسته بوديد اگر ايكنيا تصور ميآ. نديبنما
 نمودند؟ياند مطالبه م ل كردهين قرارداد صورتا برضا و رغبت تحصيدر ا

رانكش اسالم بر باد ده را يم اين تصميد كه اگر شما ايد وانمود كنيخواهيا ميآ
ن مملكت را در مجمع يران را نفروخته و ايشش هزار ساله ا نگرفته، و استقالل

توانستند با ابراز يسها، ميد، انگليننموده بود یس معرفياتفاق ملل مستعمره انگل
ا اگر هم يل كنند، يران تحصيط را بنفع خود در اين اندازه شراي، همیقوت ماد

را  ین رفتارين آنرا مشروع دانسته، و اجازه چنيريكردند، سايم ليبزور تحص
اصل بوده،  یاهو بين هيا اگر مجمع اتفاق ملل و تمام ايدادند؟ ينسبت بما م

 .شد ننگ آن بقدر امروز بود؟يران هم ميدن ايس موفق ببلعيانگل
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ران در مدت امتداد ياست گذشته ايق، مربوط بسين حقاياز ا یقسمت«: ديگوئيم
رانس صلح، دچار موانع ندگان دولت را در كنفيو كوشش نما یجنگ بود كه سع

ن يت بايو و اشكاالت كرده، باالخره با تمام مشكالت و مالحظات فوق، موفق
 ».ديقراردادها حاصل گرد

است را تا ين سيبود و ا یطرفي، بین الملليب یها ران در مدت جنگياست ايس
ونان و هلند و ي. ن جنگ باز هم بودنديطرف در ايدول ب. آخر هم حفظ نمود

ار كردند، بدون ياخت یطرفيا و سوئد و نروژ در اروپا بيس اسپانيسو دانمارك و
ن ين و مجبور بعقد چنيفاتح یجوئ نكه بعد از ختم جنگ گرفتار عتاب و بهانهيا

ها، در جنگ بر ضد يرانياز ا یبعض یراجع بشركت انفراد. قراردادها بشوند
 یو ربط یمره شخصن اقدام باليم، كه ايا ح كردهيخود تشر یز در جاين، نيمتفق

ن يچوقت حساب ايار دارد، و هير بسينظا ین الملليخ بيبدولت نداشته، و در تار
 .بندند یافراد را با دولت متبوعه آنها وانم یات شخصيل حسيقب

ران ياست گذشته ايران در كنفرانس صلح، از سيندگان ايموانع و اشكاالت نما
. شما با آنها بود یعدم مساعدتهاشرفت كار آنها، يبلكه سبب عمده عدم پ. نبود

بعد از متاركه جنگ با  ینجا بقول خودتان، كمينكه شما در اين، با ايگذشته از ا
د، يران شده بوديم ايط قرارداد تسليدولت انگلستان مشغول مذاكره شرا یاياول
ندگان ما در كنفرانس صلح بدهند، تا مطالب يبنما یتيسها چه اهميد انگليخواستيم

ندگان كه ين نمايشود؟ فرستادن ا یبحسن قبول تلق ین المللين انجمن بير اآنها د
مات يچگونه تعليد، و از طرف مركز هيحفظ ظاهر روانه كرده بود یفقط برا

د و از طرف يداديجواب استعالمات آنها را هم نم یآنها نفرستاده، و حت یبرا
ن يبودن ا یگگر هم از ساختين دياز متفق ید بعضيسها و شايگر، انگليد

نطور يا یبرا یشرفتيبكند، و چه پ ید چه اثريت مسبوق بودند، توقع داشتيمأمور
ست كه در يا هيدر كنفرانس حاصل شود؟ شاهد مدعا ابالغ یندگان ظاهرينما
ن شهر منتشر شده يكا در اياز طرف سفارت امر ١٢٩٨خ نوزدهم سنبله يتار
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ه ين ابالغيد ايرعد، در تنقر يد مديكه بس یاگرچه نظر بدستور هتاك. است
ن يمعهذا ما محض تذكر بدرج ا. دين آنرا اجماال در نظر داريد، البته مضاميا داده

  .ميورزيه مبادرت ميابالغ

 

 ١٩١٩سپتامبر  ١٩تهران 

ت ياوت، وضع ١٩، مورخه یك مقاله اساسي یده رعد در طينكه جرينظر با
ران يكنفرانس صلح نسبت با كا را دريندگان امريئت نمايلسن و هيدانت ويپرز

 ینموقع مقتضيقت جلوه داده است در اير نموده، و خارج از لون حقيسوء تعب
را كه اكنون از  یه حكومت اتازونيرفع اشتباه، متن ابالغ یشمردم كه برا

 .ال باطالع عامه برسانميده است ذيواشنگتن رس

 

 تهران - كايامر سفارت

ع يران و جميامور ا یايه در نزد اولدهد كيم ميبشما تعل یحكومت اتازون
د كه يب كنين مسأله را جدا تكذيران هستند، ايكه عالقمند بمسائل اياشخاص

كه از طرف  یندگانينما. قه نموده استيران مضاياز مساعدت ا یحكومت اتازون
اند، مكرر صادقانه  ت داشتهيس عضويون صلح پاريسيدر كم یحكومت اتازون

اظهار  یبرا یله و موقعيران در كنفرانس صلح، وسيگان اندينمودند كه نما یسع
ه يئت اعزاميه. ران مطرح مذاكره گردديمطالب خودبدست آورده، و مسأله ا

 ین مساعيگر مساعدت با ايچ طرف ديكه از ه نيكا تعجب داشت از ايامر
س تا يران و انگلين قرارداد ايكن اكنون انتشار ايشده ول یرخواهانه آنها نميخ

ندگان يرا در شنواندن مطالب نما ین اتازونيت مأموريعلت عدم موفق یا هدرج
با  یر بخشيران مساعدت تأثيد كه حكومت ايآيسازد، و بنظر ميران، آشكار ميا

 .س فرستاده بود، ننموده استيندگان خود كه بپارينما
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، رايد، زينمايم یران و انگلستان را با تعجب تلقيد ايمعاهده جد یدولت اتازون
كا يل بمساعدت و كمك امريگر مايران ديدارد كه ايمعاهده مزبور معلوم م

حا و لزوما مساعدت يس، صريدر پار) ۵٧(ران يندگان ايست، و حال آنكه نماين
 تهران -كايسفارت امر. كا را خواستار شده بودنديو امداد امر

ل و يأوچگونه تيانات ماست، كه محتاج بهيمصرح و مصدق ب یه بقدريمتن ابالغ
ده يجر یعني» تان«س، بخصوص يپار یها مقاالت روزنامه. ستير نيتفس

ات دولت يكس خوانده، و نظر و ارگان دولت فرانسه، را در تهران همه یمرسمين
ه يبدون رجوع بدوس. ده استين قرارداد فهميران و ايو ملت فرانسه را نسبت با

كه آنها اظهار داشته، و  یران در كنفرانس صلح، و مطالبيندگان ايمذاكرات نما
د، و بدون اطالع يا ربط بآنها داده یب یا جوابهاياز طرف شما بالجواب مانده، و 

كه يس در تهران بوزارت خارجه لندن، و دستوريبر تلگرافات رمز سفارت انگل
ران، يندگان ايو استماع مطالب نما یرائياز طرف آن دولت راجع بطرز پذ

س داده شده، و بدون استحضار از يصلح پار ن خود در كنفرانسيبمأمور
س، بتوسط شما در اطراف يكه در تهران و لندن و پاريهائ سهيكها و دسيانتر

ران يشرفت مقاصد ايران بعمل آمده، و سبب عدم پيندگان بدبخت ايمذاكرات نما
نه ين مقاالت، زميه، و از همين ابالغيدر كنفرانس صلح شده است، از هم

 یگرفتند، بخوبيران در كنفرانس صلح ميندگان ايكه نما یا هجيمذاكرات و نت
نه عقد يتدارك زم یران، برايشما نسبت با یانتهايشود كه خيواضح و معلوم م

ران را يخود ا یطلب صرفه و جاه ین قرارداد، تا چه اندازه بوده، و چگونه برايا
شود، بازداشته، آن تكرار ن یگر هم براين قرن ديد چنديكه شا یاز استفاده موقع

 یر الدوله و مؤتمن الملك در اول امر برايدا كردن ناصر الملك و مشيو در كاند
 .ديا ع آنها نداشتهييجز تض یچ مقصوديز هين شغل نيا

ات يثيحفظ ح یه براينات كافيشود در آنها تأميكه مالحظه م یبطور«: ديسينويم
 یفاده از معلومات فنل نموده، و استيران تحصيت ايو استقالل مطلق و تمام
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ل اسلحه و مهمات، يگر، از قبيد یو مال یماد یرا با كمكها یسين انگليمتخصص
 ».د بدست آورديقبول نما یف مضريكه تكل نيبدون ا

 یه نبوده است كه شما برايمه مستقل و تحت الحمايران از جمله دول نيدولت ا
ن يست كه تأمين دهيل كرده باشد، و بر خود شما هم پوشيآن استقالل تحص

كه موضوع قرارداد با دولت  نيهم یدولت یاستقالل، بخصوص دست نخوردگ
ن قابل يريدار شده، در نزد سا حهيگر شد، استقالل تام و تمام آن دولت جريد

 .گردديد و خدشه ميترد

ن شود آن يه تأميا تحت الحمايمه مستقل يدول ن یاست كه اگر برا یزياستقالل چ
ند آن ين نمايدول مستقله تأم یكند، و برعكس، هرگاه برا یدولت را مستقل م
ر دول را از مراوده آزاد با آن يدهد، و سايسوق م یمه مستقليدولت را بجانب ن

 .دارديممنوع م

ن دو سه ياست كه اگر ب یتيماه ین الملليك دولت، در عرف بين استقالل يتأم
ها را نسبت بآن دولت  آن یطمع یو ذ ینفع یدولت موضوع قرار داده شود، ذ

عقد  ین موضوع قرارداديدر ا یگرين خود آن دولت و دولت ديثابت، وهرگاه ب
 .دارد یكننده مدلل م نين شده را نسبت بدولت تأميدولت تأم یگيشود، تحت الحما

روس و (ن معاهده يران را طرفيت ايكه استقالل و تمام ١٩٠٧در معاهده 
 یگريد یانداز ك از ترس دستين نبود كه هرين كرده بودند، جز ايتام) سيانگل

ن ين معاهده را بيب، ايران، و عقب ماندن خود از رقيت ايبحدود و حقوق مالك
ن معاهده را نسبت بخود رد يط ايران شرايچون دولت ا یخود بسته بودند، ول

ر دول ين سايست كه موضوع قرارداد بين یزيكرده، اعالم نمود استقالل او چ
ن دولت حاصل ننموده، استقالل يا یبرا یچگونه ضمانتين قرارداد هيشود، عقد ا

 .او محفوظ بود یو داخل یخارج

روزگار  یعني، ١٩٠٧را كه در  یزيس، چين قرارداد خود با انگليشما در ا
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ران يدولت روس، ا یو معنو یماد یالي، و نفوذ و استین الملليزور و شلتاق ب
ه، جدا رد كرده بود، امروز كه دوره دن و سكوت در آن احتراز جستياز شن

س يفه است، موضوع قرارداد با دولت انگليره و ضعيو استقالل ملل صغ یآزاد
ك ماده، در عرف ين ير همير مواد، ترجمه و تعبيقطع نظر از سا. ديا قرار داده

نبوده،  یگر دولت قائم بالذات و مستقليران ديست كه دولت اين نين الملل جز ايب
 .س استيت انگلتابع دول

ح يتشر ین الملليت بيثيست اقسام دول عالم را از نظر حيمناسبت ن ینجا بيدر ا
 :ميكن

خوانند كه در تمام  یرا مستقل م یدولت ین الملليدر عرف ب - دول مستقله .١
ل و اراده يث تابع ميچ حيآن از ه یخود آزاد بوده، روابط خارج یداخل یكارها

 .نباشد یگريدولت د

كه صالح  یحفظ انتظامات مملكت خود، هر قانون یتواند برايم یولتن ديچن
 یكه برا یات و گمرك و عوارضيداند وضع كرده، باجراء برساند و هر ماليم

افت يجاد نموده، دريشمرد، ايخود الزم م یع داخليصنا یو ترق یمخارج ادار
اسلحه  داند، تحتيحفظ سرحدات خود مناسب م یكه برا یهر مقدار قشون. دارد

اعم از  یا كمپانيبهر شخص . ر كنديبخواهد مستخدم اج یاز هر ملت. اورديب
ازات بدهد و از هركس بخواهد ياش اقتضا كند، امت داخله و خارجه كه صرفه

ر آن دولت را ير فرستاده سفيد سفياراده نما یپول قرض كند، و نزد هر دولت
 .ديمنعقد نما یو تجارت یاسيكه مناسب داند قرارداد س یرد و با هر دولتيبپذ

 یداخل یاست كه در كارها یمه مستقل آن دولتيدولت ن -مه مستقليدولت ن ٢
ار ين قسم دولت اختيا. گر باشديع دولت دي، مطیدر روابط خارج یخود آزاد، ول

آن بتوسط  یخارج یرا از دست داده، كارها یاسيو س یعقد قرارداد تجارت
 .اهد شده اداره خوين دولت حاميمأمور
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، و یك دولت هم استقالل خارجيافتد كه  یاتفاق م یگاه ین الملليب یدر زندگ ٣
 .شوديم یگريخود از دست داده جزو دولت د یهم استقالل داخل

ا باشد، چون ملت و نژاد و زبان و يقا و استراليا و افرين مملكت در آسيهرگاه ا
ه يحكومت دولت حام و مسلما یه اروپائير از دول حاميمذهب و تمدن آن غ

قت يكمتر از حقوق افراد حاكمه و در حق یاست، و حقوق اهال یل اهاليبرضد م
نگونه يباشد ا یها روابط حاكم و محكوم م ین افراد قوم غالب و بوميروابط ب

 .نامند یدولت حاكمه م) ۵٨(مملكت را مستعمره 

الزم  ین الملليت بيثينظر ح ص ممالك از نقطهيح اقسام دول و تشخيبعد از تشر
ن يك از اين قرارداد چه خواهد شد و در جزو كدام يران با ايم حال اينياست بب

 !سه دسته قرار خواهد گرفت

 یاسيو س یاعم از تجارت یقرارداد یران بخواهد با دولتيم دولت ايريگيفرض م
اجازه و  یا بعبارت آخريد، و يل نمايت كدام دولت را تحصيد رضايببندد، با

 !سيد از كدام دولت برسد؟ انگلين قرارداد بايمواد ا دستور

ه باز محتاج بپول شد، و خواست مجددا بقول يران در آتيم دولت ايكن یتصور م
زمامداران خود،  یولخرج یده ما برايروزمره، و بعق یترك زندگان یشما برا

 !سيرد؟ انگليدبتوسط كدام دولت صورت پذين استقراض بايبازپول قرض كند، ا

ك موضوع مخصوص يآهن كه شما آن را  م دولت گذشته از راهيكن یفرض م
دهد، از تبعه  یبكمپان یازيد بخواهد امتيا آن نوشته یبرا یا قرار داده، و ماده

 !سيكدام دولت خواهد بود؟ انگل

ا ير كند، از كدام ملت و ياج یاگر بخواهد مستخدم و مستشار و معلم خارج
 !سيو باجازه دولت انگل! سيقدام كند؟ انگلد ايباجازه كدام دولت با

منصبان  قشون سوق دهد، چون صاحب یران بخواهد بجانبيدولت ا یاگر وقت
ن سوق يتواند بايسها نميل انگلياجازه و م یهستند، مسلما ب یسيكال انگل یقشون



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٥٦                                                                      ٣ج

  

  

  

ها  سيكه انگل یا اده بر اندازهيز ید قشونيهرگاه اراده نما. ش موفق بشوديالج
د صادر شود؟ از ين قوا از كجا باياورد، اجازه اياند تحت سالح ب دادهاجازه 

 !سيانگل

مملكت بخواهد جلو ورود امتعه  یاهال یهايكار ع و دستيصنا یترق یهرگاه برا
د باجازه يش باياد و افزاين ازديرد، ايبگ یش تعرفه گمركيله افزايخارجه را بوس
 !سيكه باشد؟ انگل

 یه دوائر دولتيه و كلين ماليو مستخدم یبان قشونو باالخره، چون صاحبمنص
جه ما يكنند و بالنت یاقدام نم یچ امرياجازه آن دولت به یهستند، البته ب یسيانگل

د اجازه آن را قبال يم، بايم برداريصرفه و صالح خود بخواه یكه برا یهر قدم
 !سياز كدام دولت؟ انگل. ميصادر كرده باش

 ین قرارداد شما، از نقطه نظر روابط خارجيران با ايبنابر آنچه گذشت دولت ا
نظر  را از دست داده، و از نقطه یو تجارت یاسيحق مذاكره و عقد معاهدات س

ر كردن ياز و اجيو دادن امت یساز ار استقراض و راهي، اختیت داخليحاكم
را  یل تعرفه گمركيو جرح و تعد ینظام یش قوايش و افزايمستخدم و سوق الج

ز تمام اقدامات خود را منوط باجازه دولت انگلستان ير موارد نيو در سا باخته
 .نموده است

م نداشته، و از ير دول رابطه مستقيگان خود و سايكطرف با همسايكه از  یمملكت
نتواند پول قرض كند، و  یگر از كسيعقد قرارداد ممنوع باشد، و از طرف د

بدهد، مستخدم  یاز بكسير امتع خود را نتواند بطويراهها و معادن و صنا
ن عده ييتع یخود را نداشته، و برا ینظام یار قواير كند،اختينتواند اج یخارج

و  یل تعرفه گمركيار جرح و تعديآن هم قدرت را از خود مسلوب نموده، اخت
ر كارها هم يل بودجه را از دست داده باشد، و در سايات و جرح و تعديوضع مال

 .واند بروز بدهدنت یچ قدرت و تسلطيه
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تفحص  ین الملليم و در قاموس اصطالحات بيكنيآنچه فكر م ین مملكتيبر چن
را گذشته از يكند، زيق نميچ قسم از اقسام ممالك تطبيم جز مستعمره هينمائ یم

 .را هم از كف داده است یارات داخلي، روح اختیاستقالل خارج

ر يا، و جزايو برمه در آس ران با هندوستان و بلوچستانين صورت، حال ايدر ا
قا، يدر آفر یكا، و مصر و قطعات جنوبيا، و كانادا در آمريه در استراليانوسياق

 خواهد داشت؟ یس هستند چه تفاوتيكه كال مستعمرات انگل

آهن، گمرك،  حده، كارخانجات، راهي، جمع و خرج علین ممالك هم قشون بوميا
است،  یسيب ارشد قشون آنها انگلمنص ست كه صاحبين نيجز ا. ز دارنديهمه چ

س آمده، يدا كنند، كسر آن از انگليدر دخل و خرج پ یا ا اضافهيو اگر كسر 
، یسيع آنها انگلي، راهها، و معادن و صنایكمپان. س استياضافه راجع بانگل

 ین ارشد دوائر مملكتيس، مستخدميد انگليها، باجازه و صالحد آن یتعرفه گمرك
 .اشدبيم یسيها انگل آن

ن يچن یئت وزراء ندارند، وليها مجالس مقننه و پادشاه و ه آن: ديد بفرمائيشا
ئت وزراء، و غالب آنها مانند ممالك هندوستان يمجالس مقننه و ه یهمگ. ستين

ر بخارا پادشاه يدر دوره سلطه روس، مگر ام. و و مصر، پادشاه هم دارند
 تركستان نبود؟

 یافتاد؟ حتيطر و چاووش در جلوش نمرشاين اميهم یا درموقع سواريو 
ش يو شاطرها دست بر» !ر باديرجهانگيام«: كردياد نميچاووش در جلو فر

ش خود را هم يار رير اختيكه اميدرصورت» !نيآم«گفتند يگرفته همصدا نم
 .نداشت

ران را در يندگان ايدول را در تهران و اقامت نما یاسيندگان سيد وجود نمايشا
ن دولت و ينت ايران و جهت مبايل استقالل ايد دليدول، بخواه ريسا یها تختيپا

حشمت  یها ن امارات و نشانهياوال آنروزها كه ا. ديممالك سابق الذكر قرار بده
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در  یامروز چندان سنگ. آمد، گذشتيو اعتبار از دالئل موجه استقالل بنظر م
از شب  یاسهنوز پ«ن يگذارند، گذشته از اينم یفاتين مسائل تشريا یترازو

س ينخواسته، دولت انگل یم كه اگر خدايدهيما بشما قول م) ۵٩(نگذشته است 
كه در استعمار دارد، ما  ین قرارداد بشود، با تسلط و زبردستيا یموفق باجرا

ران در ينند اير دول ببيسا یواقعا هم وقت. ث هم بهمان روز بنشاندين حيرا از ا
، یاسيو س یده، و در عقد قرارداد تجارتخود آزاد نبو یو خارج یداخل یكارها
هرگونه رابطه و هر  یس است، وبراي، تابع دولت انگلیه مسائل داخليكل یو حت

خاطر  یس مذاكره كرده استرضايانگل یايد قبال با اوليران، بايبا ا یا قسم مراوده
ن يف مخارج هم باشد از ايتخف ید كه براين بدانيقياورند، يآن دولت را بعمل ب

 .ندگان خودرا ازتهران احضار خواهند نمودينظر كرده، نما فات پوچ صرفيشرت

گر هم يران معامله بمثل نكرده، و چند صباح دينكه دولت ايو بر فرض ا
را تحمل  یمصرفيتخت آنها نگاهداشته، و مخارج بيندگان خود را در پاينما

ا ي، شودين عمل لغو منصرف ميب ايا خود بصرافت طبع از تعقينموده، 
ن مخارج را خالف صرفه اعالم، و از حواله مخارج يا یمستشاران مال

ران هم احضار يندگان ايجه نمايما استنكاف خواهند كرد، و بالنت یها سفارتخانه
 .خواهند شد

ه شما را در سابق يانين قسمت از بير مطالب مندرجه در اياگرچه جواب سا
نداشته،  یسيانگل ین فنيبمتخصص یاجيران احتيم كه ايا كامال داده و ثابت كرده

ز يز چيندارد، و فروش اسلحه كهنه ن یا دهيچ فايهم جز ضرر ه یمال یها و كمك
ون يسيفروختند حق الدالله و كمينكه ارزانتر مين گذشته از ايريست و ساين یمهم
 .ميرينجا ناگزيك نكته در ايدادند معذالك از ذكر يهم م

م يم بدانيخواهيم» .ميا را بدست آورده یسينگلاستفاده معلومات ا« :ديگوئيم
خواهد كرد؟ و از وجود  یسين انگليمملكت ما چه استفاده از معلومات متخصص

سها از تمام ملل يداند كه در فن نظام انگليكس م م برد؟ همهيآنها چه استفاده خواه
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ر يكب یايتانير بريه قشون آنها در سرتاسر جزايعالم عقبترند و قبل از جنگ، كل
آنها طرز  یريشده و طرز سربازگيرلند و اسكاتلند، بشش هزار نفر بالغ نميو ا

ن يب ید بعد از آراميبوده، و شا یده قرون وسطير و همان اسلوب پوسيسرباز اج
 .ديباز بهمان طرز عودت نما یالملل

كه  یان دولتيدر فن نظام متخصص شده، و نظام یس از كيم ملت انگليدانيما نم
ن فن چه بما خواهند آموخت يش از شش هزار نفر نبوده است در ايشونش بتمام ق

نطور ين آن اين كارآزموده و متخصصيكه معلم یا و در مكتب عمل و اداره
 .م خوانديخواه یتجربه باشند، چه درس یب

مملكت آنها جز  ین كه آب و هواينش رهيان جزين آقايم ايدانيه، ما نميدر فنون مال
آنها  یاتهايآورد و اكثر مال یبعمل نم یچگونه حاصليه ینيمز  بيچك و سيپ

آن  یدات دولتيران كه عمده عايمثل ا یم است، در مملكتير مستقيات غيمال
 یتوانند بكنند؟ اگر بخواهند دهيات آب و خاك و بهره خالصجات است چه ميمال

ص يتشخ یا برايند؟ يآيدات آن برمين عاييند چگونه از عهده تعينما یزيرا مم
و سابقه،  یكنند و با كدام شناسائيات رجوع مي، چطور برقیو ارباب یخالصگ

ا مناقشات و اختالفات يند؟ ينمايك ميآن تفك یر انتقاليخالصه را از غ یانتقال
ه از يكطرف، و عمال مالين و صاحب جمعان، از ين مالكيو محاسبه ب یاتيمال

كدام جزو جمع و مدرك  یرت و از رويگر را با كدام اطالع و بصيطرف د
. ميستيچوجه محتاج بوجود آنها نيه كه بهيدر عدل)۶٠(حل خواهند كرد؟   یقانون

ن و لكم نصف ييراث قاعده للذكر مثل حظ االنثيد در ميال كرده باشينكه خيمگر ا
ا طالق يد، و يرا با رشد اوالد بده یمتوف یما ترك ازواجكم، را برهم زده دارائ

 ند،يرا متروك نما» ۀ اياْلِقصاِص حَ  یَو لَُكْم فِ «ه يا آيو را منسوخ كرده، 

تنها . ميبوجود او دار یاجيست؟ و چه احتيم كار مستشار داخله چيدان یما واقعا نم
ران و گرفتن ده يبعد از سه سال اقامت در ا یفرانسو یكه بكند مثل دمورن یكار

ن ير المومنيب حضرت امته دو جمله از كتايپانزده هزار تومان حقوق و اندامن
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ترجمه و  یرانين اياز متملق یرا بتوسط بعض یاشتر نخع -ه السالم بمالكيعل
دوستان خود  یطبع كرده، برا یسين دفعه بزبان انگليا یبخرج دولت، منته

عادات و اخالق و رسوم و آداب و  ینه شناسائيرا در زميز. ه بفرستديبلندن هد
تواند  یبزرگ مسلما نم یها خانواده یسار و رويالت و عشايمعرفت بحال ا

ه را يه و نظميامن. ات ما بدهدين واليان و مأموريبه حكام و فرمان فرما یدستور
ن دو موضوع يكه در ا یها بداداره نكرده، و با وجود سابقه و اطالع یهم سوئد

 .ح دارنديسها ترجيبر انگل یلياند خ دا كردهيپ

تفرس  یران، از رفتار گذشته آنها بخوبيا س را در معارفيدولت انگل یدلسوز
چگونه نظر يآنها كه ه یران سروكار داشته، و حتيكه با ا یملل. توان نموديم

اند كه قطع نظر  دهيكش ین مملكت زحماتياند، در راه معارف ا بما نداشته یكيپلت
از آنها بظهور  یكه از كاركنان مدارس بعض یمذهب یتهايعصب یا از پاره

انس و يمدارس ال. باشديد و تشكر ميها در خور تمج آن یت، مساعده اسيرس
ج آن ي، نتایكائي، و مدرسه امری، مدرسه روسیفرانسه، مدرسه آلمان یلوئ سن

. باشند یم ین مدارس حاصل آن مساعيما از ا یها ليزحمات و فارغ التحص
ابط ران رويست ساله كه با ايكصد و بين مدت يس، در تمام ايدولت انگل یول

كقدم يداشته است،  یكيو پلت ین مملكت منافع اقتصاديو در ا یگيو همسا یدوست
. ن راه خرج ننموده استيك شلنگ در ايموده، و ين مملكت نپيدر راه معارف ا

ها، يها را مانند هند یرانيران دارد تا بتواند، ايكه با یه با نظر استعمارياما در آت
ك مملكت ي یداند كه تا اهاليرا خوب ميرد، زبهره خواهد ك یاز دانش و اطالع ب

ن و يواقف، و بد یبوده، بعادات و رسوم مملكت یات علميثيح یدارا یميقد
ش مطلع يخو یو آثار یو زبان یو ادب یاسيو س یخ مليمذهب خود معتقد و بتار

سها موفق شوند ين، هرگاه انگليبنابرا. را تحمل نخواهند كرد یباشند، سلطه اجنب
و معتقدات  یات علميثيدا كنند، تمام حين مملكت نفوذ پياداره معارف اكه در 

 .ن مملكت را وداع خواهد گفتيا یخيو اطالعات تار یمذهب
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دن منافع يك موقوفه از ملك و نظارت در رسياداره اوقاف و تفك یمگر برا
ن ير مساجد و مشاهد مشرفه وجود متخصصيهم و تعميموقوفات بموقوف عل

 ).۶١(د يالزم بدانرا  یسيانگل

بوده، و با  یرانيران ايقبل، بدست مد یس تا چنديران، از بدو تأسياداره پست ا
بدوش اسب و  ینكه محموالت پستيدرجه انتظام را داشت، و با ا یبودجه كم منته

بالد مملكت تا مركز، از  یشد، وصول مراسالت و امانات از اقصيشتر حمل م
ن اداره يها در ايكيكه بلژ یاز روز. ديكشينم اده از ده روز طوليز یچ خطيه

ده يبا در همه جا با چرخ حمل شده، و بعقيكنند، و محموالت تقريمداخله م
دن مراسالت از يرس یدرجه نظم را دارد، ده روز مدت برا یخودتان منته

شه با ين مملكت هميا یاداره تلگراف. ستين یكاشان و اصفهان بتهران، كاف
ر يآن مد یر بوده است كه براياخ یبدرجات منظمتر از سالها. یرانيران ايمد

 ین بود كه اسرار دولتيكه آن دوره داشت، ا یبيد، و فقط عيا آورده یكل اروپائ
آن با  یخارجه در آن اداره باز و سرپرست یكه پاياز روز. مانديمحفوظ م

 نكهيبرسد، قبل از ا یكه تلگراف مهم یتيشده است، از هر وال یسيانگل
ا مضمون آن را قطعا بنظر سفارت رسانده، در يبمقصدش ارسال دارند، سواد 

، رد كرده یپوش چ پردهيات را بدون هيمواقع تلگراف رمز حكام وال یبعض
ن دو اداره را بوجود مستشاران يترسم كه اگر اين مياز ا). ۶٢(كنند يمخابره نم

نظم و  ین جزئيد، اين بكنترشا ین نموده، و از آنچه هست اروپائيتر، مز یسيانگل
از  یسيمانده است، با ورود مستشاران انگل یم در آن باقيكه از ادوار قد یارياخت

 .گر خارج شوديدر د

و  یكه براهساز یاجات مبرميد عامه و تجارت، نظر باحتيوزارت فوا یبرا
م، البته يب منافع جنگل داريها و استخراج معادن و ترت جاد كارخانهيو ا یسدبند

دا كردن يس كه تمام نظرش بپينه از انگل یم، ولين فن محتاجين ايبمتخصص
ك مورد هم ين يپس در ا. باشديع خود ميج صنايمال التجاره، و ترو یبازار برا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٦٢                                                                      ٣ج

  

  

  

 .ميم بكنيتوانيس مع االسف، استفاده نميم از انگليهست ین فنيكه محتاج بمتخصص

داد، و بر سر كار  یعمر ه اگر خدا بشمايماند وزارت خارجه، كه در آت یباق
گر، افراد يه ديانيك بيد در تحت عقد سه چهار ماده، و صدور يد بخواهيبود یباق

ن يا ید و برايسها بفروشيقا، بانگليصد سال قبل افر یاههاين ملت را مثل سيا
 یسين انگلي، بخصوص متخصصیخارج یكار محتاج به مشاوره مستشارها

نه سازتر از ين كار زميا یان تمام ملل عالم برايتوان شد كه در ميمنكر نم. ديباش
ن دولت در صد ينجاست كه ايب كار ايع ید، وليكنيدا نميچكس را پيسها هيانگل

، قرارداد بسته است و امروز یفروش سال قبل با تمام ملل عالم در منع برده
ز ين د و فروش ملليه خرين، حاليگذشته از ا. تواند آن قراردادها را الغاء كندينم
 یده، برايز خريغالم و كن) ۶٣(ست يگر امروز رسم نير اسلوب داده، و دييتغ

ندازند و مزارع قهوه و يت و بكار واداشتن آنها خود را بزحمت و دردسر بيترب
گردند ينستكه ميبلكه مرسوم ا. ده ببرنديو شكر را بتوسط آنها آباد كرده، فا یچا

س الوزراء كرده، ياو را رئ یاديو ش یازكنند، و بحقه بيدا ميك نفر خائن را پي
ن يد، باسم قرارداد بيا س بستهيكه شما با دولت انگلين مواديه بهميباو چند ماده شب

ها تا ابد حمال و كاركن، يها و مصريك ملت را مانند هنديند و ينماين عقد ميدولت
بعد از ن راه هم يپس از ا. كننديد ميتر و بدتر از زر خر عيمط یبلكه غالم، حت

س يانگل ین فنيل حاصل، از متخصصيل محال بودن تحصين قرارداد، بدليعقد ا
 .د كرديتوانياستفاده نم

دات در ينكه عايا یبرا یدنظر در تعرفه گمركير عهدنامه و تجدييتغ« :ديسينويم
 ».ديز مسلم گرديد، نيت مصارف اصالحات را بنمايه كفايآت

عهدنامه . است یغالبا تجارت. س بسته استيران با انگليكه دولت ايهائ عهدنامه
ر دول است، همان يران با سايكه امروز مدرك و مأخذ معامالت ا یاسيس

ن دولت يران بعد از شكست از روس با اياست كه دولت ا یچا -عهدنامه تركمان
الوداد از آن استفاده  ۀ ر دول هم بعنوان دارا بودن حقوق دولت كامليبسته، و سا
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به  ست كه در فصل راجعين قرارداد همان مواديواد مضر اند، مينمايم
خارجه، نسبت باتباع دولت خود نوشته  یقنسولها یون، و حق قضايتوالسيكاپ

گر يران را مستعمره خود نمود، ديس اينكه دولت انگليمسلما هم. شده است
ر دول يسا ین مملكت برقرار، و قنسولهايون در ايتوالسيشود كاپينم یراض

نه يه كابين، بموجب اعالميگذشته از ا. آن داشته باشند یدر امور قضائ مداخله
 )۶۴(ون ملغا شده است يتوالسيصمصام السلطنه، كاپ

ران هست كه اتباع خارجه، جز يا ین عهدنامه برايك شرط نافع هم در اي، یول
ن مملكت ياع و عقار و مستقل در ايد ضيمن حق خريدكان تجارت و خانه نش

ن شرط را يس، اير قرارداد با انگلييم كه شما در ضمن تغين داريقي ما. ندارند
 ).۶۵(د داد يها از دست خواه سيبمنفعت انگل

س يس هم تماما در دوره رقابت روس و انگليران و انگليا یتجارت یها عهدنامه
م، يدهيكه ما بآنها نسبت م یانگار امور آن دوره، با همه سهل یايبسته شده، و اول

بآنها  یادترين حقوق زين دولتيب ید را كرده، و در معاهدات تجارتتالش خو
ران ي، منافع دولت ایر معاهدات تجارتييم كه در تغيشك دار یلياند، ما خ نداده

 .ش ملحوظ شوديش از پيب

نا اگر يقيو اشخاص متفرقه هستند و  یازات هم غالبا طرف آنها كمپانيراجع بامت
ازات خود ير امتييبفسخ و تغ یر نشود، راضآنها منظو یبرا یادتريصرفه ز

 .نخواهند شد

دات ير عايبتكث ی، نظریدول عالم در وضع گمرك، و انتشار تعرفه گمرك
 .ندارند

از  یرين صادر و وارد، و جلوگيها بحفظ موازنه ب ن موضوع هم آنيبلكه در ا
دادن محصوالت و مصنوعات  یش و ترقيخو یش افتادن تجارت خارجيپ

ا خروج يدانند، ورود  یله هروقت مقتضين وسيمصروف است كه با، یداخل
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را در مملكت خود ممنوع داشته، و هر موقع صالح دانند بر گمرك مال  یمتاع
 یا عسرت اهاليند تا از رقابت امتعه خارجه با داخله، و يفزايب یالتجاره خارج

 .ندينما یريمملكت بتوانند جلوگ

ن جهت يار و بهمين اختيه هميالك عالم، در سامم یو صنعت یات تجارتيتمام ترق
خود حفظ كرده،  یرا فقط و فقط برا یاست كه دول حق انتشار تعرفه گمرك

 .دهنديچوجه اجازه نمين موضوع بهيگر را در ايمداخله دولت د

زان ير ممالك عالم از ميا آزاد و البته سايكل دن یگر، تجارت هم براياز طرف د
د مسبوق باشند و يخواهند، باياز هر نوع مال التجاره مكه از هر دولت  یگمرك

نكه يا ین برايبنابرا. را باجراء گذاشت یتعرفه مخصوص یتوان هر روزينم
كه  یاد و كم كردن گمرك محدود نباشد تا بتواند در موارديار دولت در زياخت

له معامله يبندد، بوسيم یادياز امتعه صادر او گمرك ز یكيبر  یگريدولت د
 یرو ادهين زين متاع آن دولت، از ايا چنديك يش گمرك يافزا یعنيمثل ب

د و دولت ينماين ميمع یحداقل و حداكثر یگمرك یها در تعرفه. دينما یريجلوگ
را كه موافق با صرفه و صالح  یزانين حداقل و حداكثر هر ميمختار است كه ب
ر و وارد مطالبه و ا دائم اعالم و از امتعه صاديد بطور موقت يخود تصور نما

 .افت كنديدر

شد، چون يران و روس بسته مين اين دولتيب یچا كه عهدنامه تركمانيدر موقع
ونقل استخدام نشده و دادوستد  مصنوعات و حمل یهنوز قوه محركه بخار، برا

دات ير عايران وجهه نظر خود را فقط بتكثياد نبود، دولت ايچندان ز ین الملليب
 یه صادر و وارد مملكت خود را از قرار صديكل یگمرك معطوف داشته، حقوق

ن يران بهمين شاه، گمرك اين نمود و تا اوائل سلطنت مرحوم مظفر الديپنج مع
الوداد استفاده كرده، با امتعه  ۀ ر دول هم از حقوق دولت كامليقرار معمول و سا

خ ين تاريشد، تا در اين معامله ميران هميصادر و وارد آنها هم در سرحدات ا
 .ران را منتشر نموديد گمرك ايتعرفه جد یكيو نوز بلژيمس
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ه بر ضرر يتجارت روس ینوز را در ترق ین تعرفه، جانب داريبا ینظر اجمال
د، از كار افتادن ينمايع داخله، كامال ثابت ميصنا یريجلوگ یر دول، حتيسا

شدن  تهران، و معدوم یسير سمانيو ر یو بلورساز یقندساز یها كارخانه
زد و كرمان و خراسان و بوشهر، يكاشان و اصفهان و  یها یها و نساج یشعرباف

سمان و يآالت و ر شهيت و شيبود، كه با قند و كبر ین تعرفه گمركياز اثر هم
ن مملكت يتر، با ه، كه عمدا ارزانيروس یو نخ یو پشم یشميابر یها پارچه

ل و فنا يند و به تعطيومت نما، بلكه مقایشد نتوانستند رقابت و همسر یوارد م
 .محكوم شدند

م ينينطور رفتار كرد، حاال ببيران اي، در دوره نفوذ روس در ایكيو نوز بلژيمس
در ! اين صدراعظم آسيبزرگتر یآقا! ه شرقيداه یآقا! استيپهلوان س یآقا

ز و يهموطنان عز ینهمه ارجوزه و حماسه و غمخواريملل، با ا یدوره آزاد
 اند؟ صورت داده یما چه كار یبنفس و وجدان، برا یو اتكا یحس فداكار

 یكيرا كه  یاز دست داده، و امر یب دادن تعرفه گمركيار دولت را در ترتياخت
تمام دول عالم است، موضوع عقد ماده  یبزرگ استقالل داخل یها از نشانه

 یم گمركين دولت را قيس نموده، و ايدر قرارداد خود با دولت انگل یمخصوص
ران وارد يت تام و تمام ايبر حاكم یگرين راه خدشه ديد، و از ايا ران قرار دادهيا

ن يكه در آن مأمور یا تهيدنظر و مراجعه كميران را بتجديا یآورده، تعرفه گمرك
د، تا در هر مورد يا ت دارند، منوط نمودهيس عضويشه انگليدولت تجارت پ

 یاعتنائ یر ممالك، و موجب بيسار مستلزم ضرر ما و يصرفه خود را كه ناگز
 .ها بتجارت با ماست ملحوظ دارند آن

ن تعرفه كه ييد، سهلست در ضمن تعيد كرديار را در جنگ اول شهين اختيا
را كه راجع بگمرك مال ) ب(د، فصل يته مختلط بعمل آورديرا بتوسط كمياخ

، و ابدا از س است، بالمره از قلم انداختهيران در ممالك انگليالتجاره صادر ا
ران چه حقوق يعه آن دولت، از مال التجاره اينكه در سرحدات ممالك وسيا
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س يه دولت انگليهرگاه در آت. ديا اوردهيان نيبم یچ ذكريد اخذ شود، هيبا یگمرك
از خود بخواهد  یدرپ ی، و محتاج كردن مملكت ما باستقراض پیفقر مال یبرا

د با يصد گمرك اخذ نما یشود، صد یمن مملكت كه بممالك او حمل ياز امتعه ا
 توان جواب او را داد؟يكدام فصل از تعرفه م

س يكه از انگل یا ن خواهد شد كه گمرك مال التجارهيتعرفه مزبور ا یجه اجراينت
ر ملل هم از ياد كرد، سايتوان كم و زينم ینارين، و ديشود معيران وارد ميبا

ن تعرفه را نسبت بمال التجاره خود يهم یالوداد استفاده كرده، اجرا ۀ حقوق كامل
ران كه به خارجه خواهد رفت، به رحم يا یها مال التجاره یخواهند خواست، ول

سر  یر دول واگذار شده، تا بهر اندازه كه انصافشان اقتضا كند تويو مروت سا
ن مملكت حاصل يكه بخون دل در ا یو كشمش و قال یسيك مشت پنبه و قين يا
كمتر  یليه از وارد آن خين مملكت را كه حاليو تجارت صادر ا شود بزنند یم

 .است بصفر برسانند

داخله خود، بر فرش  یباف ج صنعت فرشيترو یچنانكه امروز دولت فرانسه برا
معاوضه بمثل و  یله برايچ وسيصد گمرك بسته است و ما ه یصد یخارج

ر دول هم يسا. ميل گمرك فرش، در دست نداريوادار كردن دولت فرانسه بتعد
را جزو تجمل محسوب، و  ین معامله را كرده، فرش قاليغالبا بعد از جنگ هم

ن وضع، شكست مال التجاره مهم يجه ايند، و نتينماياز آن گمرك گزاف مطالبه م
 .ديباز گذاشته باش یچاره آن راه ینكه شما برايما است، بدون ا

نكه در يونوز، با ايمس)  ۶۶(، »رحمت بكفن دزد اول«: ميد بگوئينجاست كه بايا
 یل و فنايس و تعطيخود اسباب رواج مال التجاره روس و انگل یتعرفه گمرك

ج تجارت يرا فراهم آورد، باز در فكر ترو یداخل یهايكار كارخانجات و دست
را كه راجع ) ب(رود بوده، فصل ين مملكت كه بممالك خارجه ميمواد خام ا

را  ید و حقوقيس است، قين در ممالك روس و انگلرايا یها بگمرك مال التجاره
ن نموده و تا يافت دارند معيران در سرحدات خود دريد از امتعه اين بايكه دولت
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صرفه  یشما برا یكرد، ول یرين مملكت جلوگيكامل ا یاز ورشكستگ یحد
 .دين فصل را هم از قلم انداختيخود ا یها مانيپ هم

كه  یدنظر تعرفه گمركيته تجديل كميتشك یچگونگ یم برايخواستيما بدوا م
ن شوند، ببرهان يمع یسيو انگل یرانين ايست بموجب قرارداد از متخصصيبايم

خ بدست يتجربه و تار یت آن را از رويت اكثريفيو منطق متوسل شده، و ك
ح يران ترجيده ايس را بر فايته منافع انگلين كميت ايم كه اكثريآورده، مدلل نمائ

با انجام داده يل، و كار خود را تقريته مزبور تشكيه كه كميحال ی؛ ولخواهند داد
ن برهان و يما بهتر یاثبات مدعا یآن برا یو واقع یل فعلياست، همان تشك

ن است يده، ايبخش یخ رهائيمنطق بوده، شما را از زحمت توسل بتجربه و تار
ل يز تشكل و برهان، همان طرياس و در عوض هرگونه دليحدس و ق یكه بجا

 :مينمائيح ميال تشريرا ذ یدنظر تعرفه گمركيته تجديكم

ته مركب از دوازده نفر عضو، و شش نفر از آنها ين كميقبال مقرر شده بود كه ا
م ينيبب. سها شش نفر خود را فرستادنديانگل. باشند یسين انگليمتخصص
 هستند؟ ید چه اشخاصيا كه شما انتخاب كرده ینيمتخصص

س در يمستر هارت قنسول سابق انگل یرانيشش نفر متخصص ان يكنفر از اي
مه گردش در يكماه و نين يالبته هم. ران استيه ايمال ین، و مفتش فعليقزو

ن يرت نموده، و در همين درجه با خبرت و بصيه، او را تا ايادارات وزارت مال
، ران داده استينسبت با یو دلسوز یطرفيو ب یامتحان فداكار یمدت كم بقدر

نمانده است،  ین كار باقيا یو مناسبت او برا یغرض یدر ب یديكه شما را ترد
تر ير پست، برادر همان مليتر مديمل یر گمركات و سوميو هنسنس مديمس یدوم
ها را يكيبلژ یهايفشان -ها و جان یسابقه خدمات و فداكار. س ارزاق استيرئ

ران يس در ايكه انگل یوقتكس مسبوق، و البته  ران همهيدر ا ینسبت بدول اجنب
كان ين شريا یالزم دارند، و برا ینيروس را گرفت، نوز و مرنار هم جانش یجا

ان يبآقا یتدارك نمود، تا بتوانند خدمت ید موقع مناسبيقان قافله هم بايدزد و رف
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ر يمد یو پنجم یچهارم. ن كننديه خود را تأمين راه آتيتازه وارد نموده، و از ا
. د عامه استير تجارت و فالحت و وزارت فوايه و مديت مالمحاسبات وزار

فه يسابق الذكر بوظ یكه مبادا سه نفر اروپائ نيا یاما عضو ششم را برا) ۶٧(
ن ييران بشوند، اصال تعيها طرفدار منافع ايرانيخود رفتار كرده، و با ا یوجدان

انجام  یبرا، و یس قطعيانگل ین فنيت مأموريد كه در هرحال اكثريا نفرموده
ا يع كردن يد و تطميخدمت بدولت خود دچار طول مباحثه و فشار آوردن و تهد

 )۶٨. (ديمشاجره و مناقشه نشو

اس و تجربه گذشته، ين و قيتخم ین موضوع از رويم در ايخواست یاگر ما م
و  یكيران دو نفر بلژيد كه از طرف ايرسينجا ميحدس ما با یم منتهايسيز بنويچ

ست يباين شوند و مييته انتخاب و تعين كميت ايعضو یبرا یرانيچهار نفر ا
 .ميكردينه ثابت مين زميا یسها را در رويت داشتن انگلياكثر

بكر است كه از  یران بقدريشما در جلب ضرر و دفع نفع ا یماشا هللاّا فكرها
ن كار زبردست يدر ا یا گذرد، و چشم بد دور باندازهين هم مياس منقديحدس و ق

ن صورت يكه در ا یسيران را در مقابل شش نفر انگليد كه شش نفر مدافع ايهست
س مسلم بود، بدو نفر مدافع در مقابل نه نفر مهاجم تنزل يشرفت مقاصد انگليهم پ
د جرج هم بود يته با لوين كميران در ايندگان اين نماييبالفرض اگر تع. ديا داده

 یمتوسل شده، برا یباز چو حقهك هميشد كه بيا مانع او ميو ح ینا آزادگيقي
 .دين وسائل مضحك را اتخاذ نمايشرفت مقاصد دولت خود ايپ

 یز از كارهايد تا خودتان نيته بشنوين كميان كار در ايهم از طرز جر یقدر
سه چهار سال است  یدنظر در تعرفه گمركيمسأله تجد. ديخود تعجب كرده، بخند

مطالعه و  یكه برا یرانيون ايسيكم ن مملكت شده،يداران ا موضوع افكار زمام
ن شده بود، حاصل زحمات هشت نه ماهه يد معيجد یحه تعرفه گمركيتدارك ال

ش يد موضوع افزايرا كه با یاء گمركيك كتابچه جمع كرده، تمام اشيخود را در 
ب مواد و يبا ترت یديحه تعرفه جديصه بشود، تحت نظر و دقت آورد، اليو نق
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ها بعمل آمده، يكيحه بتوسط بلژين اليا یسينو اگرچه پاك. فصول مرتب كرده بود
خود نكرده  یها ون هنوز مجال مقابله آنرا با مسودهيسيكم یر اعضايو چون سا

ران در آن واقع يبر ضرر ا یعمد یها ف كاتبيتأل یرفت بعضيبودند، احتمال م
ه و در ديتوانست طرف اعتماد واقع گرديت مواد آن ميباز اكثر یشده باشد، ول

ته يدر كم یرانيندگان اينما یبرا ینه حاضريهرحال دستور عمل جامع و زم
د و امروزه يها داد سين كتابچه را گرفته، بانگليت تمام ايشما با جد. ه بوديحال

مطالعات و  ینه برايچ زميون هستند، هيسيهم كه در كم یرانين دو نفر ايا
 یس هم براين انگليمتخصص خود در دست ندارند، و یشنهادهايمذاكرات و پ

خود را تلف نكرده از آن استفاده كنند و قبال در  یها ها مسودهيرانيد اينكه شايا
ند يش خود را حاضر نمايدفاع نظرات خو یشود دقت و برايكه مطرح ميمواد

كه قهرا يراتييك ماده جمع كرده، با تغي یعمدا بطور تشتت و تفرقه از هر فصل
ندو نفر يچاره ايكنند، و بيشنهاد ميته پيضرر ماست بكمبصرفه آنها و مستلزم 

 .نديآيند، از عهده برنميبگو یزيكرده چ یاگر هم بخواهند دفاع یرانيا

ان كار كه بهمت ين طرز جريت و باالخره با اين اكثريل و با اين طرز تشكيبا ا
ران معلوم يا ید براين تعرفه جديجه ايته حاصل شده است نتين كميشما در ا

نكه يا یمعهذا برا. ستين یچ مثاليه خواهد بود، و محتاج بهيه و ماياست بچه پا
م، يكرده باش) ۶٩(است را ابواب ين امر پهلوان سيم در ايخواهيتصور نشود ما م

 .ميدهيته گذشته است شاهد قرار مين كميرا كه از ا یگمرك چا

نجاه هزار ششصد هزار من، و پانصد و پ یبا ساليران تقريدر ا یمصرف چا
د يسف یچا یس، و مابقياه و محصول هندوستان و متعلق بانگليس یمن آن چا

و نوز در تعرفه يمس. هاست سيران باز با انگلياست كه تجارت آن در ا ینيچ
 ید را از قرار منيشش قران و سف یمن اه را از قراريس یسابق، گمرك چا

ه يك من دو قران بر كليخود حه يدر ال یرانيون ايسيكم. كتومان قرار داده بودي
چهار قران و  یاه از قرار منيس یه چايته حاليدر كم یافزوده ول یگمرك چا
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اه كه محصول يس یكمن چايدر هر  یعني. د از قرار شش قران گذشتيسف یچا
س است يد كه تجارت آن با انگليسف یكمن چايهندوستان است دو قران و در هر 

ج محصوالت و تجارت يترو یكمتر و براو نوز يچهار قران از تعرفه مس
ف از ين تخفيشنهاد اينست كه پيتر ا ف داده شده و از همه مضحكيس تخفيانگل

 یكه برا یشد، و جهت یرانياز پنجنفر متخصص ا یكي یعنير گمرك، يطرف مد
ته يبوده، و در كم یقاچاق چا یاديده است زيشنهاد مضر خود تراشين پيا

و چهل هزار تومان تفاوت كه ضرر  یكصد و سين ينان داده است كه اياطم
در . رون خواهد آمدين مال التجاره بيشود از راه كم شدن قاچاق ايران ميدولت ا
دو  یالزم دارد كه برا یكمن آن جعبه بزرگياست و  یز سبكيچ یكه چايصورت

آورد يچكس طاقت تحمل زحمات حاصله از اختفا و قاچاق آنرا نميقران تفاوت ه
 یالن و مازندران هم بود گمرك چايدر گ یج زراعت چايترو یبرا و اگر

 .اد بسته شوديز یليست خيبايم

ران صرفه يد مطلقا دولت اين تعرفه جديم از ايم بگوئيخواهيشبهه نباشد، ما نم
ران ير ملل هم هستند كه امروزه با ايس ساير از انگليرا غيبرد، زينم یمال

ر يموضوع مال التجاره كه اكثرش از سا س دريتجارت دارند، و دولت انگل
 یما بر ادا یو توانائ یرانيا یجز صرفه آن یشود نظريران وارد ميممالك با

كقران، يكمن يقند  یاز خود را ندارد و چنانكه برا یاصل و فرع وجوه استقراض
اند  ضمنا قرار گذاشته یول. اند بسته یگمرك دائم یكمن پانزده شاهيشكر  یو برا
افت، و يدر یو پنج شاه یكمن سيكمن دو قران و از شكر يدو سال از قند كه تا 
زخم  ین استخوان اليد و اين ترديست كه ايشك ن. نديدنظر نمايخ تجدين تاريدر ا

ن دو سال براه يه در ظرف ايروس یقندساز یها ن نظر است كه اگر كارخانهيبا
كقران يكمن يد، همان گمرك يايس بيد از انگليران بايفتاد و مسلم گشت كه قند اين

است مجرا دارند، و  یدر شكر را كه گمرك دائم یكمن پانزده شاهيدر قند، و 
دنظر گمرك يران قند و شكر برساند، در تجديه بتواند به ايكه روسيدر صورت

ك قران و پانزده يكمن يكمن دو قران، و از شكر ينموده، از قند  یرا دائم یموقت
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دولت  یكي. هرحال، دو موضوع مثل آفتاب روشن است در. افت شوديدر یشاه
بضرر تجارت محصوالت هندوستان  ینفع ما راض یچ مورد برايس در هيانگل

ش ينكه هرگز به افزايگر ايو د. و مصنوعات كارخانجات انگلستان نخواهد شد
منتها . د، تن در نخواهد داديايب یاديكه از فرع قروضمان ز یگمرك ما بقدر

قه باشد، تا چاله يك عمر گران بخرد، و در عسرت مضيد يك ملت باينست كه يا
 .شما را پر كند یخرج دو سال ول یم اليكسال و ني

جداگانه،  ینها، بموجب مراسالت و تعهدات رسميعالوه بر ا«: ديگوئيم
ران يمشروع دولت ا یت تقاضايموفق یل مساعدت دولت انگلستان برايبتحص

جداگانه كه بموجب  یتعهدات رسم» .ده استيدر كنفرانس صلح موفق گرد
دنظر در معاهدات است يآن راجع بتجد ید سه فقره، و اوليا ل كردهيمراسله تحص

ن راه جز يران از ايم كه دولت ايا ح، و ثابت كردهيكه مسأله را به اطرافه تشر
 .نخواهد داشت یضرر حاصل

گر يل متخاصمه دران، بواسطه دويمملكت ا یراجع بجبران خسارت ماد یدوم
 .ديران موافقت نماين مشروع بااياست كه دولت انگلستان متعهد شده است كه درا

س و يران وارد آمده است از سه دولت انگليبا ین الملليب یكه از جنگها یخسارت
افزوده » دول متخاصمه«كه بعد از جمله » گريد«كلمه . و روس است یعثمان

ران يخاصمه و خسارات وارده از آن دولت بااز دول مت یكيس را كه يشده، انگل
ران يبا با ايهم كه تقر یعثمان. دينمايم یه خسارت مستثنياد است ازتأديز

ران خسارت يكه از سكنه و قشون آن حدود با یست و آن حدوديهمسرحد ن
باشد كه او خود از پرداخت خسارت يس ميده است در تصرف دولت انگليرس

م روس يدولت قد یكه برا یولت روس، با اوضاعماند ديمعاف شده است، باق
ران يم موافقت دولت انگلستان در جبران خسارات وارده بايدانيش آمده، ما نميپ

و مجاهدات از عهده رفع  یچه خواهد بود و دولت انگلستان كه با همه مساع
ران در مطالبه خسارات يد چگونه با ايآ ین خود و آن دولت برنمياختالفات ب
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 د؟ينما یباشد م یجه فعلينت یكه دارا یوافقت مؤثروارده م

ن جمله از مراسله يم كه شما ندانسته دل خود را باين باشد ما معتقد باشينه ا
ن يم كه بايدانيرا ما شما را مزورتر از آن ميد، زيا س خوش كردهيسفارت انگل

ن يريسا یدلخوش ین است كه برايده ما ايبلكه عق. ديمطلب ساده برنخورده باش
د، يا سها خواستهيكند، از انگليدا نميچوقت صورت وقوع پين ماده را كه هيذكر ا

 .اند اساس دل شما را شاد و مبارك مرده آزاد كرده یآنها هم بذكر جمله ب

كه  یران است در نقاطيا یماده سوم مراسله راجع باصالحات خطوط سرحد
 .ندين آنرا عادالنه تصور نمايطرف

ران يم، در حدود ايا ه در سرحدات خود با انگلستان نداشتهيتلف فما سابقا نقاط مخ
ز اختالفات سابقه يم نيا س هم سرحد شدهيم كه امروزه تازه با انگليقد یو عثمان

م كه با يشك دار یليون مختلط در پنجسال قبل ختم شده است و ما خيسيبتوسط كم
را هم مثل  یسرحد ون اصالحيسيد كميران داريا یكه شما در حق تلق یمواظبت

، یل نكرده، و بعنوان عادالنه شدن خطوط سرحديتشك یدنظر گمركيته تجديكم
 .ديس وانگذاريران را بانگليمسلم ا یاراض یمقدار

حده يران در مجمع اتفاق ملل كه عليت ايت دولت راجع بعضويموفق«: ديسينويم
ت يو تمام استقالل یبرا یمهم ین الملليقه بيك وثيز يمحرز و مسلم است ن

 ».باشدينان تام ميموجب اطم یاست خارجينظر س ران، و از نقطهيا

چ شرط يك اعالن از طرف دولت كه بدون هيت مجمع اتفاق ملل، جزيعضو
الزم نداشت كه موفق شدن شما  یگريز ديكند، چين مجمع را قبول ميت ايعضو

 .ستيت نيبآن رجز و حماسه ، نشانه و عالمت استقالل و تمام

ز در يره نيا و غيل هندوستان و كانادا و استراليس از قبيكه مستعمرات انگلچنان
دول  یبرا یت مجمع اتفاق ملل وقتين عضويبنابرا. ت دارندين مجمع عضويا

ك يا بموجب يداشته، و  یتيشود كه استقالل و تماميت ميقه استقالل تماميوث
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نان ين اطميپس ا. دواگذار نكرده باش یگريز خود را بدولت ديقرارداد همه چ
ك يمناستيت كلوپ ژياست كه بعضو یجيافل ین مورد، مثل دلخوشيشما در ا

 .نائل آمده باشد) ورزش(

ت يد عضويدانستيكه مينست كه در صورتيوارده بر شما ا یرادهاياز ا یكي
ران و از يت اياستقالل و تمام یبرا یمهم ین الملليقه بيوث«مجمع اتفاق ملل 

 ین مجمعيچرا با بودن چن» باشدينان تام ميموجب اطم یخارجاست ينظر س نقطه
 یگريد دولت ديكرديا تصور ميد؟ آيسها نموديم انگليران را با عجله تسليدولت ا

ا بعد از جنگ اسلحه كهنه يد؟ يدا نكنيهفت قرض بدهد پ یكه پول از قرار صد
 ران برود؟يد از دست ايديترسيبود كه م یابي متاع كم

 ین قراردادهايم كه اينما ید خوددارين نكته نباير ضمن، از ذكر اد«: ديگوئيم
را فاقد، و اصول و موجبات سعادت و استقالل  یبالذات هرشرط و تعهد مضر

له حسن استعمال و ياست شرط استفاده از آن بوس یهيكن بديل. مملكت را داراست
 .مملكت است یات و مصالح آتير بوضعيآن بدست اشخاص بص یاجرا

 یها اگر مورد سوء استعمال شود و دستها ن قراردادها و عهدنامهيرا بهتريز
را در برداشته، فاقد منافع  یآن گردد، مضار یق مأمور اجرايآلوده و ناال
، نقص و كمال قرارداد، و ضرر و نفع آن ین صورتيد، و در چنيخواهد گرد

 یادر بر اجراكه اشخاص واقف بمصالح وقت و ق یه خواهد بود، و مملكتيبالسو
استفاده نخواهد كرد  یچ قرارداديا نخواهد بشناسد از هيف را فاقد باشد، و يوظا

چوقت از زوال و يه یو درماندگ یفيتكل یفقدان قرارداد و دوام ب یق اوليو بطر
 ».نخواهد نمود یريآن جلوگ یفنا

ال ن قرارداد را كاميا یو معنو یده، مضار ماديبعد از آنكه ما در موارد عد
م پرداخت، و پس از آنكه در ينجا به تكرار مطلب نخواهيگر ايم، ديا ح كردهيتشر
 یو حت یاست شما عاديم كه اوضاع و احوال دوره ريا خود ثابت نموده یها محل

تر از اوضاع زمان اسالف شما بوده است، كلمات  ث بهتر و مناسبياز هر ح
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 .حاصل نخواهد كرد یما تزلزل ديبا فناء و زوال در عقا یو درماندگ یفيتكل یب

له ين قرارداد بوسيشرط استفاده مملكت از ا«: ديگوئين جمله را هم كه ميجواب ا
 یات و مصالح آتير بوضعيآن به دست اشخاص بص یحسن استعمال و اجرا

د ياستنباط خواه یاط جعليل، از نطق خيبه و تمثيدر ضمن مطا» .مملكت است
و  ید، با قانون نظاميشرفت داريتا پول و پ! ديا نكردهدا يپ یواقعا بد شاهكار. كرد

د و مملكت را يكنيد افكار عامه را خفه ميسانسور مطبوعات و حبس و تبع
شرفت يكه هم پول و پ ید، وقتيدهيس ميانگل ینرم بدم معده سوزان استعمار نرم

رون افتاد و مجبور يشما، و هم صبر و حوصله مردم تمام شد و كار از پرده ب
ق يزمامداران بعد از خود را قبال آلوده و ناال یها ز دستيد، نيشد یجوئ بكناره
ده خود در هرحال يب كار را بآنها نسبت داده، و بعقيفرموده، و تمام معا یمعرف

ن يه شرق و بزرگترياست، و داهيش را پهلوان سيگرو را برده، و خو
 .ديا ا معروف نمودهيآس یها صدراعظم

كه با يپلوماتهائيدول، و د یك از رؤسايچيشما تاكنون بعقل ه ن شاهكاري، ایول
كه  یطلب ك همچو حسنيك از آنها يچيده، و هياند، نرس دول خارجه قرارداد بسته

 .اند د بكار نبردهيا است فرمودهيخود بر مسند ر یبقا یشما برا

شما را با  یباور بود كه دستها ران آنقدر خوشيم كه ملت ايريگيما فرض م
شما  ین وعده ضمنيش بخصوص اخذ رشوه مبرا دانست و اياقت، و از هر آاليل

متوجه او نخواهد شد  یچ ضررين قرارداد هيد از ايرا كه اگر بر سر كار بمان
ت تمام جلو تمام حوادث را ير و سعادت خود با جديخ یز باور كرده، براين

اد و در مظان است وزراء را بشما اختصاص ديات مسند ريگرفته، مادام الح
صحت و سالمت شما قرآن سر گرفت بقول عوام پس از  یز براياستجابت دعا ن

ر و سعادت يشرفت آمال و خيو پ یترق ید بكند و برايست سال چه بايصد و ب
 .اوردير بيرا از كجا گ یگريف ديك همچو وجود شريخود، 

گذشته و ه را با سال يات حاليق وضعيكه تطب ینجانب همانطوريا« :ديگوئيم
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خود را بمحاكمه و انصاف افكار عامه  یات دوازده ماهه موقتيسه عمليمقا
را كه  یز وجدان پاك اشخاصين یت اساسين موفقيواگذار نمودم، در موضوع ا

ات عموام يمملكت عالقمند هستند و از اغراض جاهالنه و حس یقيبسعادت حق
ق يو منظور داشتن حقام يق آنها عقل سليحكم و تصد یبانه دورند، و مبنايفر

ن يج حسنه ايدوارم نتايه قرار داده، امياست حاكم قدرشناس و حقگذار قض
ن مزد خدمات و يمملكت بوده، و بهتر یت منظور نظر حقشناس عموم اهاليموفق

ن مملكت است، هرچه يا یقيو حق ینجانب كه ظهور سعادت ابديا یهايفداكار
 ».زودتر مشهود گردد

ه شما را سابقا داده، هم در يانين قسمت از بيم مطالب ااگرچه ما جواب تما
ن يكسال قبل و هم بقول شما در ايشما، با  یسه اوضاع دوازده ماهه زمامداريمقا

خود  یشما، در محلها یران فروشين ايمردم در ا یده باقيو بعق یت اساسيموفق
اظهارات شما و ن رساله، در رد يم و بعد از آنچه در ايا كامال افاده مرام نموده

 ید برايا ه خود نگاشتهيانيكه در ختم بيا طهين شريم، ايا قت اوضاع نوشتهيان حقيب
بر . آور است ت شرمينهايخود شما ب یاندازه مضحك، و برا یقراء محترم ب

جهات  یشما، از بعض یاوضاع داخله را در مدت زمامدار ینكه بهبوديفرض ا
 ی، مثل همان جراح شارالتان است كه سنگم، تازه مثل شمايه باور هم بكنيجزئ

جهالت خود كرده  یر عمل فدايرون آورده و بدبخت را در زيب یضياز مثانه مر
ف خود ين با كمال وقاحت در هر مجلس و محفل سنگ را از كيبود، و باوجودا

 .كرديف ميخود تعر یداد، و مثل شما از زبردستيرون آورده و بمردم نشان ميب

ر يد؟ جواب گفت در زيض بكجا رسيد كار مريطلب شده پرسملتفت م یفيظر
ض ياگر زنده ماندن مر! دكتر یف گفت آقايظر. وستيپ یزديعمل برحمت ا

را بكار  یقه جراحيعمل نبود، عبث بخودتان زحمت داده، آالت دق یشرط اساس
 .آورديرون ميض را زودتر بيد، قصاب سرگذر باساطورش مسلما جگرمريا برده

قت ين حقيم، و ايبكن یم خودداريتوانيقت نميك حقينجا از ذكر ير امعذلك، د
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ن قرارداد مشئوم همراه يرا كه با ا یمفهوم مخالف اشخاص نست كه شما بحكم يا
 یقيستند، بسعادت حقيده نيشما همعق اسالم با  یو فنا یكش رانين اينبوده، در ا

بانه وانمود يفر  ات عوامياغراض جاهالنه، و حس یعالقه و دارا یمملكت ب
قت قلمداد يق آنها را سفاهت، و مستور داشتن حقيحكم و تصد یكرده، مبنا

ش يخود بسعادت مملكت، و دور بودن خو یمند دفاع از عالقه یبرا ما . دينمائيم
قمان بر يبودن حكم و تصد یبانه و مبتنيعوام فر ات ياز اغراض جاهالنه، و حس

و » استيپهلوان س«فقط  م كه يگوئيبشما مق يم، و منظور داشتن حقايعقل سل
ده يعق ن يشخص حضرت اشرف، صاحب ا یعني» اين صدراعظم آسيبزرگتر«

ده شوند يكه باهم عق یطه از كسانين شرينهمه تملقات كه در ايد، و با ايهست
ر مردم، يد، سايا كه باشخاص منكر و مخالف داده یزشت یها نسبت د و يا كرده
  .نديجويم ین قرارداد مخالف و از آن تبريا ما هم، با كان شينزد یحت یهمگ

م، حال نوبت يه شما فراغت حاصل كرديانيق مطالب مندرجه در بيد و تدقياز تنق
  .ميپرداز ینظر كرده، بمواد آن م از مقدمه آن صرف قرارداد شما است كه 

 یبرا را كه مكرر در سابقيت هرچه تمامتر تعهداتيدولت انگلستان با قطع« - ١ 
  ».دينمايران نموده است تكرار ميت اياستقالل و تمام احترام مطلق 

ك دولت را از يت يتعهد استقالل و تمام یه شما معنيانيب یسابقا در ضمن نقاد
نفسه بر سر  ین تعهد، فيم ايدانيم و ميا ان كردهيكامال ب گر، يطرف دولت د

ن يا یبرا یر مواد استقالليسا ن، يآورد، گذشته از اياستقالل مملكت ما چه م
باشد، و در  در آن موضوع نموده  یگذارد كه دولت انگلستان تعهدينم یدولت باق

  :ديگوئيها ميرانين قرارداد بايقت بموجب ايحق

د يد، بايببند یا تجارتي یاسيقرارداد س ید با دولتياگر بخواه ید، وليشما مستقل« 
د پول ياگر بخواه ید، وليا مستقلشم! ديل كنياجازه تحص از دولت انگلستان 

د يهرگاه خواسته باش ید، وليمستقل شما ! ديس قرض كنيد از انگليد، بايقرض كن
سها و بدست يانگل س قرض كرده، و بنظر يد پول آنرا از انگليد، بايآهن بكش راه
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 ید برايچنانچه خواسته باش ید، وليشما مستقل! ديبكش یسين انگليمامور
د از يد، بايبنمائ یس كارخانجات در مملكت خود، اقداميو تأسمعادن  استخراج 

و عمال  یصاحبمنصبان نظام ید وليمستقل شما ! ديرينه لندن اجازه بگيكاب
از  یا د بنقطهيبخواه اگر  ید وليشما مستقل! باشند یسيد انگليشما، با یكشور

ل س اجازه حاصيدولت انگل یايد از اوليد، باينقاط كشور قشون سوق ده
د يد، بايفزائيد بر عده قشون خود بياگر خواسته باش ید، وليشما مستقل ! ديكن

د ياگر بخواه ید، وليشما مستقل! لزوم آنرا معتقد شوند یسين انگليمتخصص
در آن  یسيمخصوص انگل ن يد مأموريد، بايخود را اصالح كن یتعرفه گمرك

ادارات  ر و يك از دوايچيدر ه ید، وليو باالخره شما مستقل! نظارت داشته باشند
سها دماغ خود را نچپانده، صرفه خود و يكه در آن انگل یچ كاريخود، به یمملكت

  »!د شديرا منظور ندارند، موفق نخواه ضرر شما 

هم ) ٧٠(ز يتم یب یمرحومه ب یشما از وضو یالين استقالل خيشود ايمعلوم م
ر را ناقض وضو چ كايفه صالحه هيطور كه آن عف همان محكمتر است و 

كه، استقالل يدر صورت. ديدانياستقالل نم با  یز را منافيچ چيدانست، شما هم هينم
كه شما  یهزار بالئ ن ياز ا یكيع االنفعال است كه يسر یا ف و باندازهيلط یبقدر
مخدوش كردن، بلكه از  یگر برايد، در ممالك ديا ران سرش آوردهيدر ا

ن جهت، در مواقع مهمه كه دول يست، و بهميكافبردن و معدوم نمودن آن  ان يم
ا ين اتفاق و ينامه ا ند، چون ناچار معاهدهينمايم یجنگ ا اتحاد يگر اتفاق و يكديبا 

ن است كه يد، اينمايگر مجاز ميكدي ن را در كار يمداخالت طرف یاتحاد بعض
ن ييعمده از تع كنند و مقصود يمشخص م ینيل معاهدات، مدت معين قبيا یبرا

و  یشه اقدامات قشونين، همياز طرف یكين است كه تصور نشود كه يمدت ا
رو استقالل خود را از  نيگر را در كار خود مجاز كرده، و از ايدولت د  یمال

  .دست داده است

لزوم  یدولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را كه برا« - ٢ 
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وافق حاصل گردد، بخرج دولت ن تين دولتيمختلفه ب استخدام آنها در ادارات 
  .ه خواهد كرديران تهيا
ت يفيك. ارات متناسبه داده خواهد شديها اخت ر، و بآنين مستشارها با كنترات اجيا
  ».ران و مستشارها خواهد بودين دولت ايبتوافق ب ارات بسته ين اختيا
تشارها ن مسيدهد كه در لزوم و عدم لزوم وعده اين ماده بدولت انگلستان حق ميا

ز چون مشروط بتوافق دولت ين مستشارها نيارات اياخت. ديبنما م يمداخله مستق
ه يم دولت انگلستان را در كلير مستقيغ ران با خود آنها شده است، مداخله يا

انگلستان نظر بمصالح  كند، بالفرض اگر دولت يجاب مين مملكت ايا یكارها
بدست  ه خود يانيان در بيرانيا یتيكفا یكه شما از ب یران و سنديدن ايخود در بلع

ه يكل یتيو وال ین مركزيد بعنوان مستشار تمام مستخدميد، اراده نمايا او داده
 مأمور یگرفته تا ادن یران كل مركزين مملكت را ازمديا  یها خانه وزارت

 یز برايارات فوق العاده نيد، و اختينما ها انتخاب  یسها وهندي، از انگلیتيوال
ر يسا هندوستان و خواهد داشت؟ومملكت ما با یل كند،چه مانعيتحصآنها 

 دايس چه فرق پيانگل یكائيوآمر یائيواسترال یقائيفرآو یائيمستعمرات آس
 نمود؟ خواهد 

و تاج و تخت چه استفاده  یمل یئت وزراء و مجلس شورايران از هيو مردم ا
 خواهند كرد؟

ستم ير و مهمات سيمنصبان و ذخا ران، صاحبيس بخرج دولت ايدولت انگل« - ٣ 
حفظ نظم  یجاد آنرا برايران ايل قوه متحد الشكل كه دولت ايتشك  ید را برايجد

عده و مقدار ضرورت . ه خواهد كرديته در داخله و سرحدات در نظر دارد 
ن يكه از متخصص  یونيسيمنصب و ذخائر و مهمات مزبور بتوسط كم صاحب

 دل خواهيران تشكيو ا یسيانگل

ن يص خواهد داد معيل قوه مزبورتشخيتشك یبرا اجات دولت رايد،واحتيگرد
  ».خواهد شد
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باشند، و در اندازه  یسيد انگليران باين ماده، صاحبمنصبان قشون ايبموجب ا
. م دارديس مداخله مستقيصاحبمنصبان آنهم، دولت انگل لزوم قشون و عده 

 یسيران قشون ما انگليكرده تا آسپسر س بخواهد از ين، هرگاه دولت انگليبنابرا
داشت و چنانچه  ش بردن مقصود نخواهد يپ یبرا یچ مانعيباشند، ه یو هند

ك از يچيا بصفر برساند، در هيون يليك ميران را بيد عده قشون اياراده نما
و . ستيآن دولت در كار ن یبرا یط، اشكال و محظوريافراط و تفر ن يطرف

منصبان  ارات مطلقه صاحبيش از اختيالج سوق  ران دريدولت ا یارياخت یب
  .منتج خواهد شد

ن يا ٣و  ٢الزمه، بجهت اصالحات مذكوره در ماده  یه وسائل نقديته یبرا« - ۴ 
ه، يران تهيدولت ا یبرا یك قرضه كليانگلستان حاضر است كه  قرارداد، دولت 

دات ين از عايدولتن قرض، باتفاق نظر ينات ايتضم . ب انجام آنرا بدهديا ترتيو 
 یتا مدت. شودين مييران باشد تعيا ار دولت يكه در اخت یگريدات ديا عايگمركات 

مساعده  افته، دولت انگلستان بطور يكه مذاكرات استقراض مزبور خاتمه ن
  ».دياصالحات مذكوره الزم است خواهد رسان یوجوهات الزمه كه برا

هفت، و  ین استقراض از قرار صديل ايم تنزيا كه حاصل كردهيمطابق اطالعات
 یمعن. دين قرض را ادا ننمايست سال ايشده است كه تا مدت ب ران متعهد يدولت ا

در . یگرياست نسبت بهر استقراض د ران يست سال ايب یقدرت ین شرط بيا
  .ميا ح دادهيتوض خود كامال  ین قرض هم در محلهايل ايتنز یخصوص گران

ل يوسا یران بترقيدولت ا یاجات فوريق كامل احتيصددولت انگلستان با ت« - ۵ 
در مملكت  یاز قحط یرين و توسعه تجارت و جلوگيتأم ونقل، كه موجب  حمل

ران و ينموده، اقدامات مشتركه ا ران موافقت يباشد حاضر است با دولت ايم
. ديق نمايتشو ه يگر وسائل نقليا اقسام ديس خطوط آهن، يس را، راجع بتأسيانگل
كه يهائ ن در طرحين شده، و توافق دولتيد قبال مراجعه بمتخصصين باب بايا در

  ».دتر باشد حاصل شوديو سهلتر و مف مهمتر 
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ها را در  سيها و انگليرانيس فقط اقدامات مشتركه اين ماده، دولت انگليمطابق ا
 كه از یداران هيتفحص نموده، سرما یعنيد، ينمايق ميران تشويا آهن  موضوع راه

ران از آنها پول قرض يكند، تا ايدا ميبدهند، پ ران قرض يهفت پول با یقرار صد
ده، به مهندس و يخر گر يف، و لوازم ديها آهن، لوكوموت سيكرده، از انگل
آهن بكشد، و منافع آنرا كه مسلما با  حقوق بدهد و راه یسيعملجات انگل

م يد كرد، كال تسلوفا نخواه یهفت وجه استقراض یاصل و فرع صد استهالك 
گر يد یديدو فقره از منابع عا یكيسهل است  س نموده، يانگل یدارها هيسرما

ن خدمت بزرگ، يعوض ا ران، دريدولت ا. ن كار از دست بدهديخود را هم در ا
تر و  مهم  ین در طرح هاين خطوط از راه توافق دولتييس را، در تعيدولت انگل

 یشيد، تا آندولت خط سوق الجينمايلق مار مطيدتر، صاحب اختيتر و مف سهل
ران و يخود را نسبت با ید و مقاصد تجارتين نماين مملكت تأميخود را بخرج ا

  .ش ببرديكامال پ گر عالم يممالك د

چ يچ وقت و در هيو گردش آن ه یآهن بعد از مصارف نگاهدار ه راهيمنافع كرا
كند تا چه رسد ينمس آن مكافئه يهفت مخارج تأس یصد عالم با فرع  یجا

آهن در  د از داشتن راهيران بايا ا دولت ين صورت يدر ا. باستهالك اصل آن
اصل و فرع  ه يخود را در راه استهالك بق یا هستينظر كند،  مملكت خود صرف

ن و راه تجارت يس را تأميانگل یكش آهن از دست داده، قشون س راهيمخارج تأس
س خطوط آهن در مملكت خود استفاده يتأسكه از  یدول. ديهموار نما او را 

  .هفت یو سه است، نه فرع صد دو  یكنند، در مقابل فرع صديم

ل يتشك ین براين طرفين متخصصييند در باب تعينماين توافق ميدولت« - ۶ 
 ید، و با منافع حقه مملكتيدنظر نمايرا مراجعه و تجد  یكه تعرفه گمرك یا تهيكم

  ».ديق نمايآن تطب یل ترقيه و توسعه وسايو ته

خود را كه تمام دول  یار انتشار تعرفه گمركيران اختين ماده، دولت ايبموجب ا
ن موضوع يباشند از دست داده است، و بعد از آنچه در ايم مستقله عالم دارا 
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  .مينمائينظر م م صرفيا سابقا نگاشته

و  یو قشون یار ماليم، شما كه اختيم ناگفته بگذاريتوانيك نكته را هم نمين يا یول
ها را در تمام  یرانيها واگذاشته، و دست ا سيبالمره بانگل ران را يا یادار

از دول  یكيد كه هرگاه يا كرده چ فكر يا هيد، آيا خود بسته یمملكت یكارها
ا ي یما تعد داشته، بخواهد نسبت بحقوق و حدود  یگيال بدهمسايران خيهمجوار ا

ن يها كه بموجب ا سيم كرد؟ انگليخواه یريازو جلوگ د، با كدام قوهيبنما یتخط
 یها، ضمانت و تعهد هيانت ما از تعرض همسايحفظ و ص یبرا قرارداد، 

س يران را توبره كرده و بكول انگليا پس خوب بود حاال كه تمام ! اند نكرده
از نظر دور  ن قرارداد يرا در ا» ه الغرميمن له الغنم فعل«د، قاعده يا گذاشته

د، يا ن مردم برگشته بخت كردهيز ايس را مالك همه چيطور كه انگل داشته، همانن
ه يد، نه بشكل حاليكردين مملكت را هم بر عهده خود آن دولت مقرر ميا دفاع از 
نكه يرند، و بمجرد ايرا از دستشان بگ یاهال یهست  یها در مواقع عاد سيكه انگل

ده، و مردم را با نداشتن يكش خود را كنار  یمتوجه مملكت شد پا یخطر
طول  د و تجربه كه به واسطه يه، و قوه و تدارك و بسط يله دفاعيچگونه وسيه

مدت و عدم اعمال، قطعا از دست خواهند داد، بحال خود و برحم و مروت 
معاودت كرد  ینكه مجددا مملكت بحال صلح و آراميو هم ها واگذارند،  هيهمسا

 یآور التفات فرموده منافع خود را جمع ند و ياي، بان بخود زحمت دادهيباز آقا
  .كنند

ح يه و تشريانيد بياگرچه در ضمن تنق. مياز مداقه قرارداد شما هم فارغ شد
م، تمام جهات و يا فصل بفصل تحت مذاكره آورده قرارداد كه جمله بجمله، و 

مضار  د، رد كرده ويا ن قرارداد وانمود كردهيبستن ا یكه شما برا یمحسنات
د از آن راه يتوانستيكه ميبهتر یراهها قرارداد را كامال ثابت و در هر مورد 

چ مطلب ينكه هيا  یم، معذالك برايا د نمودهيريبگ یجه بهتريوارد كار شده، و نت
  .ناگفته نمانده، حجت كامال بر شما تمام باشد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٨٢                                                                      ٣ج

  

  

  

  .ميورايه شما را تحت بحث بيانيمطالب ب یك مرتبه هم بطور كليخوب است 

 ...  

  .ل استياثبات مطالب ذ یه مفصل شما برايانيسرتاسر ب

كارگر متخصص الزم بود، . م، نبودياسلحه الزم داشت. ميم نداشتيخواستيپول م« 
ما  یتر اتصال داده بودند، برا یعال یما خود را بجاها یها هيهمسا . وجود نداشت

 )٧١(» .ميكن  یهم الزم بود با بزرگان وصلت

بهتر و کم ن چهار موضوع را تحت مداقه آورده، در ضمن طرق ياال يذ
  .مينمائيشود، مين مملكت متوجه نميباستقالل ا یخطر چ يكه از آنها هضررترين 

د يتوانستيم كه شما ميا خود ثابت كرده یما در جا» .ديد، نداشتيخواستيپول م« 
نجا يدر ا یول. ديكنكار مملكت را اداره  یمملكت یدرآمدها مثل اسالف خود، با 

ر بود يران ناگزيها الزم، و دولت ا یخرج ول ن يم كه واقعا ايريگيهمچو فرض م
 یكالشها بدهد، و در هر عطا گوها و  كه پول قرض كند، و به مفتخورها و هرزه

 یسراها  اوهي ع يالذهن را بحركت آورده خود را مط یجا، طمع صد نفر خاليب
دند، قرار ين طرز روزبروز در تزايكه با امصرف  یب یگردها طماع و ول

ها خودشان  سيس گرفته شود؟ انگلين پول از انگليهم بود كه ا ا الزم يآ. بدهد
دادند، ير ملل بما قرض نميد گفت سايخواه . كنندير ملل استقراض ميامروز از سا

 یم، كه او صديقرار بده س را دالل استقراض خود قرار يم انگليو ما مجبور بود
استدعا  د ياگر اجازه بفرمائ. هفت بما قرض بدهد ین قرض كند وصديريسه ازسا

د، يد، نشان بدهيا ر ملل كردهياستقراض در نزد سا یكه شما برا یكنم آن اقداميم
 یتوان تصور كرد دولت اتازونيا ميآ. ديسه بفرمائيرا با لهستان مقا ران يو حال ا

ن يجاد شده، و از اثر جنگ بيه ايم روسيتقس كا، بدولت لهستان كه تازه از يامر
صنعت را باخته، و  ه هرگونه زراعت و يه، مايم روسيو انقالب عظ یالملل
»    ون تومان يليصد م«ون دالر يليها دارد صد م كيمثل بلشو یا هيهمسا یمدع
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ن اشكاالت را يك از ايچيران كه هيقرض بدهد و از قرض دادن بدولت ا)٧٢(
ن رساله درج ين آنرا در ايكا كه ما عيه سفارت آمريانيا بيآ . دياندارد استنكاف نم

 یران كافيبا یآن دولت در كمك مال یداوطلب ن شبهه و ثبوت يرفع ا یم، برايكرد
س كرارا ين انگلياز هم ران ير دولت ايست سال اخين، در بيست؟ گذشته از اين

ولت روسيه د. کرده و هيچوقت شرايط مضری قبول ننموده است استقراض
كا، يه از امريد عامه از هلند، و ماليفوا یباشند، مثال برا یبا آن طمع كذائتزاری 

  .ميمستشار و معلم استخدام كن س، يه از سويو جنگ از سوئد، و عدل

د، سهل است امر ساده استخدام مستشار و معلم را يرا نكرد ن كارياما شما ا
اوردن مستشار يار نياخت ین نموده، حتو دولت انگلستا ن خود يموضوع قرارداد ب

شه ادارات و يد كه من بعد هميا نموده ران سلب، و دولت را مجبور يرا هم از ا
ران يدولت ا. كند اداره  یسيران و صاحبمنصبان انگليقشون خود را بتوسط مد

چوقت با يا هيآ. ر كرده استياج یليخ یدر سابق هم مستشار و معلم خارج
 بسته است؟ یدادآنها قرار دولت 

ن ير استخدام مستشاران و معلميست سال اخين بيم، در هميگذرياز ازمنه سابقه م
گمرك، وزارت خارجه و  یبرا یفرانسو و یكائيآمر و  یو سوئد یكيبلژ

ران ين اين مأموريك كنترات بي ه و داخله جز بتوسط يه و عدليو مال یژاندارمر
ران با دول يا ا دولت يرفته است؟ آصورت گ یگريق ديبا خود مستشارها، بطر

، یشرط یكه حاو یچ قراردادين استخدام هين مستشارها درموضوع ايمتبوعه ا
 ر مضر باشد بسته است؟يا غيمضر  اعم 

هر وزارت خانه  ینست كه در صورت لزوم برايم؛ مرسوم ايگذرينهم مياز ا
از  یران بوميدآورند، تا در معضالت امور كه واقعا ميم مستشار  دو نفر یكي

نكه يمهمه طرف استشاره باشند، نه ا  یهايزير ا در طرحيند يايعهده حل آن برن
ران يد كه مديكن ه شرط يهمسا ین مدت، با دولت قوييد عده و تعيچ قيبدون ه

ه الزم بداند و تا هر يبهر عده كه دولت همسا یادارات و صاحبمنصبان قشون
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منحصرا از اتباع آن دولت بوده، قلم كند،  یشياند آن دولت صالح وقت كه 
  .ض باشديآنها تفو به  یارات اداريه اختيامضاء و كل

  .مين اقدام شما بتراشيا یبرا یم سبب مشروع منطقيتوانيم، نميكنيما هرچه فكر م

م، آنها ممانعت يكرديط استخدام نمين شرايسها، آنهم با ايد اگر از انگليد بفرمائيشا
جات و تبادل  اگرچه مناقشات روزنامه. مير كنيلل مستخدم اجم ر يكردند از سايم
ه عالم در ير دول قويدولت انگلستان و سا ن يب یرسم ميو ن یرسم یها ادداشتي

 یفروش كامال برا د و ين خريت آنها از اين قرارداد، و عدم رضايموضوع ا
ن ادعا يما باز موقتا تنزل كرده در ا یاست ول یش كافين فرماياثبات خالف ا

س را بر تمام دول و نفوذ دول را در نوبت يم و نفوذ انگليشويبا شما همراه م ز ين
م كه با وجود مجمع اتفاق ملل، باز هم يكنيتصور م یبقدر خود بر افراد ملتشان 

ند، در ينما یريران جلوگيا یبرا س ير از انگليغ یبتوانند از استخدام فن
 ما سلب كند؟ اوردن مستشار را هم از يار نيتوانست اختيس ميا انگلينصورت آيا

نظر كرده و بر فرض  د مستشارو معلم صرفياگر ما اصال از استخدام جد
و  یها را از ژاندارمر یكيها و بلژ یات سوئديعمل اج مبرم دامنه ياحساس احت
 یكه شما برا ین وضعياز ا م، يبرديش ميه بسط داده، كار خود را پيگمرك بمال

 نبود؟ د بهتر يا س كردهين مملكت را مستعمره انگليد و ايا دهيد ران تداركيا

  .ميشويدادند، منكر شما نم یها بما پول نم سين صورت انگليد در اياگر بفرمائ

  .ران حاضر بودنديپول دادن با ین برايريم كه سايا خود ثابت كرده یدر جا یول

 یاتصال داده بودند، برا تر یعال یس همجوار ما خود را بجايد التأسيدول جد«  
  ».ميبكن یبزرگان وصلت ز الزم بود با يما ن

ها،  هيالخصوص همسا یشه دول، عليز تازه نبوده، و همياتصال دول عالم چ
باهم  ینيا در موضوع معيكنند، يگر اتفاق و اتحاد ميكدي بواسطه اشتراك منافع با 

  .شونديمعاهد م
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مانها يپ ن همياز ا یكير هر صفحه آن شرح ع مملو، و دين وقايا از ايخ دنيتار
و عهد معاصر گذشته، در دوره  یم و قرون وسطيقد از ازمنه . مندرج است

توان ين آنها كه ميواقعشده و مهمتر ن دول ين اتفاق و اتحاد بيد، چنديخ جديتار
 یو تعرض یتدافع فرضشان كرد، اوال اتحاد  ین المللير بياخ یعلت العلل جنگها

ن يب یها ا است كه تا بعد از ظهور جنگيتاليش و ايمان و اطرن آليب
. ا بعمل آمد برهم خورديتاليكه از طرف ايبرقرار و بواسطه نقض عهد ، یالملل

خود در  ین بواسطه نگاهداريروس است كه طرف ن فرانسه و يگر اتفاق بيد
ز يس نيانگل ن اواخريشده، و در ا گر متفق يكديمقابل اتحاد مثلث سابق الذكر، با 

ك يبآنها نزد ش را يخود آلمان، خو یو تجارت یب صنعتيشرفت رقيبواسطه پ
 یكير دول اروپا هم بمناسبت نزديو سا. ن اتفاق گشتيكرده، و باالخره داخل ا

ز ياز آنها ن یا ل بودند، و عدهيگر متمايبطرف د یكطرف، برخيب یبعض منافع، 
  .حفظ كردند صرف خود را  یطرف یب

كمك و مساعدت  یگر، در زمان جنگ برايكديا چند دولت با يد و اتفاق دو اتحا
ن است كه در موقع جنگ يطرف ید رقبايبجهت اخافه و تهد و در اوان صلح 

غالب آمد، و او را بصلح مجبور كنند و  ف يگر بوده، زودتر بر حريكديبان يپشت
 یها فيحر ل ز موازنه قوا را در دست داشته، و در مقابيدر موقع صلح ن

و  یريجه از جنگ جلوگيخود بتوانند از تجاوز بحقوق خود، و بالنت یخصوص
  .مسالمت حدود و حقوق خود را محفوظ دارند بصلح و 

ن دول و يب یه تمام اتحادها و اتفاقهايشه و پايل، و ريپس اشتراك منافع اصل اص
گر يكديه را با ياتصادم منافع است كه آلمان و فرانسه، دو همس ن اشتراك و يهم

ا يدر مشرق آس یگريدر مغرب اروپا و د  یكيس و ژاپون را كه يدشمن، و انگل
ن ير بياخ یها و جنگ گر دوست، و در موقع جنگ روس و ژاپون يكدياست، با 

ن اشتراك و يباز هم. دينمايمان ميپ  گرهميكدين دو دولت را با ي، ایالملل
گر يكدينه كه با يريبا وجود عداوت د را یمنافعست كه بلغار وعثمان تصادم 
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س و روس و يش بر ضد انگليآلمان و اطر داشتند، باهم معاهد كرده، بكمك 
طاق و  است كه قره ن اشتراك و تصادم منافع يكند، هميفرانسه، بجنگ وادار م

س يت واداشته؛ بكمك انگليك خور بضدينزد یها هيرا با همسا یصرب و رومان
كند، يو بلغار وارد جنگ م یش و عثمانيضد آلمان و اطر روس و فرانسه بر و 

س و فرانسه و ژاپون را ياشتراك و تصادم منافع است كه انگل ن يو باالخره، هم
هستند، با  یبودائ یارتودكس، چهارم یسوم ك، يكاتول یگريپرتستان، د یكيكه 

مسلمان  یك و سوميكاتول  یپروتستان و دوم یكه اول یش و عثمانيآلمان و اطر
  .دارديباشند به نبرد واميم

و اتحاد  یو دور یگين اشتراك مناقع ابدا مربوط بقوت و ضعف، و همسايبنابرا
ن دول عالم، با ضعف ملل، يتر یافتد كه قوينبوده، بسا اتفاق م و اختالف مذهب 

فساد، مشترك المنفعه واقع شده، و با وجود  ن عالم كون و يا یآمدها شيبواسطه پ
ا معاهد يا متفق ي انوسها و صحراها، و اختالف مذهب باهم متحد، ياق فاصله

طاق  و فرانسه بكمك قره یس و اتازوني، انگلین الملليچنانكه در جنگ ب. شونديم
مان و متفق يپ كا محتاج، و با آنها هميپرتقال، در اروپا و پرو و پاناما، در امر و 

خود،  یائيحفظ مستعمرات آس یت برابا آنهمه نفوذ و قدر س يشدند، و دولت انگل
از افغانها نموده، سهلست خود  یهمراه ت و يدر مدت هفتاد سال همه گونه حما

  .گذار آنها هم نموده بود را باج

چ جا خود يه ما بهيس همسايد التأسيم، كه دول جديا خود بثبوت رسانده یما در جا
 ید خود را قائم بالذات معرفش دارنيكه در پيهائ بتيهمه مص نداده، با  یرا بستگ

دفع  یشه برايتر، هميبا دول قو یمانيپ هم چون اتفاق و اتحاد و  یكنند، وليم
گر يكديبا  یو معنو  یه نبوده، ممكن است دو دولت بجهت جلب منافع ماديهمسا

م، يستيس نين است كه ما ابدا منكر اتفاق و اتحاد با انگليعهد شوند، ا هم
با آن دولت را اگر  یمانيپ ، همیو سابقه و داد و دوست یگيبواسطه همسا بلكه 

؟ و چه قسم یعهد م اما چه شكل هميدانيالمحاله نافع م م، يران الزم نشمريا یبرا
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كه نفع  یمنظور شده، در موارد ن يكه در آن منافع طرف یمانيپ ؟ همیمانيپ هم
شرفت يپ  ن متعهد شوند كه دريكطرف مستلزم ضرر طرف مقابل نباشد، طرفي

ن يز نفع و ضرر طرفيآن مقصود كنفس واحده بكوشند و در مواقع تصادم منافع ن
ا يگر متحد يكديم كنند و با ين خود تقسيده منافع و مضار را بيگر سنجيكدي را با 
كطرف، و نفع طرف ينكه تمام مواد معاهده بر ضرر يا نه . ا معاهد شونديمتفق 

و حق  یبموجب آن استقالل خارج د كه ق شده باشيتنس یمقابل بوده، طور
سهل است  س شود؛ ين مملكت مستعمره انگليران سلب، و ايا یت داخليحاكم

ن مملكت شود، يمتوجه ا یان و خطريران زحمت و و زيا یها هيهرگاه از همسا
از آن  یريجلوگ یبرا یچ نوع تعهدي، و هیگونه ضمانت چيس هيانگل دولت 

ران مكلف يبا یو معنو یبرفع غائله و كمك ماد  چوجه خود راينداشته، و به
  .نداند

س يران بقول شما بپول و اسلحه و مستشار محتاج، و جز انگلينكه ايبر فرض ا
با آن دولت  یمانيپ شد، و ما از هميافت نميد يران كمك نمايبا كه  یگريدولت د

كارخانه، و  كردن بازار تازه مصنوعات ز بجهت باز يس نيا انگليم، آير بوديناگز
مستعمرات خود محتاج  ش، و از همه باالتر بجهت حفظ يدادن تجارت خو یترق

ست ين  یران تجارتيس بايا پول قرض دادن و اسلحه فروختن انگليران نبود؟ آيبا
ن تجارت يگر در مقابل ايد؟ دينمايتر و هموارتر م ه را صافيكه راه تجارت آت

ه و گمرك و تمام ادارات كه استقالل يمالار قشون و يواگذاشتن اخت » تبور لن«
س يران را مستعمره انگليدهد، و ايباد م ران را بر يدولت ا یو خارج یداخل

طاق در اروپا و  قره دولت  ین الملليب ین جنگهايا در حيست؟ آيچ ید براينمايم
ن يتر یو اتفاق با قو یمانيپ در هم یقدرت یكا با همه ضعف و بيكا در امريكستار

ن سهلتر ياز ا یلي، بلكه خیطين شرايچن یس و فرانسه و اتازونيانگل یعنيل، مل
ش را در يمداخله دول متعاهد خو یف ادنين دو دولت ضعيا اياند؟ آ رفتهيپذ را 

كنفر مستخدم آنها را در مملكتشان متعهد ي یزمامدار مملكت خود قبول كرده، و 
 اند؟ شده
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تر  ميآمد وخ شيم كه ترس از چه پياستفسار كنم باز از شما يخواهينجا است كه ميا
وادار نمود؟ جواب  یكش رانين ايه ناگوارتر شما را بايآت و احتراز از كدام 

خود داده، و  یو امراض را در جا  یداخله، وجود ترور و قحط ی، ناامنیپول یب
آب و  با آنهمه ه خود يانين اشكاالت كه شما در بيك از ايچ يم كه هيا بثبوت رسانده

ما از هرجهت بهتر  یت داخليد وجود نداشته، سهلست وضعيا تاب مرقوم فرموده
م ينمائيكرده، فرض م ینجا باز با شما همراهيدر ا یادوار قبل بوده است، ول از 

د موجود، و سرتاسر يا ش از آنچه شما نوشتهيمهلكه واقعا ب كه بقول شما عوامل 
ه، و يو مداخله همسا یستلزم بهانه جوئم مملكت پر از قتل و نهب و چپاول و 

نظر از  استقالل قطع ا آنطور محو يشد، آيباالخره بمحو استقالل ما منجر م
نمود از يش آمده، و وقوع آن را عمال محال ميآن پ یاجرا یكه برايمشكالت

 م برضا و رغبت و با سند بهتر نبود؟يتسل ن يا

ت حاصل كرده، حجت را بر شما ز فراغيه و قرارداد شما نيانيات بياز رد كل
ران يه ايبه آت یست نظريمناسبت ن یحال ب. ميكرد خود را  ینمائ تمام و راه

ها در يا باصطالح اروپائيبعد،  ست و پنج سال ين مملكت را در بيانداخته، حال ا
ن يا نخواسته  یم اگر خداينيب ه تحت مالحظه آورده، بهيآت) طبقه(ون يژنراس

ن يا ینباشد و الغا» اضغاث و احالم«د يا دهيها ديرانيا یاكه شما بر یخواب
كه شما در آن بكار يسها موافق نظراتيامده، انگليفراهم ن ا كرها يقرارداد طوعا 

از شر عقرب بمار پناه  یرهائ  یران برايآن شوند و ا ید موفق باجرايا برده
بهمان  كار  یرزم نرود، بعبارت آخيگشوده باستقبال بلشو ینبرده، با بازوها

و  یاسيد گردش كند، احوال سينمائيشما تصور م یمانهايپ كه شما و هميمحور
  .ران چه خواهد شديا یاجتماع و  یاقتصاد

ن يم با ايچنانكه سابقا اشاره كرد -یروابط خارج - ١ :یاسياحوال س -الف
س ياستقالل تام و تمام تنزل كرده، مستعمره انگل ران از حالت يقرارداد شما ا
كه مقاصد شما را درباره  است  یست و پنج سال مدت كامال كافيخواهد شد و ب
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و  ر ي، و اردشیوش هخامنشيروس و دارين مملكت باجرا برساند و قلمرو سيا
س ي، اسما و رسما داخل در عداد مستعمرات انگلیروان ساسانيشاپور و انوش

ن ي، بتوسط مأمورر ملليران با سايا یخارج یصورت، كارها ن يدر ا. بشود
 یها تختيران در پايا یها سفارت خانه س صورت خواهد گرفت و بساط يانگل

دول مختلفه عالم در  كه امروزه از  یهائ تمام سفارتخانه یده شده، بجايدول، برچ
م و عمال ير مقيكه اسما وز یسيم انگلير مقيك وزيتهران اقامت دارند، فقط 

  .تخت رحل اقامت خواهد افكندين پايران است، در ايالسلطنه ا ب ينا

ر يسا یس و قنسولهايانگل یها ها در ممالك خارجه، با قنسول یرانيا یسرپرست
ام خواهند يف خود قيها بوظا سيانگل یران، با فرمان اجرايا  یدول در شهرها

  .نمود

ران از وزارت خارجه انگلستان، بوزارت مستعمرات آن دولت ياداره امور ا 
  .ل خواهد شديخانه تحو ن وزارتيآن وزارتخانه با و آن از يآرشمنتقل، و 

ران را همرنگ ي، قطعه ایائيجغراف یاطفال و برادرزادگان ما در اطلسها
رلند در عوض از دست ياالمر، پادشاه انگلستان و ا د و آخر يانگلستان خواهند د

ر القاب خود يران را بر سايا  یرلند، عنوان امپراطوريا یدادن عنوان پادشاه
  .خواهد گشت ران مخاطب يافزوده، و پادشاه انگلستان و امپراطور هندوستان و ا

ر كرده، و بثبوت يرا تفس یچون در محل خود استقالل داخل - یاستقالل داخل -٢ 
ن استقالل هم ي، ایقرارداد شما گذشته از استقالل خارج ن يم كه با ايا رسانده

سها خواهد افتاد، يمملكت بدست انگل ن يا یور داخلران را وداع گفته، تمام اميا
ار ياخت م، يگوئيل نبوده، بطور مختصر مينجا محتاج به اقامه دليگر ايد

است از  یه و ادارات كه روح استقالل داخليش و ماليو سوق الج یريگ قشون
كند كه اگر از يت ميكفا یست و پنج سال وقت بخوبيد، و بيا داده سها يامروز بانگل

ر و ترجمه و يمانده باشد بتفسيران باقيا یبرا ارات ياز اخت یلفظ قرارداد بعض
ه يكرده، كل یآور جمع زها را ين خرد و ريسها ايجاد سابقه انگليزور فشار و ا
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در  . ل و نفع خود اداره كننديرند و تمام كارها را باراده و ميارات را بدست گياخت
  .نخواهد بود یاز استقالل داخل یمبعد اس) طبقه(ون ينصورت در ژنراسيا

ا و اروپا و يكه تمام ممالك معموره آس یوش هخامنشين داريجانش - پادشاه -٣ 
كه دولت با  یروان ساسانير و شاپور و انوشيو اردش گذارش بودند  قا باجيافر

داشتند، و آلب ارسالن و ملك يم  یرانيل و زبون قهرمانان ايعظمت روم را ذل
بود، و شاه  دان سلطنتشان يكه از حلب تا كاشغر م یسنجر سلجوقشاه و سلطان 

ش يحون تا فرات سكه بنام ناميس تا هرات و از جيكه از تفل یعباس صفو
خواندند و نادر شاه افشار كه قشون فاتح خود را يش ميخطبه باسم سام زدند، و يم

ان نمود، ريا یمه شاهنشاهيهندوستان را ضم برده، تمام تركستان و  یتا دهل
 یفنكراف بد صدائ اراده و  یكل بيروح و هيگر مجسمه بيست و پنجسال ديب

ان يپور حلقوم خود، بمسامع عالميسها را از شيخواهد بود كه آواز منكر انگل
ن هزار يچند یگذشته از چراندن ماه. ديان خواهد رسانيرانيالخصوص ا  یعل

است كه روح او از  یاقاور یكارش منحصر بامضا ح، يتومان و گردش و تفر
  .سبب لزوم و منافع و مضار آنها خبر ندارد

و  یو لشكر یمنصبان و عمال كشور ن وزراء و حكام و صاحبييار تعياخت
 یقانون و منفصل كردن مجلس شورا یوضع و اجرا ، و نظر داشتن در یقضائ

كه  یتارايتمام اخت یبعبارت آخر ن، يد انتخابات، و عفو مقصريو امر بتجد یمل
ل و يع ميمط باو داده است، همه را از دست داده، در هركار تابع و  یقانون اساس

كنند، ين ميياو تع یبرا یه مختصريحاش. خواهد گشت یسيم انگلير مقياراده وز
ش خدمت و فراش ين و انتخاب پييدر تع یر آنها را نداشته، حتييار تغياخت  یول

  .نخواهند گذاشت یباق یارياو اخت یز برايخود ن ان يخلوت و خواجه سرا

اگر او را . ژام است نه سنيل و اراده كابياو تابع م ین، وجود و بقايگذشته از ا 
 ین تاج و تخت دروغيگذارند و اال او را از ايش ميندانسته، باق مخل منافع خود 

شتر با يرا كه بهتر و ب یگريكنند، و ديم دش يز محروم، و از مملكت تبعين
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در موقع ورود  كه  چنان. نشانند یاو م ید، بجايايآنها مساعد بنظر ب االتيخ
ن معامله را يو مصر، هميپاشا خد ی، با عباس حلمین الملليدر جنگ ب یعثمان
  .او نشاندند ین را بجاياو سلطان حس یداشته، پسر عمو  یمجر

نكه ياز است و پنج سال بعد، اعم ين مملكت را در بيحالت قوه مقننه ا - مجلس - ۴ 
توان تفرس نموده وكال ين دوره مي، از انتخابات ایدو مجلس ا يباشد  یك مجلسي

مجلس . س خواهند بوديانگل یميخدمتگذاران صم ، بلكه یعموما هواخواهان جد
ب يتصو ین جلسات برايا ك مرتبه، چند جلسه خواهد داشت و يهر چند ماه 

  .ده باشديسها رسيگلاست كه دستور آن از طرف ان ین و نظاماتيقوان

كه بر ياتها و عوارضين خواهد گذشت، و تمام ماليا مجلسين از مجلس يتمام قوان
 یب خواهد شد وليتصو یمل یگشت، از طرف مجلس شورا ل خواهد يمردم تحم

شود، يافت نميك يچيت فكر و جرأت، هيحر ، و نه آن یپرست در وكال نه آن وطن
 یارائيبكنند  یشنهاديپ س، يم انگلير مقيوزل و دستور يكه بتوانند برخالف م

ز ين دانند كه روح ملت يم یرا خودشان بخوبيندارند، ز یتيوجدانا هم مسؤل. بدهند
رند و در عوض يگيم یسند حقوقيندارند، مزدور انگل یاز انتخاب آنها خبر

  .دهنديم  یل آنها رأيمطابق م

ا يرا الزم بشمرند،  یفعل یها خانه كه وجود تمام وزارتيدر صورت -وزراء -۵ 
خود مثل  یر در كار وزارتيهم باشد نگاه دارند، وز یاسم ر، ولو يآنها وز یبرا

م ير مقيع اوامر وزيهمانطور كه پادشاه مط خواهد بود،  یپادشاه در اعمال سلطنت
. خواهند شد یسيانگل  ی، مستشارهایاست، وزراء هم منقاد امر و نه یسيانگل

ران يشخدمت گرفته، تا انتخاب مدين فراش و پيياز تع ارات،يتمام اخت
  .خانه با مستشار است وزارت كل 

تا بهرگونه . كننديز تفحص نموده ارذل مردم را انتخاب مير نين وزييدر تع
 یمملكت و تمام یر بار خرابيحضرت اشرف ز ف آنها تن درداده مثل يتكل

  .هموطنان خود بروند
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ن سوار االغ يك از طرفياز ملل هر یا پاره یر دوانقت همانطور كه در خيدر حق
ز علم و ياست كه عقب بماند در آن دوره ن یمال خر ق خود شده، گرو يرف

وزارت مال  ینبوده، صندل ت و وجاهت و ملكات فاضله، موجب تقدم يدرا
همه  كه از  یاست كه در مكارم اخالق از همه عقب باشند، شخص یاشخاص

تر، و  مملكت زبردست یتر و در خراب رحميموطنان خود بتر و نسبت به حس یب
تر باشد،  بهره یت بيدورتر، و از علم و درا یو ملكات كسب  یاز شهامت ذات

آن دوره كه در  یس الوزرايد، رئيبفرمائ تصور . افتيسمت وزارت خواهد 
) ٧٣(» به از شما نباشد«گر است ير ديرذائل اخالق سرآمد و خالصه هفت وز

 خواهد شد؟ یفت جوشه چه 

كارد  یكه فعال در ادارات هستند و مثل گوسفند قربان یرانيا یاعضا -ادارات - ۶ 
باشند، تا يته ميدن نبات اندامنيسيو ل یدن مقرريمشغول چر ده و يقصاب را د

د الورود بمشاغل خود آشنا يان جديآقا خواهند ماند كه  یدر كار خود باق یوقت
آشنا شوند، از   ینها باعمال مملكتيرند و بهر اندازه كه اياد بگيشده، راه كار را 

خود را از  یازين یكه ب یار آنها خواهند كاست، و اول روزيشأن و اعتبار و اخت
كنفر ي یاز آنها حس كنند، بهر بهانه كه باشد او را از كار خارج و جا یكي وجود 

ران يپنجسال بعد، مد ست ويكه در ب یبطور. خواهند نمود گر را باز يد یسيانگل
خواهند  یسين مملكت انگليدر سراسر ا  یتيو وال یه دوائر مركزين كليو معاون

ها خواهند خواست، يهند ز از يس را نينو نيبود، و مترجم و ثبات و ضباط و ماش
ر يناگز یميو تعل یل دوائر قضائيادارات از قب یو اگر در بعض

ن ييم، در تعيكه در انتخاب وزراء ذكر نموده يها بشوند، همان رويرانيا باستخدام 
  .خواهد رفت ل عمال هم بكار ين قبيا

، زودتر از عمال یرانيا یمنصبان نظام چون از وجود صاحب - قشون - ٧ 
شتر از ياالت خود بيخ یو وجود آنها را برا از خواهند شد ين یب یكشور

ران را يرداخته، نظام اپ دانند، البته بآنها زودتر ير ادارات مضر مين سايمستخدم
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حال  ح ياز تشر. هرچه زودتر خواهند پرداخت یرانيمنصب ا از وجود صاحب
ن راه صرف كرده و از نو خود را يدر ا یها كه عمر ن بدبختياسف اشتمال ا

را بفالكت و  یزندگ ید مابقيحاضر كنند، و با یگريكار د  یتوانند براينم
ست و يران، در بيا یاوضاع قشون ح يم و بتشريگذريبگذرانند، م یدرماندگ

  .ميپردازيگر، ميپنجسال د

ا يران، ين درجه تا آسپيو از ا یسياور انگليصاحبمنصبان از سركرده تا 
شش سال خدمت و تحت  یقشون در مدت چهار ال افراد . ستيهند یباش ليوك

 كه از فشار بتنگ یهائيرانيا ن بار به جنگ يك چندياط خود هريالسالح و احت
 یوطن و  یو نژاد ینيك چند نفر از برادران دياند، رفته و هر آمده، بلوا كرده

غما و تاراج خانه و يار عدم نموده، و از يش رهسپار ديخود را، بدست خو
ها را پر يسها و هنديانگل یعنيسه صاحبمنصبان خود، يآنها، ك  یو هست یزندگ
ك يشش سال، هر یچهار الهم در مدت  ران يخارج از ا یها اند، در جنگ كرده

و  یافغان ینهايد هم ن و قفقاز و ين النهريب یاقال دو سه دفعه باهم مذهبها
ن و حجاز، ين النهريد در حمله بيده، و شايخود جنگ یو حجاز یتركستان

ن را بمبارده كرده، سهل است مثل يمتبركه كربال و نجف و سامره و كاظم بقاع 
نه ين مكه معظمه و مديفين شريه، حرميمعاو د بنيزي وسف و يقشون حجاج بن 

ه و آله و سلم را به يهللاّا عل یصل غمبر يمنوره را محاصره و خانه خدا و قبر پ
ها، در جنگ يد، مثل هنديايش بيدر عالم پ یو اگر جنگ عموم. توپ بسته باشند

و پنجه نرم كرده، با استخوان  ر مجبور شوند با اكثر ملل دست و ياخ ین الملليب
ژاندارم  س در عالم كمك و خود را يشرفت مقاصد انگليپوست و خون خود، به پ

  .ندينما) ٧۴( ین الملليب

گر كمتر يست و پنجسال ديران در بيقرض ا -یون عموميد -١ :یاقتصاد - ب
م كه يا خود ثابت كرده یجا را ما دريز. نخواهد بود ون تومان يلياز هزارم

. خواهد شد یر مهم آنها هنديغ و قسمت  یسينگلران كال اين ادارات ايمستخدم
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ك نفر يهر غ معموله ير صيته و سايو مخارج مسافرت و اندامن یالبته حقوق ادار
ران ير معتاد ايغ یاد باشد كه او را باقامت در آب و هوايز ید بقدريبا یسيانگل

ض جو فر ران صرفهيسها را در كار ايهر قدر انگل. نگاه دارد یراض خوشدل و 
ن خواهند كرد، از سه ييك از هموطنان خود تعيهر  یكه برا یم، طبعا حقوقيكن

شود كمتر نخواهد يداده م یرانيا كنفر يكه امروز در همان طبقه به  یبرابر حقوق
بخواهند، پس  ها را يرانيه عذر تمام ايك هم اقتضا ندارد كه در سنوات اوليپلت. بود

دهند، بچهار تومان سر خواهد يادارات م یكه فعال باعضا یكتومان حقوقيهر 
  .زد

ر از قشون و ي، غیتيو وال یها از مركز خانه وزارت یاعضا یحقوق ادار
ون يليم یه به سيم است، كه در آتيون و نيليهفت م فعال  یه و ژاندارمرينظم

ون و مطالعات يسيكه در كم  ینيب شيمطابق پ. ديبالغ خواهد گرد) ٧۵(تومان 
ه يون تومان هم حداقل مخارج قشون و نظميليم یمده سبعمل آ ینظام

 یه و مستمريو شهر یون تومان حقوق سلطنتيليب پنج ميقر. است یژاندارمر و 
و مخارج متفرقه خواهد  یه و لوازم ادارير ابنيمصارف تعم و حقوق تقاعد و 

وم ه آن معليف آتيمطالب مبرم نداشته، تكل بعد از وضع طلب روسها كه فعال . شد
كربع از آن يبا يكه تقر هاست  سيون اقساط اصل و فرع طلب انگليليست، پنج مين
مملكت  ن يا یون برايليهفتاد م یپس سال. باشديكساله شما مي یها یجه ولخرجينت

ما به  یدات دولتيكه تمام عا یه شده است، در صورتيبدبخت مصارف ته
تقلب  یها ، و راهیآور ع، هر قدر درست جمیگمرك د يانضمام تفاوت تعرفه جد

به  یه زده شود، منتهيدو رو ه يبا قاطمه دوال بخ یشخص یها بيبسته و در ج
موجود  ون كسر دخل يليپنجاه م ین ساليد، بنابرايون بالغ خواهد گرديليست ميب

ت خواهد كرد يست سال كامال كفايد باستقراض پر شود و بياست كه چاله آن با
ون از بابت يليصد م یون بالغ، و ساليليت به هزار من مملكيا یعموم ون يكه د

  .افزوده گردد یمملكت یون مصارف جاريليم اصل و فرع آن بر هفتاد 
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ها، و يرو ادهيو ز ید كه ما از تجمالت اداريدرست بخاطر داشته باش
ن ملت ين كردن بار، بخرج ايسنگ یبرا یسيانگل ان يكه آقا یعمد یها یخرج ول
ا و اقطاعات و ياز عطا ا و امثال شما اجازه خواهند داد، و ر بخود و شميفق

ن يه درباره متنفذيكه در سنوات اول یمحل و مورد یب یها گذشت
ها يرانيا یخود معمول خواهند داشت، و از مصارف برادركش یها كن كارچاق و 

نظر كرده، و از  بعمل خواهد آمد، صرف یانتظامات داخل كه در تحت عنوان 
كند، و تفاوت  یهفت مكافئه نم یصد آهن كه منافع آن با فرع  ر دخل راهبابت كس

م يد پس بدهيبا م، و در شش تومان يريگيره كه از قرار نوزده قران مير ليتسع
ون يليپنجاه م ین سالياورده، سهل است حساب اصل و فرع هميبقلم ن یزيچ

دارد  یستهالكست سال فرع و ايز در مدت بيانه را كه خود نيسال كسر دخل 
داشته  یبيانه تقريون مصارف ساليليهفتاد م نكه حساب يبر فرض ا. ميا نكرده

 ید ساليم ديم، خواهيريبگ ن مصارف از قلم افتاده را هم در نظر يباشد، هرگاه ا
تومان  ون يليست سال هزار ميون تومان، حداقل كسر دخل دولت و در بيليپنجاه م

  .استن مملكت يا یون عموميحداقل د

ون كسر را از همان سال اول، بر يلين پنجاه ميك مطلب كه چرا ايماند  یباق
ون مقروض يليست سال بگذرد و مملكت هزار ميگذارند بيم ل نكرده، يمردم تحم

ك يون برسد؟ پلتيليك صد و پنجاه مي ون به يليانه از پنجاه ميو كسر دخل سال
مردم را از خود  فزوده يات نيبر مال هياستعمار اقتضا دارد كه اوال در سنوات اول

ران از همان سال اول با درآمد خود خود را اداره يا اگر بنا شود ايثان. نرهانند
ال و يخود از بار گران است یشه بفكر آزاديچون بارش سبك است، هم كند 

ن نشده يسنگ ین مملكت بقدرين است كه تا بار ايا . س خواهد بودياستعمار انگل
ات يها شل بوده، و مال سيانگل سه يند، كيبتوانند خود را خالص نما یهالباشد كه ا

 یخودنمائ شتر يبار ب ینيل نخواهد شد، بهر اندازه كه عجزما از سنگيتحم یديجد
اتها افزوده خواهد گشت، و يسه آنها محكم، و بر ماليكند، بهمان اندازه در ك

شه كسر دخل از يكنند كه همياد ميقدر خرج را ز ند، همانيفزايات بيمال هرقدر بر 
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ها هوس مراجعه بحساب يرانيباشد كه ا ی، بقدریعموم ون يخرج و استهالك د
ر بار ياز ز یجمع و خرج و خالص ال توافق ينكه بخيرا هم نكنند، تا چه رسد با

  .فتندين بيد

 یانه مملكتيم، حداقل مخارج ساليكه در فوق كرد یبموجب حساب -اتيمال - ٢ 
 یون اليليكصد و هفتاد ميآن،  یون عموميو فرع د و استهالك اصل ران يا

س يگر، چون هم پنجه دولت انگليد ست و پنجسال يون است كه در بيليست ميدو
ن شده يباندازه لزوم سنگ ین مملكت بند، و هم بار اهاليشه ايكامال به رگ و ر

ات و عوارض يلما. ل شوديتحم ن مملكت يات بر مردم ايد از راه مالياست، با
ات يحساب، مال ن يونست، بايليست ميب یامروزه، بانضمام تفاوت تعرفه گمرك

چون چهار  یول. ست و پنجسال ده برابر امروزه خواهد شدين مملكت بعد از بيا
دا از ياست كه جد یشي، راجع به افزایات فعليون ماليليست مين بيون ازيليم پنج 

از  یزندگان یث گرانينعكاس آن از حشده، و هنوز ا حاصل  یتعرفه گمرك
د نسبت يمملكت حس نشده است با سرحدات مملكت تجاوز نكرده، و در مراكز 

زده يس یم، الين ك بر دوازده و يگر، يست و پنجسال ديات بيرا به مال یات فعليمال
ست و پنج يات و عوارض امروزه، در بيكقران مالين، هر يم، بنابرايحساب كن

  .ده قران خواهد شدزيگر سيد سال 

ات يكند، ماليت نميرند، كفايك عشر و دو عشر و سه عشر بگياز آب و خاك 
ش يات نمك، افزايمال. است یقيز نااليمستغالت و نواقل چ اك و تنباكو و يتر

ات سرانه بر افراد، يتجار و كسبه، مال ات تمتع از يمال. كندينم یگشائ گمرك، گره
دار و نوكر  هيسرما به  یديات عايو االغ و قاطر، مال ات گاو و گوسفند و شتريمال

و  یات در و پنجره و روزن و بخاريب، ماليل مرافعه و طبيو مزدور و وك
نفس  یز، حتيبر همه چ یها، و بعبارت آخر ها و پل و حق العبور راه تابلو 

  .كرد ل خواهند يات تحميدن ماليكش

 یساز معابر، و راه یف و روشنائينظر و تي، و تعمینجا از مصارف بلديما در ا
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ها منظور  ن بابتياز ا یزينبرده، و چ یو دهات، اسم ن قراء يب یاختصاص
ن مصارف است، يمخصوص ا ات كه معموال يمال ینداشته، و از اعشار فرع

ن يهم با هم ن مملكت وفا نكند، كه باز يهرگاه حوصله اهل ا. ميا نكرده یبرآورد
كنند، كه  یشب زندگ یكيآبها و تار یافت معبرها و مجارن دهات و كثيب یراهيب

ون يليست ميبدهند، و دو ین مخارج اعشار فرعيا ید دو سه عشرهم برايبا البته 
ات امروزه بشانزده يكقران ماليلون بالغ، و يو پنجاه م ست يانه بدويمخارج سال

  .غوطه بخورند یال ن كثافت و گل و يقران سربزند، و اال در هم

م كه يده داريم، بلكه برعكس، عقيستيات نيمال یادتيصور نرود كه ما معتقد بزت
فرما بوده، هرقدر  م حكمينسبت مستق یتمدن و رفاه اهال ات و يمال یادين زيب

اد يمملكت هم ز یو رفاه اهال اد شود، تمدن يكدولت بطورعادالنه زيات يمال
خرج  شود يگرفته م یاز اهالن مسأله فرع آن است، كه آنچه يا یول. خواهد بود

ات بمصرف ربح گران قروض، و مواجب ينكه سه ربع ماليخود آنها بكنند، نه ا
 یك ملت ببانگهايده، حاصل زحمت يرس یسيمنصبان انگل صاحب ان عمل و يآقا

ات و رفاه و تمدن، نسبت ين ماليصورت، نسبت ب ن يل شود، چه در ايلندن تحو
كاسته، بر  یرفاه و تمدن اهال ت افزوده شود، از ايمعكوس بوده، هرقدر بر مال

خواهد شد كه  ن يه ايجه طرز ماليفقر و فاقه مردم مملكت افزوده خواهد گشت، نت
دار، كاسب، تاجر، صنعتگر عمله، كارگر، نوكر،  هيمالك، زارع، مزدور، سرما

د  شب و روز كار يران بايا یها ل مرافعه، سهل است زنها و بچهيوك ب، يطب
م و يمستق یها اتيكنند و آرام و خواب را از خود ببرند، تا از عهده مال

ل يشت، باالخره بر آنها تحميمع یز و سختيهمه چ یاز راه گران م كه يرمستقيغ
  .نديخواهد شد، برآ

در  یاز فقر و فاقه اهال یريمساوات و جلوگ یاجرا یر ملل برايكه سايا در دوره
كه قسمت  یدن و كارخانجات هستند، در عصرو معا ها  كردن راه یفكر مل

آورند، در  یز تحمل نميخود را ن عالم نفوذ و ثروت هموطنان  یاز اهال یاديز
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 یاشراف دوست و  یپرست هيو سرما یكار س با وجود محافظهيكه دولت انگل یقرن
ملت خود  یها در مقابل اعتصاب روزافزون عملجات مجبور شده است خواهش

 یبرآورده، و حت یو معدن یصنعت یها كردن مؤسسه یلخصوص م را در 
ال يكنند، تازه شما بخيم یسها دارند شانه خاليانگل  یها هم از قبول حماليهند

 یتازه برا یدهايزرخر ها يهند ین مملكت، بجايا ید كه از اهاليا افتاده
آنكه  یك ملت را بجايرنج  د و دستيداران آن مملكت تدارك كن هيسرما

ات گزاف، از كف آنها ربوده از يله مالير و سعادت آنها بشود، بوسيخ صرف 
ها  سيسه انگليمنصبان؛ بك مواجب عمال و صاحب راه ربح گران و بعنوان 

و  یها مستول یرانيز ايهمه چ س را بر جان و مال و شرف و يد، و انگليزيبر
  !!ديمسلط نمائ

زافزون رو بانحطاط خواهد ست سال اول، رويران در ده بيتجارت ا - تجارت - ٣ 
نكه بار ما را يا یز ما را دارند، برايار همه چيكه اخت سها يرا انگليز. رفت
د ثروت در مملكت باشد، يتول ه يكه ما یزين كنند در اول امر از هرچيسنگ

بواسطه نداشتن  ه ما، يحال یدارها هيبعد از آنكه تجار و سرما. ندينمايم یريجلوگ
، عموما ورشكسته و یاتيالت ماليس و تحميارت انگلله رقابت با تجيوس

ن يآنها را گرفته، تجارت ا یبمرور جا یسيانگل یها افتادند، تجارتخانه  یبگدائ
 یها تاجرزاده. بما نخواهد داشت یربط یكرد، ول دا خواهد يرونق پۀ مملكت نسب

، لبو اگرچه. خواهند شد یهند و آقا صاحبان  یسيانگل یما پادو دكان مسترها
ها يرانيا شود، و يدا ميل كارها هم پين قبي، و از ایگرد ، دورهی، طوافیفروش

مه يات سرانه و نين اعمال سرگرم كرده، المحاله از عهده ماليتوانند خود را بايم
  .نديخود برآ ر كردن يس

ست و پنجسال بعد، يم كه در بيدر محل خود ثابت كرد -یشت افراديمع -۴ 
ه نخواهد يزده برابر حاليا اقال سيمملكت كمتر از شانزده،  ن ياات و عوارض يمال

دار و تاجر و  هيزارع و سرما ات از هركس، اعم از مالك و ين ماليبود ا
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ر يغ شت، بطور يمع یگر و عمله گرفته شود، باالخره از راه گران صنعت
رف كه بمص كه سه ربع از آنيدر صورت. ديل خواهد گرديم، بر افراد تحميمستق

 یها رسد، ببانكيما م یزورك یفرع قروض و مواجب سرپرستها اصل و  یادا
  .ن مملكت خرج نخواهد شديدر ا نار از آن يك ديل شده يس تحويانگل

ات و يش ماليكه از افزا ین مملكت هم بواسطه گرانيا یعيمحصوالت طب
د يبا ۀ قينبوده، حق یرس اهال كه دارد بدست یفراوان كند، با  یدا ميعوارض پ

مالك و زارع و گوسفنددار بخواهد  چه اگر » .سبوگر از سبو شكسته آب بخورد«
ر و روغن خود را بخانه برده، اسباب تنعم زن و يمحصوالت مزرعه و باغ و ش

ر مخارج يسا یبدهد، و برا ات و عوارض را از كجا يفرزند را فراهم آورد، مال
ها هم  سرپرست ان يشد؟ آقاينديفكر ب ه خواهد شد، چهيخود كه اقال شش برابر حال

جان آنرا يدار و ب كرده، تر و خشك جان یدارين محصوالت را خريكه حاضرند ا
ات، و از يمال یكطرف بواسطه گزافين است كه از يا. رون ببرنديمملكت ب از 

ونقل جنس  ل حمليدار، و آسان شدن وسايموجود بودن خر گر بواسطه يطرف د
 یت گرانياب خواهد شد، و سرايكم ار گران و يكت بسن ممليدر ا یخوردن
لباس و منزل و  ات بوده، از راه اجرت كار، يعيز از جمله طبيبهمه چ یخوردن

  .را گران خواهد كرد یل زندگيه وسايك كلمه كليونقل، و  له حمليوس

 یدن و ارزان فروختن، تفاوتيدن و گران فروختن، با ارزان خريگران خر
رنج  فرع آنست كه حاصل كار و دست یاست، ول یدوم بهتر از  یاولبلكه . ندارد

مت يق ینكه آنچه از گرانيا م شود، نه ين خود آنها تقسيك مملكت بي یاهال
ات، يمال  یكنند، از راه گزافيل مياجرت كار، تحص یاديو ز یمحصوالت داخل

 ريبدهند، و در مقابل سا ین خارجيباصل و فرع قروض و مواجب مستخدم
آنها را هم تجار و  یگران بخرند و فائده تجارت و كارگر را  یلوازم زندگ

  .صنعتگران خارجه ببرند

كند، و يون تجاوز نميلين مملكت از پانزده ميات و عوارض اينكه ماليامروز، با ا
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ن ي، بتوسط شما بیه خارجيون سرمايلير ده دوازده مياخ م يكسال و نين يدر ا
، هنوز یش تعرفه گمركيافزا یحت ج قرارداد يك از نتايچ يهده شده، و يپاش یاهال

د، در يمالحظه فرمائ . است ین درجه از سختيبا یشت افراديظاهر نشده، كار مع
افراد  د ير بايات و عوارض كه ناگزيون ماليليست ميگر، با دويست و پنجسال ديب

 د؟يخواهد رس، بكجا یم جان كندن زندگيا بهتر بگوئيشت يمع یتحمل كنند، سخت

پانزده ساعت كار بكند بقدر شكم خود درآمد نخواهد داشت،  یكنفر روزياگر 
بكه التجا ببرند؟ مع  یو درماندگ یريپ یبكنند؟ روزها د چه يال و اوالد او بايع

  .ديآ یدرنم یزيهم چ یگدائ االسف، چون همه بحال او مبتال هستند، از 

ز، و مردم آن يخ آن حاصل یاضست كه ارين مملكت هندوستان و مصر نيا
هوا كم مؤنه بوده، هم ارزاق فراوان باشد و هم مردم از  رات آب و يبواسطه تأث

ن مملكت شش ماه ياكثر بقاع ا. باشند اج يث خوراك و لباس و منزل كم احتيح
. ستيه زندگانياول ه از لوازم يلباس و منزل گرم و خوراك پرما. زمستان دارد

ن يشما، كار ا ین تداركهايد كه با ايا چ فكر كردهيا هيآ. دد بكننيكار هم با
 ین مملكت، چه از گرسنگيا یكشد؟ قسمت عمده اهاليبرگشته بخت بكجا م مردم 

الت يخته، تحميشوند، و چه بممالك همجوار گريتلف م و فقر و فاقه  یلگيوس یو ب
قرا بقبرستان از ف یا روز دسته مانده خواهند گذاشت، هر  یخود را بگردن باق
آن وقت  . ن خواهند افتاديا بحال متوسطين بحال فقرا و اغنيرفته، و از متوسط

ن ينش قا دستجات كوچيشما مجبورند از هند و مصر و افر یمانهايپ است كه هم
 . اورندين مملكت بيزراعت و استخراج معادن، با یبرا . ل دادهيتشك

م ين مملكت را بسه دسته تقسيجنس ذكور امروزه ا -مردها -١: یاجتماع - ج
هستند  یرانين سه دسته، پين ايتر خوشبخت. جوانان، اطفال رمردان، يپ. ميكنيم

ند و هرقدر امروز بمرگ يگويم یزندگ گر بدرود يست و پنج سال ديكه تا ب
. ترند ن خوشبختيبنابرا ه دورتر، و يآت یكتر باشند، از آالم و مصائب زندگانينزد

گذارند، يكه بعد قدم بعرصه وجود م یمروز و طبقاتز اير ممياطفال غ
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كه دارد، معتاد  یو بد یط با همه منكريو اوضاع مح یزندگ ینكه بسختيبا نظر 
بدبخت طبقه  یول. ستنديدر زحمت ن یليگر خيپنجسال د ست و يشوند، در بيم

 یو آزاد یكرده، و لذت استقالل مل مرفه عادت  یجوانان امروز، كه بزندگ
  !اند دهيرا چش یشخص

ط با عادات و اخالق و ي، و مخالفت محین طبقه، بواسطه فشار زندگيحال ا
 یا ، بدرجهیو زبان ی، و استقاللیمل یايهرگونه مزا ان رفتن يمذهب، و از م
 یات آن برايشد، كه تصور جزئ مشكل خواهد  یا ها باندازه آن یسخت و زندگان

  .ر ممكن استيما غ

گونه مسائل  نيش ايدر عمر خود ناخورده ن یكيحاصل بودبا  یگفتن از زنبور ب
ح ي، از عهده تشریسنده ماهريچ نوياست كه ه یهائ وصفي درك وال ياز 
ها، و يبوم یرفت، و حال مذلت و فروتن د بهندوستان يبا. ديآ یات آن برنميجزئ

 بتيد، تا مصيد ها را نسبت به آنها  سير انگليتنمر و تكبر و خشونت و تحق
اند،  و استقالل و شرافت و شهامت بارآمده یران را كه بآزاديامروز ا یجوانها
  .دوره ملتفت شد در آن 

ها، با اوالد و اطفال خود، معلومست بچه قرار  ن بدبختيا یروابط خانوادگ
افراد حاصل  یه برايكه از طرز مال یا فقر و فاقه كطرف ياز . خواهد بود

روح و  یال، و خستگيخ یشانيپر خوردن و  یرگر، توسيشود، و از طرف ديم
متأثر خواهد  آنها را مكدر و ملول و  یا غم و غصه وطن و مذهب و زبان بدرجه

 یمهرها. زان خواهند شديكرد كه زن و فرزند را فراموش كرده از آنها گر
حاصله از  یهاي، و دوستیشيقوم و خو یها ، مودتیفرزند یها محبت ، یپدر

، و یديق یخود را به ب یبدرود كرده، جا ، تماما آنها را یرفاقت و آشنائ
، نه مجلس یتونس ، نه ینه تودد. و تكالب خواهند سپرد یو دشمن یاعتنائ یب

ك يچيه یافتي، نه ضی، نه دعوتی، نه جماعتیا ، نه جمعهی، نه محفل انسیحال
واده خود قادر امده، و به اعاشه خانياز پا درن یليكار نبوده، آنها كه هنوز خ در 
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. نديآيروند، و م یخانه سر كار، و از سر كار بخانه م وكور، از  باشند، سوت
ك يچيشت، نه حال و نه وقت، هيمع روزانه، و تالش  یو جسمان یروحان یخستگ
ال بخانه يخجالت ع آنها كه از . گذاردينم یآنها باق یحات اجتماعيتفر یرا برا

ها و  خانهينداشته باشند، در گوشه ما خانه و النه ينتوانند بروند، 
ر، غم زن و فرزند را يبروز آورده، بزور مخدر و مغ یف، شبيكث  یها خانه قهوه

  .ندينمايسرانه فردا را از خود دور م ات يشه مالياز خاطر زدوده، اند

ف و در جنبه يث جسم و نفس و عقل، ضعيعت جنس زن را از حيطب -زنها -٢ 
ن يست و پنجساله بعد ايب یحال زنها. كرده است یقو عاطفه و تأثر و عفت 

طفلش ناخوش و گرسنه و برهنه است، با . مردها بدتر است مملكت، بدرجات از
اش  ند، عاطفهيب یعالج و چاره را مسدود م شوهرو ضعف خود، راه  یگ لهيوس یب

شود، يملولست، متأثر م خورد، شوهرش خسته وگرفته و روحا مكدرو يم یتوسر
می گردد، بعفتش  گرد  شوهررفتن كوچه از یديترش بواسطه فقرو فاقه و ناامدخ

را با دوش  یست كه بار مصائب زندگيقوت نفس مردانه هم در او ن برميخورد،
  .عقل بكشد

گر از كثرت يشت، ديمع ین سختي، و با این اوضاع زندگيبا ا - ازدواج -٣ 
ر ينزده ساعت كار از عهده سكه با پايداشت، كس یدواريام توان  یازدواج نم

هر قدر ازدواج كم شود، . افتدينم د، بفكر زن و فرزند يايكردن شكم خود برن
شد، و نقصان  اد خواهد يه حاصله از آن زيبهمان اندازه منكرات و امراض مسر

مانده مردم،  یالت باقيش تحميدست و بازو در مملكت، و افزا ید، و كميموال
  .باشد یم ن وضعير ايناگز جه ينت

د آن از صنف ممتاز، در يك ملت، و تقليانتشار زبان قوم غالب، در  -زبان -۴ 
 یعت ادبيو طب یها بواسطه هوش فطر یرانيمخصوصا ا . است یعينوع بشر طب

خ، نسبت بزبان قوم غالب و صنف يتار كه دارند، بشهادت  ید و تعاليو حس تقل
شت و موجب يمع له يگر وسيچون د یزبان فارس. طرف نخواهند مانديممتاز، ب
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ات آن يل ادبيصدد تحص در یت افتاده، كسيست، ازاهمين یتقدم اجتماع
خواهد شد  یا خود را از دست داده، فقط لهجه یبود و رفته رفته جنبه ادب نخواهد 
ها را يها و مصريهند. آموزندينه ميبس نهين خود سيب رفع حوائج  یها برايكه بوم

اگر . ها كم استيهند یهوش ادب را يز. ديما شاهد قرار نده ن گفتهيرد ا یبرا
 یشرفتيپ خود هم  ینشده است، در زبان بوم ین زبان بوميجانش یسيزبان انگل

ن خودشان، و زبان يعه بيآنها همان لهجه شا ینها زبان بومياند، قبل از ا نكرده
كنفر يان آنها ير مها ببعد د سيانگل یاليخ استيبوده كه از تار یفارس آنها  یادب
ت يعت مستبد و حميها، بواسطه طبياما مصر. است دا نشده ين زبان پيسنده باينو

مخلوط  یسينداده، و فقط بزبان انگل است كه زبان خود را بالمره از دست  یعرب
  .اند نموده

. ستير عربيعت سخت و نفوذناپذيراز طبيغ یرانيع االنفعال ايعت نرم و سريطب
ك يش از مدت يآن ب یان رفتن جنبه ادبيفراموش شدن زبان، و از م  یمنتها برا

م، راجع به پنجاه سال يا ن باب نوشتهيآنچه در ا ون وقت الزم است و يژنراس
  .گر خواهد بوديد

 یخين اسالم، تاريس نسبت بديون بزرگ انگلياسيعداوت رجال و س -مذهب -۵ 
 یان قرآنينطق مجلس اع یصدر اعظم آن دولت، در كرس لرد گالدستون . است

در عالم  ین كتاب آسمانيتا از ا«: گفت از بغل خود درآورده، بحضار نموده و 
م، مانع يباش مستملكات خود مطمئن  ید بدوام و بقاياست، ما نبا یباق یاسم

و  ی، سعیخين شاهد تاريگذشته از ا» .بزرگ مقاصد ما در عالم قرآن است
و موافق  یعيطب یساس مذهب ملت مغلوب، امرغالب در انهدام ا مجاهدت قوم 

ن خود معتقد و باخالق يرا، تا ملت مستعمره بديز . ك و صرفه استعمار استيپلت
نسبت بافراد ملت غالب باوفا  ش متخلق و معتاد است، يخو یانتيو آداب د یمذهب

. است یم قوم غالب بر آنها سطحيو تحك ینبوده، اطاعت او نسبت بآنها ظاهر
، یو عالقمند یوفادار یشود و ملت مغلوب از رويم یت عمقين حاكميا یوقت
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را از دست داده، و  یده باطنيرد كه عقيگياطاعت قوم غالب را بر گردن م د يق
  .فراموش كرده باشد خود را  یعادات مذهب

باشد، در آن ين ميطرف عالقه اشخاص متد یلينكه خين، مذهب با ايگذشته از ا
و  یاليخ یو ب یو راحت یزان بوده، بآزاديانسان طبعا از آن گر ست كه يديواحد ق

و حافظ و  یبان و حامينكه مذهب پشتيهم ن، يبنابرا. ل استيشتر متمايب یديق یب
افتاد، و رفته رفته  نگاهدار و مروج نداشته باشد، از استعمال و اجرا خواهد 

  .فراموش خواهد شد

سها را در خصوص مذهب يانگل باور بوده، بر فرض محال كه آنقدر خوش
  .ميطرف بدانيب

و حافظ اسالم تصور  یباور بوده، آنها را حام ن اندازه خوشيم تا ايتوان یگر نميد
، و یفراموش شدن مذهب كامال كاف یج، برايمراقبت و ترو ن عدم يم و هميكن
. نخواهد ماند ین مملكت باقيهم در ا  یانت اسميگذرد كه از ديست سال نميب
 یعنيخود   یها كه از هم مذهب یقي، با تشویحيد دعات مسيد ديوقت باآن

ن را ين مملكت چه خواهند كرد؟ و چگونه اساس ديد، در ايها خواهند د سيانگل
  .افته است منهدم خواهند ساختيشهداء و مداد علماء استحكام و قوام  كه با خون 

رود  یها نينش ر ساحليطرخان و سا یمه و شمال بحر اسود و حاجيكر یتاتارها
و آنها هم . ستنديك آنها مسلمان نياند؟ امروز ده  مسلمان نبوده  یولگا، مگر همگ
دارند، فقط  یاز مسلمان یدر دهات اسم ط قوم غالب، ياز مح یكه بواسطه دور

 یث، حتي، از هرحیاجتماع بات ير ترتيز بوده، در سايدر قبرستان با روسها متما
 یولياسپان  یها نامه خانواده هرگاه بشجره. كننديت ميلب تبعازدواج، از قوم غا

پ و گوستاو و يو ژاك و فل یآنها هانر یم، تا ده دوازده پشت اساميرجوع كن
ا يآ. و حسن و ابو عبد هللاّا و عبد الرحمن است یاز آن دمحم و عل ارنست، و بعد 

هللاّا و عبد الرحمن  امروزه، اوالد همان ابو عبد و ژاك  ین هانرينست كه ايجز ا
است؟ آنها كه بقفقاز و  ت كرده ير مذهب در اسم آنها هم سراييهستند، و تغ
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در . ميگوئيدانند ما چه مياند م تركستان و هندوستان مسافرت كرده
ت هللاّا مشرف شده، و خود را يارت بيكنفر كه بزين ممالك، ينان ايشهرنش ان يم

را  یفرانسه و آلمان ی، حتیسيو انگل یزبان روس . شوديافت نميبخواند  یحاج
ات آنها را در كمال اتقان يادب سند، و ينويزنند و ميحرف م یت خوبيدر نها

قرآن  ك سطر يخبرند كه يخود ب یاز معارف زبان مذهب یبقدر یدانند وليم
عمل كردن بمراسم . اند اموختهيتوانند بخوانند، سهلست خواندن نماز را هم نينم

 یها ن زنيها و بيره منحصر است بدهاتينماز، روزه و حج و غ ل ي، از قبیمذهب
. ستين یچ فرقي، هین نواحيا یدر شهر ها ، یاروپائ یها متمكن مسلمان و زن

همان مسلمانان خالص  متعصب در مذهب و  یها نها همان تركها و تركمانيا ايآ
و  ن روز نشانده، يبا ستند كه اثر عادات قوم غالب آنها رايده پنجاه سال قبل نيالعق

 طور مذهب را از كف آنها ربوده است؟ نيا

كه  یرسم یدو نفر مال یكيمذهب منحصرند ب ین اقطار، علمايا یدر شهرها
انت با ينكه در علم و ديبا ا. ن كرده استيمع ینياعمال د یآنها را حكومت برا

اند، معهذا  بهره یبا بين تقريو تد یو از معارف اسالم نداشته،  یفرق یر اهاليسا
ه و استهزاء يتنفر و سخر طرف  یكه دربردارند، بقدر یهمان لباس یبرا
  .نديايتوانند بيرون نميمذهبان خود هستند كه از خانه خود ب هم

اند  كه قوم غالب در مدت كم ساختهيساهائين ممالك، عده كليا یاسالم یدر شهرها
ران، و برحسب يخراب و و مه هميقد ین مسجدهايمساجد، و هم ن برابر يچند

گاهها كه محل انواع فحشاء و  شيع ها و  خانهيا عمد، غالبا با ميتصادف 
  .ه استيمنكراتست همسا

 یحياد مسير اعين روز و سايكشنبه معمول، و در اي یدر روزها یل عموميتعط
 یگر بفلك بلند است، وليساها از نصف شب تا نصف شب ديكل ناقوس  یصدا

 شوديده نميك اذان شني یدر تمام شهر صدا ن هم، يديجمعه و ع یدر روزها یحت

ات و اظهار يما بوعده خود وفا كرده، بدون ابراز حس! س الوزراءيرئ یآقا
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ن قرارداد نسبت يانت شما را در عقد اير، خيناپذ خلل تعصب با منطق و برهان 
ن يفكار عامه در اد و ايم عقاينيبب م يخواهيحال م. ميران و اسالم، ثابت كرديبه ا

 ست؟يموضوع چ

ن مملكت يخود، از عموم مردم ا ١٢٩٨سنبله  ١۶ه مورخه يانياگرچه شما در ب
 یران و اسالم بحسن قبول تلقيخدمت شما را نسبت با ن يد كه ايا تشكر كرده

 ید، وليا نموده یطلب معرف هنگامه  ین قرارداد را معدودياند، و مخالف كرده
آن ادعا  بودن آن تشكر و خالف واقع بودن  یم در مصنوعد خودتان هيامروز شا

نهمه حبس و طرد يمعهذا هرگاه تجربه شش هفت ماهه، و ا. دينداشته باش یديترد
تخت، و يد، و اضداد را چه در پايا خفه كردن افكار بكار برده یكه برا  یديو تبع

را در آن  نكه شمايا ید، برايا دهيادتر ديز ر بالد، روز افزون يچه در سا
و سانسور،  یقانون نظام د و چنانچه با وجود يدانينم ید، كافيب نماياظهارات تكذ

در  كه مثل برگ درخت ) ٧۶(نامه  ن همه مطبوعات، اعم از روزنامه و شبيا
 یكنند، باز هم برايد مين رفتار شما را تنقيانات مختلف ايخته و به بين شهر ريا
گذاشته است و اگر با  یباق یدين قرارداد ترديابا  یمخالفت عموم ن شما در يقي

شود، عبوس افراد يده مير افكار عامه پاشييتغ كه در راه  یحساب یب یوجود پولها
 یمجلس و محفل، برا آنها در هر  یپروا یت بين رفتار شما و ضديمردم از ا

كند، واقعا مطلب بر خود شما يت نميكفا با قرارداد یاثبات مخالفت عموم
و سانسور مطبوعات را برداشته، مردم را در  یمشتبه است، قانون نظام هم 

ع بآراء عموم ملت يد و تطميكماه بدون تهديبعد از  د و يده آزاد بگذارياظهار عق
ن قرارداد يبا یچكس راضيه د تا بر خود شما هم ثابت شود كه يرجوع نمائ

  .ستيكش اسالم فناكن شما ن رانيا

ه يانيد، چنانكه در خاتمه بيندار یدين قرارداد ترديبا ا یاگر در مخالفت عموم
د، افراد ملت به يد بفرمائيخواهيد ميا خود از راه مفهوم مخالف، به آن اشاره كرده

ات عوام ياغراض جاهالنه و حس یعالقه بوده، دارا یمملكت ب  یقيسعادت حق
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تور داشتن آنها جنون و سفاهت، و مس ق يحكم و تصد یبانه هستند، و مبنايفر
ن يحكومت ا یاساس م بموجب قانون يگوئينصورت بشما ميقت است، در ايحق

ه ينا و آله و علينب یشما هم از طرف حضرت آدم عل. است یمملكت مل
شما باعث  یفه وجدانيو وظ یف شرعيد كه تكليا قبول نكرده یتيوص السالم، 

ملكت آنها بسعادت خواهند ميكه افراد نم یوقت . نهمه اصرار و ابرام باشديا
نه يواداشته است آنقدر بسروس د، شما را چه يل آيس ناياستعمار انگل یعني؛ یقيحق
  )٧٧(د؟ يبكن یدران خهيد و يبزن

ن مملكت را از يعموم مردم ا یعنين قرارداد ين ايمنكر !س الوزراءيرئ یآقا
غرض رآشنا و تمام آنها را جاهل و ميات غيق و وضعيبحقا است دور، ويط سيمح

ها و  ر ملل و رسالهيجات سا د؛ بروزنامهيدانيم طلب و كالش و مفتخور  و هنگامه
د آنها ينموده، مالحظه فرمائ سها رجوع ياز انگل یبعض یمقاالت بزرگان عالم حت

. ندينمايران ثابت ميا ین قرارداد براياز ا یسند و چه مضارينويچه م
ها و  كا را هم جزو كالشيامر یرس جمهويلسن رئيد ويخواهيبرحسب اتفاق م ا يآ

 د؟ياست دور وانمود فرمائيط سيمغرض و از مح مفتخورها و جاهل و 

س يكنفر رئي ی، برایدر سلطنت مشروطه و حكومت مل !س الوزراءيرئ یآقا
ت عقل و يهدا«و تنها » قتيبنفس و اتكاء بوجدان و حق اعتماد «الوزراء فقط 

ف عطا ي، جل اسمه بآن بنده ضعیتعاليبار  كه یآن اندازه قوت و توانائ یروين
را بر يز. ديبنما یريخط نخواهد بود كه اقدام به همچو امر  یكاف» فرموده است

مردم  ن يتر كنفر را عاقلينداده، و شما  یتينكه بافكار داخله و خارجه اهميفرض ا
ما . دهديرا نم ین قرارداديك چنيبشما اجازه عقد  یم، تازه قانون اساسيتصور كن

ل قراردادها را از ين قبيار بستن ايحا اختيرا كه صر یقانون اساس ال مواد يذ
  .ميآوريكرده است، بخاطر شما م هركس، ولو پادشاه مملكت سلب 

دولت و مملكت  یا دارائيدات ياز عا یكه قسمتيموارد -ست و دومياصل ب« 
كند، يدا ميلزوم پدر حدود و ثغور مملكت  یرييا تغي شود، يا فروخته ميمنتقل 
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  »خواهد بود یمليب مجلس شورايبتصو

و  یل كمپانياز تشكيامت یمل یب مجلس شورايبدون تصو -ست و سومياصل ب« 
ل و بهر عنوان، از طرف دولت داده نخواهد ي، از هر قبیعموم  یشركت ها

  ».شد

 )انحصار(ازات يامت یها، و مقاوله اعطا بستن عهدنامه -ست و چهارمياصل ب« 
ا خارجه، ينكه طرف داخله باشد يره، اعم از ايو غ یفالحت و  یو صنعت یتجارت

  ».برسد یمل یب مجلس شورايد بتصويبا

، بهر عنوان كه باشد، خواه از داخله خواه یاستقراض دولت -ست و پنجمياصل ب« 
  ».خواهد شد یمليب مجلس شورايو تصو از خارجه، با اطالع 

ا شوسه، خواه بخرج دولت، خواه يآهن  یراهها ساختن -ست و ششمياصل ب« 
ب مجلس ي؛ اعم از داخله و خارجه منوط بتصویكمپان بخرج شركت و 

  ».است یمليشورا

  .ب هردو مجلس باشديد بتصويپس ازانعقاد سنا تمام امور با - اصل چهل و ششم« 

ب يصوت آراء قبول، و بعد بتيح شده، باكثريح و تصحيد اول در مجلس سنا تنقيبا
شود، يعنوان م یمل یكه در مجلس شورايامور یول. برسند  یمل یمجلس شورا

ه، كه يمگر امور مال. خواهد رفت ن مجلس به مجلس سنا يبرعكس، از ا
  ».خواهد بود یمل یمخصوص شورا

شود مگر يات برقرار نميچ قسم ماليه -یاصل نود و چهارم از متمم قانون اساس« 
  ».بحكم قانون

بسته شده و رد و قبول آن با  یقرارداد«: ديد بفرمائيشا! س الوزراءيرئ یآقا
ن عجله ينطور است، پس چرا با اياگر واقعا ا» .است  یمل یمجلس شورا
 د؟يا آن شده یمشغول اجرا
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ن يقبول ا یكه شما برا یشيفرما ین وكاليش آمد كه هميپ یهرگاه كار طور
ده نتوانستند يدر قبول آن دارند، خجالت كشكه  یليكمال م د، با يا دهيه ديقرارداد ته

ب كنند، در يشما را تصو یكش اسالم و  ین مملكت فروشيبوعده خود وفا كرده، ا
دا خواهند يران پيا كه در ادارات يسها را با نفوذيتواند انگلينصورت كدام قوه ميا

 ین قوه ضرر حقوق كنتراتيدا شدن چنيد؟ و بر فرض پيكرد از كار خارج نما
ن يصد هزار تومان بالغ شده است، چگونه بر ايست سيرا كه اقال تاكنون بدو نها آ

 كرد؟ د يل خواهير تحميملت فق

مسلم  یداهايعبث بخود زحمت داده و در انتخاب كاند !س الوزراءيرئ یآقا
نه يده خود زميتقلب بكار برده، و بعق یع و حتيتطم د و يسه و تهديالموافقه دس

 ینكه وكاليبر فرض ا را يد، زيا دهيت قرارداد تدارك ديتقو یبرا یمناسب
 یعلما  یبدهند، خوشبختانه رأ ین قرارداد رأيشما بخواهند و بتوانند با یشيفرما

 یزيمطاع و متبع است، چ ین امور كليد كه در ايمراجع تقل یاعالم، و فقها
  .ديل كنيع و تقلب تحصيد و تطميد بتهديبتوان ست كه شما ين

اعالم و حجج االسالم است كه در مخالف  یعلما یس نوشتجات و فتاون عكيا
 ید و مذهب حقه جعفريو كالم هللاّا مج یشرع مقدس نبو ن قرارداد با يبودن ا

منتشر شده و  یلين شهر خيدر ا ن مرقومات ياند و چون عكس ا مرقوم فرموده
م كه يشويم نقدر متذكر ينظر كرده، هم ن آنها صرفياند، از نقل ع دهيهمه د

بر  ید چه بالئيدقت كرده، مالحظه نمائ ین فتاويدرست در منطوق و مفهوم ا
  .ديا آورده سر اسالم 

ن يان حجج االسالم، مخالفت ايآقا یقطع نظر از فتوا !س الوزراءيرئ یآقا
ن يد است كه مكلفيظاهر و هوا یاجماع و عقل، بقدر قرارداد با كتاب و سنت و 

د، يالجمله تدبر در قرآن مج  یاز كرده، با فين ید بيز تقلن موضوع ايرا در ا
شده  یمستغن ابد كه از رجوع بسنت بالمره ي یات مخالف آن را ميآ یشخص بقدر

  .دينماين قرارداد حكم ميم ايبر تحر
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ن قرارداد و مخالفت آن با يرد ا یات قرآن را كه براياز آ ینجا بعضيما در ا
اعالم  یعلما یقت مدرك فتاويكر نموده، در حقاست، ذ شرع اسالم نص محكم 

  .ميدهيرا بدست م

ُ ِلْلكافِرِ يَو لَْن : ١٢٠ه يدر سوره نساء آ ه ين آيدر ا. ًال يَن َسبِ ياْلُمْؤِمنِ  یَن َعلَ يْجعََل هللااَّ
ن قرار نگذاشته يبر مؤمن یكفار راه تسلط یخداوند سبحان، برا مه مباركه يكر

ن قرارداد يفرموده خداوند متعال، بموجب ا الف كه شما برخ یدر صورت. است
ن را به يارات مسلمياخت د، بلكه تمام يا نه فقط كفار را به مسلمانان مسلط نموده

  .ديا آنها واگذاشته

و  یبانيه از پشتين آيا ینه. نَ يراً ِلْلكافِرِ يفَال تَُكونَنَّ َظهِ : ٨۶ه يدر سوره قصص آ
ن را تابع كفار يقرارداد شما قشون مسلم یح است، وليصر مساعدت با كفار 

انداخته، مقاصد خود را بپوست و گوشت  ل و صرفه خود آنرا بكار يكند كه بميم
  .نديو خون مسلمانان، انجام نما

َ َو ال تُِطعِ اْلكافِرِ  یَها النَّبِ يا أَ ي: ١ه يدر سوره احزاب آ ن يَن ايَن َو اْلُمنافِقِ ياتَِّق هللااَّ
هللاّا  یصل یست كه مخاطب آن شخص شاخص رسالت پناهياتيآ ز مه مباركه ايكر
ن يخداوند رحمن در ا. باشديعموم مسلمانان م آن متوجه  یه و اله و سلم و نهيعل

 ین نهياطاعت كفار و منافق امر، و از  یزكاريو پره ین را به تقويه مسلميآ
تحت  خود  یهان را در تمام شئون و كارين قرارداد شما مسلمياما ا. ديفرمايم

  .م كفار درآورده استيامر و اطاعت مستق

ن وانمود كرده، و باطنا ياست كه ظاهرا خود را از زمره مسلم یمنافق هم كس
ل ين قبيمسلمانان در اطاعت ا یه، نهين آيگذشته از ا. دينما  یكفار كارچاق یبرا

 ١٣٨ -١٣٧ه يدر سوره نساء آ چنانكه . اد استيم زياشخاص در قرآن كر
ِر اْلُمنافِقِ : ديفرمايم ً أَلِ يبَّشِ اَء ِمْن يأَْولِ  َن يتَِّخذُوَن اْلكافِرِ يَن يماً، الَّذِ يَن ِبأَنَّ لَُهْم َعذابا

ِ َجمِ  ۀ ، فَإِنَّ اْلِعزَّ ۀ ْبتَغُوَن ِعْندَُهُم اْلِعزَّ يَن أَ يدُوِن اْلُمْؤِمنِ  َّ ً يِ خداوند سبحان . عا
ن بشارت بده كه يبمنافق: ديفرمايو اله و سلم م هيهللاّا عل یصل غمبر يبحضرت پ
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آنها : ديفرمايح و مين را تشريمنافق بعد . ا استيآنها مه یبرا یعذاب دردناك
آنها انتظار  ا از يرند، آيگين از كفار دوست ميمؤمن یهستند كه بجا یاشخاص

  .كه عزت تام و تمام مخصوص ذات خداوند استيعزت دارند؟ در صورت

َن ياَء ِمْن دُوِن اْلُمْؤِمنِ يَن أَْولِ يتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُوَن اْلكافِرِ يال : ٢٧ه يل عمران آدر سوره آ
ِ فِ  َس يْفعَْل ذِلَك فَلَ يَو َمْن    .ح استيبا كافران صر یاز دوست ینه. ءٍ  یشَ  یِمَن هللااَّ

َن أُوتُوا يقاً ِمَن الَّذِ يعُوا فَرِ يَن آَمنُوا إِْن تُطِ يَها الَّذِ يا أَ ي: ٩۵ه يدر سوره آل عمران، آ
  :ديفرماين كرده، ميخطاب بمؤمن. نَ يمانُِكْم كافِرِ يإِ  ُردُّوُكْم بَْعدَ ياْلِكتاَب 

مان به كفر يد شما را بعد از اياز اهل كتاب را اطاعت نمائ یاگر گروه
  .گرداننديبرم

َن َكفَُروا يعُوا الَّذِ يتُطِ  َن آَمنُوا إِنْ يَها الَّذِ يا أَ ي: ١۴٢ه ين سوره مباركه، آيباز در هم
هرگاه : ديفرماين است كه ميخطاب بمومن. نَ يفَتَْنقَِلبُوا خاِسرِ  أَْعقابُِكْم  یُردُّوُكْم َعلي

گردانند و خسران بار يمان برميقبل از ا د، شما را بحال ياز كافران اطاعت نمائ
  .د آورديخواه

اَء ِمْن دُوِن يَن أَْولِ ينُوا ال تَتَِّخذُوا اْلكافِرِ َن آمَ يَها الَّذِ يا أَ ي: ١٣٧ه يدر سوره نساء آ
ِ َعلَ  دُوَن أَْن يَن أَ تُرِ ياْلُمْؤِمنِ  َّ ِ ً يُكْم ُسْلطاناً ُمبِ يتَْجعَلُوا  از  یبعد از نه یخداوند تعال. نا
بواسطه (د يخواهيا ميآ: ديفرمايكرده، م ن ين با كفار، خطاب بمؤمنيمؤمن یدوست
 د؟يخدا حجت قاطعه بر خود قرار ده یابر) با كفار یدوست

ِمْن دُونُِكْم ال  ۀ َن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا ِبطانَيَها الَّذِ يا أَ ي: ١١٢ه يدر سوره آل عمران، آ
ُصدُوُرُهْم أَْكبَُر  یَعنِتُّْم قَْد بَدَِت اْلبَْغضاُء ِمْن أَْفواِهِهْم َو ما تُْخفِ  أْلُونَُكْم َخباًال َودُّوا ما ي

 ین را از دوستيمؤمن یه، خداوند تعاليآ ن يدر ا. اِت إِْن ُكْنتُْم تَْعِقلُونَ ينَّا لَُكُم اْآل يبَ  قَدْ 
ضرر استظهار  ارائه  ی، و براین نهير از مؤمنيت با غيمخصوص و محرم

  :ديفرمايبكفار، م

نداشته، دوستدار رنج و زحمت شما هستند، از  یكفار از افساد امور شما كوتاه
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  .آنها بزرگتر است یباطن یآشكار و دشمن  یدشمن ظاهرشان

اَء يأَْولِ  یُهودَ َو النَّصاريَن آَمنُوا ال تَتَِّخذُوا الْ يَها الَّذِ يا أَ ي: ۵۶ه يدر سوره مائده، آ
َ ال يَمْن  اُء بَْعٍض َو يبَْعُضُهْم أَْولِ  . نَ يَم الظَّاِلمِ اْلقَوْ  یْهدِ يتََولَُّهْم ِمْنُكْم فَإِنَّهُ ِمْنُهْم إِنَّ هللااَّ

د، آنها با يريخود دوست نگ یبرا را  یهود و نصارين يمؤمن یا: ديفرمايم
كند، همانا  یدوست از شما با آنها  یهركس) كنندينم یبا شما دوست(گر دوستند يكدي

  .ديآياز آنها بشمار م

َِّخذُوا الَّذِ يَها الَّذِ يا أَ ي: ۶٢ه يدر سوره مائده، آ نَُكْم ُهُزواً َو يَن اتََّخذُوا دِ يَن آَمنُوا ال تَت
َ إِْن ُكْنتُْم ُمْؤِمنِ ياْلِكتاَب ِمْن قَْبِلُكْم َو اْلُكفَّاَر أَْولِ  َن أُوتُوا يلَِعباً ِمَن الَّذِ  َن، ياَء َو اتَّقُوا هللااَّ

اند، و از كفار  چه گرفتهيشخند و بازير ن شما را ياز اهل كتاب كه د: ديفرمايم
  .ديريدوست نگ

َن َظلَُموا فَتََمسَُّكُم النَّاُر َو ما لَُكْم ِمْن دُوِن يالَّذِ  یال تَْرَكنُوا إِلَ : ١١۵ه يسوره هود آدر
ِ ِمْن أَْولِ   یل همراهيشانه مسلمانان را از اندك م یحق تعال. تُْنَصُرونَ  اَء ثُمَّ ال يهللااَّ

و . ر داده استن رفتار را آتش جهنم قرايا فرموده، و عقاب  ین نهيبه جانب ظالم
مردم نسبت بملل عالم  ن يك ملت مسلمان را نه فقط بظالمترين قرارداد شما يا

  .كنديع آنها ميها را تابع و مطيرانيد، بلكه اينمايل ميان متمايبخصوص اسالم

 َو ال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنا قَْلبَهُ َعْن ِذْكِرنا َو اتَّبََع َهواهُ : ٢٧ه يدر سوره كهف، آ

  ١١٧: ، ص٣ ج من، متن یدگانشرح زن

 ً كه از ذكر خدا  یمه مباركه از اطاعت كسانيه كرين آيا ینه. َو كاَن أَْمُرهُ فُُرطا
ات خدا و ياز آ یخبر یت بيو با نها(كنند يخود رفتار م نفس  یغافل و بهوا

  .داستيظاهر و هو) ندينمايكفار م ن، مسلمانان را گرفتار يباحكام د یاعتنائ یب

َن َو دَْع أَذاُهْم َو تََوكَّْل يَن َو اْلُمنافِقِ يَو ال تُِطِع اْلكافِرِ : ٢۴ه ي، آیره هل اتدر سو
ِ َو َكف یَعلَ  ِ  یهللااَّ َّ مه يه كرين آين در اياز اطاعت كفار و منافق ینه. ًال يَوكِ  بِا

نگذاشته،  ید باقيمجال ترد یمسلمان چ يه یداست كه برايواضح و هو یبقدر
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  .كرده است ات مذهب يت با قرارداد و خود شما را از ضروريضد مخالفت و

د طرف يكند، اقال بايكطرف ضرر ميدر معامالت اگر  !س الوزراءيرئ یآقا
ده آن منحصر بدالل بوده، يست كه فقط فايا معامله ده ببرد، و كمتر يگر فايد

نسبت ن قرارداد را يمنافع ا تا حال مضار و . ن معامله خسارت بكشنديطرف
  .ميران تحت نظر داشتيبا

ران را از نظر دور كرده، از نقطه نظر منافع يم موقتا منافع ايخواهينجا ميدر ا
  .ميشما نظر افكن ن قرارداد يس، بايانگل

ن قرارداد، دولت مطبوع محبوب عادل با ير، تا قبل از عقد ايكب یايتانيدولت بر
آن دولت خرسند بود،  یها بدوستينرايران قلم رفته بود و ايا در  یركيانصاف ز

شان خود را نزد يك و مناقشات با هم یتزار ه يمظالم روس یها یگذار همواره گله
آن  یايآمد از اوليم ش يآنها پ یبرا یكه اشكاليبردند و در موارديآن دولت م

ه يخورد حل قضيبكار م یكه گرهيدولت مشورت دوستانه كرده، و در مواقع
و  یسات صنعتيكشف معادن و تاس ینمودند و برايت محول مت آن دوليبحكم را 
ن يل بودند كه منافع مشروع ايس و مايانگل یهايبكمپان چشمشان  یساز راه
ظن  ن حسنيسها هم از ايانگل . د شودين مملكت عايداران ا هيسات بسرمايتأس

ش يو پكرده  ن حفظ يريتر از سا استفاده كرده منافع و مقاصد خود را بهتر و آسان
شرفت آن يار بپيبس یها بردند، سهلست بسا كارها كه دولت روس با كشمكشيم

ها با كمال يرانيمانه ايظن و روابط صم سها با همان حسنيشد انگلينم موفق 
ر بلكه بهتر از آن موفق يشرفت نظيرنج بپ چ زحمت و يسهولت بدون ه

محبوب عادل با  س مطبوع يبعد از عقد قرارداد همان انگل یول. دنديگرديم
حفظ مستعمرات  یران، برايس طالب استقالل ايرك، همان انگليانصاف ز

، در مدت یميو دوست صم یميه قديخود، باالخره همان دولت همسا  یائيآس
تنفر و انزجار كرده است كه دولت خشن بد  جلب  یا شش هفت ماه، باندازه

ران، يد ساله خود باص قات ييروس، با فشار و تض یز تزاريه بد همه چيهمسا
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اد است ين تنفر و انزجار رو بازديا یبحد. نقدر طرف تنفر واقع نشده بوديا
س، خود را در آغوش ياز شر انگل یرهائ یها برايرانيست ايد نيچ بعيه كه 
  .ندازنديزم بيبلشو

 یث از شما ممنون باشند كه بتوسط شما پرده از رويك حيد از يها بايرانياما ا
ها دوست صد و يرانيس برداشته شد، و ايانگل یدو رو ب از چهره كار، و نقا

  .ست ساله خود را شناختنديب

ن يم؛ اين جا ختم كنين رساله را در هميم ايخواهيچون م! س الوزراءيرئ یآقا
 یاديم هنوز آب و گل زيگوئيحت كرده، ميشما نص یمانهايپ است كه به شما و هم

آلوده  یليال خام، خين خيش بردن ايپ یبراد، و يا نكرده ن قرارداد يخرج ا
اورده، اصرار يربط وارد ن یب ها خسارت يرانيد، عبث به خودتان و ايا نشده

در  د كه ين بدانيقيد، و يمحل را كنار بگذار یمورد نكرده، لجاج و عناد بيب
خالص  یميمومت قديشود، و افغانستان خود را از قيه ميرلند تجزيكه ا یا دوره

جه يتام و تمام مشغول نت یهند از اقدامات خود در راه آزاد و مصر و كند يم
ها  یهوديها و  یارمن یده، حتيرس یبآزاد ر تازه يكه ملل صغ یا گرفتند، در دوره

ر بار يمردم ز ا يك قسمت بزرگ دنيكه در  یا كنند، در دورهيدا مياستقالل پ
ام، سهلست برادران خود اقو یهموطنان و حت یو مال یو فضل یا رتبه یتهايمز

خواهند افراد نوع يم یعت بشريبا وجود مخالفت عادات و اخالق و طب نرفته، 
كه  ین قرارداديك چنيند، يكسان نماي یت و دارائيثيح ث مقام و يانسان را از ح

ر و يوش و اردشيروس و داريس ران مولد و مدفن يا. ران شش هزار سالهيا
عضد الدوله  و  یران قلمرو سلطان محمود غزنويروان، ايشاپور و بهرام و نوش

ل اول و شاه يشاه اسمع یران مربي، ایو آلب ارسالن و ملك شاه سلجوق یلميد
ران پرورنده بوذر جمهر و ابو مسلم يو نادر شاه افشار، ا یر صفويكب عباس 
ر يو خواجه نظام الملك و خواجه نص یجعفر برمك و خالد و  يیحيو  یخراسان

و  یخ طوسيران موطن شي، ایفراهان ر ير كبيخان ام یرزا تقيو م یوسن طيالد
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و  یعامل یبهائ خ يو ش یراز ینيخ كليو ش یه قميبن بابو یه و عليدمحم ابن بابو
و  یاقوت حمويو  یروزآباديف یران محل نشو و نماي، ایانصار یخ مرتضيش

خ يط الرأس شران مسقي، اید كاشانين جمشياث الديو غ یالفرج اصفهان ابو 
رداماد و مال يو م یراز یايو دمحم زكر یابيفار ر ينا و ظهيس یس بو عليالرئ

و  یران مولد رودكيا ، یرزا ابو الحسن جلوه اردستانيو م یرازيش یصدرا
و حافظ و صائب  یام و سعديو خ یو ناصر خسرو و نظام یو انور یفردوس

كه تمام اهل  یدهد، قرارداديمس قرار يرا مستعمره انگل یقائم مقام فراهان و 
در انگلستان هم،  یعموم ملل عالم از آن منزجر، و حت مملكت از آن متنفر و 

ن و اخالق و يكه با مذهب و د یقرارداد متعدده بر ضد آن هستند،  یها تيجمع
ن ياست، چن یمناف ن مملكت يز ايو همه چ یو خارج یعادات و استقالل داخل

  .ستين یاجرا شدن ین اوضاع و احواليبا چن یتن مملكيدر چن یقرارداد

   ١٢٩٧حوت  ٢٩ 

  

   الباطل ابطال انتشار  ◀ 

ك خانواده ينزد ید را منحصر باعضايد عيدوبازدي، د١٢٩٩د سال يام عيدر ا

نكه نسخه متعدد شود، يا یبرا. رساله ابطال الباطل شدم س ينو كرده، مشغول پاك

مشق خط  ی، چند روزیمستوف فتح هللاّا  یهم خط را نشناسد برادرم آقا یو كس

بخط نسخ  گرفت، و يآمد، ميرون مير دست من بيكه از زينسخ كرده، صفحات

د كه كار ما تمام شده بود، يدر هفتم هشتم ع. داديب مياز آن ترت یگرينسخه د

وارد شده، ) تيهدا یقليمهد یجناب آقا(مخبر السلطنه  یحاج  یآقا یصبح

بعد از » .د، من آمدميامديد نيائيد بيع دن يظر شدم شما بدآنچه منت«: فرمودند

» .بودم یمشغول كار. ام جا نرفته چيمن امسال ه«: شان عرض كردميتشكر با

م در البراتوار تماشا يد، برويل داشته باشياگر م«: گفتم» چه كار؟«  : فرمودند
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است،  یائيميتصور كردند، عمل ش» البراتوار«  و » تماشا«م از كلمه يكن

خارج و داخل و محل كار من  نه كه اطاق يباهم بطاالر آئ» ديآيبدم نم«: فرمودند

مقدمه و  رون آورده، يز بيابطال الباطل را از كشو م یها جزوه. ميبود، رفت

ن كتاب را يا«: گفتند. شان خواندميا یآنرا بطور تفرقه برا یها از قسمت یبعض

خود مرتب  ید برايسه چهار جا بازد من امروز صبح،. ديشن یسرسر توان ينم

م، تا هروقت شب باشد تمام يآيبعد از ظهر م روم دو ساعت يحاال م. ام كرده

بود، سر ساعت موعود   یبعد از ظهر كه روز گرم بهار» .شنوميرساله را م

  .آمدند

  .شان خواندميا یم، و تا ساعت نه من تمام رساله را برايدر همان طاالر نشست

ه شهر با كمال يم نظميدانيرا چنانكه ميم، زيانتشارآن نداشت یه براليوس یول

كه بر ضرر قرارداد و بر ضد وثوق الدوله بود  یزيهرچ مراقبت، از انتشار 

سانده و با چاپ يمركب چاپ نو م با يباالخره صالح دانست. كرديم یريجلوگ

 یسهاينو ن از قرآ یكي یكاتب اصفهان یرزا مهديم. مي، چاپ كنیا روئي یسنگ

س ينو ر فرانسه مرا پاكينوشت و ترجمه انقالب كبيپدرم كه خط نسخ را خوب م

  .وآمد داشت بخانه ما رفت كرده بود، 

 یر قبايگرفت و پشت كمر خود، زيدو تا م یكيابطال الباطل را  یها جزوه

برد و با يبست و بمنزلش م یآن م یپهن خود را رو گذاشت و شال يراسته م

 ید وليطول كش یكماهينكار هم يا . آورديت ميفينوشت و بهمان كيم مركب چاپ

  .امديله انتشار آن بدست نيوس

در  ینه وثوق الدوله افتاده، و مطبوعات آزاد شده بود، روزيبعد كه كاب یچند

هم از  یا اكبر دهخدا را مالقات كردم، ضمنا مذاكره یعل  یآقا یاسيمدرسه س

رساله را  یها از قسمت یبعض . ميان بمنزل آمدشيبا ا. ان آمديقرارداد بم
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: ضمنا گفتند . مطالعه از من گرفتند یشان رساله چاپ نوشته را برايا. ميخواند

. شان رفتنديا» البته«: گفتم» دا كنم اجازه اقدام دارم؟يچاپ آن پ یله براياگر وس«

ط د كه چهار صفحه خيك نسخه روزنامه بعنوان من رسيچند روز،  بعد از 

افته، و از يص ين رساله تخصين ورق آن، بايپائ ده، با شماره سر صفحه، در يكش

حده يطبع آنرا بشكل كتاب عل ال ين وضع معلوم بود كه ناشر روزنامه خياتخاذ ا

حده هم يعل با من قرار گذاشته است، هزار نسخه : گفتنديدهخدا م یآقا. هم دارد

 یكتاب در پاورق یشد كه وقت دانم چهينم یول. چاپ كند، و چاپ هم كرد

 یگفت فرمهايم  -)٧٨( نخواست كتابها را جلد و منتشر كند  . روزنامه تمام شد

 چاپ شده را در

ن كتاب را يفقط توانستم دو جلد از ا. انبار موش زده، و از استفاده انداخته است

نا بمقواسازها يقيرا  یرم، مابقي، بهزار زحمت از او بگیخط در عوض نسخه 

گرفتند و ين دو جلد را رفقا از من ميا . واگذار كرد كه از آن جلد كتاب بسازند

ر يمد ینيام  یر قليام یكه در اصفهان بودم، آقا ١٣١١تا سال . خواندنديم

  (II)  .ن رساله را در آنجا بطبع رسانديروزنامه اخگر، ا
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 مصدق دکتر گيری موضع و الدوله وثوق قرارداد   ◀ 
قرارداد وثوق الدوله و موضع گيری دکتر    «بارۀ در ر تکميل همايون، ناص   

خورشيدی، روزگاری  ١٢٩٨و ١٢٩٧: :اينگونه به نوشته است» سال  مصدق
از دی ماه ( مجلس شورای ملی دورۀ فترت . بود سخت گذر و پرتالطم در ايران 

ظر احمد شاه و کابينه ها با ن. را می گذراند) خورشيدی  ١٣٠٠تا تير ماه  ١٢٩۴
حکومت تشکيل می شدند و پس از مدتی کوتاه سقوط می  مشورت بزرگان 

سال زمام امور کشوری آشفته را عهده  ۶بيست کابينه درمدت در حدود . کردند
شمال ايران دستخش سيطره طلبی روس ها بود که در تقابل و  ) ١.(دار شدند

جنوب ايران، صولت الدوله با سياست انگلستان قرار داشت و در  جنگ و ستيز 
روحانيان فارس مردم را به قيام عليه انگليس ها  تحريک و تهييج می  قشقايی و 

نجفعلی خان صمصام السلطنه بختياری،  رييس الوزرای کابينۀ چهل و  کردند 
مشروطيت، در زمان قحطی و اعتشاش زمام امور کشور را در دست  چهارم 

ان را ترساند و ازاو خواست که استعفاء تالش هايش احمد شاه جو داشت و
وی که حکومت نظامی دولت را لغوکرده . صمصام السلطنه  نپذيرفت . دهد
و کاپيتوالسيون       (Lianazov) همگامی هيأت وزيران قرار داد  ليانازوف وبا 
تير ماه   ٢۶در. باطل اعالم داشته بود، به حکومت خود ادامه می داد را 

احمد شاه به تقاضای روحانيان واصالح طلبان و برخالف خورشيدی   ١٢٩٧
اساسی، وثوق الدوله را به رياست الوزرايی منصوب کرد و به دستور  قانون 

  .وزيرانش به مقر دولت جلوگيری شد ورود صمصام السلطنه  و  وی از  
  :در چگونگی وضع جديد  دکتر کاتوزيان  نوشته است

نظر . است نظامی به سرکوب مخالفان پرداخته دولت جديد با اعالم حکومت«  
را  که انگلستان از طريق سفارت خود در تهران همه قضايا عمومی آن بود 

اداره محاسبات  وثوق  الدوله از مصدق خواست رييس. برنامه ريزی کرده است
احمد شاه به  اما مصدق امتناع  ورزيد و ضمن پوزش خواهی از مالياتی بشود، 
اروپا و  لش برای فرزندانش تنگ شده و مايل است سفری به او گفت که د
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  )   ٢.(سوييس  بکند
» خارجی دولت وثوق را يک دولت دست نشانده « روشن تراين که دکتر مصدق 

دانست، به همين  می » سياستی به تمام معنا استعماری « و رسالت او را  انجام 
روشنی با شناخت  اين رو به  دليل نمی توانست با آن همکاری داشته باشد و از

  :اوضاع آن روزگارنوشته است
کار،  تشکيل دولت وثوق طبق  نقشه هايی بود که چند  ماه قبل از تصدی او به «  

و در  ترسيم  شده بود و به واسطه تلقين عّمال سياست خارجی در خود دولت ها 
   )  ٣(» .خارج اجرا می گرديد

 

 لوزرايیا سيير  منصب در  الدوله وثوق
رسمی  خورشيدی به طور ١٢٩٧ميرزا حسن خان وثوق الدوله از ششم مرداد 
الوزرايی و وزارت  خود، رييس . کارش را آغازکرد و کابينه خود را تشکيل داد

صارم » کابينه قرارداد«   در کابينۀ دوم وی مشهور به . داخله برعهده  گرفت
  . ه شدخارج الدوله وزير ماليه و نصرت الدوله وزير 

دستگيرکرد  در آغاز به دستور الوزراء، ادارۀ نظميه اعضای کميتۀ مجازات را 
نفراز سران  و پس از محاکمه ، عده ای ازآنها به حبس محکوم شدند و دو 

تبعيد محکوم شدند  ظاهراً به حبس و )  ابراهيم منشی زاده واسدهللا ابوالفتح زاده (
  .هالک شدند ف گلوله قرارگرفتند و ولی به گفتۀ دولتيان هنگام فرارهد

نگرفت  وثوق الدوله به داليلی ظاهراً استعفا داد، اما مورد پذيرش احمد شاه قرار 
مخالفان  و در نتيجه با قدرت بيشتری در مقام خود ابقا گرديد و طی اعالميه ای 

فروردين   ۵سردارمعظم خراسانی در . را به شديدترين مجازات تهديد کرد
حشمت و عده  ارديبهشت دکتر  ٢٢به حکمرانی گيالن منصوب شد ودر ، ١٢٩٨

شهريور ماشاءهللا   ۶در. ای از هواداران ميرزا کوچک خان را به دار آويخت
توپخانه به دار آويخته  درميدان ) به جرم راهزنی( خان کاشی و رضا پهلوان 

)  ۴.(نيزاعدام شد) ماشاءهللا خان پدر ( همان ماه نايب  حسين کاشی ١٨شدند و در
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پديد آورد و خود را رييس  بدين سان وثوق الدوله فضای رعب ويژه ای 
  .الوزرايی قدرتمند  نشان داد

خورشيدی، جنگ جهانی اول با شکست آلمان پايان يافت  ١٢٩٧در آبان ماه 
دولت . سفارت فرانسه در تهران طی اعالميه ای آن را برمال ساخت و 

امپراتوری روسيه،  آلمان .  ان و افغانستان بدون رقيب ديدخود را دراير انگليس 
هرجهت  عثمانی، ازپهنۀ سياست بين المللی حذف شده بودند و بريتانيا کبير از  و 

در « : است نوشته     (Harold Nicolson ) هارولد نيکلسن. آسوده خاطر بود
خستگی ناپذير  يباً يک چنين  محيط مساعد، با اطمينانی وثوق الدوله، با قوتی تقر

 George  )  و با اعتقادی شبيه به يک ايمان مذهبی بود که لرد کرزن 
Nathaniel Curzon)    کردن غير  تحت الحمايه ( شروع به اجرای نقشه خود

  )     5  (» .کرد) مستقيم  ايران

مرحوم دکتر شيخ االسالمی، موقعيت فراهم آمده برای بريتانيا را به   
بزرگترين فرصت تاريخ  ١٩١٩اينک درسال « .رسيم کرده استت درستی 

تصرف  اجرای بزرگترين نقشه جهانگشايی انگليس درقرن بيستم، يعنی برای 
» بود افتاده ]  لرد کرزن[ايران به چنگ اين امپرياليست نامدارانگليس غيرمستقيم

  .در دنباله  توضيح  داده است

اين  يه ايران می خواست و حاضربود از روس ١٩٠٧تا پيش از عهد قرار داد «  
در  اما اکنون که روس ها . خوان گسترده  يغما  سهمی نصيب انگلستان گردد

خواست  لرد کرزن می . انقالب داخلی شده بودند جنگ شکست خورده و دچار
نظام   همان نقشه قديم آنها را اين بار به نفع انگلستان اجرا کند و با استقرار 

بريتانيا غير مستقيم  ايران سرتاسر خاک اين کور را تحت حاکميتمستشاری در 
   )۶(» .و بس همين بود١٩١٩ منظوروهدف نهايی قرارداد. قراردهد

اهداف  لرد کرزن ودست نشاندگان اواندک اندک فضای مناسبی برای انجام  
 و تماميت « طی نامه ای برای وثوق الدوله . خود فراهم می ساختندسلطه جويانه 
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   (S.P.R)  پليس جنوب . اعالم گرديد»  ١٩٠٧لغو قرارداد « و » استقالل ايران
هزار تومان به  به ايران واگذار گرديد و کمک انگليس به دولت ايران از دويست 

  )   ٧.(سيصد هزار تومان افزايش پيدا کرد

 را دکترمحمود افشاريزدی دردورۀ جوانی که تحقيقات علمی رسالۀ دکترای خود 
قرن،  تهيه می کرد در مقاله ای به مسألۀ ای اشاره کرده که پس از تقريباً يک 

  :باشد درستی آن مشهود است و بيانگر قضاوت  عمومی ملت ايران می تواند 

برای جلوگيری از پيشرفت روس ها به  ١٩٠٧دولت انگليس تا سال «  
اما از ... ی نمودهندوستان سياست رقابت و موازنه را در ايران تعقيب م طرف 

بدون اين که منافع . تاريخ برای خريدن اتحاد روسيه ايران را فروخت آن 
بعد از ( که در ايران داشت، ازدست بدهد، در اين وقت) اقتصادی ( 

در صدد است تا نفوذ خود را در ايران علی رغم  تمام اصول ) روسيه انقالب 
باقی نمانده است که انگلستان شک برای کسی . حقوق ملل، استوارنمايد اساسی 

به وسيلۀ ديپلماسی حيله گرو . ازسازندگان حقيقی بدبختی های ماست يکی 
  )  ٨(» .هميشه توانسته است که خود را پنهان  کند موذی 

هم زمان در پی پايان يافتن جنگ جهانی، کنفرانس صلح ورسای تشکيل 
کت در آن مجمع و بود، از ايران هم هيأتی  به شرح  زير جهت شر شده 

  :جبران خسارت های وارده، اعزام  شدند تقاضای 
 مشاورالممالک علی قلی خان مسعود انصاری رئيس هيأت  
 دمحم علی ذکاء الملک فروغی رييس ديوان عالی تميز  
 حسين عالء معين الوزراء  وزير سابق فوائد عامه و تجارت  

  ابينه  وزارت خارجه سيد ابوالقلسم خان انتظام الممالک ، رييس ک
  فرانسوی مستشار وزارت عدليه    (Adolf Perny)  مسيو ادلف پرنی 

هيأت مزبور پس از ورود به پاريس تقاضای شرکت در کنفرانس را 
دولت انگلستان  به عنوان اين که ايران رسماً بی طرف بوده «  کردند اما  ارائه 
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در کنفرانس صلح شرکت کند، در جنگ شرکت عملی نداشته است تا بتواند  و 
ايران ،  با آن که هيأت اعزامی) ٩(» .پذيرفتن هيأت ايران مخالفت کرد  با 

) قضايی مفصل و ريشه دار اقتصادی، سياسی و ( تاريخی خود را خواسته های 
دولت امريکا  کتباً در جزوه ای به آگاهی شرکت کنندگان در کنفرانس رساندند و 

  :ان دفاع کرد اماهم از خواسته های اير
دولت  دراثر مخالفت دولت انگليستان کنفرانس صلح ورسای به تقاضاهای«  

ترتيب اثر نداد و وثوق الدوله نخست وزيرهم آنطورکه بايد و شايد ايران 
لذا اين هيئت با شکست مواجه شد و . هيئت نمايندگی ايران پشتيبانی نکرد از 
الفت انگلستان با شرکت نمايندگان علت اصلی مخ. ايران مراجعت نمود به 

محرمانه با وثوق الدوله  در کنفرانس صلح قراردادی بود که به طور ايران 
مذاکره و تهيه اش بودند و به منزله خاتمه استقالل ايران به شمارمی  مشغول 

   )  ١٠(  » .رفت
 

  ) ١٩١٩( انگلستان و ايران داد قرار عقد  

داشته دی بی آن که مجلس ومردم آگاهی خورشي١٢٩٨درهفدهم مرداد ماه 
و  ميرزا حسن خان وثوق الدوله قرارداد ايران و انگليس را امضاء کرده  باشند،

مقامات بدين ترتيب رابطه و گفت و گوهای پنهانی رييس الوزرای ايران با
معظم  دولت «درمقدمه قرارداد وثوق الدوله اعتراف داشت که . آشکارشدبريتانيا 

با اوليای  درعقيده جلوگيری ازهرج مرج و ايجاد امنيت و نظم درايران انگلستان 
با مصالح  دولت شاهنشاهی ابرازموافقت نموده و حصول اين مقصود را موافق 

کمک به کابينه  خويشتن يافته و درحدودی که وضعيات عمومی اجازه می داد از 
ماهيت آن را روشن  چهارماه قرارداد ياد شده، ) ١١(» .اينجانب مضايف ننمود

  :می کند

را  دولت انگلستان با قطعيت هرچه تمام ترتعهداتی « کردن ازاستقالل ايران  ياد  
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تکرار می  ران نموده يکه مکرر درسابق برای احترام مطلق استقالل و تماميت ا
  ».نمايد

عده دولت انگلستان خدمات  هر«  به کار گماشتن مستشاران اداری  و مالی 
دولتين  متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بين  مستشار

مستشارها با  اين . توافق حاصل گردد به خرج  دولت ايران تهيه  خواهدکرد
اين اختيارات  کيفيت . کنترات اخير و به آنها اختيارات متناسبه داده خواهد شد

  .دبسته به توافق بين دولت  ايران  و مستشارها خواهد بو

دولت انگليس به خرج دولت ايران، « تشکيل قوه متحد الشکل نظامی 
منصبان و مهمات  سيستم  جديد را برای تشکيل قوه متحدالشکلی که  صاحب 

 ايران ايجاد آن را برای حفظ نظم  در داخله و سرحدات  در نظردارد، دولت 
مات مه عده و مقدار و ضرورت صاحب منصبان و ذخيره.تهيه خواهد کرد

خواهد  به توسط کميسيونی که از متخصصان انگليس و ايرانی تشکيلمزبور 
خواهد  واحتياجات دولت را برای تشکيل قوه مزبور تشخيص خواهد معين گرديد 

  .شد

تهيه  برای « .قرض دادن به ايران و در اختيار داشتن گمرکات و عايدات ديگر  
قرار  اين )  ٣( و ) ٢( ماده وسايل نقدی الزمه به جهت اصالحات مذکور در 

ويا  داد، دولت انگلستان حاضر است که يک  قرض کافی برای دولت تهيه 
عايدات  ترتيب انجام آن را بدهد، تصميمات اين قرض به اتفاق نظر دولتين از 
تا . شود گمرکات يا عايدات ديگری که در اختيار دولت ايران باشد، تعيين می 

طور مساعده  ض مذکور خاتمه نيافته دولت انگلستان به مدتی که مذاکرات استقرا
  )  ١٢(» .رسانيد وجوهات الزمه که برای اصالحات  مذکوره الزم است خواهد 

همين چهارماده يادش شده، ماهيت نو استعماری انگلستان را عليه منافع 
و  مصالح ملی ايران نشان  می دهد و به همين دليل دليل مردم و جرايد و 

جرايد  طی گرد همايی ها و تظاهرات و نگارش مقاالت  مستدل و در نيون روحا
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. مال  ساختند ايرانی داخل و خارج از کشور مخالفت عمومی عليه قرارداد را بر 
داد و هستۀ  وثوق الدوله نيز نسبت به مخالفان  قرارداد  شدت عمل به خرج 

التجار بوشهری،  عين اصلی آنان را چون ميرزا اسماعيل خان ممتازالدوله، م
ديگر را به کاشان   مستشارالدوله، ممتازالملک، محتشم السلطنه و بيست تن 

انگلستان به نام های  دو مستشار اداری و مالی و نظامی ) ١٣. (تبعيد کرد
دست    (G.Pierson Dixon)  و ژنرال  ديکسون    ( Aritage Smith)  آرميتاژ اسميت 

  .لشکری  ايران شدنداندرکار امور  کشوری و 

«  : ملک الشعرای بهار برپايۀ  طبع  و احساس  اديبانۀ  خود نوشته است
هر . دشمن از دو سو ريسمانی  به گلوی کسی انداختند که او را خفه کنند دو 

يک سر ريسمان را گرفته می کشيدند و آن بدبخت   در ميان تقال می  کدام 
ای بيچاره : ريسمان را رها  کرد و گفت آنگاه  يکی از آن دو خصم  سر . کرد

ملک الشعرا ادامه  داده  است که » تو  برادرم  و مرد بدبخت نحات يافت من با 
  )   ١۴(» .آن مرد  که ريسمان گلوی ما را رها  کرد لنين است « 

سر ديگر  رقيبی که. ملت ايران نجات نيافت) اکتبرو جريان های داخلی روسيه
خفه  دو سرريسمان را گرفت و با قدرت بيشتر، به ) انگلستان(را داشت ريسمان 

قرارداد،  و پس از شکست وثوق الدوله و لغو )  قرار داد( کردن ايران پرداخت 
  .باز دو رقيب شيوۀ سلطه گری سابق خود را از سرگرفتند

 استفتاء  از علما و روحانيان و نقش  مدّرس  

می  ه، مردم واکنش های معقول نشاناقدامات ضد ملی وثوق الدول در برابر
طلبيدند  و همانند بسياری از جنبش های سياسی، از رهبران مذهبی مدد می دادند 

  .و مشروعيت حرکات خود را جويا  می شدند

ر سندی از سوی آقای عطا آيتی در اختيار مؤسسه  تاريخ  معاصر ايران  قرا
وثوق  بالً  در روی کار آمدن که ق( ومجاهد نستوه  سيد حسن مدّرس گرفته است 
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داده اند   و عالمان ديگر در پرسش و استفتاء مردم،  پاسخ  ) الدوله دخالت داشت 
  .که به نقل آن مبادرت  می شود

  حضور مبارک آقايان حجج اسالم ادام هللا ظاللهم 
الوزرا  قرارداد بين دولت عليه ايران ودولت فخيمه انگليس  که آقای رييس

انتشار داده اند با احکام  ١٣٣٧يانيه خودشان در سيزده ذيقعده  بضميمه 
مسأله ] ؟[اسالم و مصالح مملکت ايران وعامه مخالفت دارد يا ندارد مقدسه 
حکم مسأله را صادر . اختالف و مسلمين در تکليف  خود تحير دارند محل 

  .تا تکليف  مسلمان ها  معلوم  شود فرماييد  
شرع   قرارداد مسئول عنه وعمل  به آن مخالف حاشيه اول ﷽

صفر  فی شهر .  مقدس اسالم و بر ضد مصالح و استقالل مملکت ايران است
  سيد حسن  مدّرس  ١٣٣٨

مخالف  حاشيه دوم ﷽ قرارداد مزبورمنافی شريعت مطهره و 
 حرره دمحم جسين. نص کالم هللا مجيد است

شيه سوم ﷽ قرارداد مسطور مخالف قرارداد شرع حا
  حرره االحقر علی النجم آبادی . اسالم و نص کالم الملک المنّان است مقدس 

با  حاشيه چهارم ﷽ شک نيست که قرارداد مسطور
شارع   شريفه  شريعت طاهره اسالم مخالف و عمل به آن هم مخالف قواعد  
 االحقر دمحم بهبهانی عفی عنه.  و بر خالف  نص قرآن مجيد است مقدس  

ضرورت  حاشيه پنجم ﷽ شکی نيست که اين قرار داد مخالف 
  نجم آبادی  االحقر دمحم باقر .  االسالم  يعلی و اليعلی عليه. احکام اسالم است 

مخالف  قرارداد مسئول عنه . به تعالی نستعينحاشيه ششم ﷽ و
حرره   . شرع مقدس  اسالم واساس استقالل مملکت اسالمی را هدم  می نمايد

  )  ١۵(االحقريحيی الخويی عفی عنه 
علما و روحانيان در مبارزه عليه قرارداد وثوق الدوله، از خود درايت و 

  .تبلور خاص داشت نشان دادند، اما نقش  مرحوم سيد حسن مدّرس همت 
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  : دکتر شيخ االسالمی  نوشته است
عواقب ناگوار اين وضع و اثرات از بين رفتن استقالل مالی و نظامی «  

... تر از مرحوم مدرس اصفهانی درک نکرد را هيچ کس بهتر و سريع ايران 
به نيت سود انگليسيها برده بود،دست رد   خواه که پی مبارز بزرگ و وطن آن 
سياسی اش  تملق به حريم با تحبيب و.کوشيدند می  نۀ مأموران سفارت کهسي بر

و از نفوذش برای پيشبرد مقاصد خود استفاده کنند،زد و  نزديک گردند
دکتر « و. عالی ايران را فدای مطامع خارجيان سازد  نشد مصالح حاضر 

ر انگليس شخصا به ديدا  نمايندۀ سفارت« االسالمی افزوده است که  شيخ 
کرد،علت مخالفتش را با يک   مدرس رفت و ضمن صحبتهايی که با وی مرحوم 

به صراحت »استقالل و حاکميت ايران«قراردادی که در مادهء اول آن چنين 
مدرس جوابی را که به وی داده . تر تضمين شده بود،جويا شد تمام هرچه 

مايندگان مشهورش در مجلس،به اطالع ن  درضمن يکی از نطقهای بود،بعدها 
  ) ١۶(» .  ملت رساند 

مجلس شورای ، در نطقی تاريخی  خود در١٣٠٣مرحوم مدرس دردهم آبان ماه 
کجايش بد  گفتند اين قرارداد  می آمدند پيش من ومی«: چنين  بيان کردملی 

ذکر کنيد تا  موردش را  است؟کدام يک از موادش بد است؟هرکجايش بد است،
يک نفر .نيستم من رجل سياسی !آقايان:دادم می من جواب.کنيم  برويم اصالح

  کنم در اين استنباط می آورم،اما آن چيزی که  آخوند و از رموز سياست سردرنمی
استقالل ) انگليسيها(ما : که می گويدباشد  قرارداد بد است،همان مادۀ اولش می

يکی بيايد که   اين مثل اين است.)خنده نمايندگان(  شناسيم ايران را به رسميت می
هی اصرار .شناسم می  به رسميت]تورا[ترا من سيادت !سيد:و به من بگويد

سابق خود را تکرار کردم که   چيست؟باز همان حرف جهت مخالف شما :کردند
در اين مملکت رجال .آورم از اين کارهای سر در نمی من مرد سياست نيستم و 

ه دليلی که عرض کردم،استنباط به آنها رجوع کنيد؛ اما ب سياسی فراوانند،برويد 
  .که اين قرارداد بد است ام اين است  شخصی
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ُکنه  ،اما اگر کسی در ...دادم اين جوابی بود که به طراحان و موافقان قرارداد می
شکافت،  می قرارداد را   کرد و روح و منظور باطنی اين قضيه غور ومطالعه می

خواهد  قرارداد می د و آن اين بود که اين کر فهميد و استنباط می دو چيز را آناً می
بنا باشد ايران مستقل  چون اگر . مان را از دستمان بگيرد استقالل مالی و نظامی

اش،  حيثيتش ، چه حالش، مالش، : بماند، همه چيزش بايد دست ايرانی باشد
قرارداد يک دولت خارجی  باشد، اما اين   همه چيزش بايد متعلق به ايران. اش چه

کرد، در پولش و در قوۀ  می مملکت ما شريک   را در دو چيز مهم) انگلستان(
   ) ١٧(  » ...اش و يک دليل عمده مخالفت من بود نظامی

  

   استعماری – نظامی سفير تعيين

لرد کرزن وزير امورخارجه بريتانيا ، برای انجام سياست استعماری خود 
شد،  ناميده     (Veiled Protectorate)  »الحمايکی مستور تحت« ايران که رژيم  در 

درايران  ] وزير مختاری[را به سفيری   (Sir Percy Cox) سرپرسی کاکس
را امضا  می دانست، قرارداد » امپراتورخليج فارس« وی که خود را . برگزيد

  .کرد

در مسير ]لرد انگليس[ يحيی دولت آبادی در اين باره که چگونه دولت انگليس
برای انجام  « : شيوه جديدی پيش گرفته آورده است)  ١٩١٩(ارداد قراستحکام 

تغييرداد و جای او  مقصودی که در نظر داشت وزير مختار  خود را در تهران 
کسوت  نظامی خود را  را به يک مأمورلشکری تند خوی سپرد، اين شخص که 

داشت و  سرپرسی کاکس نام موقتاً از تن در آورده و لباس کشوری پوشيده بود 
يک حاکم مقتدر نظامی که مأمور  پس از رسيدن به تهران به تهران درست مثل 

انگليس اداره کند، شروع به رتق و فتق  باشد ايران  را مانند  يکی از مستعمرات 
پشت ميز کارش  در سفارت انگليس به تمام  امور کرد و وزير مختار جديد از 
و بی پروا به رجال ايرانی می گفت صريح   کارهای کشور مداخله می کرد و 
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و روسيه توانسته ايم استقالل شما را نجات  حال که ما با شکست دادن آلمان 
کنيد وهر آنچه را که می گويم بی کم و  دهيم، حرف زيادی را بايد موقوف 

نظرمی رسد که رابطه کرزن و کاکس از حد و  به )  ١٨(» .کاست به کار بنديد
مرئوسی باالتربود و هر دوی آنها خواستار سلطه  يس و رسم ديپلماتيک و ري
قيمومت « کاکس ازکنفرانس صلح ورسای تقاضای حتی . کامل برايران بودند

مورد مخالفت سياست کلی انگليس درهند قرار  را کرد که البته » ايران 
  )  ١٩.(گرفت

  گوناگونینظريه های و موضع گيريهای  ١٩١٩ به هرحال در بارۀ قرارداد
باطنی  صرف نظراز نيات واهداف ( است ولی آن چه  صورت گرفته ديده شده 

که با نقل  بيان کوتاه  مرحوم  مهدی بامداد است ) که مشکوک به نظر می رسند
مرحوم  دمحم  « : بيانی از مرحوم کمال الملک در پاورقی آميخته شده و چنين آمده

پسرهای  من از  غفاری کمال الملک هنرمند معروف هميشه می گفت
می آيند بی  معتمدالسلطنه چشمم آب نمی خورد و هر وقت که اينها  روی کار 

  :مطلب  ، اما  اصل »اختيار می گويم که خدا به اين مملکت رحم  کند

 ١٣٣۶ازشوال ( برای دو سال ] به رياست وثوق الدوله[ اين هيأت دولت «  
مدت به پشتيبانی دولت به طول انجاميد و دراين ) ه ق١٣٣٨شوال  تا 

در اين دوره رياست . نخست وزير مختار، مقتدر و يّکه تازميدان  بود انگلستان 
را با انگلستان منعقد نمود  و ) خ  ١٢٩٨( ١٩١٩که قرار داد معروف  اوست 
به گفته  شد که دولت انگلستان . را به تحت الحمايکی انگلستان در آورد ايران 

شرح  دستمزدی  بدين  !  در ازاء  خدمات  و زحماتشان  مزبور عاقدين قرارداد 
 پرداخت،

  )تومان صد و پنجاه  و سه هزار ( وثوق الدوله  نخست وزير شصت هزار ليره 

 ليره ۴٠٠٠٠] ماليه[ وزير دارائی )  اکبر ميرزا ( صارم الدوله 
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 هفتاد و شش هزار و پانصد( سی هزار ليره . وزير امورخارجه نصرت الدوله 
  . »)تومان

  :وی اضافه  کرده است

سه  ازهر  ١٣٠۶رضا شاه  پهلوی  که به سلطنت رسيد وجوه مزبور را در سال 
« دارد اشاره ) مخبر السلطنه ( مرحوم مهدی قلی هدايت )  ٢٠(».نفر گرفت

تهران  صارم الدوله پسر ظل السلطان که حاکم  فارس بود مغضوباً با طياره به 
موقعی بود  و اين در ! ز شاه شنيدم که فرمودند نمی کشمش در ضمن ا. آوردند

 ١٩١٩داد  که مزد وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله در بستن قرار 
  )  ٢١(» .استرداد می شد

  

 سوييس به  وی سوم سفر و مصدق دکتر

که  )  احمدخان –ضياء اشرف ( در حدود پنج سال  دکترمصدق از دو فرزندش 
السلطنه  بعد از کابينه صمصام . نزد خانواده ای  مانده بودند، دور بود در سوييس

حدود يک  به بهانۀ  ديدار از فرزندان، از ايران خارج  شد و به اروپا رفت و در 
  :است وی  نوشته  . اقامت گزيد) بيش تر در سوييس( سال در آن ديار

عروف  به قرار م ١٩١٩اوت  ١٩بودم که قرار داد ] سوييس[ در آنجا «  
دکتر  دکترکاتوزيان تالش های . وثوق الدوله  بين ايران وانگليس منعقد گرديد داد 

  :مصدق را در واکنش به قرار داد چنين آورده است

- وثوق الدوله  ١٩١٩هنوز در نوشاتل سوييس بود که خبر انعقاد قرارداد «  
زير  که ارتش و ماليه ايران  از مواد  مهم اين قرارداد آن بود. انگلستان را شنيد  

تمامی  اين رويداد که به عقيده. نظرمستشاران انگليسيقرارمی گرفت
ايران را تحت الحمايه بريتانيا تبديل « وروشنفکر راديکال سياستمداران
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دکتر مصدق  تالش های خود را در ) ٢٣. (»)جمله از مصدق است(» کرد می 
  :مسير قرار داد دو 

هايی  جزوه . ان سرشناس اروپا به تبادل نظر و مکاتبه پرداختبا ايراني« .الف 
اعتراض  منتشر کرد و طی نامه ای به جامعه ملل نسبت به قرارداد مزبور 

ملی را تهيه  به همين منظوربه برن رفت تا مهر  الستيکی کميته مقاومت . نمود
  )  ٢۴.(کند و اعالميه های مخالف قرارداد را با اين مهر امضا کند

و  دکتر مصدّق يکی از همکاران و ياران خود را در مخالفت با قرارداد نام برده 
نيّرالسطان يکی از اشخاص وطن پرست بود که روزنامه « : نوشته است

بعد که  دولت وثوق الدوله تشکيل شد ... را منتشر ميکرد» صدای ايران « 
او در پاريس  و . مبا هم مربوط شديم و در تهران و اروپا همکاری کردي همه 
اعتراضات خود را به  درسوييس از مخالفين سرسخت قرارداد بوديم و من 

گروه مخالفان با قرارداد در پاريس ) ٢۵(» .ملل تقديم نموديمجامعه 
در تصميم گيری رجال سياسی ايران مؤثر  بسياری به دست آوردند و قدرت 

  .شدند واقع 

روشن کردن و تقويت اهداف  درهمکاری با دکترمحمود افشاريزدی . ب
که با همه موافقت های » ايرانی اعزام شده در کنفرانس صلح پاريس هيأت 
به دليل اهمال کاری )   و احتماالً روس ها( های آمريکايی و فرانسوی  هيأت 
هيچ ) وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله ( » مثلث حاکم « های 

باره نامه ای از دکتر مصدق به چاپ رسيده که  در اين. حاصل نگرديد سودی   
  .از آن مبادرت می شود به نقل 

خدمت جنابعالی صرف چای دروطن عزيزم آقای افشار، به مالحظه هم «  
شده  که بايد صرف خواب شود به مطالعه مذاکراتی کهقدری از اوقات مخلص 
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هيئت  [    De’leg’ation تصوير نمی کنم  که ايرادسرکار به .  بود مشغول گرديد
با اين . باشد وارد ] مقدمات[  Pre’liminaires ايران در خصوص کلمه ] نمايندگی 

را عرض می  که در اين ايام اخالصمند قدری تارک هستم معذلک  يک مقدمه 
  .کنم که از نتيجۀ آن مطلب  فوق بر جنابعالی مدلّل گردد

 ً و  اعمال مقدماتی : بردو قسمند Actes juridiquesاعمال حقوقيه] قاعدۀ[ قاعدتا
زيد  فرض کنيم . در حقوق جزايی اين مطلب خوب ثابت می شود. اعمال نهايی

نهايی را  يک عمليات مقدماتی و يک عملياتی . می خواهد عمرو را مسموم سازد
  :بايد مرتکب  گردد

 خورانيدن عمليات مقدماتی خريداری دوای سم وغيره و غيره و عمليات نهايی
ذاته  گويند فی حد Actes preparatoiresرا که به فرانسه َ عمليات اوليه . سم

جايی  فرض کنيم زيد  دوا را خريده تمام عمليات  را تا به . مورد مجازات نيست
بعد از . که موقع خورانيدن سم رسيد مرتکب شده بعد پيشمان گرديد

پس چيست که او . تايرادی بر او وارد نيس] انصراف [   D’esistement اين 
و به فارسی Acte final مسئول می دارد؟ اعمال نهايی است که به فرانسه  را 
بعد از آن که علت غايی وارد شد، اعمال . گوييم» علت غايی « ما  هم 

به عبارۀ آخری اعمال نهايی بدون اعمال . هم مورد مجازات است مقدماتی 
مؤثرومورد مجازات است که علت ممکن نيست واعمال مقدماتی وقتی  مقدماتی 

  .وارد شده باشد غايی 

کنفرانس مقدماتی  [    Conference des pre’liminaires de Paris بنابر مقدمات فوق
بعد  عرض می  توضيح تا يک درجه را ( تا يک درجه صحيح است ] پاريس

ا کنفرانسی ر هر يک دو نماينده ) از پنج  دولت( زيرا از دول معظمه ) کنم
مقدمات بدون  البته ابن .  تشکيل دادند که در آنجا مقدمات صلح را حاضر نمايند

روزی که نمايندگان  هم Actes Final . مؤثرنمی بود  Actes Final يک علت غايی 
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عهدنامه را امضا  حاضرشده ] ورسای[    Versaillesتمام  دول متخاصم  در
به کنفرانس صلح  مايندگان ايران کردند واقع گرديد  پس بنابراين در خواست ن

   .شده است  Conference des  pre’liminaires de Paris تقديم  نشده بلکه  به داده 

بايد  که   Actes Final اما اين که عرض شد تا يک درجه صحيح است اين است 
ازاين  بعد . آرا ممتازمی نمايد غايی باشد و مؤثر  Final به صوری که صفت 

رسيدند  به اين  مرحله  که . گر مراحلی برای پيمودن در پيش نباشدمرحله دي
ولی ما می  ) خذی الغايات اترک المبادی( ديگر مستغنی از مراحل مقدماتی باشند

اين که در هر  بينيم که بعد  از اين مرحله مراحل يا مرحلۀ ديگری هست نظربه 
مجلس و تا تصديق  يک  مملکتی دو محلس بايد اين مقدمات را تصديق نمايند يا

  .نشود اين عمليات مقدماتی هيچ  يک مؤثر نيست

بن  [  D.Bonfils از نقطه نظر پراتيک و مشهور امروزۀ مؤلفين به طوری که 
يعنی  امضاء معاهده  توسط نمايندگان  سياسی علت غايی است : می گويد] فليس

چنين کنفرانسی ل ازمی گويند صلح به سبب فالن کنفرانس برقرار و کنفرانس قب
) تهيه کردندهمين کنفرانس ده نفری پاريس که زمينۀ صلح رامثالً (

Pre’liminaires  لح  را تهيه می نمايدص.  

غايی در ولی ازنقطه نظراثرو نتيجه به طوری که ديشب عرض کردم علت 
Ratification     ]عمليات  تا او نباشد تمام . مجلس يا مجلسين می باشد] تصويب

عهد نامه را  در اين صورت کنفرانسی هم که نمايندگان .  دماتی بی نتيجه استمق
درحکم کنفرانسی  امضا  نموده اند در حقيقت ولو اين که مشهور اين طورنيست،

پاريس را که  ] بروشور[   Brochureنمايد تهيه می است که مقدمات صلح را
باز، بندگی خواهد شد  باشد عرض شد می فرستم دراينحا نبود اگر در نوشاتل 

   )  ٢۶(» مصدق  –ديگرعرضی ندارد 
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 قرارداد برابر در شاه احمد  

ايجاد آرامش نسبی دراروپا و آغاز  قمری پس از ١٣٣٧پانزدهم ذيقعده 
وهيجان مردم عليه قرارداد وثوق الدوله، احمد شاه به اروپا عزيمت کرد و  شور 
ت الدوله  وزری امور خارجه وی دراين سفرنصر. از مدتی وارد لندن شد پس 
همراهی می کرد، يک هفته زودتر وارد لندن شد و لرد کرزن دربارۀ   را 

داد و پذيرايی از شاه ايران و شيوه های ديپلماتيک در راضی کردن وی  قرار 
پذيرش قرارداد و پذيرايی از شاه ايران و شيوه های ديپلماتيک در  به 

لرد کرزن به احترام وزير .  داد رايزنی کردکردن وی به پذيرش قرار راضی 
درآن نطق مفصلی دردوستی و مودّت  ايران ضيافتی برپا کرد و خارجه 

زمان ورود احمد شاه تجليل مفصلی از وی به . با ايران پاسخ گفت انگلستان 
  . کرد امپراتورانگليس مهمانی باشکوهی به افتخاراحمد شاه برپا. آمد عمل 

جداگانه ) عموی احمد شاه( السلطنهت ناصرالملک و نصرنصرت الدوله و 
 با احمد شاه گفتگو کردند تا رضايت وی را در باالتفاق چندين بار و 

 :قرارداد جلب نمايند، که موفق نشدند و احمد شاه جواب داده بود پذيرش 
جهنم هر چه می شود، !  نيست من اين جمله را درنطق خود بکنجانم ممکن «

رانگليسی ها مايل نيستند من الساعه جامه دانم را برداشته، از لندن  اگ بشود و 
با آن که ناصرالملک به احمد شاه پيغام فرستاد ) ٢٧(» .می شوم خارج 

جمله از نطق را حذف فرماييد سلطنت  قاجاريه را در خطر انداخته و  اگراين «
مانی مجلل اما احمد شاه درمه) ٢٨(».را منقرض خواهند کرد قاجار سلسله 

ديگری    لرد کرزن مهمان . امپراطورانگلستان، از قرارداد سخنی به ميان نياورد
نرفت و در  در منزل خود به افتخارشاه ايران برگزار کرد، شاه بازهم  زيربار 

ايران و انگلستان  اميدواريم که اگر قراردادی بين دوليتن « : نطق خودچنين آورد
  )  ٢٩(»ايران باشد تصويب  مجلس شورای ملی  بسته شود بايد با موافقت و

مرحوم ملک الشعرای بهار که با وثوق الدوله و برادرش قوام السلطنه عناد 
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  :   دشمنی نداشت، در مورد  موضع گيری احمد شاه نوشته است و 

ايران  من از چند تن از همراهان شاه شنيده ام که روزی که بنا بود شبش شاه «  
منعفقد شده  ت پادشاه انگلستان در باب قراردادی که بين دولتين در مجلس ضياف

برای شام آوردند  بعد از آن که صورت نطق پادشاه  انگلستان . است صحبت کند
و حتی قبول آن  شاه از تصديق قرارداد ( و قرارشد که جوابی تدارک نمايند 

ز تصديق هرگ زد و گفت کسانی که پول گرفته اند تصديق کنند، من  سرباز
نصرت الدوله  اين جواب اسباب پريشانی حواس همراهان شد به . نخواهم کرد

او نيزهرچه   متوسل شدند و فايده نبخشيد عاقبت ناصرالملک را پيش کشيدند 
جرايد منتشرشد،  دست و پا کرد به جايی نرسيد و باالخره جواب داد اين که در 

من کشوری  رداد، مملکت درباب قرا« تدارک گرديد که مفادش اين بود 
شده به صّحه  دموکراسی است و بايد اين قرار داد مجلس شورای ملی ارجاع 

که بعد از پادشاه  من درسرميز حاضربودم « :آقای لقمان الدوله می گويد»  برشد
خانمی . رسانيد »  مملکت دموکراسی« انگلستان شاه نطق خود را به عبارت 

الشعرای بهارافزوده  ملک . دموکراسی بود گفتپهلوی من بود عصبانی شده به 
کار خودت ضايع «   گويند بعد از اين شب ناصرالملک به شاه گفته بود : است

اگر « :ديگرگفته است معلوم نيست احمد شاه  در اين مورد يا درمورد » کردی 
  )  ٣٠( » .مملکتی پادشاه باشم در سوييس کلم فروشی کنم بهتراست تا در چنين 

ً اسناد بريتانيای کبير را درارتباط حوم مر را در دکتر شيخ االسالمی که دقيقا
قرارداد و موضع گيری احمد شاه مورد بررسی قرار داده و با نوشته  ارتباط با 

اما سلطان احمد «: همراهان احمد شاه هم آشنايی داشته، چنين آورده است های 
زبان فرانسه می داد، چيزی در   قاجارکه جواب نطق پادشاه انگليس را به شاه  
نگفت، حتی روز بعد از مهمانی ناهار شهردار لندن باز هيچ  گونه  قرارداد  باره 

ناشی  که بی گمان ( به قرارداد ايران وانگليس نکرد، اين عمل ملوکانه اشاره ای 
جرج  اسباب تکدر خاطر ) از تأثير اندرز خير خواهانی ايرانی در فرانسه بود
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شاه که در  ولی احمد . شد) باالخص لرد کرزن( مسئوالن سياسی بريتانيا  پنجم و
اين قرارداد تا  طی اقامتش درسوئيس و پاريس پی به اين نکته برده بود که عقد 

خارجيان مؤثر بوده  انظار چه حد در پائين آوردن حرمت سياسی کشورش در
الفان قرارداد ندهد و دست مخ است چاره ای جز اين نداشت که بهانه  بيشتر به 
گرفتن در چنين مسأله ای که  به عنوان پادشاه يک کشور مشروطه از موضع 

را به دست مستشاران انگليسی  منافی استقالل حقيقی ايران بود و زمام کشور 
  )   ٣١(» .می پيرد ، خود داری  کند

 و وبر پايۀ اسناد و روايت های تاريخی، احمد شاه  طّماع، پول دوست، ترس
نيست  هيچ سندی در دست  .نبود»وطن فروش« تحت تأثيرکامران ميرزا بود اما 

جالبی توجه  دکتر شيخ االسالمی به مطلب . که وی خائن به ايران معرفی کند
در لندن، بی تأثير   کرده  که بی ترديد در روايت های مربوط  به اقامت احمد شاه 

  .نبوده است

مردم  انقراض سلسله قاجارجعل شد و بر دهن اکثريت ه بعد ازکازافسانه هايی «  
احمد شاه  ايران نشست، از همه رايج تر داستانی بود داير بر اين که چون سلطان 
را با آن  قاجار در ضيافت پادشاه انگليس نامی از قرار داد نبرد و موافقتش 
م کردن عل اعالم نکرد، انگليسی ها خط و نشان برايش کشيدند و چند سال  بعد 

برايش ترشيدند  رضا خان پهلوی درصحنه سياست های ايران رقيب زورمندی 
را برچيده و خود  بود، سلسله قاجار » خواسته انگليسی ها « که سرانجام چنانکه 

اين افسانه را منصوب  دکتر شيخ االسالمی )  ٣٢(» .مالک تاج و تخت ايران شد
حسنعلی ميرزا نصرت السلطنه  ق و به ناصر الملک قراگوزلو نايب السلطنه ساب

سياسی «رابه گونه ای  کاتوزيان همين مسألهدکتر. عمومی احمد شاه می داند
  .بيان کرده است» تر

ها  سال ها بعد از سقوط احمد شاه ، نقلی در مورد اين سخنرانی بر سر زبان «  
و  دم افتاد وهر چه رضا شاه و دمحم رضا شاه نامحبوب تر شدند، در اذهان مر
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بيشتری  حتی سياستمداران و روشنفکران ازهر صنف و طبقه  گسترش و قوام  
با )  الدوله نصرت (می گفتند احمد شاه مخالف قرارداد بوده ولی فيروز . است

بود، به او  عمويش نصرت السلطنه که با او صميمی و از همراهان او درلندن 
سخنرانی، يکی  بعد از .  ياد کندگفته اند در سخنرانی اش به خوبی از قرار داد 

گفته اند  که با اين   به وی )  معلوم نيست کدام ولی احتماال فيروز( از دو نصرت 
  :است کاتوزيان افزوده » کارش سلطنتش را بر باد  داده است 

ذکر  که خود داری شاه از لوترمی رفت وی افزودجقصه ازاين هم «  
. ا مصمم به براندازی سلسله قاجارکرددرسخنرانيش انگلسی ها ر قرارداد 
ظهور رضا خان و تأسيس دولت و سلسله پهلوی همه  ١٢٩٩/  ١٩٢١  کودتای 

همان تصميمی اوليه !) يا دقيقتربگوييم جادويی( از اجرای استادانه مراحلی 
به هر حال موافقان سلسله قاجارو مخالفان آن و طرفداران  ) ٣٣  ( » بودند

. رخان مختلف المشرب نظرات کوناکونی ابراز کرده اندپهلوی و مو سلسله 
ضد  دکتر مصدق نيزدرمجلس چهاردهم مطلبی بيان کرده که در لفافه هم  )٣۴  ( 

روشن  برای من مثل روز « . رضا شاه وهم پندی به دمحم رضا شاه می تواند باشد
رار ق زيرا موقعی که شاه در لندن حاضرنشد در دعوت دولت انگليس از . بود

اگر  داد اسمی  ببرد و آن را بشناسد، با اين که ناصرالملک به او گفته بود 
افزود و  شاه وطن پرست بر مقاومت خود . مقاومت کند از سلطنت خلع  می شود

به نيکی  برای شاه  چه باالتر از اين که  امروز  نامش . از قرار داد اسمی نبرد
درعمر کسی به  شود کم است و شايد برده شود حوادثی که موجب بلندی نام می 

حوادث استفاده  کنند و  خوشبخت کسانی که از اين  . اين حوادث تصادف نکند
  )  ٣۵( ».هرناماليمی بسازند بدبخت آنهايی که خود را مطيع پيش آمد نموده وبا 

زيارت عتبات خورشيد احمد شاه پس از پايان سفردراروپا و ١٢٩٩خرداد ١٣در
  ۴گرفت و در  ق خرمشهر وارد تهران شد و مورد استقبال قرار از طريعاليات 

و ميرزا حسن  تير ماه، وثوق الدوله  رييس  الوزرا  از کار خود کناره گرفت 
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مستعفی گرديد  آبان ماه  ١٣مشيرالدوله به رياست الوزرايی انتصاب يافت  ودر
 ٢۵ای او در استعف و سپهدار اعظم  رشتی رياست الوزراء ايران شد و پس از 
عين الدوله خواست  دی ماه، احمد شاه از مستوفی الممالک، مشيرالدوله و حتی 

و دوباره سپهدار  که رياست الوزرايی را قبول کنند اما هيچ  کدام نپذيرفتند 
اسفند ماه همان سال  بهمن ماه عهده دار دولت گرديد و در سوم  ٢٨رشتی در 

آنچه در قرارداد وثوق  ر را يکسره  کرد و کودتای سياه  سيد ضياء رضا خان کا
حتی (بدون قرارداد رسمی  الدوله، انگليسی ها می خواستند، به صورت ديگری 

به مرحلۀ ) بود» کربه مرده  « که به قولی چوب زدن به  ١٩١٩ابطال قرارداد 
   .امپرياليسم بريتانيا تحقق  پيدا کرد » استادانه  و جادويی « اجرا درآمد و اهداف 

  

 ششم  مجلس در  داد قرار و  الدوله ق وثو  تاريخی  محاکمه

مردم ايران، محافل سياسی و روزنامه های فارسی داخلی و خارجی، به 
های گوناگون از قرارداد و چگونگی و چرايی مطرح شدن آن، و  شيوه 

مردمی عليه تحت الحمايکی و نقش احمد شاه و نمايش ابطال آن، سخن  ميارزات 
ايرانيان به نوعی در موضع گيری امريکا وفرانسه عليه قرارداد. گفتند می 

  .در پهنۀ جهانی پديد آورده بود» حقانيت مبارزاتی « احساس 

وثوق  خدمت ( وموافقت با قرارداد ) خيانت وثوق الدوله (بحث مخالفت باقرارداد 
آغاز سلطنت  همچنان در ) نيرومند کردن ايران در برابر بلشويسم الدوله درمسير

مستوفی الممالک به  پی از کابينه  فروغی، در برگزيدن . رضا شاه ادامه  داشت
نمايندگی مردم تهران را  رياست الوزرايی در مجلس ششم که دکتر مصدق نيز 

.  قرارداد را به داوری  کشيد برعهده داشت، به گونه ای تاريخی وثوق الدوله و 
و داليل خود را بيان داشت اما  د خود دفاع کرد  با آن که وثوق الدوله از قراردا

وثوق الدوله و نقد دقيق قرار داد  مخالفت دکتر مصدق  با اقدامات چندگانه  
  (III)  .  فوق العاده پيدا کرد ، در تاريخ سياسی ايران  درخشش   ١٩١٩



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٦٣٨                                                                      ٣ج

  

  

  

  :مآخذ و توضيحات ◀ 

(I) نشر »جلد اول  –ر سيمای احمد شاه قاجا«- دکتر دمحم جواد شيخ االسالمی
    ۴٣٠ – ۴٣۴صص  - ١٣٧۵ –  گفتار 
(II) شرح زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری دوره «.عبدهللا مستوفی

 ۵ - ١٢٠: زوار، صص: تهران: ، نشر   ٣جلد » قاجاريه 

 (III)    قرارداد وثوق الدوله وموضع گيری دکتر مصدق«تکميل همايون،ناصر «
، صص      ٩٩شماره  - ، سال پانزدهم ١٣٩٣ارديبهشت  - ينفرورد - مجله بخارا  

٣۵٣٣٠  -   ٧  

  مستوفی عبدهللا
 تحصيالت. يافت تولد تهران در ١٢۵۵ در گركانى، نصرهللا ميرزا حاج فرزند

 و فقه و وعربى فارسى ادبيات سپس داد، انجام زمان عرف مطابق را مقدماتى
 منصب فاميلى سنت قطب ق.ه ١٣١٠در. كرد تحصيل بيان معانى و اصول
 رسائل و خط حسن تعليم به و داد نمى انجام كارى عمال ولى گرفت استيفا

 امور وزير مشيرالدوله خان نصرهللا ميرزا كه ق.ه ١٣١٧در. پرداخت مى
 سياسى علوم مدرسه تأسيس به خارجه وزارت كادر تأمين براى وقت خارجه

 مدرسه ساله چهار دوره و شد اول شاگرد ورودى كنكور در وى نمود مبادرت
. درآمد خارجه امور وزارت در استخدام به و داد پايان يك نمره ديپلم اخذ با را

 چندى از پس و بود پطرزبورگ در ايران سفارت اتاشگى وى مأموريت اولين
 شاه على دمحم سلطنت كه بود هيئتى جزو ق.ه ١٣٢۵ در. شد سفارت سوم نايب

 به و يافت انتقال تهران به آن از پس. كرد اعالم انگليس و فرانسه دربار به را
 به صغير استبداد از پس. گرديد منصوب وزارتخارجه در روس اداره معاونت
 شوستر مورگان وقتى. شد وزارتخانه آن دفتر ورئيس رفت ماليه وزارت

 رئيس و مترجم خان عبدهللا ميرزا شد كل دار خزانه و آمد ايران به امريكايى
  . داربود عهده دارى خزانه در را مستقيم ماليات اداره رياست هم چندى. دفتراوبود
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 رياست به نوبت چند در داشت قرار قحطى در ايران كه اول المللى بين جنگ در
 و منعقد ١٩١٩ قرارداد كه الدوله وثوق دوم كابينه در. شد برگزيده تهران ارزاق
 الباطل ابطال عنوان تحت اى اليحه و بود قرارداد نمخالفي از وى شد منتشر
 ايراد و حمله مورد الدوله وثوق شدت به اليحه اين در. داد انتشار را آن و نوشت
 به مربوط اتهامات اين البته كه بود داده او به سوءاستفاده هاى نسبت گرفته قرار

 اين دست ودخ ماليه وزارت دوران در الدوله وثوق. بود خانوادگى اختالفات
 خانواده به را پرمداخل و مهم مشاغل و كرد، كوتاه مالى كارهاى از را خانواده

 رياست به بعد و شد عايدات تشخيص اداره رئيس كودتا از پس. بود سپرده خود
 سياسى علوم مدرسه در هم سالى چند. گرديد منصوب ماليه محاكمات ديوان

 تجارت محكمه رياست و برد عدليه به را او داور ش ١٣٠۶ در. كرد مى تدريس
 و اصفهان كرمان، خوزستان، فارس، عدليه رياست ترتيب به بعد. داد او به را

 عدليه، وزير صدراالشراف طرف از ش ١٣١٣ در. سپردند او به را آذربايجان
 در و غربى آذربايجان استاندارى به ١٣١۶ در. شد امالك و اسناد ثبت كل مدير

 تهران به ١٣١٩ در و گرديد منصوب شرقى آذربايجان استاندارى به ١٣١٨
. افتاد اتفاق تهران در ١٣٢٩ در او وفات. گرديد متقاعد چندى از پس و احضار

 مجلد سه در كتابى و پرداخت خود خاطرات تدوين به بازنشستگى دوران در وى
 نوشت قاجاريه دوره ادارى و اجتماعى تاريخ يا من زندگانى شرح عنوان تحت

 آثار وى از. است قاجاريه دوره در ايران تاريخ مهم منابع از يكى ترديد بدون كه
 خان ابوالحسن دختر با جوانى در مستوفى عبدهللا. است باقيمانده نيز ديگرى

 و كرد تحصيل نفت رشته در او فرزندان از يكى. كرد ازدواج فخرالملك
   .شد پتروشيمى شركت عامل مدير سرانجام

  
سوم  جلد  »ايران معاصر نظامی و سياسی رجال حال شرح« لی  دکتر باقر عاق

  ١۴١٨ – ١۴١٩، صص  ١٣٨٠ –نشر گفتار و نشر علم  –
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شرح زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری  :پی نوشت ها  ◀
 »دوره قاجاريه 

الراشی و . البته رشوه چيزی نيست كه برضايت طرفين معامله حالل شود -)١(
در اينجا اين حالل شدن . فی انسار قول بزرگان دين ما است المرتشی كالهما

كنايه از رعايت شرطی مضمر است كه المحاله راشی بقدر پوليكه مايه گذاشته 
 :شايد اين كنايه از قصه ذيل گرفته شده باشد. است بتواند استفاده كند

گويند پيرزنی از پسرش كه براهزنی مشغول بود خواهش كرد برای كفنش 
پسر در يكی از راهزنيهای خود يك توپ . ای كه حالل باشد تدارك كند هپارچ

از صاحب آن تقاضا كرد . پارچه سفيد كه برای كفن مناسب است بدست آورد
اين سرقت را بر او حالل نمايد و در مقابل استنكاف صاحب قماش، بدبخت را 

ل را بمادر همينكه اين كفن حال. بباد كتك گرفت كه صدای حالل حاللش بلند شد
تحويل داد، مادرش پرسيد آيا من ميتوانم بحالل بودن اين كفن اطمينان داشته 

تر چه  حالل حالل صاحبش بآسمان ميرفت، از اين حالل: باشم؟ پسر گفت
 .ميخواهی

زرد شدن سبيل جو كنايه از رسيدن موقع درو و بدست آمدن غله و اين  -)٢(
 .ارداصطالح در ميان دهاتيها خيلی رواج د

كشيدن، سينه پهن كردن، شانه كشيدن، كنايه از مذاكرات ) قد و باال(شاخ  -)٣(
افتد كه همين مذاكرات اكثر  خشن است كه بين افراد دو دسته مخاصم اتفاق می

مقدمه نزاع و جنگ ميشود و باصطالح امروز كه از زبان اروپائی ترجمه 
: عرب هم گفته است. كرد اند ميتوان جنگ سرد را بهمين معنی استعمال كرده

 .الحرب اولها كالم، جنگ از حرف و شاخ و شانه كشيدن شروع ميشود

ای كنند يا او را لچر نمايند با اين  وقتی بخواهند به مهيب بودن وارد اشاره -)۴(
 .فهمانند تعبير مطلب را می
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توبره كردن چيزی و زدن آن بسر كسی كنايه از واگذاری تام و تمام و  -)۵( 
تر  نحصاری آن چيز بآن كس ميباشد كه اگر بخواهند نسبت بشخص ذينفع مؤدبا

 .باشند، توبره كردن و بكول او گذاشتن ميگويند

خواننده عزيز البته بمن حق ميدهد كه در اين مورد نسبت بانگليس، مؤدب 
 .نباشم، زيرا واقعا خواب غريبی برای كشور ما ديده بودند

دامنگير وثوق الدوله هم شد، زيرا بعد از اين تاريخ نحوست اين قرارداد  - )۶(  
جز چند روزی كه بعنوان وكالت بمجلس رفت و چند روز ديگری كه در كابينه 
مستوفی الممالك وزير شد، در هيچيك نتوانست دوام و قوامی پيدا كند، هميشه در 

مراجعت از اواخر كابينه آقا داداشش احمد قوام هم كه بايران . اروپا بسر ميبرد
 .كرده است در حال انزوا و اكثر با كسالت مزاج در سليمانيه افتاده است

ها گرفتار سانسور ميشد آنها كه ميخواستند اعم از حق يا  هروقت روزنامه -)٧(
باطل چيزی را بمردم بفهمانند با صفحه ژالتينی مطالب منظور را چاپ و باز 

تاده و باين وسيله مقصود خود را ها فرس از ترس مأمورين نظميه شبها بدر خانه
اتفاق . انجام ميكردند، و چون شبها منتشر ميشد شبنامه موسومش كرده بودند

افتاد كه اين اوراق برای مقاصد خصوصی يا تهمت و افترا باشخاص هم  می
 .بكار ميرفت و مورد سوء استفاده هم واقع ميگشت

نگليسی ترجمه شده و اصل آن اين قرارداد و مراسله ضميمه آن مسلما از ا -)٨( 
بنا بگفته لرد گرزن بشرحی كه بعد از اين خواننده عزيز در همين قسمت از 
همين جلد مالحظه خواهد فرمود كلمه بكلمه انشاء آن مرحوم و ترجمه آن بوسيله 

زيرا با اينكه . دان سفارت آن دولت بعمل آمده است های فارسی يكی از انگليسی
های  نقص است در سياق جمله های اروپائی معنی آن بیبرای آشنايان بزبان

بندی بطرز زبان اروپايی زياد است كه هيچ  فارسی آن ضعف تأليف و جمله
 .ای از زير دست او بيرون بيايد مترجم ايرانی راضی نميشود چنين ترجمه
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 فرانك در آنوقت بپول ايران دو عباسی قيمت داشته است -)٩(

وشته بود شاه پنجاه سانتيمتری كشور خود را به پنجاه روزنامه فيگارو ن - )١٠(
 .سانتيم بانگليسها فروخت

گربه «. ها گربه را قنداق ميكنند و سر دست گرفته، ميرقصانند دختربچه -)١١(  
مغز و مايه بچگانه است كه برای تعميه مردم بآن  كنايه از كارهای بی» رقصانی
 .اقدام كنند

در جيبش گذاشته و قسم ميخورد كه من كسی خروسی دزديده و  - )١٢(
ميخواهم قسمت را باور كنم ولی با دم خروس : صاحب خروس گفت. ام ندزديده

 كه از جيبت بيرون مانده است چه كنم؟

 .از اين قصه مثل شده است» دم خروس از جيبش بيرون است و قسم ميخورد«

ضيه قيام خيابانی اين همان اغتشاش بود كه باالخره بدعوی استقالل و ق -)١٣( 
 .منجر شد

اين لقب را . سيد ضيا الدين مدير آنروزی رعد، و وكيل امروزی يزد -)١۴( 
برای دفعه اول روزنامه فكاهی تنبيه درخشان بجناب ايشان داد و باين لقب 

 .معروف بودند

های رعد آنروزها واقعا داد  اين كابينه، كابينه مستوفی الممالك و شماره - )١۵(
ای از آنها بقلم  شايد پاره. و نامردمی را بر ضد اين مرد شريف ميدادنامردی 

 .ميرزا علی حسن مونس بود

 است، ولی اين مصاهرت سرنگرفت» خلعتبری«مقصود پسر سپهساالر  - )١۶(

 .چنانكه پيش گفتيم اين مصاهرت سرنگرفت -)١٧( 

ی در بادكوبه اين حاكم ميرزا عليمحمد خان بنی آدم بود كه بعد از كنسول - )١٨(
و چند صباحی وكالت، بمعاونت وزارت خارجه و چندبار بمعاونت وزارت 
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داخله و حكومت كردستان و بروجرد و لرستان و باالخره بايالت آذربايجان هم 
ميلی شاه فقيد واقع شده و  رسيد، ولی در اين شغل آخرش كمی طرف بی

اده و بالمره منزوی نشين و در چند سال آخر عمرش سامعه را از دست د خانه
 .شده بود

ها در گيالن بود كه مثل روسها، طرف تعرض  برای استقرار انگليسی - )١٩(
 .قوای ميرزا كوچك خان نشوند

كاريهای حاكم، سردار معظم خراسانی و بخصوص اعدام  برای بيهوده - )٢٠(
چند نفر بيگناه بود كه از ميان جمعی، كه بيجهت دستگير شده بودند بعالمت 

 .رمزی كه حاكم عادل پای اسم آنها گذاشته بود باالی دار رفتندق

اين رئيس ماليه، ميرزا احمد خان آذری بود، كه بعد از خدمتی كه در  - )٢١(
فشار بمردم در كار نان تهران صورت داده، مقدمات رجوع اين شغل را بموليتر 

 .صوب شدبلژيكی فراهم كرده برياست ماليه و بعد بكفالت حكومت گيالن من

اساس بكسی دادن و  كنايه از وعده بی» شيره بسر كسی ماليدن« - )٢٢(
 .بچيزهای پوچ سر او را گرم كردن و اغفال اوست

قدما رسم داشتند برای پاك كردن مو روغن بسر ميماليدند و با شانه زدن بسر 
شايد كسی شخصی را فريب داده بجای روغن . چرك الی موها را ميزدودند

يشتر مايه جلب كثافت است بسرش ماليده و بعد از اين واقعه بوده است شيره كه ب
 .ای فريب دادن مشهور و مصطلح شده باشد كه اين جمله بمعنی استعاره

اساس بكسی دادن يا  كنايه از وعده بی» دعا بگوش كسی خواندن« - )٢٣(
ز گول كردن لهجه كرمانی و بعقيده من بهتر ا. بعبارت ساده گول كردن اوست

 .گول زدن مصطلح تهرانست

كنايه از گول زدن يا بقول كرمانيها گول كردن و » كاله پر كردن« - )٢۴(
ای گول خورده و مغبون شده باشد  مغبون كردن است مثال اگر كسی در معامله
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 .اند ميگويند، خوب كالهش را پر كرده

لدوله بود اول وهنی كه بقدرت شوستر وارد آمد، از رفتار مرحوم عالء ا -)٢۵( 
كه تحصيلداران ماليه را كه برای مطالبه بقايای سنواتی ماليات او رفته بودند 

 .كتك زده از درب منزل خود راند

كه چرا قشون دول متخاصم در خاك : دمكراتها بعين الدوله ايراد ميكردند - )٢۶(
ماه و بر اثر همين استيضاح، كابينه افتاد و يك! رويه ميكنند؟ ايران اقدامات بی

 .زمامدار ماند مملكت بی

پهلوان اين مبارزه جناب آقای دكتر دمحم مصدق وكيل فعلی مجلس شورای  - )٢٧(
 .ملی است كه در آنوقت معاون وزارت ماليه بود

 .مشار الملك - )٢٨(

يكی از آنها رئيس محاكمات را بدروغ متهم كرده بود كه بر اثر محاكمه  - )٢٩(
صورت مجلس اين محاكمه ! محكوم بتوبيخ شداداری در مجلس مشاوره عالی، 

 .تر است واقعا خواندنی، حكم و نتيجه آن خواندنی

گندم كه در ماه اسد بسی و پنج تومان رسيده بود، بواسطه سختگيريهای  - )٣٠(
 .احمد آذری بچهل تومان ترقی كرد

 در آن دوره هم مثل اين دوره رسم بود در اين كميسيونها كه برای اسكات - )٣١(
هميشه در ضمن ساير اعضای كميسيون كه رأی آنها . عامه تعيين ميشوند

غرضی او معتقد باشند تعيين  دستوری بود يكنفر هم كه دوست و دشمن به بی
در اين كميسيون . نظری خود را بر مردم مدلل كنند طرفی و بی ميكردند كه بی

آنمرحوم بضديت  زيرا. هم برادرم آقا ميرزا رضا را بعضويت معين كرده بودند
 .ها معروف بود با بلژيكی

برادرم هم در كميسيون تا توانست معايب كار را بنظر ساير اعضای كميسيون 
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رساند ولی باالخره آنها رأی دستوری خود را اظهار كرده، آقا ميرزا رضا را 
من از گفته آنمرحوم است كه هواخواهی شديد بعضی از . در اقليت گذاشتند
 .ام را در اينجا متذكر شده اعضای كميسيون

 .كن وثوق الدوله بودند اين سه نفر از بازاريها و كارچاق - )٣٢(

خوانی مسجد  ايست كه وثوق الدوله بعد از برهمزدن روضه مقصود بيانيه -)٣٣( 
 .عبد الحسين و تبعيد مؤسسين آن بقزوين، در جرايد پايتخت منتشر كرد - شيخ

توالسيون است كه كابينه صمصام السلطنه بآن مقصود اعالن الغای كاپي -)٣۴( 
 .مبادرت نمود

ملت ايران اين قرارداد را كه تمام اين بيانات برای اثبات بيچارگی او و  -)٣۵( 
واداشتن بقبول آن بود رد كرد و فاتحه بی الحمد برای عاقدين آن خواند و بحمد 

جلو ميرود و عنقريب ها ظاهر گشت بلكه روزبروز ب هللاّا نه همين خالف اين گفته
ثابت خواهد شد كه يكمن ماست چقدر كره و يكمن آرد چقدر فطير دارد و اگر 

مايه و ورنيامده است  امروز كره قدری پر دوغ و فطير واقعا فطير و قدری بی
ها را هم مرتفع و انشا هللاّا عليرغم اين  بزودی بخواست خدا اين منقصت

خدا بقدمهای شما قوت ! بجلو بجلو. جوانان. مانيم سرائيها از هيچكس وانمی ياوه
من هشت نه ماه است كه وارد هفتاد و چهارمين . و به مغز شما توانائی فكر بدهد

ام و اگرنه حاضر بودم همه جا قدم  سال زندگانی خود گشته و از كار عملی افتاده
من از . بقدم با شماها باشم ولی بدانيد كه دعای خير من در همه جا با شماست

 .آيد كار ديگری برنمی

 .اين گفتار مشار الملك است -)٣۶( 

اگر بخواهيم شرح انتخابات اين دوره تقنينه را بنگاريم و جزئيات  -)٣٧(  
انتخابات هريك از اشخاصی را كه در زمان رياست وزراء شما، بعنوان وكالت 

يرا، كمتر ز. اند استقصاء كنيم، يك كتاب بايد بنويسيم از طرف ملت تعيين شده
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ايست كه وكالی آن بآزادی انتخاب شده، تهديد و تطميع و حتی فشار و  نقطه
 .شالق، سهلست عوض كردن اوراق و آراء در آن مداخله نداشته باشد

ما برای نمونه، از پشت دروازه تهران تا اقصی بالد مملكت، و از مليون با 
يكنيم، تا معنی وكالی حرارت، تا وزرای باوجدان، برای شما چند مثالی ذكر م

فرمايشی كه در اينجا و ساير مواقع اين رساله بآن اشاره كرده، و خواهيم كرد 
برهان و منطق ميخواهيم  اقال بر خود شما پوشيده نمانده و تصور نفرمائيد ما بی

 .بشما افترا بزنيم

از انتخابات ورامين و خوار و ايوان كيف و كشمكشهای بين مدير روزنامه 
ميگذريم، زيرا خود شما )  ٣٨(با عضو عاجز كميته جعلی دمكرات  ايران

ها نخوانده باشيد، از شكايتهای طرفين كه  مناقشات آنها را اگر در روزنامه
اند، مطالب را كامال استنباط  محاكمه اين كار را خدمت حضرت اشرف آورده

ندارم مأمور فقط انتخاب دماوند را شاهد ميآوريم كه صاحبمنصب ژا. ايد فرموده
من خدمت خود را بخوبی انجام داده و امر دولت را در نهايت «: دماوند ميگفت

ام، و با همين شالق كه در دست دارم بر سر مردم زدم، تا  صحت اطاعت كرده
در » های شما ترين پارتی يعنی با حرارت«مطابق دستور مركز، آقای صدرائی، 

 ».دماوند وكيل منتخب شد

صی بالد مملكت و منتخب شدن وزراء هم، انتخاب شما از فارس، از انتخابات اق
و نصرت الدوله از كرمانشاهان، و مشار الملك از سيرجان، و معتمد السلطنه 

 .اخوی شما، از سرخس را مثال ميآوريم

هزار ورقه است، و  ١۵ايكه از مركز برای انتخاب شيراز رفته  كليه تعرفه
. ايد أی از اين دار العلم انتخاب شدههزار و كسری ر ٢۵حضرت اشرف به 

برای ساير . كه اين فرع زياده بر اصل از چه راه حاصل شده: خودتان ميدانيد
با اينكه قبال . پانزده هزار ورقه تعرفه در شيراز منتشر شد. خوانندگان مينويسيم

خيلی اقدامات برای وكالت حضرت اشرف بعمل آمده بود، بعد از اخذ رأی، 
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بموجب تلگراف مركز، استخراج . كه اكثريت را حائز نخواهيد شدحس كردند 
آراء چند روزی توقيف و بجای صندوق درب مسجد را قفل و مهر كردند، و از 
طرف والی چاتمه سرباز هم در مسجد گذاشته شد ولی شبانه از سوراخ بام 
 مسجد، آدم پائين رفته، مقداری ورقه نوشته در صندوق انداخت و مقداری از

 اوراق صندوق را بيرون آورده، منتهی چون مجال

 بقيه در حاشيه صفحه بعد

در اين موضوع يكی از معاصرين در . مير موسی خان مشيری قوزی) ١(
 :چكامه مفصلی شعری هم سروده و گفته است

 نديده خوار، نماينده اهالی شد  جزای حسن عمل بين كه مير موسی خان

ه رای بصندوق ميريزند بهمان اندازه خارج شماره نبود كه بهر عده كه ورق
كنند، اين بود كه سروكله حضرت اشرف بجای پانزده هزار رأی با بيست و پنج 

 .هزار رأی از صندوق بيرون آمد

 تا بداند مؤمن و گبر و يهود،كاندرين صندوق جز لعنت نبود مولوی

راج آراء با در انتخاب نصرت الدوله از كرمانشاهان، همين اختالف نتيجه استخ
اوراق منتشره موجود، ولی تفاضل آن هفت هزار رأی است، نه ده هزار، يعنی 

مثل شيراز . ای كه از مركز برای انتخاب اين واليت ارسال شده است تعرفه
پانزده هزار ورقه بوده و شاهزاده واالتبار بسعی حاكم محل، يعنی برادر خود با 

فقط تفاوتی كه انتخاب ايشان با . اند هبيست و دو هزار و كسری رأی انتخاب شد
انتخاب شما دارد، همان تفاوت پختگی و خامی بين پدر و پسر است چه باز در 

كاری شاهزاده فرمانفرما، صورت ظاهر و  شيراز بواسطه پختگی و كهنه
محفوظ و در دادن تعرفه و اخذ رأی و مهر شدن درب مسجد منتهی درجه 

از راه پائين كردن آدم از سوراخ گنبد مسجد  صحت عمل ظاهری بخرج رفته، و
 .و عوض كردن اوراق، كار انتخاب شما صورت گرفته است
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ولی، در كرمانشاهان البته جوانی و خامی ساالر لشكر حكمران تحمل آنقدر 
چه، هر يكنفر . اند پيشبينی و فكر نياورده بزور اسلحه اخوی را انتخاب كرده

ر بدست با يك تعرفه، يكدسته ورقه، كه اقال لری كه وارد انجمن ميشده موز
محتوی ده دوازده رای بود بصندوق ميانداخته است، بدون اينكه انجمن نظارت 

 .جرأت اعتراض داشته باشد

برای فرمايشی بودن انتخاب مشار الملك از سيرجان، هيچ دليلی بهتر از 
اطر آورده، تلگراف خود اهالی نيست كه ما سعی ميكنيم عين مضامين آنرا بخ

 :در اينجا نقل نمائيم

 »از كرمان بتهران«

مقام منيع حضرت اشرف آقای رئيس الوزراء دامت شوكته، حاكم سيرجان پس «
هركس تعرفه نگيرد ده تومان جريمه : از نشر اعالن انتخابات، اعالم كرد

ها را  ميشود، ما هم تعرفه گرفته از خوف جريمه نزد حاكم برديم، او هم تعرفه
هائی را كه  خوذ داشته روز اخذ آراء كليه صاحبان تعرفه را احضار، و ورقهما

خودش قبال نوشته و لوله كرده بود، با تعرفه تسليم ماها نموده، و برای اينكه 
های رای را  ها بين راه عوض نشود، با نظارت مأمور و مفتش لوله ورقه

خدا شاهد . منتخب شدپس از استخراج مشار الملك نامی . بصندوق آراء ريختيم
شناسيم،  است، تا آنروز چنين اسمی را نشنيده بوديم، و تا امروز هم او را نمی

امضاء جمعی از » اگر خوب و بدی شد، بر عهده خود حضرت اشرف است
علما و مالكين و تجار و ساير طبقات اهالی سيرجان برای اينكه از انتخابات 

ون تلگراف كوهپايه را كه جزو شهر كرمان هم شاهدی آورده باشيم، مضم
 .حوزه شهر است در اينجا ذكر ميكنيم

 »از كرمان بتهران«

در كوهپايه انجمن نظار تشكيل، . مقام منيع رياست وزراء كپيه وزارت داخله«
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دو نفر سرباز درب انجمن ايستاده هركس تعرفه ميگرفت، تعرفه را از او مأخوذ 
ما باين كار . سربازها گفتند. ض كردكريم خان رئيس انجمن اعترا. ميداشتند
 .مشار اليه بشهر شكايت نمود. مأموريم

اهالی كه ديدند . احضار و توقيفش كردند و انجمن نظاری از نو تشكيل شد
هركس تعرفه نگيرد، ده تومان : حاكم اعالم كرد. تعرفه نگرفتند. اينطور است

حاكم داده بود در های رأی كه  مجبورا تعرفه گرفتيم، ورقه. جريمه ميشود
صندوق ريختيم، چون آراء در شهر استخراج ميشود نميدانيم وكيل ما كيست، 

ليكن شش نفر از ماها در موقع گرفتن تعرفه . هركس باشد بما دخلی ندارد
. تومان از آنها جريمه گرفتند، جريمه را هم پس نميخواهيم ۶٠حاضر نبودند 

رده اين شصت تومان را جزو ماليات فقط استدعا داريم بحال ما فقرا رحمت آو
امضاء جمعی از اهالی كوهپايه كه . نفرمائيد كه همه ساله از ما دريافت دارند

 .مالی محل نيز بر صحت عرايض آنها تصديق نوشته است

. اما برای انتخاب برادر شما از زورآباد سرخس، هيچ مناسبتی نميتوان فكر كرد
حل با مرو، و خدمات مرحوم ميرزا دمحم قوام قرب جوار اين م: مگر اينكه بگوئيم

باعث » افسروديهيم را بر باد داد«الدوله، جد ايشان كه در آن سرزمين 
معروفيت محلی ايشان شده و اهالی كه سكنه دو سه آبادی بيش نيستند باكثريت 
چهار هزار و چهارصد رای، بپاس خدمات آن مرحوم ايشان را بالطوع و 

 .طور بايد باشد وكيل زورآباد همين. انتخاب كردند الرغبه، بوكالت خود

چون شاه بخيال . قوام السلطنه برادر رئيس الوزراء، والی خراسان بود - ) ٣٨(
او » جبران خرجيات«تغيير او افتاده بود و ميخواست صمصام السلطنه را برای 
جات خيلی برضد اين  بآنجا بفرستد، چه درخراسان و چه در تهران، روزنامه

شاه هم بهمين واسطه ديگر در جلسات شورای وزراء . خيال قلم فرسائی كردند
و . كه تازگی قرار گذاشته بود هميشه با حضور خودش تشكيل شود حاضر نشد

در حقيقت از اين تاريخ، ديگر بين شاه و رئيس الوزراء صفائی در كار نبود؛ 
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ی تهديد بعزلش هم جات تهران و مشهد واقعا خيلی هتاكی، و حت زيرا روزنامه
. كردند و كنفرانس مدرسه تدين هم برای همين قماش تهديدها ميبايست منعقد شود

  .منتهی شاه از اين خيال منصرف و زمينه كنفرانس هم عوض شد

زبان فرانسه وكنايه ازسوءرفتاراداری وباالختصاص نشنيدن  اقتباس از -) ٣٩( 
 .انه بر ضرر افراد استحرف حسابی ارباب رجوع و گرفتن تصميمات جابر

 .هنوز قانون استخدام كشوری وجود نداشت ١٢٩٨در  - )۴٠(

كنايه از رودرماندن و رودربايستی كردن و مجامله و » از رو رفتن« - )۴١(
مساهله است و اين كنايه در اين بيست سال اخير وارد صحبت و محاوره شده و 

ه طرف با سماجت كاری بد تعبيری نيست و بيشتر در موردی استعمال ميشود ك
 .را انجام نمايد و طرف ديگر را محجوب نمايد

 .پدر اين سيد در عتبات معروف بدالور بود -)۴٢( 

ها  هر وقت انگليس. اين قرض، تا زمان سلطنت پهلوی پرداخته نشده بود -)۴٣( 
پول عاشقی بكيسه «: مطالبه ميكردند، دولت ايران در حقيقت بآنها جواب ميگفت

شما عاشق استعمار ايران بوديد و پولهائی در اين راه خرج » .رددبرنميگ
. مورد است مطالبه اين قبيل پولها كه هيچ سند استقراضی هم ندارد، بی. ايد كرده

ولی چون در دوره پهلوی كارها بطور محرمانه ميگذشته اين قرض زوركی را 
ها را كدام وزير  ضچنانكه تا اين اواخر كسی نميدانست كه اين قر. هم پرداختند

 .تصديق كرده، و كدام وزير پرداخته است

در اينوقت هنوز دولت عراق وجود متمايزی نداشته و در حقيقت جزو  - )۴۴(
 .مستملكات انگليس بشمار ميآمد

 .چنانكه نگذاشتند -)۴۵( 

سيد ضياء الدين مدير رعد و مدير روزنامه ايران، بيشتر از سايرين باد  - )۴۶(
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 .لقاب ميكردندببوق اين ا

 مهاجرين -)۴٧(  

خواننده را متوجه ميكنيم كه كلمات و جمل اين قسمت از بيانيه را درست  - )۴٨(
 .در نظر بگيرند و با نطق خياط دروغين كه بعد بآن خواهند رسيد تطبيق فرمايند

تا اينجا بيانات خياط جعلی، با آنچه سابقا از بيانيه در اين مورد نوشته  - )۴٩(
طابقه ميكند و از اينجا ببعد اشاره بباقی بيانيه است كه آنچه مناسب با مقام شده، م

 .بوده است، از قول خياط مزبور بطور اقتباس و اقتطاف ايراد شده است

اشاره بآخركار است كه از كاركناره كرده، و بفرنگ مهاجرت خواهد  - )۵٠(
 .كرد

 .اين مفتش كمال الوزراه محمودی بود -)۵١( 

رميتاژاسميت مفتش انگليسی است كه برحسب همين قرارداد برای ماليه ا - )۵٢(
 .آورده بود

بعد از چهار ماه مرو كه يكی از بلژيكيها بود رئيس شده و ضرابخانه  -) ۵٣( 
 .براه افتاد

 ٧٠: ، ص٣ ج شرح زندگانی من، متن

مقصود دمحم وليخان خلعتبری سپهساالر است، كه در زمان رياست  -)  ۵۴( 
اء خود تشكيل كميسيون مختلط را كه نمايندگان دولتين هم در آن عضويت وزر

داشته، و در حقيقت مقدمه اجرای دو منطقه نفوذ بود بهمين طرز، با اشاره 
  .باجبار پذيرفت

كاسپارا پيگيان كه در رياست وزرای سيد ضياء الدين مدير سابق  - )۵۵(
د و باندرول برداشته و از ايران روزنامه رعد مبلغ معتنابهی از وجوه اداره تحدي

 .نميدانم بكجا فرار كرد، و شايد بعدها، در اروپا حساب را با سيد تصفيه كرد
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رقص از كارهای طبيعی بشر و شايد كمتر كسی باشد كه در دوره  - )۵۶(
كوبی و حتی دست افشانی  زندگی خود در يكی از مواقعی كه بوجد آمده است پای

آوازه خوانی هم همين حال را داشته و هيچكس يافت  هم نكرده باشد، چنانكه
 .نميشود كه در مدت عمرش ترنم ننموده باشد

ای  نميدانم در عهد حجريا بعد از آن دوره يا در ادوار بعد و در هرحال در دوره
بتن بين رؤسای آنها ختم ميشد، در يكی از  كه نزاع بين طوايف و اقوام بجنگ تن

های دو قوم برای جنگيدن  ايفه اتفاق افتاد و شايد رئيساين نزاعها كه بين دو ط
ريش سفيدان دو قوم ميانه افتاده و جنگ را بمصالحه واگذار . بتن حاضر شدند تن

تر بود در ضمن شرايط مصالحه شرط كرده دختر رئيس  طرفی كه قوی. كردند
تر  تر، در حضور او و سران قوم رقص بكند كه صلح پايدارتر و محكم ضعيف

طرف با همه ناهنجاريهای اين شرط چون چاره نداشت برای خير رساندن . شود
مجلس رقص دختر خانم . ريزی رضا داد بافراد جامعه خود و جلوگيری از خون

تشكيل و اشخاصی كه در صورت مجلس مصالحه قرار بود در اين جلسه 
 .حاضر شوند، هم حاضر شدند

پدر البته پهلوی رئيس . ش وارد شدندهمينكه مجلس روبراه شد دختر خانم با پدر
فروشی را  ولی دختر از آنها بود كه كم. قوی نشست و دختر مشغول رقص شد

حال جائز نميدانند و آنچه از پير استاد داشت در اين رقص اجباری بكار  در هيچ
همين كه بمنزل برگشتند، پدر . بسته و چندين بار بهلهله حضار سرافراز شد

ما مجبور بوديم كه اين كار ناهنجار : خطاب قرار داده گفت دختر خود را طرف
و بسنگ تمام !! را بكنيم، ولی تو اجباری داشتی كه اين خوش رقصی را بكنی؟

مصطلح شدن اين كنايه از اين حكايت كه شايد با واقع هم مطابق !! تحويل بدهی؟
 .باشد بيرون آمده است

س اين هيئت سفارت و جناب رئي» مشاور الممالك«عليقلی انصاری  - )۵٧(
مرحوم مشاور . اند يكی از نمايندگان آن بوده» معين الوزراء«آقای حسين عالء 
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. الممالك در كابينه قبل وزير خارجه و آقای حسين عالء وزير فوايد عامه بودند
حسن وثوق كه كابينه خود را تشكيل كرد چون با اين دو نفر نميتوانست 

ان را ببندد و حاجت به همكاری هم فكرهای خود قرارداد بين انگليس، اير
داشت آنها را ببهانه كنفرانس صلح از ايران به پاريس پرتاب كرده چنانكه 
ديديم در كار آنها هيچ اقدامی ننمود و بعد از چندی نصرت الدوله را بسمت 
وزير خارجه برای كارچاقی قرارداد بپاريس و لندن فرستاد و مشاور الممالك 

برای اينكه اگر بتهران بيايد در محافل و مجالس سبب عدم پيشرفت  را شايد
مأموريت خود را آفتابی كند بسفارت كبرای تركيه فرستاد، و چنانكه در آتيه 
خواهيم ديد مشاور الممالك در تركيه بود كه كابينه قرارداد افتاد و كابينه مشير 

رای فوق العاده به الدوله او را برای عقد قرارداد دوستی بسمت سفارت كب
 .مسكو مأمور كرد و شد آنچه شد

استعمار يك كشور بمعنی طلب عمران و آبادی آن كشور است كه دول  -)۵٨( 
اروپائی بعنوان عمران وآبادی جمعی از اهالی و پولدارهای كشور خود را بآنجا 
ميفرستادند و اهالی بدبخت را گرفتار مضيقه زندگی كرده برای كشور و كيسه 

 .د اقداماتی مسلما بر ضرر بوميها بعمل ميآوردندخو

اند كه بفارسی استثمار ترجمه  بالشويكها لغت ديگری برای اين عمل فكر كرده
 .ميشود

البته استثمار معنی واقعی استعمار را بهتر ميفهماند زيرا دول استعمارچی اگر 
تا همان در تربيت اهالی و بهبود اوضاع كشور مستعمره اقدامی هم ميكردند 

از طرف ديگر لغت استثمار . حدود بود كه برای منافع خود الزم داشتند نه بيشتر
داری كوتاه  با مقصود بالشويكها كه در هرحال از انتشارات بر ضد سرمايه

تاز ميدان كمونيست  ولی چه بايد كرد؟ كه روسها كه يكه. آيند مناسبتر ميباشد نمی
لفظا خيلی مذمت ميكنند نه همين بر ضد ملل اند اين استثمار را كه از آن  شده

اند معمول ميدارند، بلكه نسبت باهالی بدبخت  ديگر كه بزور با خود متحد كرده
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روسيه بيش از همه جا مشغول استثمارند و اين لغت اختراعی آنها بعمل آنها 
  .ها صدق ميكند بيشتر از عمل استعمارچی

انداختند و معنی آن اين  نفی بكار میقدما اين جمله را فقط در موارد م -)۵٩( 
ام كه  من در بيانات بعضی ديده و شنيده. بود كه چيز مهمی از شب نگذشته است

چون پاسی از «: مثال ميگويند. اين جمله را در مورد مثبت هم استعمال ميكنند
 ».شب گذشته است موقع رفتن است

نوز پاسی از شب ه«: اصل مثل. و اين طرز بيان مخالف استعمال قدما است
اين مثل . ميباشد، يعنی هنوز وقت باقی و تازه اول كار است» .نگذشته است
 :نظيری دارد،

كه فقط در مورد استعمال با هم فرق دارند كه » .ای شب دراز است بجا نشاشيده«
 .حاجت بتشريح ندارد و از خود دو مثل مورد استعمال پيدا است

ماليه امروز را در نظر داشته و باين  ممكن است خواننده عزيز وضع - )۶٠(
ها بود كه در متن  جمله متن ايرادی دارد، ولی در آنروزها كار ماليه ايران همين
امروز هم . آوردند بآن اشاره شد و متخصصين خارجی هيچ از آن سر در نمی

ای از موارد خاص بخصوص برای ماليه خيلی  همانطورها است جز در پاره
خارجی نيستيم، زيرا دكترهای اقتصاد خودمان همه چيز  محتاج به متخصصين

آيند، ولی چه بايد كرد كه ما دست از  فهمند و از عهده هركاری بيرون می را می
تبعيت افكار خارجه برنميداريم، بايد سايرين بگويند تا ما به چيزی معتقد بشويم 

ه ميخواهند يا شايد دعوت متخصصين خارجی بيشتر برای آن باشد كه بسايرين ك
در معامله با ما كالهی از ما بربايند حالی كنيم كه عقيده پروفسور بسالژيدل مرد 
دانشمند بتمام معنی هم مطابق نظريه ماست يا حساب نفت را مسيو روسو 

من از قضا با اين دو نفر . بدل فرانسوی هم مثل ما تشخيص ميدهد محاسب بی
مذاكره نفت با دولت انگليس كه آشنائی و خصوصيت پيدا كردم و در زمينه 

برای تشخيص همين موضوع اين دو نفر مرد دانشمند متخصص غير قابل انكار 
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اگر بگويم معلومات آنها چيز . را از فرانسه خواسته بوديم با آنها مذاكره كردم
زيرا راه راست جز يكی و . ای بمن نياموخت حمل بر خودپسندی نفرمائيد تازه

منتها چه بايد كرد كه انگليسها بحرف اين . نيستحرف حق جز يك كلمه 
دانشمندان هم متقاعد نميشوند و وزير ماليه ما را وادار ميكنند كه بقول قماربازها 

اليحه سراپا مضر بحال ايران را بمجلس ببرد و همينكه رد » پر كالغ«در يك 
ا را شد از اعضای كار شكايت كند كه چرا مطالب اداری را بوكال گفته و آنه

 !اند بحقيقت آشنا كرده

بندند و مشغول كار خود  گذاريها نمی چه خوب است كه جوانهای ما بندی باين گله
له اگر كاله ملت برداشته ميشود عامل يا عاملين آن معرفی  هستند كه لدی

ای  بينيم اعليحضرت همايون شاهنشاهی از سفر آمريكا با چه روحيه تا به. ميشوند
اند سايرين نميتوانند حقوق حقه ما را  كه در اين مسافرت دانستهمراجعت فرمايند 

 .بدهند

در دوره ديكتاتور، در قسمت اخير اين موضوع عملی شده، منتهی  - )۶١(
 .متخصصين امريكائی و آلمانی بودند

در ايالت آقای حاجی مخبر السلطنه، در فارس، اين موضوع تحقق پيدا  - )۶٢(
 .كرده بود

  .ر صد و پنجاه سال قبل اروپائيها در امريكا معمول ميداشتندبطوريكه د - )۶٣(

اين الغاء فقط روی كاغذ بود و عملی شدن الغاء كاپيتوالسيون از موقعی  - )۶۴(
است كه تأسيسات قضائی جديد در مملكت بموقع اجرا رسيده، و يكی از مفاخر 

 .عهد مرحوم پهلوی است

ينست كه با وجود الغای و باز از مفاخر عهد مرحوم پهلوی ا - )۶۵(
كاپيتوالسيون، باز هم اتباع خارجه حق داشتن ضياع و عقار و مستقل در ايران 

اند، در  ومرج سياسی دست و پا كرده نداشته، و مكلفند كه آنچه هم در ازمنه هرج
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 .مقابل قيمت بافراد يا دولت ايران واگذار نمايند

ها  كه ذكر آن توهين بمرده ضرب المثل شدن اين جمله داستانی دارد -)۶۶( 
ها را از گور بيرون  اجماال دزدی بوده است كه برای دزديدن كفن مرده. است
كفن دزد ديگری . آورده و بعد از برهنه كردن آنها را سرميداده، ميرفته است می

رحم : ها را مثله ميكرده است و اصل مثل پيدا شده كه گذشته از بردن كفن مرده
ايست كه ترجمه آن از خيلی قديم در ادبيات  ول، عربی و از امثلههللاّا النباش اال

 .فارسی وارد شده است

آقايان دمحم مظاهر استاد دانشگاه و علی دمحم اويسی معاون فعلی وزارت  - )۶٧(
 .پيشه و هنر

يكی از اعضای اين » جناب آقای مصطفی عدل«آقای منصور السلطنه  - )۶٨(
لی نبودن عريضه و حفظ ظاهر جناب آقای اكبر بعدها برای خا. كميسيون بودند

مسعود وزير ماليه وقت را بعضويت اين كميسيون معين كردند، ولی آقای 
مسعود امروز و صارم الدوله آنروز هيچوقت در كميسيون حاضر نشد و عمال 

آقايان اويسی و مظاهر استاد دانشگاه شاهد . مأمورين ايران يكنفر كمبود داشتند
  .باشند ين گفته میحی و حاضر ا

ابواب مخفف ابوابجمع و اصطالح محاسباتی و در موردی استعمال  - )۶٩(
پائی، پای شخص صاحب جمع كه رسيدگی بحساب و  ميشود كه مأخوذی بی
 .منظور است قلمداد كنند

  .موضوع مثنوی شيخ بهائی و معروف است -)٧٠(   

شتر . يد بود بدم شتر بستای دم خود را در موقعی كه شتری خواب گربه -)٧١(  
با «: سرنگون شد از او پرسيدند اين چه وضع است گفت كه برخاست گربه 

  ».ام بزرگان وصلت كرده

  .بود» يكتومان«در آنروز هنوز دالر مطابق با ده قران  - )٧٢( 
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  ٩۶: ، ص٣ ج شرح زندگانی من، متن

و هيچ اين قماش  كه در بلعيدن اين مملكت داشت، نيز چند دفعه بما قرض داده
آمدی شما را مجبور كرد كه استقراض را  آيا چه پيش. است شرايط در بين نبوده 

شرايط ادای فرع و استهالك اصل هيچ  كه بايد ساده و با ربح ارزان بوده، و جز 
ماليه و ساير دوائر،  شرط ديگری را حاوی نباشد به استخدام عمال انگليسی در 

دولت در قشون مشروط نموده، و استقالل منصبان آن  و رياست صاحب
و داخلی يك دولت، و هستی يك ملت را در عوض استقراض چند  خارجی 

دست داديد، و دولت ايران را مستعمره انگليس  ميليون تومان، با ربح گران از 
 كرديد؟

سازی نداشته،  ملل ديگر هم هستند كه از خود اسلحه» .اسلحه الزم داشتيم، نبود« 
هيچيك از آنها استقالل خود را برای خريد اسلحه كهنه،  رين ميخرند، از ساي

  .اند وانگذاشته

هيچ عاقلی برای تحصيل مقدمه، نتيجه را از . اسلحه برای حفظ استقالل است
ايران، و حتی اشخاص عادی اين مملكت، هميشه از ساير  دولت . دست نميدهد

احب كارخانه كه در آن شرايط ص اند، و جز يك كنترات با  ملل اسلحه خريده
نداشته،  تسليم مال التجاره و ايصال وجه مقيد بوده است هيچ مقدمه ديگری 

تفنگهای لوبل، توپهای شنيدر فرانسوی، تفنگهای پنج تير روسی، و مهمات 
و تفنگهای خريداری اشخاص متفرقه از آلمان و سايرين كه  ابتياعی از سوئد، 

ايم  و در جای خود نيز گفته. آن ميباشد ادله موجوده  در اين مملكت فراوان است،
در اينصورت حق  آيا . كه در اين معامالت هميشه فروشنده عقب مشتری ميگردد

نداريم بپرسيم خريد اسلحه كهنه برای چه بايد موضوع قرارداد بين دولتين 
ولت بر و در مقابل اسلحه كهنه، آنهم بعد از جنگ، چرا بايد استقالل يك د بشود؟ 

 باد برود؟

ما نميخواهيم در اينجا آنچه را كه » .كارگر متخصص الزم بود، وجود نداشت« 
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ايم، تكرار كنيم و  احتياج ادارات ايران بمتخصصين فنی نوشته سابقا راجع بعدم 
آيا الزم هم بود . شمريم برای خود الزم می موقتا تنزل كرده، متخصصين فنی را 

بزرگترين دليل شما برای  ملت، آنهم از انگليس باشند؟  كه تمام مستشارها از يك
وحدت  احتراز از حصول رقابت بين متخصصين، و » توسل بمبدء واحد فنی«

اساس بودن اين سفسطه شما را كامال ثابت  اسلوب است كه ما در جای خود، بی
داشتيم كه برخالف گفته شما منافع ايران مستلزم آنست كه در  كرده، و مدلل 

دواير خود از ملتی مستخدم بياورد كه واقعا  ورت احتياج هم، برای هريك از ص
استفاده كرده، خود را  در آن فن متخصص باشند و ضمنا از رقابت آنها هم 

  .گرفتار تعرض و اعتصاب آنها ننمايد

ها با وجود  راجع بانتخاب مليت متخصص نيز، در جای خود گفتيم كه انگليس
و طمع سياسی در ايران، از همه ملل برای اين انتخاب  دی داشتن منافع اقتصا

و در اينجا از تكرار . ناسزاوارترند نظر منافع ايران،  تر، و از نقطه ناشايسته
  .ايم احتراز ميكنيم آنچه سابقا در اين باب نوشته

پس نفع ما در اين بود كه بر فرض احتياج هم، از ملل مختلفه كه هيچگونه نظر 
سياسی در ايران، و هيچ اتحاد و اتفاق و بند و بستی با  طمع  اقتصادی و

 ها نداشته ذيطمع

اين جمله در ميان عوام شهری و دهاتيها در مورديكه كسی در غيابش  -)٧٣(  
برای تعارف و مجامله با مخاطب رايج است و در  تمجيد و تحسينی ميكنند 

مخالف جهت خواننده من  كتابت جز در مورد مطايبه آنهم برای ايجاد مفهوم 
  .مورد استعمالی برای آن سراغ ندارم

های تساری روسيه بعد از پطركبير عالقه زيادی بمداخله در  دولت -)٧۴(  
افتاد كه بمورد  جهت كمتر جنگی در اروپا اتفاق می بهمين . سياست اروپا داشتند

بين ژاندارم «لغت مركب  اين . مورد قشون روس در آن شركت نكند و بی
بقشون آن  را يكی از نويسندگان روس كه حاال اسمش نظرم رفته است، » المللی
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  .دوره روسيه داده، در اينجا اقتباس شده است

اين . تعجب نكنيد كه اين سی ميليون قرض آنروز سيصد ميليون شده است - )٧۵( 
وز اند كه امر متفقين جنگ جهانگير اخير باسكناس ما بسته بر اثر آبی است كه 

كارگشائی نميكند، اينهم از سيآت عمل   ١٢٩٨هريك تومان ما بقدر يكقران 
بآن كوزه نميكنند كه  ها است كه ما را باين روز نشانده و فعال هم هيچ آب  انگليس

خسارات ما را بپردازند؛ سهل است در دادن حقوق حقه ما از نفت آبادان 
دادن پيشنهادهای بچگانه بمجلس خودداری داشته، وزرای نادان ما را وادار ب هم 

كنند كه از مال ما فقرا خود را غنی نموده، آقائی  جان می شورای ملی مينمايند و 
بطور غير مستقيم مشغول كمونيست  قديم خود را در دنيا حفظ كنند و در حقيقت 

ايران امروز  تراشی در مملكت ما هستند و هيچ راضی نميشوند باور كنند كه 
ن ديروز و كار ايران فعال كار تمام جهان است و وقتی ايران از بين غير از ايرا

  .كه تمام جهان از بين رفته باشد ميرود 

   .اوراقی بود كه با ژالتين چاپ و منتشر ميكردند - )٧۶( 

بسروسينه زدن و يخه درانی كردن كنايه از افراط در اظهار دلسوختگی  - )٧٧( 
از كسی و كاری است و مورد استعمال اين و هواداری  و تظاهر در هواخواهی 

آن كار اليق اينقدر از هواخواهی  كنايه نيز در مواقعی است كه آن شخص يا 
  .باشد وجه  نباشد، يا اينكه از اين شخص اينقدر تظاهر در هواخواهی بی

خواننده عزيز توجه دارد كه اين كنايه از مجالس ختم و ترحيم زنانه كه كس و 
  .عزاداری اغراق ميكنند بيرون آمده است  كار متوفی در

من در آنروزها چون تازه مطبوعات : اين روزنامه، روزنامه پيكار بود - )٧٨(  
های چندی با اسامی عجيب و يكی  آزاد شده و روزنامه از سانسور حسن وثوق 

روزنامه چكاره و با كدام پول براه  بعد از ديگری منتشر ميشد نميدانستم اين 
بهدايت آقای  ناشر اين روزنامه كه بعدها و در سر انتشار كتاب . ه استافتاد
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دهخدا با او سروكار پيدا كردم، دمحم پدر عبد الحسين هژير و در حقيقت خود عبد 
هژير بود و در اين وقت بود كه دانستم رساله من در نظر بالشويكهای  الحسين 

تابها را عليحده منتشر نكرد، از اينكه ناشر ك آنروز چه قدر و قيمتی داشته و 
   .دانستم كه مؤمن خر خود را دو سره كرايه بسته است

  

  »قرارداد وثوق الدوله و موضع گيری دکتر مصدق:   پی نوشت ها ◀

  

اداره  کل : تهران( ضرغام برجنی ، جمشيد، دولت های عصر مشروطيت،) ١( 
   ٩۵ – ١٣٧، ص )١٣۵٠ملی ، شورای  قوانی مجلس 

مصدق  و نبرد قدرت  در ايران، ترجمه « مايون کاتوزيان، دمحم علی ، ه)  ٢( 
   ۴٣، ص )  ١٣٧١مؤسسه  خدمات  فرهنگی  رسا ،  : تهران  ( احمد تدين ، 

، با مقدمه  دکترغالمحسين » خاطرات و تألمات دکتر مصدق« مصدق،دمحم، ) ٣( 
  .١١١ص )  ١٣۶۵تهران ، انتشارات علمی ،  (کوشش ايرج افشار، به  مصدق، 

. : ک. ر ١٢٨٧ – ١٢٩٨برای آگاهی بيشتر از رويدادهای  سال های  ) ۴( 
  ١٣۶٩تاريخ  ايران، جلد اول ، تهران، نشرگفتار،  شمار  عاقلی باقر، روز 

به نقل از دکتر  دمحم  جواد شيخ االسالمی ، سيمای احمد شاه قاجار، جلد )    5  ( 
   ١٠۶ – ٧ص )   ١٣۶٨ گفتار ، نشر  : تهران ( يکم ، 

دکتر دمحم جواد شيخ االسالمی ، سيمای احمد شاه قاجار، جلد يکم ،  به نقل از ) ۶( 
   ١٠٨ص 

   ٩٢عاقلی ، باقر ، همان، ص ) ٧( 

افشاريزدی، محمود ، سياست اروپا در ايران، ترجمه ضياءالدين دهشيری، ) ٨( 
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  . ۴٠٧، ص )١٣۵٨موقوفات دکترافشار يزدی ،  بنياد  : تهران ( 

تهران، » تاريخ روابط خارجی ايران« عبدالرضا هوشنگ مهدوی   ) ١٠( 
  ٢۵٨ص  -    ١٣۶۴اميرکبير، 

به نقل ازاعالميه وثوق الدوله ، ضمائم و تعليقات روز شمار تاريخ ايرن، ) ١١( 
  ٣٧٧  ، ص ١٣۶٩

   ٣٧٩همان، ص ) ١٢( 

     ٩۴همان ، ص ) ١٣( 

تاريخ  مختصر احزاب سياسی، انقراض قاجاريه،   ملک الشعرای بهار،) ١۴( 
   ٣٧، ص ) ١٣٢٢  نا؛  بی : تهران (

 ١٢٩٩تا کودتای سوم اسفند ١٩١٩ايران از قرارداد « حقانی موسی، ) ١۵(عنه 
،  ١٣٧٩زمستان . ١۶و  ١۵، ش۴تاريخ  معاصر ايران، س »  اسناد به روايت 

   ٢٣٢ – ۴ص 

   ١٩۴سيمای احمد شاه قاجار ،ص ) ١۶( 

   ١٩۵همان ، ص )١٧( 

) ١٣۶١عطار،: تهران( ، جلد چهارم،»حيات يحيی«دولت آبادی، يحيی، ) ١٨( 
  .٩٧   – ٨، ص 

همايون کاتوزيان، دمحم علی ، دولت و جامعه  در ايران در ايران، انقراض  ) ١٩( 
   ١٢٩،) ١٣٧٩نشرمرکز، :تهران( پهلوی ، ترجمه حسن افشار استقرار  قاجار و 

زّوار، :تهران( بامداد، مهدی ، شرح  حال  رجال  ايران، جلد  اول ، ) ٢٠( 
  ٣۵٠   -   ۵١، ص )  ١٣٨۵

 ۴، ص )١٣٨۵زّوار، : هدايت، مهدی قلی، خاطرات  و خطرات،  تهران) ٢١( 
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– ٣٨٣   

    ١١٨، ص » خاطرات تألمات دکتر مصدق « دمحم مصدق )٢٢(» . 

   ۴۴، ص » مصدق و نبرد قدرت«)٢٣( 

  ١١۶خاطرات  و تألمات دکتر مصدق ، ص ) ٢۵( 

زمينه،  : تهران ( ، »مصدق و مسائل حقوق وسياست « افشار،ايرج، ) ٢۶( 
   ١٣٧   – ٨  ،  ص ) ١٣۵٨

اميرکبير، : تهران( زندگانی سياسی سلطان احمد شاه، « مّکی،حسين، ) ٢٧( 
   ۶٨  ص  ، )  ١٣۵٧

  همان جا ) ٢٨(  

   ٧٣همان ، ص ) ٢٩( 

شعرای بهار، دمحم تقی، تاريخ مختصر احزاب سياسی؛ انقراض  الملک ) ٣٠( 
   ٣٨ – ٣١،  ص ) ١٣٢٢بی نا، :  تهران( اول،  جلد  قاجاريه، 

   ٣١٢سيمای احمد شاه  قاجار، جلد يکم ، ص ) ٣١( 

  همانجا ) ٣٢( 

   ١۵٧دولت  و جامعه  در ايران ، ص ) ٣٣(   

مّکی ، حسين، زندگانی سياسی  سلطان احمد . : ک.برای آگاهی بيشتر ر) ٣۴(  
،  کّجال زاده ) جلد يکم ( االسالمی ، جواد ، سيمای  احمد شاه قاجار شيخ  شاه ، 

  )  شنيده ها ديده ها و ( خاطرات  ، ابوالقاسم ، 

جلد ( سياست موازنه منفی در مجلس چهاردهم « کی استوان، حسين، ) ٣۵( 
  (III)  ٣٠ص ) ١٣٢٧شارات ظفر ، انت : تهران ( ، ) اول

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٦٦٤                                                                      ٣ج

  

  

  

 



 

  

  

  

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

  سومجلد 

  
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  

  
  
  
 

; 

 مان  دگان یوا دد ای  و یطاکار رجال ی  از  س  د اهی  انا م م دگان ما یا                        

ظار  از م ه س از د د  ا ن رجال حا   و ود ی  یود وزراء  ت و    یم   دد را وش و

ش  یم  وش  ن ا م د  ا ح دما    ا  ه  ای  ن خا  از کار ع و م صا  و م نا
اض یدا ت   وس  خاص  ه   بان و ا  با وزراء یو  ود   ب   د مان ر   یم  و ود   ا

تا ل وسا د ت یروا  ی  م ون ت رو  د ما   عاف جازات   از را ود ز  وش و ه  ور   ا

دامات یم  یورا  جس  دارد ق یو  وزراء ت و  ود    ور   و  ینا    را یوز  اتیم  و ا
ح ت صا ت ما   . دما ب    ا

دق ق «  ر   م   دود ورای می رۀ    »١٣٠۵ور  ٢٩جس 

ت «                                                                                               خا ار   د   ، عا دو وق  ا   » ١٩١٩داد  با و

                 

  

  

  

  

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 


