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  پيشگفتار
، جلد چهارم»،نهضت ملی ورويدادهای تاريخ معاصرايرانمّصدق«درمتن کتاب

درمجلس ششم شورای ملی وثوق الدوله در مخالفت با  مّصدقمحّمد دکتر سخنان 
 در مّصدقدکتر. ودفاعيه وثوق الدوله آورده شده است ١٩١٩بخاطرقرارداد

الدوله تصدی  وزارت  الممالک که حسن وثوق مخالفت با کابينۀ مستوفی
  :گويد می ١٩١٩دادگستری را  داشت در ارتباط با قرارداد  

سندی هم  و  هيچ قراردادی بدون تصويب مجلس شورای ملی معتبر نيست...«
فايده قرارداد  كنم كه  توضيحاً عرض می. كه اعتبارندارد نميتوان آن را اجرا كرد

و بازبرای  آنقدرمحرز شده بود كه حتی درآن تصويب مجلس هم قيد نمودند 
انتخابات  كه تيرشان كارگر شود به غصب حقوق ملت مبادرت كرده در  اين 

  ) ١(»نمودند   ر تصويب قرارداد تعيينازوكالی مجلس را از نظای  مداخله وعده
بنده نميتوانم قبول كنم كه آقای وثوق « : تآکيد می کند مّصدقدر ادامۀ آن دکتر

قرارداد درخصوص استقالل دولت ايران حاكی  الدوله مجبوربوده زيرا ماده اول 
فريب دهنده خواسته اند طبقه عوام ملت را اغفال  است كه ايشان با يك عبارات 

معلوم شدكه ملتی كه قشون و ماليه اش دست ديگری  يند ولی خوشبختانه زود نما
  .است استقالل ندارد

گرفت  توانم مجبوريت ايشان را تصديق كنم زيرا شخصی كه پول  بنده نمی
پول نگرفته  كه سپهساالر كه  توان مجبوردانست كما اين  راضی است و اورا نمی

ثابت و نوشته  كنترل نمود مجبوريت خود را ر را در نوشته وبود قيد فورس ماژ
  .را بی اعتبار كرد

ً اين  در جواب من مستمع گفت ادله كه مسأله  ی شما صحيح است خصوصا
نمايد باالخره از مطلب قدری دور شديم اگر بگويند كه  زبان مرا الكن می پول 

رد است دهند غير وا الدوله  می محاكمه نشده هر نسبتی كه به آقای وثوق تا 
وارد نيست آن را با دليل بايد رد نمود اگر وارد است تشكيل نشدن  اگراتهامی 

شود كه شخص متهم در رأس امور مهمه قرارگيرد بلكه  سبب نمی محكمه 
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ق و قبل از محاكمه او را حبس اگرمتهم شاغل شغلی است او را معلّ  برخالف 
  )   ٢(».محاكمه را از آن بابت حساب نمايند نمايد، تا 

هر يك «ای عرفی ميگويدزقانون ج ١۵٩ماده « با اشاره به اينکه  مّصدقدکتر 
ادارات و محاكم عدليه كه برای انجام امری كه از  و اجزاء  ءسا واعضاؤاز ر

رسومی به جهت آن مقررنشده وعده يا تطميعی را  وظايف آنان بوده ولی قانوناً 
د اگر چه انجام آن برطبق حقانيت بوده تعارفی را قبول نماي پذيرفته و يا هديه و 
تعارفی كه  ردّ ه وم ميشود و به عالوه محكوم است برمح باشد از حقوق ملی 

كه به او  ای  مقابل هر يك تومان تعارفی كه گرفته يا وعده قبول كرده است و در 
به يك روز حبس قابل ابتياع خواهد شد در هرحال مدت  داده شده است محكوم 

اشخاص ديگری  ۀكلي ١۶٠و بر طبق ماده » شش روز نبايد باشد راز حبس اوكمت
اين اعمال شوند از يك سال الی سه سال محكوم به حبس تأديبی و  كه مرتكب 
قبل ذكر شد حبس قابل ابتياع خواهند گرديد و به عالوه  ۀكه در ماد معادل آنچه 
 ٢٧مذكوره در ماده مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از حقوق  بعد از اتمام 

از آنها عضويت مجلس شورای ملی و انجمنهای ايالتی و بلدی است  كه يكی 
آيا پولهايی كه برای دادن امتيازات و قرارداد به ايشان . ميشوند محروم 
موجب نيست كه ايشان را به مجازات اين مواد محكوم و ازحق  رسيده 
  )  ٣(».محروم نمايد وكالت 

  
در رابطه  با موضوع گرفتن پول  ادامۀ دفاعيه خود در مجلس وثوق الدوله در 

اشاره  مّصدقراجع به آن يکصدوسی هزارليره هم که آقای دکتر«:می گويد
بابت  ، همين قدرمی توانم عرض کنم که اگر به خود ايشان چيزی از اين فرمودند

ام،  رسيده به بنده هم رسيده است و اگر مسلم شود چنين وجهی دريافت کرده 
تمام  . بپردازم )دوبرابر(= عالوه بر آنکه حاضرم غرامات آن را به اضعاف 

  ) ۴(» .را هم  برخود وارد می دانم مّصدقايرادات و اعتراضات آقای دکتر 
مردم ايران اکنون  ١٩١٩با انتشاراسناد رسمی مربوط به قرارداد  توضيح اينکه 
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ينند و به  درستی موضع  دکتر بهترمی توانند زوايای تاريک قرار داد را به ب
که از منافع  ملی و حقوق  ملت ايران دفاع کرد ودر بارۀ شخصيت  مّصدق

بنا بر اسناد وزارت بعنوان نمونه .   دنقضاوت نماي ١٩١٩عاقدان قرارداد 
انگليسی ها برای تسهيل امضای قرارداد، مبلغ چهار صد «خارجه انگليس ، 

ميان سه وزير ) مبلغ بسيار هنگفتی  می شد که به پول آن زمان( هزار تومان
  :عاقد قرار داد به شرح زير تقسيم کرده بودند

  تومان ٢٠٠٬٠٠٠)                                          وثوق الدوله( نخست وزير  
  تومان ١٠٠٬٠٠٠)            شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله( وزير خارجه 
  تومان ١٠٠٬٠٠٠)                اکبر ميرزا صارم الدوله شاهزاده( وزير دارائی 

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 گيررا تقليل بدهد

  :خود جواب  داد ١٩١٩مورخ چهاردهم اوت 
که در اين کار نصيبم شد پائين آوردن مبلغ مورد مطالبه حد اعالی موفقيتی ...«

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 ( الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزير ديگر وثوق

  ) ٥(» ....که حقيقتا جانم را به لب آوردند) صارم الدوله
دولت ايران که درنتيجۀ « بخش ديگرکتاب راجع به کنفرانس صلح پاريس که 

جنگ جهانی  دچارخسارت و صدمات فراوانی شده و بخصوص در آخرين سال 
توضيح [روز قحطی چندين هزار نفرازمردم آن مرده بودند جنگ به علت ب

ادۀ خواروبارجهت فکه دليل عمدۀ آن است.]اين آمارصحيح نيست: جمال صفری
در  ١٩١٩نيروهای خارجی بود، به محض  اينکه کنفرانس صلح در ژانويۀ 

ورسای تشکيل شد تصميم گرفت نمايندگانی اعزام و خواسته های خود را به 
هيئت نمايندگی ايران به رياست مشاورالممالک . فاتح برسانداطالع دول 
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  درمعيت ذکاءالملک فروغی رئيس ديوان عالی انصاری وزيرامورخارجه
. رهسپارفرانسه گرديد وتقاضای شرکت درجلسات کنفرانس صلح را نمود کشور

ً بی طرف بوده و درجنگ شرکت  دولت انگلستان به عنوان اينکه ايران  رسما
اشته است تا بتواند درکنفرانس صلح شرکت کند با پذيرفتن هئيت ايرانی عملی ند

  .مخالفت کرد
هئيت نمايندگی امريکا بخصوص  وزيرخارجۀ آن جورج النسينگ که متوجه 

ريفتن ايران در کنفرانس به يحقانيت ايران شده بودند مساعی زيادی درمورد پذ
داً با اين يعقيده نشده وشدکاربردند ولی انگليسيها به هيچوجه حاضربه تغيير

موضوع مخالفت ورزيدند وهيئت ايرانی که از ورود به جلسات کنفرانس 
مأيوس شده بود تقاضای خود را در جزوه ای انتشارداد و جهت هيئتهای 

اين تقاضا ها شامل سه قسمت سياسی، اقتصادی .نمايندگی عضوکنفرانس فرستاد
فوراً ورسماً ١٩٠٧داشت قرارداد  درقسمت سياسی ايران تقاضا. و قضايی بود

های سفارتخانه ها وکنسولگريهای خارجی دملغی گردد، مستحفظين وگار
نهايی شامل اياالت مرو، خيوه، ترکستان و هفده يدرايران برچيده شوند و سر زم

شهر قفقازبود که طی دو دورۀ جنگهای ايران و روس از ايران منتزع شده بود 
 ١٩يران به صورتی درمی آمد که درابتدای قرن و به اين ترتيب سرحدات ا

درغرب هم تقاضا شده بود اياالت کردستان و موصل و . وجود داشته است
دياربکر ضميمۀ خاک ايران گردد و رود فرات سرحد غربی  ايران شناخته 

درقسمت اقتصادی دولت ايران تقاضای غرامت و جبران خساراتی را که . شود
دوران جنگ به ايران واردساخته بودند، داشت ودر نيروهای دول متخاصم در

قسمت قضايی الغای  کاپيتوالسيون و برچيده  شدن محاکم کار گذاری مربوط به 
  .رسيدگی به جرايم خارجيان را تقاضا  کرده بود

در اثرمخالفت دولت انگلستان، کنفرانس صلح  ورسای به تقاضاهای دولت 
نخست وزيرهم آنطورکه بايد و شايد ازهيئت  ايران ترتيب اثرنداد و وثوق الدوله

لذا مأموريت اين هيئت با شکست مواجه شد و به . نمايندگی ايران پشتيبانی نکرد
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با شرکت نمايندگان ايران در  علت اصلی مخالفت انگلستان. ايران مراجعت نمود
بود که بطورمحرمانه با وثوق الدوله ] ١٩١٩قرارداد [کنفرانس صلح قراردادی

ول مذاکره و تهيه اش بودند و به منزلۀ خاتمۀ استقالل ايران به مشغ
  )  ۶(».شمارميرفت

يادداشتهای فروغی ومکاتبات مشاورالممالک حکايت ازدرهم ريحتگی وعدم  
وعدم همکاری ميرزا حسن خان وثوق . هماهنگی سياست خارجی ايران می کند
که عبارت بودند يس است به کنفرانس پارالدوله رئيس الوزراء با هئيت اعزامی 

وزيرخارجه وقت سرپرست هئيت، )مشاورالممالک(عليقلی خان انصاریاز
 انتظام الملک رئيس ديوان تميز،سيدابوالقاسم )ذکاءالملک(فروغی علیمحّمد

 )عالء( ان معين الوزراخميرزا حسين  رئيس کابينۀ وزارت خارجه،)عميد(
تشاروزارت عدليه وعبدالحسين وزيرسابق فوايد عامه وتجارت، آدولف پرنی مس

   .)به سمت منشی مخصوص هيئت( مشاورالممالکرمسعود انصاری پس
تلگراف طهران چيزغريبی است و « : روغی در يادداشتهايش می نويسدف

ً می گويند بايد ما مطيع انگليسهاباشيم ونسبت بی مباالتی و بی  درواقع صريحا
« يا   )٧(» . لگراف تهيه کرديم اين ت جوابی برای . احتياطی به ما می دهند

بعد از ظهر قدری با مشاوردر باب کارها .  کارمان ترتيب دادن دوسيه ها بود
انگليس بودن  حق اين است که مخالفت طهران با مشاور و نوکر . صحبت کرديم

معاهدۀ  مقدماتی  . نگيريمای آنها دست ما را بسته و گمان می کنم هيچ نتيجه 
روز يقيناً به کار ما  در اين پانزده . ه روز ديگر حاضرمی شودصلح تا ده پانزد

شد ديگر متفرق می شوند  بعد از آنکه آن عهد نامه هم بسته . توجهی نخواهد شد
 )  ٨. (کنيم و معلوم نيست ما بتوانيم حرفی به کسی حالی 

عاجز کرديم واينکه چطور الملک صحبت ازکارخودمان می انتظام با«يااينکه
مشاورهم که ساکن . نه خوب دهد، نه بد طهران هيچ خبری نمی. ايم مانده

فعال وشايد که روس و انگليس انگليس هم که زرنگ و . ساکت و صامت است و 
برای   ای ما هم هيچ وسيله. باشند طهران مشغول انجام مقاصد خود می االن در
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 ،چاپارکهتلگراف که ممکن نيست .طهران رامّطلع کنيم نداريم اينکه مردم 
 ».می رسد مخصوص هم برفرض که بشود دو ماه ديگر به طهران چاپارنيست، 

)٩ (   
از شام قدری با هم در باب سکوت طهران پس  « :و در جائيکه  بازمی گويد 

قريب . صحبت کردم که يک ماه است ازوثوق الدوله هيچ تلگراف نمی رسد
جا  وعقلمان به هيچبيست روزهم هست که از اعتالءالملک هم خبری نيست 

اين . شود بحران باشد يا اينکه تلگرافات توقيف می نرسيد جز اينکه در طهران 
گانه  اين هم بچه. تکليف بگذارند کنند که ما را بی می يا تعّمد . ِشّق ضعيف است

« و يا   )١٠(» .تلگرافی برای استخباربه طهران بشود درهرحال قرارشد . است
تشجيع  گذاشتيم که تلگرافی به طهران بکند وطهران را گردن مشاور  رارصبه ا

انگليسها می  فوق العاده مالحظه می کند و از . و دعوت به اتفاق با ما بنمايد
به هرحال انگليسها می خواهند به همين حقّه بازيها سرما را گرم کنند ....ترسد

 ]وزلوی همدانیگ يرزا ابوالقاسم قرهم[ضمناً ناصرالملک . کنفرانس تمام شود تا 
گمان من اين است که سرگردانی وترديد  هم دراين ميانه بازی غريبی می کند و 

که می خواهد به هر نحوی هست ايران را  عالءالسلطنه هم زيرسراو باشد 
عالءالسلطنه که آدم فقيری است در مقابل حقّه بازی او  دردامن انگليس بيندازد و

   )١١(».مقهوراست
امروز «:ومی نويسد اعتراض داشت ١٩١٩تهايش به قرار دادفروغی دريادداش

تمام و امضا  ها  الوزرا رسيد مبنی بر اينکه قرارداد با انگليس تلگرافی از رئيس
مستخدمينی از  شد، اما اساس اين است که  تلگراف خوب استخراج نمی. شد

. ذلک  علی  قس انگليس بگيرند وصاحب منصب برای قشون متحدالشکل و 
چشم . قرض بدهند ها هم تماميت و استقالل ايران را حفظ کنند وپول  گليسان

پروايی هم  وقاحت و بی آخر کار خودشان را کردند واين اندازه . حضرات روشن
باری اما درباب افراد هيئت خيلی خوب  ].باشد[رفت درانسان موجود تصورنمی

  ... پاريس بی فايده استاين حال توقف هيئت در  شد، زيرا خودشان نوشته اند با 
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حيايی رجال مملکت افتادن ايران درچنگ انگليس حتمی  حسی ملت وبی با بی
حاال  . توانستيم بکنيم چون نمايندۀ واقعی ايران نبوديم ما هم البته کاری نمی. بود

ايران را  اگر شرکت . ديگر گذشت، اما برای آينده باز به کلی مايوس نبايد بود
آن را هم  ترسم که  ازآن می. اب نکنند اميدواری خيلی هستدر مجمع ملل خر

  )  ١٢(».خراب کنند
را  ها نزديک شويم و و آنها  خالصه از طرف ديگرهرچه سعی کرديم باانگليس«

عنقريب  رام کنيم گفتند ما در طهران با دولت ايران مشغول مذاکرات هستيم و 
برويم  نيم، خودمان به لندن در لندن خواستيم اقدامات ک. شود نتيجه حاصل می

دهد يا به  توسط دولت انگليس کار خود را صورت گفتند دولت ايران يا بايد به 
اوضاع طهران  شود، و اين همه به اتکاء  جمع هر دو نمی. کنفرانس مراجعه کند

  .بود
مطلع  کنيد ما را  ها می به طهران مراجعه کرديم که شما چه مذاکرات با انگليس

يکديگر کار  موافقت  ادر هر صورت هيئت پاريس با هيئت طهران بايد بکنيد و 
گذرد که ما از  می کنند جوابی نرسيد، و حاصل کالم اين که امروز که شش ماه 
به کلی از اوضاع  طهران بيرون آمده و قريب پنج ماه است در پاريس هستيم 

ای که  کنند و نتيجه می اند و  مملکت و پلتيک دولت و مذاکراتی که با انگليس کرده
اطالعيم و يک کلمه  بی خواهند بگيرند ومسلکی که درامورخارجی دارند  می

کتباً نه تلگرافاً، نه مستقيماً  دستورالعمل و ارائه طريق، نه صراحتاً نه تلويحاً، نه 
های ما به سکوت  تلگراف حتی اين که درجواب . نه به واسطه به ما نرسيده

کنيم قبول  نرسيده، استعفا می الوزرا دو تلگراف  ه است از رئيسسه ما.گذرانند می
   ) ١٣(» .فرستند  خوريم پول نمی می دوماه است برای پول معطليم ونسيه . کنند نمی

پس ازبرکناری مشاورالممالک ١٩١٩ولی فروغی علی رغم انتقادبه قرارداد
با وثوق  داداجرای قرارازپست وزرات امور خارجه همکاری را برای پيشبرد 

ونصرت الدوله وزيرامورخارجه با عاقدين قرارداد ادامه   الدوله رئيس الوزرا
  !داد
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و  ١٩١٩ قرارداد   ۀدر بار» ١٩١٩ايران در « تحت عنوان یمکتوبفروغی 
می نويسد و به  صدمات و  کيسخت و تار ۀدر آن دور رانيناگوار ا يتوضع

قوای اشغالگر روس و انگليس خسارات جانی و مالی به ايران که از طرف  
ها بر سر  بديهی است دراين کشمکش« :وارد آمده است اينگونه اشاره می کند

وغارت  ايران و ايرانی چه آمد، تمام مزارع، خانه ها وباغ ها سوخته و خراب
ها با  ها و ترک روس.  شده است وعدۀ بيشماری از اهالی  ايران کشته شده اند

کردند و در نتيجه نيمۀ  زمين اشغال شده معامله میشهرهای ايران مانند سر
خرابی، تهيۀ آذوقه و پرداخت غرامت  غربی ايران از تحّمل هر گونه غارت و 

  .معاف نمانده است
کرد  ها و انقراض تزاريسم در روسيه ايران تصّور  با سقوط بغداد بدست انگليس

  !نفسی به راحت خواهد کشيد، چه اشتباه بزرگی
در  برفعاليت و قتل وغارتشان هرچه درجنوب ناتوان شده بودندها  ترک

افزودند، واحدهای نظامی روس هم در نتيجۀ سقوط حکومت مرکزی آذربايجان 
نظيرآن   ديسيپلين نظامی را کنارگذاشته به چنان قتل و غارتی دست زدند که 

را  ايرانيان  بدبخت ) نتيجۀ قهری جنگ(کمترديده شد، قحطی وامراض مسريه 
  .از پای درآورد

گرسنگی  درتاريخ ايران سابقه ندارد صدها هزار ايرانی از ١٩١٨ـ  ١٩١٧سال 
ميليون  مردند، خسارت شهرهای خراب شده و مزارع ويران شده به صدها 

 )١۴( .شود تومان بالغ می
در رساله  ايرانوقت وزير امورخارجۀ  )مشاورالممالک(عليقلی خان انصاری 

کنفرانس  ادعای ايران دربرابر«ات وارده برايران تحت عنوانای درشرح تضيق
دفاع از منافع ايران آورده  در»  ١٩١٩مقدماتی صلح در پاريس، مارس 

برای آن که ايران بتواند خود را بازسازی کرده و روال متعارف زندگی «:است
را از سرگيرد، الزم است در برابر صدمات فوق الذکرکه ضايعات هنگفتی بر 

ازاين رو دولت . لت و مردم ايران وارد کرد، غرامت مکفی پرداخت گردددو
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ايران با اطمينان به روح عدالت و انصاف کنفرانس صلح متوسل شده و 
براساس اصول اعالم شده از سوی قدرت های متفق وهمراه، براين اعتقاد است 

ق که کنفرانس حق ايران را درمورد جبران غرامت عادالنه و مشروع مناط
  .خواهد دادويران شده و جمعيت قتل عام  شده اش مورد شناسايی قرار 

درعين حال که وسايل جبران غرامات به داوری کنفرانس محول می گردد،  
  .دولت ايران به خود  اجازه می دهد که توصيه های ذيل را مطرح کند

 بخش کوچکی از صدماتی که وارد آورده است می تواند: درمورد روسيه. اول
  :از طريق ذيل جبران   شود

  لغو بدهی های ايران به روسيه) الف
  .لغو امتيازاتی که توسط  دولت و اتباع روسيه کسب شده اند) ب
  ضبط  اموال دولت روسيه در ايران) پ 
ميزان صدمات وارده از سوی او به ايران را می توان : درمورد عثمانی. دوم 

  .دربدهی های کلی اش  منظور داشت
دولت ايران خواستاردريافت بخشی ازغرامت کلی اش : درقبال آلمان .سوم

  . خواهد شد که از او گرفته  می شود
در پايان اين نکته خاطرنشان می گردد که قدرت های خارجی مدعی هستند که  

در خالل جنگ، اتباع  و همچنين مؤسسات صنعتی و تجارتی آنها درايران دچار 
ض بی طرفی  است و جز مسببان اين تعرضات صدماتی از اين قسم حاصل نق

  )١۵(»  .تسکس ديگری مسئول آنها  ني
  

  جمال صفری
  ١٣٩۵شهريور فرانکفورت، 
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   اول فصل
 رانيا - سيانگل قرارداد  یهمگان اعالن 

 سيانگل  ١٩١٩قرارداد  »کاياسناد وزارت خارجه  آمر« مجد بر اساس  یقل دمحم
 رانيا –سيانگل١٩١٩  آگوست  ٩توافقنامه : کند یم یبررس نگونهيرا ا رانيا –

کالدول در  ١٩١٩آگوست  ١١در. رکرديکامالً غافلگ کارايسفارت ودولت امر
و   رانيا انيم یموافقت نامه ا  یدر نهم ماه جار« : سدينو یم نيتلگرام خود چن

متن  افتيکند به محض در  یو اضافه م» است دهيانگلستان به امضاء رس
متن توافقنامه ، ) ١. (خواهد کرد وزارت خارجه  تلگراف  یآن را برا توافقنامه،

  .انگلستان ارائه  شده است دولت   ديشامل پنج بخش، در قالب کتاب سف
 امضا شده در رانيو ا نيتيعل نيدولت انيتوافقنامه م) ١٩١٩(١شماره  رانيا  

و   ريکب ايتانيبر نيدولت انيتوافقنامه م نيا« :بخش اول. درتهران١٩١٩آگوست   ٩
در گذشته و  نينظربه روابط  دوستانه دولت: باچهيد. شود یمنعقد م رانيا

به  ندهيمحکمترشدن روابط دوکشور ضرورت داشته و در آ نکهياعتقاد به ا با 
کشور  دوطرف خواهد بود؛ و به منظورپيشرفت و شکوفايی هرچه بيشتر نفع

 ايتانيبر مختار  ريسو و وز کياز  انريدولت ا انيسند م نيبه موجب اايران ، 
به شرح   گر،يبه شرح د گر،يد یباشد، از سو یدولت خود م ندهيکه نما ر،يکب
  :رديگ یتوافق صورت م ريز

 یبرا مکرراً  نياز ا شيرا که پ یهرچه تمامتر تعهدات تيانگلستان با قاطع دولت
  .نديمان ینموده است، تکرار م رانيا یارض تياحترام مطلق و تمام

مستشار  دولت ايران برسرلزوم استخدام پس ازتوافق با انگلستان دولت
به خرج  مستشارها  را  نيکشور، خدمات هر عده از ا نيدر ادارات امتخصص 

استخدام و   یمانکاريمستشارها به صورت پ نيا. خواهد کرد نيتضم رانيدولت ا
 نيتوافق ب بسته به  اراتياخت نيا تيفيک. داده خواهد شد یمقتض اراتيبه آنها اخت

 ران،يا به خرج دولت  سيدولت انگل. ومستشارها خواهد بود رانيدولت ا
الشکل که  متحد  یروين ليتشک یرا برا ديجد ستميافسران، مهمات و ادوات س

و سرحدات  و حفظ  نظم در داخل   قرارساختنبر یآن را برا جاديا رانيدولت ا
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 ینظام نيمتخصص که از  یونيسيکم. واهد کردخ هيداند، ته یم  یخود ضرور
مهمات وادوات مورد  زانيم خواهد شد، تعداد افسران و  ليتشک یرانيوا یسيانگل

 ٣و ٢ یکه دربندها یاصالحات  یمال نيبه منظور تأم. خواهد کرد نييرا تع ازين
 رانيا یدرحد کفاف برا یاست وام توافقنامه ذکرشد، دولت انگلستان حاضر نيا

 وام به اتفاق نظر نيمتناسب ا نيتضم . انجام آن رابدهد بيترت ايکرده و هيته
 یم نييباشد، تع رانيدولت ا اريکه در اختگريد منابع  اي یگمرک داتيازعا نيدولت
  .شود

انگلستان با تصديق کامل احتياجات فوری دولت ايران به ترقی وسايل  دولت
باشد،   یدر مملکت م یاز قحط یريه موجب توسعه تجارت وجلوگحمل و نقل ک

را  سيانگل و  رانياقدامات مشترک ا رانيبا دولت ا یحاضراست درهمکار
 ني؛ در ا دينما   قيتشو هينقل ليوسا گرياقسام د ايخطوط آهن و  سيدرمورد تأس

بر سرطرح  نيدولت الزم را به عمل آورده و  یبررس  نيقبالً متخصص  ديباب با
  .توافق برسند تر و سودمند ترهستند، به  یلتر عم یکه ضرور  يیها

 یگمرک تعرفه  نيمشترک متخصص ۀتيکم  ليکه با تشک ندينما یتوافق م نيدولت
تعرفه  نيا  یبازساز. نظر کنند ديقرارداده و درآن تجد یموجود رامورد  بررس

.  درا باال ببر آن  يیداشته باشد و کارا  یمملکت هماهنگ یبا منافع قانون ديبا یم
  ١٩١٩آگوست   ٩امضا  شده  در تهران ، 

صد  در  ٧با بهره  نگياسترل رهيل ٠٠٠/٠٠٠/٢توافقنامه وام به مبلغ :   ٢بخش   
 رانيا و سيانگل نيمرجع تعهدات دولت: باچهيد. ساله ستيپرداخت ب ۀو دور

  :است  شرح  نيبد نيتوافق  دولت. آنها درامروزاست  انيتوافقنامه منعقده م
به دولت   نگياسترل  رهيل  ٠٠٠/٠٠٠/٢به مبلغ یدولت انگلستان وام. اول بند 
  .اعطا خواهد کرد رانيا

 نيمع  یها خيمبلغ دراقساط وتار نيشده است،ا ینيب شيدرتوافقنامه پ همانطورکه
 مستشار  سازد پرداخت خواهد شد؛ البته پس ازآنکه  یمشخص م رانيکه دولت ا

  . را درتهران آغازکرد کارخود ايتانيبر یاقتصاد
بهره  قدار، هر ماه م١٩٢١مارس   ستميشود تا ب یمتعهد م رانيا دولت . دوم بند
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در صد بر اساس مجموع مبالغی که در بند يک ذکر شد،  ٧ساليانه  را از قرار
که  یمبلغ خيتار نييانگلستان پرداخت کند؛ و پس از آمحاسبه کرده و به دولت 

درصد  ٧باشد که با احتساب یبه قدر ديبا ماه پرداخت خواهد شد هر
به . بند سوم. شود هيسال تسو ستياصل مبلغ وام پس از ب انه،يسال بهره 

 نگياسترل رهيل ١/ ٢۵٠/ ٠٠٠به مبلغ  یوام ١٩١١ ینامه هشتم م مانيپ موحب 
به  یگمرک یودرآمدها ديقرار گرفت و توافق شد تمام عوا رانيا ارياخت در

  یبازپرداخت وام کنون قهيوام درنظرگرفته شد، وث نيپرداخت ا باز قهيوث عنوان 
پرداخت  متعاقب آن، باز  یپرداخت ها شيو پ ١٩١١از وام ريبه غ. باشد یم  زين
آنجا که  از . به انگلستان، تقدم دارد رانيقروض ا گريوام بربازپرداخت د نيا

کند  یم تعهد  انريدولت ا.  ازپرداخت را نخواهد کرد نيمذکور کفاف ا ديعوا
به  رانيدولت ا منظور  نيدکند؛ و ب نيمنابع تأم گريرا از د ازيمبلغ مورد ن یمابق

که درباال   يیها پرداخت  شيپ گريوام کند و د افتيسند مستحق در نيموجب ا
نامه  مانيکه در پ  یطيو استمرارشرا تيشود؛ با اولو یداده م صيذکر شد تشخ

مناطق، اعم از مناطق  تمام  یگمرک ديست، عواآورده  شده ا ١٩١١یهشتم م
 یخيدرهر تار رانيدولت ا . بند  چهارم. خواهند بود موا نيا قهيوث ک،يدور نزد

که  یگريازهر وام د یناش ديعوا وام حاضر را، خارج از يۀکه بخواهد حق تصف
 ٩امضا شده در تهران ، . خواهد داشت کند،  ليتحص ايتانيبراساس قرارداد از بر

  .١٩١٩اگوست 
 ١٩١١اين بخش شامل بيان مجدد شرايطی است که برای وام هشتم  می  .٣بخش

    .مقرر شده است
 خيتار به وثوق الدوله است که در  (P.Z.Cox)  شامل  متن نامه کاکس :   ۴ بخش

 ،یجنابعال حضرت واال، من مطمئن هستم « : نوشته شده است١٩١٩آگوست   ٩
 هيدولت علّ  که  ديمتوجه شده ا ران،ياموردولت ازيآم تيموفق تيضمن هدا

 نهيکاب با کمک به  يیمبذول داشته تا ازسو حداکثر تالش خود را ا،يتانيبر
 گريد  يیرا درداخل مملکت برقرارساخته و از سو تينظم و امن  یجنابعال

از  شياثبات ب  یبرقرار سازد برا ايتانيو بر رانيا نيدولت انيم کينزد یرابطه ا
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اجازه  نجانبيا اکنون  رد،يگ یکه دولت لندن از آن الهام م ت،يحسن ن نيا  شيپ
که دولت  یا که در صورت منعقد شدن توافقنامه  رسانمدارم به اطالع  شما ب
 هيدولت عل داند،  یالزم م رانيانجام اصالحات در ا یشما انعقاد آن را برا

اعالم کرده   نهيزم نيدرا رانيبا دولت ا یهمکار یخود را برا یآمادگ ايتانيبر
  : نظردارد ليذ یامورضرور قيوبه تحق

بر  یدو قدرت ازاعتبار قانون انيکه در حال حاصرم یمعاهدات نظر در  ديتجد - ١
  .خوردار است

که دولت  یماد یجبران خسارت ها یبرا رانيا یبه ادعا یدگيرس -  ٢   
  .متخاصم به بار آوردند  یها
در مورد  آنها اتفاق نظر   نيکه طرف یدر نقاط رانيا یزنقاط مر  حيتصح  - ٣ 

مناسب، زمان و اسباب  راه حل  نييتع یفرصت ممکن، برا نيدر اول. دارند
  .دو دولت به بحث خواهند نشست از،يمورد ن

  )  ٢.(کاکس .  یز. پب  )  امضا( 
ديگری که کاکس درهمين تاريخ يعنی نهم آگوست برای وثوق الدوله  ۀنام  

  :دهد یم ليتوافقنامه را تشک نياست، بخش پنجم انوشته 
امروز   نيکه هم یمذکور در نامه ا یخواسته  نيواال، با استناد به دوم حضرت

اند که،  شما ارسال کردم، هر دو کشور متقابالً تفاهم کرده و متعهد شده  یبرا
درخواست  که به  يیروهاين  ۀنياز درخواست پرداخت هز ايتانيبر هيدولت عل

کند و  یپوش شدند چشم  عزاما رانيا یطرف یحفظ ب یبرا رانيا یدولت شاهنشاه
مذکور در زمان   یرويکه ن یبرابر خسارات احتمال زدرين رانيدرمقابل دولت ا

البته . نخواهد کرد  يیادعا  چيبه بار آورده اند، ه رانيحضور حود در خاک ا
 یکشور، مشمول دعاو دو  انيتوافق ممسئله است که  نيدولت انگلستان متوجه ا
به صورت مستقل  یدعاو  نيشود و ا ینم یخصوص یاشخاص و سازمان ها

ثبت  توافق  یکه برا ديرس نجانبيا به اطالع  یدرنامه جنابعال. شوند یم یبررس
  .خواهد کرد تيکفا رانيدولت ا موضوع حضور شما از جانب  نيبرسر ا

  کاکس .  یز.  یپ) امضا(  
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تعهدات  و اروپا،  رانيا« را با عنوان  یا هي، انگلستان اعالم١٩١٩آگوست  ١٠ 
  :دهد یکالدول گزارش م. منتشر  ساخت» انگلستان

آمريکا در [توجه به اهميت موضوع برای وزارت امور خارجه ، سفارت  با  
بدون امضايی را که تعهدات به پيوست اين نامه، ابالغيه  افتخاردارد]ايران

 هيابالغ نيا. دهد، ارسال کند یشرح م رانيدرقبال کمک به اان را انگلست
 قرار نياز ا هيابالغ متن» .شده است عيو درتهران توز دهيلندن به چاپ رس در

 رانيانگلستان ا متفق، خصوصاً دولت  یرود کشورها یانتظارم...اکنون« :است
قرن نوزدهم  یبتداازا  یتزار ميرژ. خود قرار دهند ژهيو توجه و تيدرمورد عنا
از  یگسترده ا یبخش ها  یاپيپ  یها یبا تجاوز و دست انداز شيتا چند ماه پ

 رانيدر خواست ا یمبنا! کرد کشوررا اشغال  نيرنفوذ ايها و مناطق ز نيسرزم
 یدر آغاز جنگ، عل: گرفته است برسه اصل قرار  ژهيو یدگيتوجه و رس یبرا

کشور روا  نينسبت به ا ١٩٠٧سال  ر از که عوامل تزا يیها یاحترام یرغم ب
رغم  یو توسعه باز دارند و عل شرفتيپ را از  رانيا دنديداشتند و همواره کوش

در زمان صلح،  رانيبراحقاق تمام حقوق ا  یکشور مبن نيکه ا یتمام اسباب
 یدر آغاز قرن نوزدهم انگلستان با کمک ها . وارد جنگ نشد هيروس هيهرگزعل

را  تشيکرده و موقع تيخود را در هند تثب یامپراتور توانست  ران،يقابل  توجه ا
هند همواره از جانب  که ی، زمان١٨٠٠در سال . سازد مستحکم  انهيدرخاورم

 تانيشد، حکومت هند، به واسطه کاپ یم ديتهد) افغانستان حاکم ( زمان شاه 
  ...متحد  شد رانيبا ا یداد قرار  یملکم، ط

ها   ني، سرزم یمرکز یايدر آس هينفوذ روس هيدر مبارزه عل نرايکه ا یهنگام  
تا  ١٨٠۴   یدر سال ها.  را از دست داد، با انگلستان متحد بود  یاريو اموال بس

در  یپاسخ از جانب انگلستان  ه،يمقابله با تجاوزات روس یبرا  رانيا  ١٨٠٨
  هيجنگ با روس کرد و استقبال  ناپلئون شنهادياز پ ر،يناگز نيبنابرا. نکرد افتي

سرهارد فورد  ، با ورود ١٨٠٨اما در سال .  افتيدست  یبزرگ یروزيبه پ
 سيفرستاده انگل  یاز خواسته ها رانيانگلستان، دولت ا ژهيجونز، فرستاه و

هم  هيروس هيعل خود با ناپلئون را فسخ کرد و با انگلستان  مانيکرده، پ یرويپ
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 هيبا روس رانيکه ا  یداد انگلستان متعهد شد تا زمانقرار نيبا انعقاد ا. شد مانيپ
حفظ   هيخود را با روس  یجنگ تيکرده و وضع تيحما رانيدر جنگ است، از ا

  یستادگيا هيدر مقابل روس  تيبه کمک انگلستان، چهارسال با موفق رانيا. کند
 گر،يد نديناخوشا حوادث یپ انگلستان و در  یها تيحما افتني انيبا پا... کرد

معاهده  ١٨١٣مجبورشد در سال  کشور  نيو ا افتيکاهش  رانيا یتوان نظام
. شرکت داشتزيمعاهده فرستاده انگلستان ن  نيدرمذاکرات ا. گلستان را امضا کند

ماد  یرا که از زمان امپراتور یوارمنستان شرق گرجستان  ران،يمعاهده ا نيدرا
،  نيعالوه بر ا. واگذار کرد  هيآمد به روس یحساب م به  رانياز خاک ا یبخش

گنجه، قره باغ  روان،يش ،یخزر، شک یايدر هيباکو درحاش چون دربند،  یمناطق
توافقنامه   نيدرا نيهمچن. جدا شد رانياز خاک ا زيازتالش ن يیها ، مغان و بخش 

توان  یم نيرابناب... خزرصرف نظر کرد یايدر در یرانيحق کشت از  رانيا
. شد يیاروپا یقدرت ها  یتيو امن ینظام یها استيس یانقرب رانيا گفت 

بنا نهادن  یها برا یراني، ا١٩٠۶سپس به حوادث  پس از سال  هيابالغ » 
کشورانگلستان  یعني یآزاد یخود و حام یميمشروطه متوجه دوست قد  ميرژ

وحشت  زده کرد که  یپاسخ مثبت انگلستان، حکومت تزار را به قدر . شدند
گری  همانطور که لرد(اوضاع و احوال اروپا  یگلستان، پس ازبررسان دولت 
تزاربه تفاهم  با حکومت راني،مجبورشد درمورد مسئله ا)داشت یاظهارممکرراً 

درنطفه خفه   یتزار وامل ستمکارعبه دست  یجنبش قانون نيا جهيبرسد؛ درنت
قدرت  یتيمنا و  ینظام یها استيس یبارقربان نيدوم یبرا رانيا نيبنابرا. شد
قرار  اي ژهيو   گاهيدر جا رانياست که ا یکاف ليدال نيا. بزرگ اروپا شد یها
کشور  نيمورد ا عدالت را در یبه طور کل ديمتفق با یونه تنها کشورها رديبگ

کامل درمورد  التعد داند که  یبلکه دولت انگلستان خود را ملزم م اجرا کنند،
که بدست ارتش متجاوز   یتمام شهربان یزگردانمهم با با نياجرا شود؛ و ا رانيا

. شود یمحقق م.  جدا شد کشور  نيبا انگلستان از ا رانيتزار  در زمان اتحاد ا
ايرانی بزرگتر، کند که   یم جابيانگلستان ا  ندهيو آ یبه عالوه منافع کنون

 تواناتر و ساختارمند تر در خاورميانه وجود داشته باشد، تا همانند سال های
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 رانيا. منطقه دفاع کند نيا انگلستان در  یها استي، از سآغازين قرن نوزدهم
 اي یمل ايچرا که موقعيت جغرافيايی هدف است، نيا نيتأم یبرا نهيگز نيبهتر

 ؛راندارد رانيا موقعيت تيمطلوب  کينزد انهيدرخاورم یکشور چيه یاسيس
ً با درنظرگرفتن تهد فوذ خود در شرق که به گسترش ن  سميبلشو ديخصوصا

« : رسد یم انيمطالب به پا نيا  انيبا ب هيابالغ» .وغرب همت گماشته است
  چيفاسد و متلون ه انيبار است و در  رانياکنون قدرت در دستان ملت ا

با مد نظر  ران،يا رد ندگانشينما و  ريکب یايتانيکشورندارند؛ بر نيدرا یگاهيجا
اعتماد کامل مردم را جلب  یراحت ند به توان یشگرف، م رييتغ نيقرار دادن ا

 مستحکم و یانيبربن کيخاورنزد و  رانيخود را در ا یها استيکرده وس
متفق در  یکشورها ندگانينما  یاکنون تنها عدالت طلب...بنانهند یشگيهم

از  یخواهد کرد، سرزمن ها احقاق را  رانيشده ا عييکنفرانس صلح، حقوق تض
 یارض تيگرداند و حفظ حقوق  و تمام ر باز خواهد کشو نيدست رفته را به ا

 لسون،يو)  ٣.(خواهد کرد نيتضم ندهيدرآ کشور مستقل  کيرا به عنوان  رانيا
 نيبالفاصله پس از انتشار ا کا،يامورخارجه آمر  ريوز نگيجمهور و لس  سيرئ

بادالت ت یگريدرکتاب د. کردند یتياظهار نا رضا توافقنامه  نيااز انعقاد  هيابالغ
 )۴.(است ارائه شده یشرح مفصل موضوع، نيبرسراکايامر و سيانگل کيپلماتيد
    

 در تهران نگيتلگراف  لنس انتشار
: شد عنوان منتشر  نيبا ا یمقاله ا ران،يا  ۀروزنام١٩١٩در شماره دهم آگوست  

  : هيخالصه متن ابالغ.  » رينخست وز هيابالغ« 
کشور ما را فراهم کند  یدت و شادکاماسباب سعا نکهياز ا یکشور چيه

ها و فالکت ها و  یرفع سخت یگردد و از کمک  کردن به ما برا ینم منتفع 
تمام   یپس ازبررس جه،يدر نت...برد یسود نم ع،يسر شرفتيآنها با پ ینيگزيجا  اي

 یکنون و احوال   ضاعکه در گذشته رخ داده بود و با در نظر گرفتن او یعيوقا
انگلستان  تواند دست به دامان  یاحساس کرد تنها م رانيرج کشور، اداخل و خا

و شرط  ديق  یب یها نيکشوردر گذشته، تضم نيا یشود؛ عالوه بر کمک ها
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مطمئن   تبخشيرضا  یا ندهيرا به آ رانيمذاکرات، ا انيانگلستان درجر
 نيتضم نظم و  یمنظور برقرار به رانيدولت ا ل،يدال نينظربه ا...ساخت

به سر  تيامن گرفت که ملت در  شيرا در پ یمردم خود، رفتار و اصول شيساآ
مذاکره  سعادتمند، با انگلستان وارد  یا ندهيآ نيتضم یببرد و سپس برا

اصول، با   نيبالفاصله پس از آتش بس، مذاکرات با انگلستان، براساس ا...شد
همواره   رانيمذاکرات منافع ا نيدرا. اسلوب و روش متداول خود آغازشد

منعقد   دگاه،يماه تبادل نظر و د نيتوافقنامه پس از چند نيمدنظرقرارگرفت وا
وثوق ( او   یبرا ،یاز هرگونه مانع و انتقاد شيضرورت حفظ  کشور پ... ديگرد

  چهانجام هر  یرابرا یخداوند توان و ذکاوت کاف نکهيمطرح بود؛ و از ا) الدوله
  . سپاسگزار بود ديداشته، با یبه او ارزان فهيوظ نيبهتر ا

را  زاويکردند و شاه ن قيتشو فهيوظ نياو را درانجام ا زين ونيروحان  
 یتواند از پس جبران تالش ها یلطف خود قرارداد ؛ اما او هرگز نم مورد 

 نياو در انجام ا  یصادقانه و همکار تيچرا که حما د؛يانگلستان برآ  ندهينما
دولت  داد،ياجازه م یومتا آنجا که اوضاع عم. نده بودکن نييتع یعامل  فه،يوظ

وثوق الدوله کمک  نهيبه کاب ،یعموم تيبازگرداندن نظم و امن یبرا انگلستان 
مردم  حتاجيما نيتأم یبرا یضرور یمال یانگلستان با پرداخت کمک ها . کرد
   یبر کس...خود راآشکارکرد یها تيحما شيپ از شياعتباردولت، ب شيافزا و 

مرا   نکهيا یبرا یتالش چيگران از ه سهيکه مخالفان، جاهالن و دس ستين دهيپوش
احمقانه،   یتالش ها نيعالوه  برا. کنند، فرو گذار نکردند ینيوادار به عقب نش

هرگزبه  شانيا حضرت را نسبت به من مظنون کنند؛ اما  یکردند اعل یآنها سع
 یامح نيبزرگ تر سعادت کشور،  نکردند، و همواره درجهت یافراد توجه نيا

که ازهرگونه   یقيحق و وطن پرستان  ريمن از مردان روشن ضم...من  بوده اند
که بدان نائل  یبزرگ تيموفق کنم در مورد  یبدورند خواهش م رنگيخدعه و ن

ماه از آغاز خدمات من اوضاع   آمده ام  قضاوت کنند؛ و پس از گذشت دوازده 
مردم حق  دوارميام. کنند سهيمقا  شيسال پ کيرا با  مملکت یو احوال کنون

 یقيتحقق سعادت حق. توافقنامه باشند  نيسودمند ا جيشناس کشورم قدردان نتا
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  یزحمات و فداکار یپاسخ برا نيشود بهتر حاصل  یبه زود دواميدرکشورکه ام
  )    ۵. (من خواهد بود یها

مکرر  یها يیاضافه کنم بدگودانم  یباره الزم م نيدرا« :کالدول حاتيتوض
کرده  القا  نيچن کايجمهورآمر سيرعد  در موردملت، دولت ورئ یرسم روزنامه

نشده  الوزرا نوشته  سيمطالب به قلم رئ نياست که اگر چه ممکن است تمام ا
 نياست وا قرار گرفته  یو دييو تأ یابياز انتشار، مورد ارز شيباشد اما حداقل پ

و  کا،يامر  یخود، برا یالوزرا دراظهارت شخص سياست که رئ یدرحال
قائل  یفراوان کشور، ارزش  نيو آداب و رسوم  ا یعموم استيدولتمردان و س

ادامه خدمت در  شوستراز  یکه آقا یفراموش  کرد زمان  ديحال، نبا نيبا ا. است
 شيپ  ميو در تنظ امور خارجه بود  ريوز] وثوق[ مرد نيمنع شد، ا رانيدولت ا

 نيکرد؛  با وجود ا  یرا باز یشوستر، نقش اصل یاخراج  آقا وميماتياولت سينو
 راني، هنگام ترک ا  کاگويدانشگاه ش سي، رئ (Judson) که دکترجانسون  یزمان
خواست کرد که به صورت  الوزرا رفت، از او در  سينزد رئ یخداحافظ یبرا

خود  یتواند  دوست یمچگونه  متحده    االتيمشخص سازد که ا حيموجز و صر
« : داد یپاسخ جالب یو. ادامه دهد  رانيخود از ا  یها تيرا نشان داده  و به حما

است که  نياز ا یموارد حاک نيحال ا به هر » .ديباز گردان رانيشوستر را به ا
 ١٩رعد در سرمقاله  یرسم مهروزنا . ستيمرد اندک ن نيا يیقدرت و توانا

 نيکشور و همچن نيو مقامات ا کايآمر مردم  کا،يخود، به امر١٩١٩آگوست 
» .بود یافزون طلب یمعقول و نوع ريغ رانيا صلح  ونيسيدرکم رانيا ندگانينما

 ،یرانياز مقامات برجسته ا یمطالبات درجلسات عده ا  نيدانند ا یاکنون همه م
ات مقام گريبرند و د یبه سرم اتيح  ديکه در ق نيشيپ  یشامل  تمام  الوزراها

 أتيکه دستورالعمل ه ستين دهيپوش یبرکس نياست؛ همچن شده  نيتدو نه،يکاب
مطالبات در کنفرانس صلح و اظهارداد  نيمطرح کردن ا  س،يبه پار یازعام

شده است که انگلستان، فرانسه و  یمقاله در ادامه  مدع نيا . بود رانيخواست ا
کشورها  گريبه اتفاق د  کايآمرکرده اند  و  ميبه سه قسمت تقس جهان را   کايآمر
 ستيبا یوم ديندار یگاهيجا چيکنفرانس ه نيشما در ا« :است گفته  رانيبه ا
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شده است و   ميجهان به سه قسمت تقس. ديباش] یگريکشور د [  هيتحت الحما
  یمعن یمضحک و ب یقدر هاظهارات ب نيا» انگلستان است سهم  رانيخاک ا

با انتشارمفاد تلگراف چهارم  سپتامبر  وزارت  کايسفارت آمر بود که باعث شد 
کمک  به  یکشور را برا نيا یشنهادهايو پ کايدولت آمر کرديرو خارجه، 

  )  ۶(» .کند حيتصر   رانيا
کالدول  به   یامور خارجه ، با ارسال تلگراف ريوز نگ،يلس ١٩١٩سپتامبر  ۴در
 یگريافراد  د و  یرانيات ادرمالقات با مقام ديشما موظف« : دهد یدستورم نيچن

را انکار  رانيا از کمک به  کايآمر قهيموضوع عالقه مندند، مضا نيکه به ا
متحده همواره  االتيا که  ديرا متقاعد  کن یرانيمقامات ا ستيبا یم نيهمچن. ديکن

 سيبه پار کايامر یاعزام  آتياست و ه رانيخواهان سعادت و رفاه جامعه ا
در کنفرانس  رانيا یاعزام أتيه دادخواست . تالش کرد یپاربه طورجد نيچند

امر  نيو ا امديتالش ها به عمل ن  نياز ا یچندان  تيحما. صلح مطرح شود
 حيتوض رانيا – سياعالن  توافقنامه انگل شد؛ اما  يیکايآمر أتيه یتموجب شگف

نتوانست مطرح شدند دادخواست  يیکايآمر  أتيبود که چرا ه نيا یبرا یخوب
 سيخود پار یاعزام أتيازه زين رانيدولت ا  نيعالوه برا. کند نيتضم رانيا

 االتي، بر دولت ارانيا –سيانعقاد توافقنامه انگل پس از .  نکرد یچندان تيحما
ندارد؛ و  یازين کايآمر یوهمکار  تيبه حما ندهيدرآ  رانيمتحده مسلم شد که ا

 یبه شدت مساعدت ما را طلب م س،يدرپار رانيا ندگانينما بود که  یدرحال نيا
تلگراف  انتشار« :کند یگزارش م نيتلگراف را چن نياريکالدول تأث ) ٧(».کردند

 یو روزنامه رسم رانيا نهيخشم کاب کا،يوزارت خارجه آمر امبرسپت چهارم 
 کا،يبه مردم آمرداً يشد شيپ یکه چند یروزنامه ا. ختيرا برانگ مذکور

 نيو همچن کايصلح آمر ونيسيهده صلح، کممعا لسون،يجمهور و  سيرئ
 ريشدند سف یمدع رانيا نهيکاب یاعضا. حمله کرد رانيصلح ا  ونيسيکم
عالقه  چيه کايمضمون داشته است که امر نيبا ا یدرلندن مصاحبه ا  کايرامريکب
کشور  نينداشته و نسبت به رفتار انگلستان در قبال ا رانيسرنوشت ا به  یا

 کاياعالم کرد که در ادامه سفر خود به آمر سيشاه در سوئ... دکامل دار  تيرضا
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به شدت نکران کرده  راوسفارت انگلستان  نهيشاه، کاب تياعالن ن. رفت خواهد 
 یکالدول اضافه م» .هم نشود سيوارد پار یچرا که شاه قول داده بود حت است، 

از نود  شيب. است برمردم داشته یقيرعميتلکراف چهارم سپتامبردرکل تأث«  : کند
 نهيکاب  یاعضا...وثوق الدوله هستند نهيپنج درصد مردم  مخالف توافقنامه وکاب و 

 نيچن    (Paddock) سرکنسول پادوک. ننديب یم ترورشدنخود را درمعرض 
لحظه  هر  رخاکستر،يمخالفت با توافقنامه همانند آتش ز« : دهد یگزارش م

ازهرگونه تجمع  الوزرا  سيماالً به دستور رئامکان دارد  شعله ور شود؛ اما احت
 را،الوز سيکنترل رئ و  تيتحت حما ۀروزنام. ديآ یبه عمل م یريجلوگ یمردم

که  یبا دستور شيروزپ ده . کوشد مردم را آرام کرده و نظرآنها را جلب کند یم
سرکوب راهزنان از   یظاهراً برا یرانيا یازتهران صادرشد، قزاق ها

ازشهردور  یمدت یبرا دند، اما در واقع دولت درصدد بود آنها راش زخارجيتبر
 چيکرد و به ه یخود دار توافقنامه البته سفارت ازهرگونه مذاکره درمورد » .کند

دانند و  یم کايمرهون اعتبار آمر مردم خود را . وجه به خشم مردم دامن نزد
د، خواهان مساعدت ملت ما دوخته ان به دولت و  دياز آنها که چشم ام یاريبس

 یفور یدر تلگرام کايامور خارجه آمر وزارت )  ٨(» .هستند کايسفارت آمر
 ١٢تلگراف « :دهد یدستورم نيچن درلندن،  کايامر ريبک ريسف س،يويبه د

 نهيکاب یاعضا« :است یمطالب نيچن یحاو درتهران  کايمختارآمر ريسپتامبر وز
اظهار  داشته که  یمصاحبه ا یلندن طدر کايامر  ريرکبيکه سف نديگو یم رانيا

 ستاناست که انگل نيبه ا یندارد و کامالً راض  رانيدر ا یمنافع چيه کايآمر
شود با  یم شنهاديپ»  .ديرفتار نما رانيبا ا خواهد  یاجازه دهد هر  طور م

که  ديرا به او بده ارياخت نيدر تهران ا کايآمر مختار  ريبه وز یارسال تلگرام
در « : دهد یپاسخ م نيچن سيويروزبعد د) ٩(  » .کند  بيذکور تکذگزارش م

داده شد که گزارش مذکور کامالً   العدر تهران اط  کايبه سفارت آمر یتلگرام
  )   ١٠(» .اساس است یب

انگلستان  که دولت ترزيرو یتلگرام بنگاه خبر«:سدينو یسپتامبرم ١۵در کالدول
از  یحاک  یگزارش ها« :قراراست  نيازا منتشر کرد، رانيامروز آن را در ا
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» .اساس است  یانگلستان، کامالً ب - رانيبا توافقنامه ا کايمخالفت فرانسه و آمر
به رغم  ران؛يا دواريمردم ام تنآرام ساخ یاست برا یتالش نيبدون شک ا

» .فروننشسته است مردم هرگز  نيخشم و نفرت ا ان،يرانيازترس ا یسکوت ناش
 کايآمر ريسف س،يويد و  لسونيجمهور و سيبه اطالع رئ زيلگرام  نمتن ت) ١١(

 ديتوان یشما م« : است دستور العمل مزبور آمده  ۀادام. در لندن، رسانده شد
ً وزار و پرس و  ديآگاه کن تريرو خارج انگلستان را از انتشار گزارش  تشفاها

و خاطر  ر؛يخ اي خارجه هست آن وزارت  دييگزارش مورد تأ نيا ايکه آ ديجوکن
گزارش بالاشکال است، اما در   نيانتشار ا یکه اگر چه از نظرصور دينشان کن

در تهران  کايامرمختار ريوز... است شده  یگمراه کننده ا یرهايعمل موجب تفس
داده است که صدها  تن از نخبگان  و بر  اطالع  )  کايآمر( به وزارت خارجه 

دست به دامان  سيو انگل رانيبه قرارداد ا  به عنوان اعتراض رانيجستگان ا
از قرارداد  تيدرحما زيدولت ن أتيه در تهران شده اند؛ و  کايسفارت آمر

  )  ١٢(  » .نددب یبه کار م یمستبدانه ا یروشها
  :سدينو یم ني، کالدول چن١٩١٩اول اکتبر  خيتار در

عازم ايران  به اطالع اين جانب رسيده است که مستشاران انگليسی نيهمچن
هنوز چند  اگر چه . خود را آغاز کنند رود به محض ورود کار یمهستند وانتظار

از  یاريبس ازآن است که  یگزارش ها حاک. مجلس مانده است ليماه  به تشک
در . هستند  رانيدر ا یربهت یدرهند به دنبال فرصت شغل یسيکارمندان انگل

فراوان، مکرراً  حفظ  » یرهايها و تفس ليتحل« و» ها  هيانيب« که با انتشار یحال
 از یاديشمارز ده،يرس به اطالع عموم مردم  رانيا یارض متياستقالل و تما

 رانيانگلستان درا یحام  یبرجسته، روزنامه ها ومقامات رسم یها تيشخص
انگلستان است؛ ما اکنون تحت  ازاقمار یکياکنون  رانيا «:نديگو یآشکارا م

تنها    م؛يرا قبول کن تيواقع نيا ديبا  ینخواه یو خواه ميستآن کشوره هيالحما
وجود، در  نيبا ا»  ...و ميانگلستان تن درده  تيموميبود که به ق نيکار ممکن ا

را محدود کند؛  اما  رانيا یمل ادتيکه ضرورتاً س ذکر نشده  یزيمتن توافقنامه چ
. را مد نظر قرار دهند یزيهر چ یعمل  ۀجيدارند که نت  ليتما رانياهل نظر در ا
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بلکه  ست،يقرار داد، متن آن ن یمعتقدند بخش اصل رانيا گروه از مردم   نيا
. عنوان کرده است»یحينامه توض«در سيمختارانگل ريوز است که  یمطالب
در  یگونه مخالفت چيشد، ه یمنعقد م کايو آمر رانيا انيم یاتوافقنامه   نياگرچن

که به موجب آن قرارداد مسلم  یاراتيبود اخت ليما رانيا خت؛يانگ یبر نم  رانيا
منافع گونه  چيگرفت که ه یقرارم یا هيرهمسايغ ارقدرتيشد، دراخت  یم

با ملت  رابطه یردر برقرا ان،يرانياز ا یاريندارد و به گفته بس رانيدراسياسی 
حاصل «مردم ايران، همواره منتظر. های کوچک وضعيف  خوش نام  است

 نيدارندکه ا  نيقيکشور نيا یخودهستند؛اما عقال یدرزندگ »یشدن فرج
 از یشمار  ديوتبع یرياحوال، دستگ نيبا ا. توافقنامه مؤثرواقع نخواهد شد

 یعيجبن طب  به عالوه ترس و ،یحکومت نظام ديمخالف، اعمال شدرهبران 
ممکن   ريشود، غ توافقنامه  نيشدن ا یرا که مانع عمل یها، هراقدام مؤثر یشرق

سفر شاه به  ران،يدر ا  یسيهزارسرباز انگل نيبا  توجه به حضور چند. سازد یم
که آن را به   یبه قدرت خدمت صادقانه  یبرا  یدولت فعل ديشد شياروپا و گرا

در ...مسئله راحت تراست  نيکند، درک ا یم نيآن را تضم یوجود آورده و بقا
 یرنگيو ن یرکيبلکه آن ز  ست،يم  ناصل انعقاد قرارداد چندان مه  ايقضا نيا

که مجبورند  یشده است؛ مردم مردم به کارگرفته  نياست که در گمراه کردن ا
اجازه ندارند  همدر خفا  یحت د،يتبع و از ترس زندان و  رنديتوافقنامه  را بپذ نيا

 یريشکل گ یکه  در طول ماه ها است  یدر حال نيا.  با آن مخالفت ورزند
 یافکارعموم یآماده ساز یبرا نظام مند و ماهرانه  یفقنامه، تالششالوده توا

 جاديروند انعقاد توافقنامه مزاحمت ا که حضور آنها در  یافراد. صورت گرفت
افراد  نياعزام شدند؛ چرا که ا سيبه پار  رانيصلح ا ونيسيکرد، در قالب کم یم

افراد . بردند ینم شياز پ یقرار داد کار از انعقاد   یريجلوگ یبرا سيدر پار
وطن  یها شيکشور بوده وگرا یارض تيتمام و  یکپارچگيکه نگران  یگريد

به  ،یکنسول یمنصوب شدن در پست ها اي ارتيز پرستانه داشتند، به بهانه 
  ...شدند خارج از کشور فرستاده 

مجلس،  سابق  سيرئ س،يصلح به پار ونيسيافراد در قالب  کم نياز اعزام  ا پس
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مؤتمن . شود  کايقرارشد با انتخاب همراهان خود رهسپار آمرزيمن الملک، نمؤت
آگاه  رانيا یبجا را از خواسته ها  کايدولت و مردم آمر ديسفر با نيالدوله در ا

 حيآنها تشر یبرا شده،  لين کشور تحميدراز برا انيرا که سال یکرده و مصائب
حال،  نيبا ا. سازد عالقه مند  رانيدر ا یگذار هيرا به سرما کايکند و مردم آمر

ً به  کايبه آمر  ندهيطرح اعزام نما کا،يسفارت آمر قينظر به اطالعات دق قطعا
 تيها تبع یسيکامالً از انگل که  یا نهيدارد و کاب یموافقت سفارت انگلستان بستگ

 یمسئله ا. دهد یانگلستان انجام نم  یبر خالف خواسته ها یکند هرگز کار یم
 یتوجه است، رشوه دادن آشکار به بعض از سرکوب کردن انتقادها قابل  شيکه ب

افراد با قبول   نياز ا یارياست از قرارمعلوم بس مؤثرپول پرست  یتهاياز شخص
الزم . انواع رشوه  لب فروبسته اند گريو د یمستمر پول  ايکردن هدا افتيدر اي

توان از  یوم مردم را نمعم نيو همچن ونياز روحان   یاريبه ذکر است که بس
آنها را  ليقب نيترس از زندان و از ا د،يتنها توسل به تهد آرام کرد و  قيطر نيا

گرم شده سات؛  يیبازار تملق و خوشامدگو گريد  یاز سو.  ساکت کرده است
تملق واقع  بيفر نيدرمعرض ا زين هاييکاياز ما آمر یعده ا  یکه حت یبه طور

به  یکس نياز ا شيکه تا پ یم ومحبت و تملق به اشخاصاحترا همه   نيا. ميشد
پنهان  یناظر چيه ديبود که ازد یرعاديسابقه وغ یداد، آن قدرب ینم  یتيآنها اهم
از  یطرفدار] مثالً [به اتهام  شد یم ديبود، شا یدر پ یاگر جنگ. است نمانده 
، ]ستيرندرکا یکه جنگ[  طيمخالفت ها را سرکوب  کرد؛ اما در شرا آلمان، 

  )  ١٣..(ديآ یبه کارنم زيراه ن   نيا
 

 داد قرار با رانيا مردم مخالفت
شده است  گزارش نيکالدول چن١٩١٩اوت١٣لگرامتدر رانيمردم ا هياول واکنش

مردم عليه کابينه برانگيخته  وانگلستان احساسات رانيا انيمريقرارداد اخ« : 
انگلستان  در  مومتيق مالً را تحت قرارداد، ع نياز مردم معتقدند ا یاريبس. است

  انهيقرار داد مخف.  کند  یم یجامعه ملل را دچار سردرگم جهيآورد و در نت یم
ردم و م. افتيانتشار   یمنعقد شده است، اما خبرانعقاد آن به صورت ناگهان
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شگفت زده شده  و آن را  به شدت  داديرو نياز ا یخارج یسفارت  خانه ها
)  ١۴(» .شده اند نانياطم  یدانسته و نسبت  به انگلستان ب نهيبکا تينشانه سوءن

 تيموميتوافقنامه ، ق نيکه ا هستند  یمدع یرانيوطن پرستان ا« : آگوست١۶در
مطبوعات تحت  ،یحکومت نظام بخشد؛ اما  یرا تحقق م رانيکامل انگلستان برا

است، مانع را تصرف کرده  رانيا  یکنترل و ارتش انگلستان که اکنون اراض
. کنند یم یريجلوگابراز احساسات  مخالف شده واز  ديعقا یانتشارعموم

است که  یدر حال نيقرارداد، آماده شده و ا تر  عيهر چه سر یمقدمات کار اجرا
 یتوافقنامه ا چيمجلس، ه قيو تصد ديياز تأ  شيپ رانيا یبر اساس قانون اساس

درسراسر  یبرانتخابات جار یفعل نهيبکا ن،يبرا عالوه . شدن ندراد یامکان  عمل
 ندهيمجلس انتخاب شده اند، نما نيا یکه برا   یکشور نظارت دارد؛ افراد

 ١٩در نگيدستورالعمل لنس) ١۵(».اند دهيند هستند که هرگزآن را  يیشهرها
که به  ١۶٢و  ١۶١، ١۶٠یعطف به تلگرام ها « : قراراست نيآگوست از ا

آگوست ارسال شد، وزارت خارجه را به  زدهميس و  ازدهمي خيدرتار بيترت
تلگرام ها شرح داده شده   نيکه در ا یحوادث انيجر از  یو فور املصورت  ک

کالدول  )    ١۶(».ديالعمل مردم  نسبت به  قرارداد آگاه  ساز عکس   ژهيبود،  بو
با قرارداد فرونشسته است، اما  یمخالفت عموم:سدينو یم نيچن آگوست  ٢٣در 
 د،يزندان و تبع مجازات،احساسات خود وحشت دارند و ترس از  دم از ابراز مر

است، مطبوعات  دهيسال به طول انجام کياز  شيکه ب  یحکومت نظام  یاجرا
مانع آشکارشدن مخالفت  ران،يدرا یسيانگل انيکنترل و حضور نظام تحت 
  ابرازمخالفت خود  یبرا یاريبس. هستند مردم 

خواست  درو فرانسه شده اند که البته  کايآمر در سفارت  ینيخواستار بست نش
دهد  از  یبه آنها اجازه م  طيها تا آنجا  که شرا تمام  روزنامه . آنها رد شده است
 یدولت، که م یاز روزنامه رعد، ارگان رسم ريغ کنند؛ به  یقرارداد انتقاد م

تنها  رانيکند، ا یاريتوانست ما را  یکه م یکشور تنها  کا،يآمر« :سدينو
 تيوميميتحت ق رانيگرفتند ا ميتصم سيبزرگ  در پار گذاشت؛ چهار قدرت 

 لسونيجمهور و سيسخنان اغواگرانه  رئ بيفر رانيکه ا  رد؛يانگلستان قرار گ
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روزنامه  نيا» .مصر قرارگرفته است گاهيمانند جا یگاهيدرجا را خورد واکنون 
آنها را مورد انتقاد  یصلح و دعاو ونيسيدر کم رانيا أتيشدت ه به  نيهمچن

 نيکنند و درع یاز قرارداد انتقاد مزيروزنامه ها نگريد...است  هقرارداد
منعقد  کايبا آمر یکنند که در صورت امکان، قرارداد مشابه یم شنهاديپ حال 
  یو احساسات عموم ديهستند که بدانند چنانچه عقا نيخواهان ا یاريبس .شود

مشابه با  یقرارداد نعقادبه ا کايدولت آمر ايقرارداد شود، آ نيا یاجرا مانع 
 نيکالدول چن ١٩١٩آگوست  ٢٨در تلگرام )  ١٧(»خواهد داشت؟ ليتما  رانيا
بعد از .  مردم با قرارداد  همچنان ادامه دارد یمخالفت ها« : ميخوان  یم

ان از شهروند یو تعداد نيشيپ نهيکاب یاز اعضا یروز گذشته شمار ظهر 
 زيآم تجمعات اعتراض . خود را ابراز کردند فتالوزرا، مخال سيمالقات با رئ در
کسبه   ات،ياز مراکز وال یدر سراسر کشور رخ داده است و در تعداد یاريبس

 نيبرا  رانياز مردم ا یاريبس... کرده اند ليبه نشانه اعتراض بازار را تعط
 زين یا هعد خواهد بود ؛  رانيستقالل اا انيپا سيو انگل رانيباورند که قرار داد ا

  هيتوج یالوزرا برا  سيرئ... مشکوک هستند رانيانگلستان در ا یها استيبه س
و  یخارجه فعل ريوز . منتشر کرده است یمفصل يۀخود اعالم یها استيس
 رانياز کمک به ا ن،يازا  شيپ کايگفته اند که آمر نيبه مخالف نهيکاب یگراعضايد

در  یبزرگ یروزيرا پ  داديرو نيامختار انگلستان  ريوز. استسرباز زده 
 یربديقرارداد تأث نيا جيکه نتا نگرانند  یسيمقامات انگل گريداند، اما د یمنطقه م

در گزارش  ١٨(».خدشه وارد کند  رانيدر خارج از ا سيبگذارد وبه اعتبار انگل
از متن  یصه اخال« :ميخوان یم زيگوردون پادوک کنسول انگلستان در تبر

 یمشخص یگروه ها  یمنتشرشده و به استثنا  زيدر تبر سيو انگل رانيا وافقنامهت
از  یبه انتفاع مال ديچون بازرگانان که ام یطبقات که به قرارداد عالقه مندند و 

گونه  چيالبته تاکنون ه. مردم به مخالفت برخاسته اند قرار داد دارند، تمام طبقات 
 نيا یکه مجلس اجرا دوارنديچرا که عموم مردم ام ،نشده هده مشا یمخالفت علن

  مردم  تيجلب رضا یکنسول انگلستان برا. نخواهد کرد  بيتوافقنامه را تصو
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به « :نويسد یسپتامبرم ٨کالدول در )١٩(».کند یفروگذارنم  یتالش چيازه
بازداشت و  سيوانگل رانيا رياختوافقنامه  نيازمخالف ی، شماردستور دولت

 یم جلسه  ليدرمنازل خود تشک یافراد به صورت مخف نيا. شدند ديکاشان تبع به 
  ...دادند

بر ضد  يیها هيبه جرم انتشاراعالمزيازشاگردان مدارس ن یتعداد نيهمچن  
ها سرکوب  یاز نا آراماريبس. اند رشدهيمذکور، دستگ انگليس و قرارداد مذکور

ارباب  التجار در تهران به   نيحاج مع یکه از سو یدر تلگرام) ٢٠(».تاس شده 
اجازه  ديبا شما  « : ميخوان یم نيارسال شده است چن کايشاهرخ در امر خسرويک

فوراً صادر  اجازه  نيچنانچه ا د؛يرا کسب کن کايدر سفارت آمر ینيبست نش
فرد « : کند یم اضافه کالدول » .کشته خواهند شد رانينشود تمام وطن پرستان ا

اما صدها تن از  ارسال مطالب باال بازداشت شد،  مذکورشب گذشته پس از
دولت، خواهان بست  مستبدانه  یاستهايبه نشانه اعتراض به قرارداد و س نيمخالف

] کايآمر[وزارت خارجه  که  یالبته تا زمان. هستند کاينشستن درسفارت آمر
   )٢١(» .رد خواهد شد درخواست ها  نيصادر نکند، تمام ا یگريدستورد
  ١۶کالدول در  .مخالفان قراردادشده بود عيباعث تشج نگيتلگراف لنسانتشار

 یا تلگرام ، ترجمه  نامه  نيا وستيمفتخرم که به پ« : سدينو یم ١٩١٩سپتامبر 
 افتيدر  د،يجاو اتيروزنامه ح ري، سردب یاصفهان یفلسف]  آقا [  رزايرا که ازم

است  یاريبس  یها  یاز قدردان یتنها نمونه ا نيا. شما ارسال کنم یام، براکرده 
 یاظهارات نيچن اما . به عمل آمده است رانينسبت به ا کايآمر تيکه از حسن ن

 ديشد یحکومت نظام   ليبه دل کاياجازه انتشارنداشته وارسال آنها به سفارت آمر
 یم ميبا واسطه مستق تنها  و ست،يپست مقدرور ن قيو وجود سانسور، از طر

تهران  یبه روزنامه ها نامه  با اشاره    نيا. را جابجا کرد یمراسالت نيچن انتو
، خاطر نشان   دهيچاپ رس در آنها به   کايکه متن تلگرام وزارت  خارجه  آمر

. بسيارباال برده است رانيا را در کايتلگرام، اعتبار آمر نيساخته است که ا
قرارداد   هيعلتور العمل وزارت خارجه شماری از عتراضات سفارت طبق دس

سپتامبر  ١٣نامه  وستيپ» .کند یارسال م پست  قيرا از طر رانيو ا سيانگل
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سفارت شما را در  هيانيب نکهياز ا! جنابيعال : است ليشامل مطالب ذ ١٩١٩
نم ک یاستدعا م لهيوس نيبد. ميمسرور اريبس ،  ميروزنامه خود منتشرساخته ا

دولت  ستيرا به خاطر حسن ن رانيمردم ا جانب و اکثر  نيا مانهيتشکر صم
همواره طرفدار تحرکات  »ديجاو اتيح«. ديباش  راينسبت به کشورم ، پذ کايآمر
دولت   ستهيشا  وهيش نيهمچن.  متحده بوده است  االتيخواهانه دولت ا یآزاد
از . مورد توجه ما بوده کشور، نيو کمک به ا  رانيدر برخورد با ا  کايآمر

اما   م؛يمتأسف هست.  ميا افتهيفرصت ابرازارادت ن تاکنون   ميکن یاعالم  م نکهيا
 نکهيشما در روزنامه ها  منتشر شد و پس از ا  هيانيب  نکهيزمان، پس از ا نيدر ا

ابراز  یبرا یفرصت  خوب دوارشدند،يشکوفا ام یا  ندهيبه آ ديناام انيرانيا
با در نظر گرفتن  »ديجاو اتيح«  ليدل نيهمبه .   ميدست آورد احساسات به

صفحات  راست،يکه در خورتقد ران،ينسبت به ا کايآمر عواطف دوستانه سفارت 
 یانيکه ب ميما مطمئن هست. دهد یمطالب سفارت شما قرارم  اريخود را در اخت

!  جناب یعال...خواهد بود رانيا دهيدرجهت بهبود وضع مردم ستمد شما  یها
  )    ٢٢(» . یاصفهان یفلسف)  امضا. ( ديباش رايعواطف دوستانه ما را پذ لطفاً 

نسخ    یدر تهران افتخار دارد کپ کايسفارت آمر« :سدينو یکالدول دراول اکتبرم  

  ميتنظ  سيو انگل رانيا ريتوافقنامه اخ هيرا که عل تيو ترجمه چند شکا یاصل

شما ارسال   ینامه برا نيا وستيداده شده است، به پ ليشد و به سفارت خانه تحو

 ١٩١٩سپتامبر   ١٢  خيکرده بودند ، در تار مضاکه ده نفر آن را ا ینامه ا» .کند

حکم   ینظام ازآنجا که در تهران حکومت « :داده شد ليبه سفارت خانه تحو

گونه  چيه کس حق  چيزنند، ه یملت قلم م هيفرماست و روزنامه ها عل

زندان افکنده  به  ايشده و   ديتبع خواهانيوطن پرستان و آزاد. ندارد یرنظراظها

 یخواسته ها  شبرديپ یبرا  اياراده  یبه بازار ب رانيا گريبه عبارت د. دشده ان

مصمم  است به  او . شده است ليوثوق الدوله تبد یعنيمملکت،  یالوزرا سيرئ

 گانگانيسلطه ب  ريما را ز ، مملکت گانهيب یروهايو به کمک ن زهيزورسرن
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گوش مردم جهان  ما را به  یدادخواه ميازشما استدعا دار! جنابان یعال. ببرد

 رانيمردم ا تيمظلوم و آنها  را از  دهيرسان کايخصوصاً دولت عدالت خواه آمر

دولت   ديو اجازه  ده عطوفت به خرج  داده   مياز شما استدعا دار. ديآگاه ساز

از  رانيکه مردم ا عالقمندند بدانند  رانيکه به سعادت ا یسانمردان و تمام ک

 شيکه چند روز پ  یا هيانيب...به شدت منزجرند رانيوا ستانانگل ريقرارداد اخ

  رانيملت ا یروزيپ متحده خواهان  االتيمنتشر شد، به ما اثبات کرد که دولت ا

به ما  یزمان بحران نيدرا که  ميمصرانه از دولت شما تقاضا دار نيبنابرا.  است

 یترحم و دلسوز ،زند یماسوسوم که در اذهان  یديتنها بارقه  ام.  کمک  کند

 کا،يکمک دولت دوست و مهربان آمر به  ميدواريام. کاستيدولت و ملت آمر

ازاقدامات سرکوب گرانه انگلستان  خود را  ران،يا بيمردم بدبخت و نج

 کايبه سفارت خانه آمر١٩١٩سپتامبر  ١٩با دوازده امضا در ینامه ا» .برهانند

 یدولت. ديباخبر رانيا یدولت کنون خشن ازرفتار  یشما به خوب« :داده شد ليتحو

 ليکشور تحم نيخود را بر مردم ا یقانون  ريغ یکند خواسته ها یم یکه سع

خواهان  یآزاد بيبه تعق ،یحکومت نظام منظور، دولت با اعالم   نيبد.  کند

کند؛ با متوسل شدن به زورمردم  را سرکوب   یم ريو آنها را دستگهمت گماشته 

روزنامه ها تحت . آورد یبه عمل م یريآنها جلوگ یها کرده  و ازابراز خواسته 

را اشکار  سازند  رانيمردم ا یتوانند  بدبخت یدولت هستند و نم کنترل و نظارت 

 کايدولت آمر یقمند ازعال یسفارت خانه شما که حاک هيانتشار ابالغ  یو حت

 یا روزنامه  چيدو روز، ه نيدر ا. ادافت قياست، دو روزبه تعو رانيسعادت ا به 

اعمال   با اعالم مجدد و  سيروزها، اداره پل نيا. جرأت  انتشار آن را نداشت 

کرده و از  مردم را وادار کرده تجمعات خود را متوقف  یحکومت نظام ديشد

گناه به  یب از دانش آموزان  یشمار. دست برندارندمخالفت با اقدامات دولت 

که در  یطيراشنظر به  ن،يبنابرا.  شده اند ديباز داشت و تهد یپرست طنجرم و

اند،  دهيامضا رسان نامه را به  نيکه ا یتمام کسان  یعنيشد، ما،   فيباال توص
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نون درمخالفت با قا ملت و  دييمجلس و بدون تأ ابيکه در غ یقرارداد هيعل

 ميکن یم تياست، شکا منعقد  شده  رانيانگلستان و ا نيدولت انيم ران،يا یاساس

و حسن بشر  ميدار یاعالن م قرار داد  ني، انزجارخود را از الهيوس نيو بد

 ميخواه اديو همواره به  م؛ينه یم قلب ارج   ميرا از صم کايدولت آمر یدوست

، آنها  از در  فيضع یبه ملت هاکمک  داشت دولت شما متعهد شده است که با 

که  ميما مشتاقانه منتظر.  کند  یاريخود  یارض  تياز استقالل و تمام انتيص

  یپناه انجام دهد؛  ملت یملت ب نيا یاري یدارد، برا دولت شما، هر آنچه درتوان 

کار،    نيبا انجام  ا. است دهيهرگونه  ظلم و ستم را چش که تا به امروز، طعم 

) ٢٣(» .افزون خواهد  گشت رانيمردم ا  یو حق شناس یقدردان که  ديد  ديخواه

بود  دهيرس و نه نفر یس یبود که به امضا ینامه ها، نامه ا نينمونه ا   نيبارزتر

درج  مطالب «:ديرس کايمختارآمر ريبه دست وز ١٩١٩سپتامبر  ١٧  خيتار ودر

ازسکوت   یو کهآن است   رانگيمتحده ب االتيامورخارجه ا ريشده درتلگرام وز

خواهد شد که بدانند    شتريب یزمان شانيتعجب ا. مردم تهران متعجب شده است

کار آمده، در تهران  ها برسر  یسيکه وثوق الدوله به انتخاب انگل یاز روز

ندارند؛  یگونه تجمع چيه  یاعالم  شده است؛ مردم حق  برگزار یحکومت نظام

و متفکران همه جا را  وطن پرستان  افتني یابر سيپل یروهايبازپرسان و ن

شده اند؛   ديتبع ايکشته و  برجسته کشور  یاز چهره ها یاريکنند؛ بس یجستجو م

 یمردم چگونه م ،یتيوضع نيچن در . شود یتمام نامه ها و تلگراف ها سانسورم

 واهانخمتحده واقعاً  االتيدولت ا خود را ابراز  کنند؟  اگر  یتوانند خواسته ها

مردم باز کرده  یسفارت خود را به رو  یمردم است، درها یخواسته ها دنيشن

شد که انگلستان  ديآن گاه متوجه خواه نند؛يبنش و به آنها اجازه دهد در آنجا بست 

 چيوثوق الدوله به ه مييبگو ديبه طورخالصه  با. کاری است درصدد انجام چه

قرارداد به سود  نيا نداشته است؛ خواه ار ین قرارداديچن عنوان اجازه  انعقاد 

مختارانگلستان ريوز یدرنامه ا...آن تمام شود انيبه ز اي  مملکت باشد و نيا
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 سپتامبر١٠مصادف با(الحجه یچهاردهم ذ خيالوزراء درتار  سيخطاب به رئ

 ديآمده، و تأک انيسخن به م رانيا یارض تيمکرراً از استقالل و تمام ) ١٩١٩

چرا در ... کشور مورد احترام دولت انگلستان است نيو استقالل ا تيحاکم شده 

 یم به کمک روس ها  تالش   یوگاه يیدولت انگلستان گاه به تنها ر،يسال اخ ده 

بدون  رانيا از مقامات  کيدخالت کند؟  کدام  رانيا یکرده است که در امورداخل

انتخاب شده  ه وزارت خان یتصد یصادر شود، برا تانسفارت انگلس تيرضا

سفارت  تيرضا بدون  یرييتغ نيکوچک تر ديبه خاطردار ايآ ان،ياند؟ و در پا

 یرا استقالل م  تيوضع نيشما ا ايمملکت رخ داده باشد؟  آ نيانگلستان در ا

  )   ٢۴( »د؟ينام

: ١٩١٩  نهم  اکتبر . وستنديپ نياما باالخره به مخالف ريهر چند با تأخ ون،يروحان

 رانيمردم ا از نود و پنج در صد از  شيکه ب دهدينشان م قيدق یاه یبررس« 

 رانينفراز مردم ا صدها  یگفته ها دنيدر واقع، پس ازشن. مخالف قرارداد هستند

کند،  دييقرارداد را تأ   نيغرض که ا ینفر آدم ب یکي یحت داد،يرو نيدر مورد ا

، روزنامه  ونيروحان از  یازآن است که عده مشخص یگزارش ها حاک. نشد دايپ

لب فرو بسته و ... مقام و و  ،پستیمخالفان به مدد پول، مستمر گرينگاران و د

خبردارم که  یبه منبع موثق با استناد  نجانبياست که ا یدرحال نيا. ساکت شده اند

کرده است  افتيتومان در هزار  ستيتوافقنامه، دو دييتأ یبرا زيشاه ن خصش

 رانيسالهاست از حقوق بگ امورخارجه  ريوزرا وزال سيمعروف است که رئ

بارها  رانيانگلستان درا نيشيپ مختار  ريمطالب را وز نيانگلستان بوده اند؛ ا

سفارت «  : سدينو یم١٩١٩دسامبر ١کالدول در) ٢۵(».محرمانه به من گفته بود

درخواست حضرت  یخارجه و در پ مفتخراست جهت اطالع وزارت  کايآمر

عکس ازاظهارات و نظرات  ۀدو نسخ  ران،يا نيشيپ سيدوله، رئاشرف سعدال

به  سيوانگل رانيصحت و اعتبارتوافقنامه ا را درمورد  رانيبرجسته ا یعلما

 یکپ ۀنسخ] یاصل ۀنسخ یبه جا[نکهيعلت ا . نامه ارسال کند نيا مهيضم
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ر د یاصل ۀاست که اوالً نسخ نيشده است، ا  ميتسل شده به سفارت  یعکسبردار

ً يتهران مضبوط است؛  و ثان در  یمخصوص ۀپروند امضا  دارد و  یاصل ۀنسخ ا

و زندان، چنانچه  ديوخطر تبع یو مقررات حکومت نظام ديشد به خاطرسانسور 

مکشوف گردد،  یقرارداد بر دولت فعل ۀامضا دربار صاحبان یديعقا افکار و 

 نيداند ا یزم مسفارت ال. رنديقراربگ یشتريعده ممکن است درخطرب  نيا

روحانيون  از یعيقشروس ۀندينما ون،يعده ازروحان نيکه ا رااضافه کند نکته 

ترجمه  همان طورکه در .هستند یرانيا یوروشنفکر وبا سواد اسالموطن پرست 

تطابق  از مقامات برجسته درمورد  یاست آمده است،  شمار مهيکه ضم  یا

از مراجع عظام مردم ،  یم وسعادتمندشرع مقدس اسال نيمواد توافقنامه با قوان

توافقنامه  نيا ،یاسالم هانيفق عنوان  هيمراجع عظام  . استفتاء  کرده اند یروحان

 ريز زيرا ن رانياستقالل ا دانند که  یاسالم و قرآن م قدسرا مخالف شرع م

  نيکه از ا یليقل  ۀعد یاستثنا است که به  دهيعق نيسفارت بر ا. برد یسئوال م

از نود و پنج در صد  شيهمراه ب به  تيشوند، جامعه روحان یافقنامه متنفع متو

 شيبا در پ یفعل نهيابک نيوجود ا با . توافقنامه هستند نيمخالف ا رانيمردم  ا

به انتخاب  اتياز وال یاريرا در بس پارلمان  یاعضا ،یسابقه ا یب ريگرفتن تداب

رود   یانتظار م ،یعموم یمخالفت ها کنند؛ اما با توجه به  یخود وارد مجلس م

 یبا دشوار] چهارم[  شروع به کار مجلس  توافقنامه بالفاصله  پس از   بيتصو

مجلس در  یاعضا نشيکه در گز یريتداب در باب . فراوان مواجه  شود یها

 رويکه پ یحاکم محل یها یريبه رغم سخت گ گرفته  شده الزم به ذکر است  شيپ

انتخاب کند،  یندگينما یرا برا »ستهيشا« افراد   ستيبا یم  نهيدستورات کاب

 نهيبکا جه،يدر نت.  است رممکنياز خواسته مردم غ  یريجلوگ ،یاريدرموارد بس

مجدد  یاعالم کرده و خواهان برگزار یقانون  ريها غ استان  نيانتخابات را در ا

  ]١[ ) ٢۶(  » .انتخابات  شده است
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  تيمشروط نظام در رانيا یگيالحما تحت ینافرجام
  )١٩١٩  قرارداد  ليتحل(

  
قرارداد  ازخود را   تحليلايران معاصر ناصر تکميل همايون پژوهشگر تاريخ  

شاه  یدمحم عل یپس از کودتا یداخل عوامل: به نوشته آورده استاينگونه  ١٩١٩
 اول، یجنگ جهان  همانند وقوع یعوامل خارج  یو برخ رياستبداد صغ يیو برپا

و سياسی، انقالب بلشويکی  یشورشها ش،يواتر  یعثمان یهايامپراتور یفروپاش
قرار داده  یسخت و حساس اريبس طيرا در شرا  رانيا تينظام مشروط ره،يغ

موجود  طيباتوجه به شرا ديکوش سيانگل یاستعمار   دولت یطيشرا نيدر چن.بود
خارجه  رير،وزيوز  تنخس  دادن رشوه به ران،بايا یمل  یمجلس شورا یليوتعط
  یگينظام تحت الحما یرا که به نوع ١٩١٩ ران،قرارداديا دولت  هءيمال ريو وز

 نيا یرادرصورت اج.رسانده و به مرحلهء اجرا درآورد بيتصو مستور بود،به 
 گرفت یقرار م هايسيدر دست انگل رانيا یو مال ینظام  یکامل قوا  ارينقشه،اخت

   .رفت یم انيکامل از مبه طور  رانيا و استقالل 
 
 شگفتاريپ

  قانون و  یتنها آزاد ،نه»یخواه عدالت«هءيبرپا رانيا تيمشروط لياص نهضت
 اتياستمرار ح و  یاجتماع یبقا شهءيرا در جامعه مد نظر داشت،بلکه اند یريپذ

در خود  زيکشور ن  یارض تياز تمام یو پاسدار یمل  و اصل استقالل یخيتار
 زيرا در تجه خود  یآرزومند  خواهان مشروطه ديترد یب راه نيدر ا.داشت
آنان  یها خواسته نشان دادند و اگر  یدفاع مل داريپا یرويبه شکل ن)ارتش(قشون

 کردند، ینم جاديا آن خلل  یومل یفرهنگ تيدرترب گانگانيو ب شد یم یعمل
  .آمد یم ديپد یگريد تيموقع
وزارتخانه  تبط بودکه به ظاهررتشی پيش ازمشروطيت باوزارت جنگ مراامور
 نظام جديدوپس ازاستقرار رفت یبه شمار م یوفن یتخصص مهم،ای 
اصول  هءيحفظ شد و برپا یژگيو  نيا زين )   Constitution (  ونيطوسيکنسط
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شد که دفاع از کشور  یفيوظا دار و متمم آن،وزارت جنگ عهده  یقانون اساس
   .دنش نيدر عمل چن گرفت،اما یبرمدر را 
کمبود تجهيزات و  گانگی سازمانهای نظامی، بی نظمی، ناگارايی و چند

بودند،اما  یمهم ی،مشکلهایعلم یهايوناآگاه یمال ی،ناتوانینظام  نينو تدارکات 
بخش، اندک اقدام مثبتی ظاهر می شود، دو قدرت مسلط بر اوضاع يک  دراگر

  .ناتمام بماند داما آن اقت دادند یم  نشان يیواکنشها )هيو روس سيانگل(ايران 
به  ارتش وابسته  ۀقزاق به گون گاديدههء نخست پس از انقالب مشروطه بر در

و پليس جنوب به گونه ای ارتش غير وابسته  به انگليس ، در رويا رويی  هيروس
هر دو آنها به  بودند،بلکه  رانيدر ا یقشون مل جاديا  تنها از موانع ،نهبا يکديگر 

و  خواه یآزاد یروهاين و وابسته، سرکوب کردن  یت نظام استبداددر خدم ینوع
  .دانستند یم خود  یاصل یها فهياستقالل طلب کشوررا از وظ

و   یاسيس یهايطلب اروپا و سلطه یاستعمار یدر نظامها یالملل نيدر پهنهء ب اما
ن پنها شد که چهرهء  جاديا یتحوالت زيآن قاره ن یاز کشورها یبرخ  یاقتصاد

 کيشامل (یقرارداد در  سيوانگل هيروس انيمشترک م  ميتصم کيوآشکارآن در
 ميپترزبورگ ترس در سن)١٣٢۵رجب  ٢١ / ١٩٠٧اوت ٣١(مقدمه وپنج مادّه در

بسياردرنخشستين ماههای آزمايشی  یهايدشوار و  امهايکه پس ازق رانيو ا ديگرد
نفوذ  ريز یمالبه سه منطقهء شدموکراسی ونظام  مشروطيت قرار داشت، 

  .شد ميتقس طرف یبه ظاهر ب یانيمنطقهء م و  ايتانينفوذ بر ريز یه،جنوبيروس
   طيوشرا  ديروبه رو گرد یمل یو مجلس شورا رانيقراردادبا مخالفت مردم ا نيا

با استقالل   انيرانيا یخواه یآزاد افتنديدر زين انينکرد و جهان دايو عمل پ  تحقق
اشاره شد،سالها  سان که  بدان یدارد،اماهردو قدرت استعمار  یناگسستن ونديپ یمل

  .شدند خود خرسند  رنفوذيز طقوابسته در منا یبه داشتن قشرها
و   یمل یو واکنشها رياستبداد صغ تيحاکم يیشاه و برپا یدمحم عل یکودتا یپ در

 یجهان سو،ووقوع جنگ  کيخواهان از و فتح تهران به دست مشروطه یسراسر
وضعف  یوعثمان  شياتر یهايامپراتور یمهاجرت،فروپاش ۀنيکاب  ليتشک اول و

و کهايانقالب بلشو  عوقو و یاسيس یشورشها  یدرپ یتزار ۀيدولت و روس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٠                                                                      ٤ج

  

  

  

آن  ینوپا تيمشروط  یو دولتها رانيگر،ايد یاز سو یجهان یدادهايرو یا پاره
آن شد تا با  بر ايتانيبر  یقرار گرفتند و دولت استعمار یسخت گذر تيدر موقع

 ۀيدولت روس یهايريگ ميتصم ها و  تر که به ظاهر دور از خواسته تازه یها نقشه
قرارداد .شود رانيو ا  انهيتاخت وتاز خاورم دانيبود،وارد م یشورو
 یگينظام تحت الحما ینوع مشهوربه قرارداد وثوق الدوله که ) ق ١٣٣٧(١٩١٩
بسته    یگر منش سلطه نيهم یاستابود،در ر   (Weiled  Protec to Rate)مستور

   .شد
 
 انعقاد قرارداد طيشرا.١ 

داد   انيپا رانيا یبر تسلط آن کشور بربخش شمال ١٩١٧دراکتبر  هيروس انقالب
 ۀپهن در سيدرسال بعد انگل.افتي انياول پا یجنگ جهان١٩١٨و درنوامبر 

وبه رداخت استعماری پبه تاخت وتاز بيوافغانستان،بدون رق رانيانه،ايخاورم
 )کرزن ليناتان جرج  خودرا توسعه داد ولرد  گوناگون،مستعمرات یها وهيش

George Nathanial Cuzon)    کلسونين هارولد ،یسيبه قول مورخ انگل  
) Harold Nicolson    (  »و با  ريناپذ یخستگ بايتقر یفوق العاده،با قوت ینانياطم با

 رانيا یگيخود را که تحت الحما قشهءن»یمذهب مانيا  کي  به هيشب یاعتقاد
  ١».بود،به اجرا درآورد

موازنهء  خدشه در (موقت روسها از منطقه یريگ که با کناره یدر زمان رانيا اما
تدارک   تيو استقالل کامل خود را در نظام مشروط کرد یتازه م  ینفس)مثبت

  .افتي ارويرو یستياليامپر یه ضربه  نيتر را با سخت د،خوديد یم
را  رانيآن روز ا طيخود شرا دگاهياز د  )  Sir Perecy Sykes  ( کسيسا یسرپرست

  :کرده است  فيتوص نيچن
است    یا  هيتنها همساريکب یايتانيوبر است یمحتاج دولت زورمند فداکار رانيا« 

کرات و    کمک کند؛همچنان که به یا سخاوتمندانه طيرا با شرا یو تواند یکه م
  ٢».است   آورده شيپ یهمراه یشده،دست خود را برا دهيگذشته ددفعات در 

دورهء   انيم ۀفترت چند سال(مجلس یليدر زمان تعط ايتانيسخاوتمندانهء بر دست
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 رزايم  روزيوثوق الدوله با وزارت ف نهءيکارآوردن کاب ی،رو)سوم و چهارم
 یمل یشورا مجلس(  بود)هيمال(صام الدوله رزايواکبر م )خارجه(نصرت الدوله

کار خود را آغاز )١٩١۴  دسامبر  ۶(١٣٣٣محرم  ١٧،در )دورهء سوم(رانيا
محرم  ٧از یداخل یهايناامن و اشغال کشور و یجنگ جهان ليدل  اما به.کرد

 )١٩٢١( ١٣٣٩شوال  ١۵تا  فترت آن آغاز شد و  )١٩١۵دسامبر  ٢۴(١٣٣۴
 نهءيکه چهار کاب ديگرد ليتشک  نهيکاب جدهيه )شش سال(مدت نيدر ا.افتيدامه ا

 ) .داد ليحسن خان وثوق الدوله تشک رزايآن را م
را آشفته  رانيو اوضاع و احوال آن روزگار ا سيطرفدار انگل استگرانيس

و مقتدر اعتقاد داشتند  یحکومت قو جاديو به لزوم ا دانستند یم  نابسامان و 
 و   استير یا برادادن به هرج و مرج و آشوب،وثوق الدوله ر انيپا یبرا و 

  .دادند یم صيمناسب تشخ  يیزرا
که  گرفت یم یا تازه یمهايخود تصم استيس یاجرا یبرا زين سيانگل اما

  :شرح داده است نيآنها چن یدولت آبادمرجوم 
 مختار خود ريکه درنظر داشت،وز یانجام مقصود یبرا ايتانيبر دولت« 

او  یداد و جا رييرا در تهران تغ   Sir Charles Marling )( نگيچارلز مارل سر 
خود را موقتا  یشخص که کسوت نظام نيا.تندخو سپرد   یمأمورلشکر کيرا به 

 Sir Percy ) کاکس یبود،سرپرس دهيپوش یلباس کشور از تن درآورده بود و

Cox)   یحاکم مقتدر نظام کيتهران،درست مثل    به دنينام داشت و پس از رس 
اداره کند،شروع به رتق  سياز مستعمرات انگل  یکيرامانند  رانيا.که مأمورباشد

به تمام  سيکارش در سفارت انگلزيازپشت م ديجد مختار ريوز. و فتق امور کرد
حاال «:گفت یم رانيبه رجال ا پروا یو ب حيو صر کرد یم کشور مداخله   یکارها

 م،يا نجات دهاستقالل شما ر ميا توانسته هيدادن آلمان و روس که ما با شکست 
به کار   و کاست کم یم،بييگو یوهرآنچه را که م ديموقوف کن ديبا را  یاديحرف ز

  ٣».ديببند
منصوب   سيبه کفالت وزارت امورخارجهء انگل ١٩١٩کرزن از آغاز سال  لرد

اجرا  به مرحله  رانيخود را نسبت به ادار شهير استيس درنگ یشد و ب
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نشست،سرانجام  اورانشان در تهران در چند کاکس و وثوق الدوله و مش.گذاشت
قرارداد  نيا یشااف  دانستند یم  کردند وچون هر دو طرف ميمتن قرارداد را تنظ

 هيعل یو رجال مل  ونيو روحان زانديانگ یمردم را برم یو مذهب یاحساسات مل
قرارداد موافق نخواهد  با  زيقرارداد و دولت شورش خواهند کرد و احمد شاه ن

خشونت رفتار کنند و انتخابات  پس از انتشار قرارداد،با مخالفان با  دندي، کوشبود
طرفداران وثوق الدوله در مجلس  نظم دهند که  یا ونهبه گ زيمجلس چهارم را ن

آمادهء  زيشود و احمد شاه را ن بيتصو   یداشته باشند تا قرارداد به راحت تياکثر
  ۴.نديبه فرنگستان نما یسفر طوالن کي

 از ی،برخ»حق الزحمه«همزمان با پرداخت رشوه و هايسينماند که انگل ناگفته
» نمايندگی ايران در کنفرانس صلح« مخالفان را راضی می کردند ، اما مسئلۀ 

به  یاعتماد یب نداشت و کرزن با  یهمراه ايتانيبر  استيبود که سمشکل ديگری 
  .دينما برطرف  یکلش  را به ادشدهيتا معضل  ديکوش ی،میرانيا ئتيه
  :نوشته است  W.G .Olson)   ( اولسون.یج.اميليو 
را از همان  تيوجود داشت که شانش موفق یکرزن اشتباهات استيس در« 

مجلس  بيبه تصو ديبا ،توافقنامهیبنابر قانون اساس نکهياول ا.داد یکاهش م ابتدا 
انتخابات  شدن   یوالنبود و با ط یطوالن ۀپروس کي رانيانتخابات درا .می رسيد

وقت الزم  ها  توافقنامه  کرد،مخالفان یهم به آن کمک م ها نهيکه طفره رفتن کاب
از توافقنامه  کردندبا استفاده   یآنها سع.خود را داشتند یروهاينظم دادن به ن یبرا

 تيکنند و موقع  داريرا ب رانيا سميوناليناس دند،ينام یم رانيکه آن را سند فروش ا
به  یديهرگونه ام جنبش سرانجام  نيمحرکهء ا  یروين.ت را به لرزه درآورنددول

را  یواکنش خارج کرزن  نکهيدوم ا.برد انيمفاد توافقنامه را کامال از م یاجرا
 ايتانيبر يیکه گو چنان بود  کايعکس العمل فرانسه و آمر. کم گرفته بود دست

آن را انکار کند،اما  توانست یم کرزن .دارد رانيدر ا یگريمصرد جاديدرا یسع
   ۵».رفتيپذ یحرفش را نم یکس
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 متن قرارداد.٢ 
منعقد شد،چند )١٣٣٧ قعدهءيذ ١٣(٩١٩قرارداد که در نهم اوت  نيا از

االسالم در  خيرا که مرحوم دکتر دمحم جواد ش یمتن ديشا.موجود است ترجمه 
تر  و روان تر قيقآورده است،د)جلد اول(قاجار  احمد شاه یمايکتاب س ضمائم 

 احمد سلطان یاسيس یزندگان  را در کتاب یگريمتن د یمک نيحس باشد،اما 
 رانيسالهء ا ستيب خيگرش،تاريبه کتاب د زيقاجار،نقل کرده و همان را ن شاه 

  :باره نوشته است نيدر ا یمک نيحس.منتقل کرده است)اول جلد (
 یدعوا   طرح یبرا کايآمرکه دکتر مصدق عازم  یبه خاطر دارم،هنگام خوب« 
ببرند و  که الزم بود  یسازمان ملل بودند،ضمن اسناد تيامن یدر شورا رانيا

وزارت  پس از مراجعه  به. يکی  همين قرارداد بود. برداری شود صورت
از آن به دست  یاثر توانستندشد،ن آن،هرچه تجسس  افتني یخارجه و کوشش برا

جزو  زيرا گرفتند و خود کتاب را ن  سندهياه نوباالخره کتاب سلطان احمدش.آورند
در  هايسياسناد مداخلهء انگل  ميضمن تسل بردند و  تيامن یاسناد با خود به شورا

بود و دربارهء آن  ١٩١٩  قرارداد نهم اوت مزبور را که شامل  ران،کتابيا
نمودند و اکنون در ضبط   تيامن یشورا مياست،تسل شده  یمفصلقرارداد بحث 

  ۶».باشد یملل م سازمان  تيامن یوراش
  :قرار است نيقرارداد از ا متن

 سيانگل و  رانيا نيدولت نيو مودت که از سابق ب یبه روابط محکمهء دوستنظر« 
 یو اساس مشترکه   مسلما منافع نکهيموجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به ا

و  دينما یم الزام  نيطرف  یراروابط را ب نيا تيو تثب ميه،تحکيهردو دولت درآت
از  رانيدولت ا  ني،بیحد اعل  به رانيا ادتو سع یترق ليوسا هءينظر به لزوم ته

از دولت  یندگينما انگلستان به   پادشاه حضرتيمختار اعل ريطرف و وز کي
  :شد یمقرر م ليذ گر،موارديخود از طرف د

برای  که مکرر درسابق ار یترتعهدات هرچه تمام تيدولت انگلستان با قطع.١ 
  .دينما ینموده است،تکرار م رانيا تيمطلق استقالل و تمام احترام

استخدام    لزوم یدولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برا.٢ 
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خواهد  هيته دولت   توافق حاصل گردد،به خرج نيدولت نيآنها در ادارات مختلفه ب
  .مستشارها خواهد بود و   رانيدولت ا نيتوافق ب بسته به اراتياخت نيا تيفيک.شد

 ستميس   و مهمات ريو ذخا منصبان ران،صاحبيبه خرج دولت ا سيدولت انگل.٣ 
حفظ  یبرا آن را  جاديا رانيکه دولت ا یقوهء متحد الشکل ليتشک یرا برا ديجد

 مقدار و ضرورت عده و .خواهد کرد هينظم درداخله و سرحدات در نظر دارد،ته
 نيکه از متخصص یونيسيکم و مهمات مزبور به توسط  ريمنصبان و ذخا صاحب

قوهء  ليتشک یدولت را برا اجاتياحت و  ديخواهد گرد ليتشک یرانيو ا یسيانگل
  .شد خواهد   نيخواهد داد،مع صيمزبور تشخ

 )٣(  و  )٢(ۀ الزمه به جهت اصالحات مذکوره در ماد ینقد ليوسا ۀيته یبرا.۴ 
 رانيا   دولت یبرا یقرض کاف کيارداد،دولت انگلستان حاضراست که قر نيا

از  نيدولت نظر   قرض به اتفاق نيا ماتيتصم.انجام آن را بدهد بيترت ايو  هيته
می  نيمع باشد،   رانيا لتدو اريکه دراخت یگريد داتياعايگمرکات  داتيعا

انگلستان به  ولت د افته،يکه مذاکرات استقراض مذکور خاتمه ن تا مدتی. شود
است،خواهد  مذکوره الزم   اصالحات یطورمساعده،وجوهات الزمه را که برا

  .ديرسان
وسايل  یبه ترق رانيدولت ا یفور اجاتيکامل احت قيدولت انگلستان با تصد.۵ 

مملکت می  در  یاز قحط یريتجارت و جلوگ ۀتوسع نيکه موجب تأمحمل ونقل 
و   رانيمشترکهء ا  موافقت نموده،اقدامات نراياست که با دولت ا،حاضرباشد
. تشويق نمايد هينقل ليوسا گرياقسام د ايخطوط آهن  سيرا راجع به تأس سيانگل

 يیطرحها در  نيدولت نيو توافق ب  شده نيمراجعه به متخصصدر اين باب بايدقبالً 
  .باشد، حاصل شود دتريتر و مف تر و سهل که مهم

تشکيل کميته  یبرا نيطرف نيمتخصص نييرباب تع ددنينما یتوافق م نيدولت.۶ 
و  یمملکت نموده و با منافع حقهء  دنظريرا مراجعه و تجد یگمرک ۀکه تعرف] ای[

  ٧».دينما قيآن تطب یترق ليو توسعهء وسا ديتمه
 رانيا در جنوب .بود افتهيبر قشون قزاق سلطه  سيکه انگل یقرارداد در زمان نيا

 ۀدرهم را برپا نموده، ) S.P.R  )South  Persian Rifles  یاستعمار  ارتش
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و  ینظام یدخالت کرده و در سازمانها رانيا یکشور و یلشگر یها جنبه
    یها وهيبه ش زين یو ژاندارمر یمرکز گاديبر ت،چونيمشروط  ینوپا یانتظام

 ن،آنيزم در مشرق  روزمندانهيپ هءيداشتن روح نمود،با یم يینما قدرت گوناگون
  .را به امضا رساند رانيا یگيسند تحت الحما

مجلس  از افتتاح شيشده بود،پ هيمزبور که دردوره فترت مجلس ته قرارداد
مردمی گسترده  که خواهد آمد،واکنش یا اجرا درآمد و به گونه ۀمرحل  بهچهارم 

  .آورد ديرا پدای 
رکن  دو یران،دارايا تيمردم ومجلس مشروط یازسو رفتهيقرارداد ناپذ نيا

آن که  یمال اي یبخش اقتصاد.بود )قشون(یونظام )یمال(یاقتصاداساسی 
گرفت،  شکل)یامور مال ريمد( )   Armitage Smith ( تياسم تاژيآمدن آرم   با

 یريگ شکل بيو ترت ینظام لينوشتار مسا نيدر ا.دارد  ازين یگريدبه بررسی 
   .گرفته است پژوهش قرار  دآن مور

 
 مطالعات نظام ونيسيکم ليقشون وتشک.٣ 

 یکياز ورود  ،پسیمتحد الشکل نظام یروين ليبا هدف تشک هايسيانگل
 ) General Dickson( کسونيبه نام ژنرال د ايتانيبر ینظام  متخصصان از 
 یريگ ميو تصم یرا به منظور بررس یرانيو ا یسيانگل  ینظام ژهءيو ونيسي،کم

و  یو انسان یبه لحاظ منابع مال رانيت امقوله،نخست شناخ  نيدر ا.آورند ديپد
به  یو مواصالت یو فرع یاصل یراهها ژهيو ،بهيیايجغراف  عاوضا

 هءيموردنظر بوده و آن گاه برپا یو سرکوب داخل یجنگ  یهايبرخوردار منظور 
امر  نيشده بود و ا یزير متحد الشکل برنامه  ارتش ليتشک یشناخت،برا  نيا

  .گردد یآشکار م ونيسيکم یدشنهايمتن پ یالبال از 
  :اشاره شده است ريگوناگون ز یبه نامها ونيسيکم نيا دربارهء

 یرانيو ا یسيمطالعات نظام انگل ونيسيکم - 
 یرانيو ا یسيمختلط نظام انگل ونيسيکم - 
  )یرانيو ا یسينظام انگل اي(مختلط نظام ونيسيکم - 
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 و مطالعات نظام قاتيتحق ونيسيکم - 
 مطالعات نظام ونيسيکم - 
 مطالعه در امر نظام ونيسيکم - 

به  برخاسته از آن  یشنهادهايشده است،اما پ يیاظهارنظرها ونيسيکم نيا درباره
  ٨.اند قرار نگرفته یمورد بررس قيطور دق
  :باره نوشته است نيدر ا کسيسا یسرپرس

الدوله  داد وثوق قرار[ سيوانگل رانيکه دردنبالهء قراردادا یا مسائل عمده نيبدر« 
متحد  قشون  ليتشک  حل گردد،موضوع یستيبا یم]١٩١٩در سال  هايسيبا انگل

و  یرانيا مرکب از افسران   ینظام ئتيه کيرو  نياز ا.بود رانيالشکل جهت ا
و  یداخل  یخطرات احتمال.کردند  هيته یمنتخب شده و گزرش متحد یسيانگل

 یضمن قوا در .، در نظر گرفته شدکند ديرا تهد رانيکه ممکن بود ا یخارج
 ،]نفر[هزار شش هزار نفر،لشگر قزاق هشت   جنوب سيپل(درآن وقت موجود

دقت قرار  مورد )هزار و چهارصد نفر هشت  یسوئد یژاندارمر التيتشک
 یدگيتماما رس آن  یو اوضاع مال شوربه عالوه در مواصالت و منابع ک.گرفت

 شنهاديرا پ روين دو  سيو تأس ليتشک تئيه،هيجار  اوضاع حيپس از تشر.شد
به  نهيتأم یرويو ن ارتش تحت ادارهء وزارت جنگ  یروين  که بيترت نيکرد،بد

در کشور مجاز  یگريد قوهء  چيگردد و وجود ه سيکشور تأس  وزارت ارياخت
 دنديبعدا فهم ینمودند،ول  نييرا شصت هزار نفر تع روهاين نيا  عدهّء کل.نباشد

کشور از  نکهيداشت،مگر ا را نخواهد  روين نيا نهيتحمل هز  رانيا هءيکه مال
 یداخل تيکه اتفاقش بدون امن  یامر یعنيثروت خود استفاده کند؛  توسعهء منابع

هزار  به تعداد چهل نامبرده را فعال  یشد که قوا شنهاديپ جهيدر نت.نمود یم  مشکل
تومان شروع به کار  ونيليپانزده م  انهءيسال نهءيدهند و با هز لينفر تشک

و  ونيسيکم یگفتگوها اتياز کل کسيسا  یمعلوم است که سرپرست ٩».ندينما
  .را نخوانده بود آن  یآگاه بوده، اما متن کتب شنهادهايپ

  :باره نوشته است نيملک الشعراء بهار در ا مرحوم
نظام   مطالعه درامر ونيسيمطالعات کم]١٣٣٨یالثان یجماد[ ماه نيا٢۶روز در« 
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به  تمام شد و  کسيژنرال د استير ،تحتیرانيو ا یسيمرکب از افراد انگل
و  به بعد متحد الشکل خواهد بود  نياز ا ارنيموجب مطالعات مذکور،قشون ا

  ١٠».ديعدهء آنها به هشتاد هزار نفر بالغ خواهد گرد
 یدسترس  ونيسيدر کم شنهاديبه متن پ زين)بهار(فرزانه بينظر نگارنده،آن اد به

  :نوشته است زين یقائم مقام یريمرحوم جهانگ.است  نداشته
هيئتی از افسران و متخصصين  ] دخالت درامورقشون[ مادّه نيموجب ا به« 

به    شدند که سه نفر آنها موسوم ليگس رانيا یاز هفت نفر به سوانگليسی مرکب 
ال سايکس، ديکسون و فريزر و هدل سن به طهران ورود کردند و ژنر ژنرال

به .شدند   هم بعدا به آنها ملحق گريو دو نفر د سي،و کلنل اسمافرماندۀپليس جنوب
نفر که هفت    از چهارده ديبا یمختلط مزبور م ونيسيکه مقرر شده بود،کم یطور

کرده و  ليتحص   از افسران گريو هفت نفر د سيانگل ینفر آنها مستشاران نظام
که از ماه  ونيسيکم   نيو باالخره ا شد یم ليتشکبودند، یم نيرايرتبهء ا یعال
االخر  یجماد ١۶ خيتار آغاز شده بود،در  کسنيد استيبه ر ١٣٣٨االول  عيرب

 ون،قشونيسيکم نيا ماتيتصم   و به موجب افتيخاتمه ] تهران[ در طهران١٣٣٨
با  شد یهزار نفر م ۶٠بالغ بر  و ]  شده[ کاسه کيران،يمختلف و رنگارنگ ا

  ١١».سال در  لایر ونيليم ٠٠٠/٠٠٠/١۵رج مخا
  .بود دهيرا ند ونيسيکم یشنهاديمتن پ زين یمقام گمان نگارنده،مرحوم قائم به

  :آورده است نيانجام داده،چن یاديز یباره پژوهشها نيکه در ا یمک نيحس
شدند    وزارت جنگ استخدام وبه کار گمارده یبراگريد یسيافسران انگل یا عده« 

اداره  را سازمان داده و  رانيانگلستان بخواهد،ارتش ا استير طور که ستا ه
بوده،با  که در بدو شروع به کار تعدادشان شش نفر  یسيافسران انگل نيا.ندينما

 التيتشک  جاديا  یبرا یا نظامنامه وهفته نشستند  نيمدت چند یرانيهفت افسر ا
اداره  و  ليرا تشک رانيا ديوزارت جنگ نوشتند تا طبق آن قشون جد ديجد
  ١٢».ندينما
خواه   یشاعر آزاد»حق تقدم«امر،نخست نيدر ادامهء مطلب در توجه به ا یمک

  :فراموش نکرده،اضافه نموده است زين ،رایزدي یران،فرخيا ديو شه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٨                                                                      ٤ج

  

  

  

  کرده تحصل  )تاج الشعراء(یزدي یانتشار آن را فرخ ازيطوفان که امتۀروزنام« 
  ونيسيکم  ۀ توانسته بود متن نظامنامهء مصوب تيفيه کبه چ ستيمعلوم ن بود،

 حجهءيذ  ٢۴ کشنبهي خيشماره که در تار نيمختلط را به دست آورده و از اول
  چاپ روزنامه به  یاورقبود،در پ یديخورش ١٣٠٠سنبله  ۵برابر با  ١٣۴٠

  ١٣».ورتر سازد قرارداد شعله هيرا عل یبرساند و آتش احساسات عموم
نوشته   قيوجود دارد که در همان زمان با خط شکسته نستعل زين یگريد متن اما

در )مختلط  ونيسيکم یمنش(یهللا ضرغامزيمتن را سرلشگرعز نيا. شده بود
مطالعۀ  مشغول  که )نصر هللا صبا(مختار الملک  داشته و آن را به مرحوم ارياخت

بود و  دهيم صبا دمرحو آن را نزد  یمک نيداده و حس ليبود،تحو ١٩١٩قرارداد
  :باره آورده است نيدر ا

 خود را وقف یخيو اسناد تار سيخود تمام کتابخانهء نف اتيصبا در ح مرحوم« 
برادرزاده مختار (دانشگاه کرمان که به سرمايۀ آقای افضلی وخانم فاخرصبا 

انتقال  در حال ساختمان است،گذاشتند تا پس از اتمام ساختمان، بدانجا )الملک
  ١۴».دهند

   یدانشگاه کرمان نگادار ۀدرکتابخان ديمزبور دراصل با ۀاعتبارنسخ نيبد
  :شده است ادآوري زيکرد؛چنانکه خود ن یگريخدمت د یمک نيشود،اما حس

اينکه  اين نظامنامه يکی از اسناد مهم تاريخ سياسی ايران می باشد، از به نظر« 
محبت    هم بذل هايمشارال .بگذارند سندهينو اريصبا تقاضا شدکه به اختخانم فاخره 

ً برای چاپ در اين کتاب مرحمت نمودند نموده، اينک با سپاسگزاری از . عينا
نوشته دراين کتاب  ١٩١٩مراحم ايشان، برای تکميل مطالبی که دربارۀ قرارداد 

 یبردار عکس یاصل  ۀنسخ یملحقات که از رو ايشده،به عنوان اضافات و
  ١۵».دينما ینقل م اليشده،ذ

کتاب  مزبور که دو صفحهء آن به عنوان نمونه آورده شده،به طور کامل در  متن
  .است دهيضبط گرد لهيميصورت فاکس  شده،به ادي

» پيشنهاد  کميسيون مطالعات نظام انگليس و ايران « ديگر گزارش با نام  متن
 خيمطالعات تار در مؤسسهء )١٩٢٠ ليآور ۴(١٢٩٩)نيفرورد(حمل ١۵مورخ 
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مورد مطالعه  اتيب کاوه  یمتن توسط آقا نيا.شود یم  ینگاهدار رانيمعاصر ا
،نسخهء مؤسسهء )صبا فاخره (دانگشاه کرمان ۀنسخ بيترت نيبد.قرارگرفته است

نگارنده  یطوفان مورد بررس  ۀورونوشت روزنام رانيمعاصر ا خيمطالعات تار
با هم  یارت کوتاه، تفاوتدو عب  یکيقرار گرفته که در جمع،به جز چند کلمه و 

   ١۶.ندارند
 
 مشترک ونيسيکم یاعضا.۴ 

مذاکره )شنبه و سه شنبه(دوبار یا پس از هفته ونيسيدر کم کنندگان شرکت
شده را  هيمتن ته یديخورش ١٢٩٩ نيفرورد ١۵شش ماه،سرانجام در   مدت به 
  .کردند  ميتسل رانيوز ئتيه به 

شناخت اوضاع قشون و دادن خط (ادشدهيدو هدف  یدارا ونيسيکم یاعضا
  .بود)ديربط جد و 

  :بودند ريهفت نفر به شرح ز ونيسيکم یسيافراد انگل)الف
 .ونيسيکم   سيرئ ،)  GENERAL.W.DICKSON (ويليام ادموند ديکسون  ژنرال

 بود؛ رانيکل خطوط ا یشغل او بازرس نيواپس
 ؛یسيانگل ،افسر ارشد )  GENERAL HUDDLESTON ( ستنيهادل ژنرال

 ؛یسي،افسر انگل)  COLOCEL LAMONT (المونت  کلنل
 ؛یسيانگل ۀفيافسر وظ)  COLONEL MOENS (موئنز  کلنل
 ؛یسي،افسر انگل)  COLNEL FRAISER ( زريفرا کلنل
ارتش   ی،افسر بهدار ) COLNEL IRVINE FORTESCUE (فورتسکو  کلنل
  س؛يانگل
  .یسيل،افسر انگ)  COLNEL STEELE  (لياست کلنل

  به مسائل مربوط  پرداخت،اما یم رانيبا آنکه به امور جنوب ا کسيسا یسرپرس
کلنل  از .داد یآن،خط م یسيانگل یرا در نظر داشت و گاه به اعضا ونيسيکم

 کيکه هر  زيران،نيدر ا سيانگل ريکاکس،سف  یو سرپرس)  Col Smith(سياسما
 ا،دريتانيامور خارجه بر ريوز، ) George Curzon (با لرد کرزن یا گونه به 
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  .کرد ادي دياند،با داشته ميرابطهء مستق ونيسيکم یاعضا و با  بودندارتباط 
  :بودند ريهفت نفر به شرح ز زين ونيسيکم یرانيافراد ا)ب

 یخان غفار ديلشکر عبد الحم ريام:سردار مقتدر.١ 
را  خود  التيتحص.بود.ق ١٢٨٨و متولد  یاکبر خان کاش یعل رزايفرزند م یو

به .ق  ١٣١۵رسانده و در سال  انيدر استانبول به پا)توپخانه(یدر رشتهء نظام
 نييتع  یرا برا یگروه)ق ١٣٢١-٣(الدوله نيع  که یزمان.بازگشته بود رانيا

 تيعضو  ئتيدر آن ه زين یفرستاد، و ستانيبه س رمنديو رود ه رانيا یمرزها
و به  رانيا   به زبان)رهير حدود ده هزار لد(هايسيداشت و با گرفتن رشوه از انگل

و پس از  داد  یرأ)رمنديه ۀاز رودخان رانيدر سهم ا ژهيبه و(هايسيسود انگل
 یهايعلت وابستگ ومحاکمه کردند،اما به ريتهران به ظاهر اورا دستگ  بازگشت به

پس از به  افت،بلکهي  انيپا یبه زود هينه تنها قض حکومت، یمرکز یاعضا
فتح تهران توسط  و سپس   شاه یدمحم عل یته شدن مجلس و کودتاتوپ بس

خواهان درآمد و در   ینظام داشت،در زمرهء آزاد نيميکه لقب  یون،ويانقالب
آن دادگاه  تيعضو به  زيداد،او ن ليانقالب تشک یکه دادگاه عال.ق ١٣٢٧سال 

  .ديگرد  منصوب
از  شياب کرده وپخود را درقشون قزاق انتخ ینظام که شغل اصل نيمي

 عيوقا بود،پس از  افتهيهمدان و تهران هم ارتقاء  ۀقزاقخان استير  بهمشروطيت 
گرفتن لقب  به .ق ١٣٣٢بخش بازگشت و در سال   نيدوباره به هم تيمشروط

  .شد دهيبرگز معاونت وزارت جنگ   و در سال بعد به ديگرد ليسردار مقتدر نا
ايران پيش آمد،  مهاجرت به غرب یاکه ماجر.ق ١٣٢۴مقتدردرسال سردار

و پس  از باز پس    دينظام السلطنه را تدارک د یکردو قوا یرا همراهمهاجران 
به سمت رياست  یو ازروسها، یوعثمان  یرانيا یتوسط قواگيری کرمانشاه 

  روسها از خود ضعف نشان داد،به دشمن  ۀدوبار ۀاما باحمل ،قشون منصوب شد
  .مدو به تهران آ وستيپ

   ونيسيکم نيا تيبه عضو سيوانگل رانيمشترک ا ونيسيکم ليزمان تشک در
 ليتشک العمل  گر،دستوريبه زبان د و»شنهاديپ«شد وپس از فراهم آوردن یمعرف
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 یژاندارمر و ادغام  یديخورش ١٢٩٩ یپس از کودتا  یارتش متحد الشکل،اندک
منصوب شد و   نظام یالع یشورا  استيبه ر یلشکر ريو قزاقخانه،با درجهء ام

  ١٧.درگذشت   یسالگ ٩٣در سن  )ق ١٣۴٣(یديخورش ١٣٠٣در سال 
  )ريخان جال یلشکر عباسقل ريام(مدحت الممالک:سردار مدحت.٢ 

تا آنجا که معلوم است،خدمتش را .متولد شد یديخورش١٢۴٠در حدود یو
رداری س ۀآغاز کرد وتوسط احمد شاه به درج یرپنجيم ۀقزاقخانه با درج در

تشکيل شد،  نيکه ارتش نو یزمان.درآمد ونيسيکم  یاعضارسيد و در زمرۀ 
درسال  و  ديبرگزخود  یرا براريجال  لقب یو.اورا به کار دعوت کردرضا خان 

ارتش  یمال  شيتفت  استينظام و سپس ر یشورا تيبه عضو یديخورش ١٣٠٠
  ١٨.درگذشت یديخورش ١٣٠٩درآمد و در سال 

 یپور وال اي یخان وال لشکر قاسم ريام:ونيسردار هما.٣ 
خورشيدی تولد يافت و برای تحصيل  به  ١٢٧١فرزند عليخانی، در سال  یو

خورشيدی  ١٢٩٢به سال   ) Saint Cyr (ودرمدرسۀ نظامی سن سير فرانسه رفت
  .بازگشت و وارد خدمت ارتش شد رانيا  داد و به انيخود را پاتحصيالت 

نيز چاپخانه زيتبر بود وهمزمان در جانيلشکردرآذربا یدهشغل او فرمان نينخست
 هءينظم استير به  یسردار ۀبا درج )ش ١٢٩١.(ق ١٣٣١درسال .کرد ريداای 

  .گرفت ونيو لقب سردار هما ديتهران منصوب گرد
  وزارت  کفالت  ،یمرکز گاديبر استيهم ر یو مدت به حکومت تهران رسيد یو

  .برعهده داشت را  زديمت اراک و زنجان و قشون و حکو شيتفت استيجنگ،ر
قزاق  ونيزيويد استيسمتش ر نيمختلط،واپس ونيسيدر کم تيازعضو پس
ازورود  یريجلوگ یبود که ازطرف احمد شاه برا یلشکرريامۀ درج با 

قزاق  ینبرد،بلکه توسط اردو شياز پ یرفت ونه تنها کار نيقزو قزاقها،به 
  .است  ظاهر داستان بوده ايگوامر  نيکه البته ا شد  فيتوق

با  در ارتباط و زدو بند یدربه دست آوردن همهء مشاغل به نوع ونيهما سردار
نظام  وارد  یسرلشکر ۀبا درج یديخورش١٢٩٩ یپس ازکودتا.بود  گانگانيب

 بهشتيارد  ٢٣در  یو.دينظام انتخاب گرد یعال یشورا  تيشد و به عضو نينو
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  ١٩.درگذشت  هيرومدر ا یسالگ ۵٩در سن  ١٣١٢
 یداغ قره انيسيسردار س:سردار مخصوص.۴ 

 ١٢۴٠ قزاقخانه،درسال نيشيدمحم صادق خان از افسران پ ايخان  نيغالمحس
 زين  یمدت.گذراند یرا تا سردار یمتولد شد و مشاغل و درجات نظام  خورشيدی 

ونت معا به  یديخورش ١٢٩١داشت و در سال  استير  جانيدر قزاقخانهء آذربا
  .ديشاه گرد  حمدگارد ا سيرئ زين یديخورش ١٢٩۵در سال .ديوزارت جنگ رس

نظامی  ونيسيقزاقخانه بود،در کم ۀدرج نيتر یکه عال یسردار ۀبا درج یو
شد  قشون دعوت  نينو التيدر تشک ١٣٠٠در سال .شرکت کرد سيانگل ايران و

   ٢٠.در تهران فوت کرد یديخورش ١٣١۴و در سال 
 
  :یاول قکلنل آ.۵ 

 یديخورش  ١٢۶۵در سال فضل هللا خان فرزند امان هللا خان طبيب  سرهنگ
و با نظامی فرانسه ، به ايران  التيتحص پس ازپايان. تولد يافت )ق ١٣٠۴(

آمريکايی )  Mr.Shuster (شوستر خزانه،درسمت مستشارمستر یژاندارمر ليتشک
 رانيازا شوستررفتن  با . دش دهيخود را آغاز کرد و به مقام معاوت برگز خدمت
 ميتقس  و)  Yarlmarsan ( ارلماسني استيبه ر یدولت یژاندارمر ليوتشک

آموزش  و معاونت،به  ی،با سمت آجودان)هنگ(مانيبه دو رژ ديجد  یژاندارمر
به  ارلمارسني همراه  ،بهيیپرداخت و به منظور شناسا  یافسران جوان ژاندارمر

 یکوشش فراوان  ريخلع سالح عشا یبرا  در لرستان.سفر کرد رانينقاط مختلف ا
  .انتخاب شد یژنرال   و آجودان یکرد و سرانجام به مقام معاونت کل ژاندارمر

محل   هاينظر سوئد رياز افسران ز یاريبس نکهياول با ا یدورهء جنگ جهان در
 ،کلنلوستنديپ  یاتحاد مل ۀتيبه کم مانهايازرژ یا خدمت خود را ترک کردند وپاره

  .ماند پابرجا  زديمستقل )گردان(انيباطال  یبا سمت فرمانده یآق اول
 با و افتيدوباره توسعه  یوثوق الدوله که ژاندارمر يیالوزرا استيدورهء ر در
  مازندران و  بروجرد سرکان،نهاوند،ير،تويقم،اراک،مال یشهرستانها  یانهايطال

 انيبه م  سيو انگل رانيلط امخت ونيسيسخن از کم  شدند و سرانجام ليتشک
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 رانيا ینظام و به امور  شتتسلط دا  و فرانسه یسيانگل یکه به زبانها یآمد،و
 ونيسيکم آن   تيعضو شناخت،به یبه نسبت م آشنا بود و سراسر کشور را

  الشکل کردن متحد  ريدر مس یاصول نظام بيمقررات وترت ميشد و تنظ دهيبرگز
  .ارتش به او سپرده شد

بود،در مدت شش  دوستانه هنيو م یاحساسات مل یکه دارا یآق اول لنلک
با آنها  يینظرها آن،اختالف یسيانگل یو اعضا ونيسيکم نيبا ا  یهمکار ماه 

 یسيو تسلط افسران انگل یرانيدرجات افسران ا  عيترف ۀکرد و چون قاعد  دايپ
موجود در منزل خود  رکتمام اسناد و مدا مياز تنظ رفت،پسيپذ یبر آنان نم را 

  ١٢٩٩در اول فروردين کس، چيبرمسئوول نبودن ه یمبن یا نوشتن نامه و
خود  یبه زندگ یوچهارسالگ یدرسن س)١٣٣٨یالثان یجماد٢٩(خورشيدی

   ٢١. انگليسی هم ضبط گرديد یو قوا یاسناد و مدارک شهربان ۀداد وهمپايان 
 
  )سرلشکر:(یاضير خانيعل.۶ 

فرانسه بود  یها آمد و از دانش آموخته ايبه دن یديرشخو ١٢۶٢در سال  یو
شد   ليو استحکامات،فارغ التحص یمهندس ۀدر رشت ليپس از چهارسال تحص و 

بادرجهء   یديخورش ١٢٩٣درسال .بازگشت رانيبه ا یديخورش١٢٩١ودر سال 
فرماندهء  چند بار .را گذراند یو مدارج نظام شد یژاندارمر وارد یسلطان
و پس  افتي  تيعضو سيو انگل رانيمختلط ا ونيسيدر کم.ديگرد)گردان(انيباطال

 ینقر  زمرهء پنج درآمد و در  يیطباطبا نيالد اءيض ديس رانياز آن در کسوت ا
 یژاندارمر سي،رئیسرهنگ  ۀوپس ازکودتا با درج ادکردنديبود که با هم سوگند 

  .شد  یدولت
طرف رضا خان به  ازاء،يض ديدورهء حکومت س افتني انياز پا پس

با سمت  یديخورش ١٣٠۶ودرسال  دينظام منصوب گرد  یعال یشورا  تيعضو
رفت و در سال  سيبه پار رانيا ینظام  و سرپرست محصالن ینظام آتاشه 
 وفرانسه به تهران بازگشت؛ رانيا یاسيس ۀاز قطع رابط ،پسیديخورش ١٣١۵

چندی  وزارتخانه نيدر ا.افتيبه وزارت فرهنگ انتقال  و ارتش خارج شد از
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 نکهيا دار بود تا  را عهده یشناس ادارهء کل باستان استيفرهنگ فارس وررياست 
رياست  به ارتش بازگشت و یپيدوباره با درجهء سرت یديخورش ١٣١٨  در سال

 ١٣٢٠درشهريور. ادارۀ مهندسی ارتش و رکن دوم را بر عهده گرفت
نظام رساند   یعال یشورا بيتصو  بهرا  فهيطرح آزاد کردن نظام وظخورشيدی 

خروج رضا  که مورد خشم رضا شاه قرار گرفت و به زندان افتاد،اما پس از 
 ديمنصوب گرد شد و به معاونت ستاد ارتش  تيثياعادهء ح یو ران،ازيشاه از ا

 یو مقام سرلشکر ستاد ارتش  استيبه معاونت وزارت جنگ و ر یازمدت  و پس
و به طور  ديشاه رس  یدفتر نظام استيو ر)یا ساعد مراغه  نهيکاب(جنگ ريو وز
   ٢٢.درگذشت  یديخورش ١٣٢۶در سال  یناگهان

 
  )سرلشکر:(یهللا خان ضرغام زيعز.٧ 

  نکهيا بود و با  یمتولد شد و از افسران ژاندارمر یديخورش ١٢۶٣در سال  یو
 یاژورم تا درجهء  یرا در ژاندارمر ینداشت،مراحل ترق ینظام التيتحص

گردان  و  نيگردان قزو یرا از جمله فرمانده یکرد و مشاغل یط( یسرگرد(
و  افتي ت يعضو سيو انگل رانيمختلط ا ونيسياو در کم.دار بود اراک عهده

  .را برعهده گرفت ئتيه یسمت منش
وجود  به  نينو ،ارتشیکه ازادغام قزاقخانه وژاندارمر یديخورش١٣٠٠سال در

منصوب شد و  مباشرت قشون ۀادار استيبه ر یتمامسرهنگ  ۀآمد،با درج
مدارس نظام  کل  ۀادار استيوبعد ر دهيرس یژاندارمر  موقت یبه سرپرستسپس 

  .دار شد را عهده
به سمت فرماندهی تيپ مستقل مکران و بلوچستان  یديخورش١٣٠۵سالدر

کل   ۀادار سيرئ ،یپيسرت ۀبااخذ درجخورشيدی ١٣٠٧درسال . منصوب گرديد
 افتيارتقاء   یسرلشکر ۀبه درج یديخورش١٣١٢درسال .شد رانيا یاندارمرژ

گرفت و  قرار ستاد ارتش  استيدر مقام ر یديخورش ١٣٢٠تا  ١٣١۴و از سال 
  .در عهدهء او بود زيهمان سال،ستاد جنگ ن وريشهر عيدر وقا

مورد را امضاء کرد و  فهيسربازان وظ یطرح آزاد زين یضرغام سرلشکر
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 ١٣٢٨ در سال شاه،بازنشسته شد و یپس ازاستعفا.قرارگرفت  اشاهرضخشم 
 ١٣۵٧  دوم سال  مهءيشد و در ن دهيتهران برگز  یانتصاب یبه سناتورخورشيدی 

 یاريبس داشت و  یمذهب یتيشخص  یو.درگذشت یسالگ ٩۴درسن  یديخورش
  ٢٣.کرد یم تيرا رعا ینياز احکام و سنن د

آمده   یگريد یمنابع نام ونشانها یا ترک درپارهمش ئتيه یرانيا یمورداعضادر
 ،)جنگ فرمانفرما،معاون وزارت  رزايم نيفرزندعبدالحس(ساالرلشکر نام. است

 یخودکش پس از  یپنجه و حت ريخان ام موثق زمن رياعلم سردار، امريدکترام
   ٢۴.است گروه مطرح شده   نزاده در آ ملک یدکتر مهد ،نامیکلنل آق اول

 
 مشترک ونيسيکم شنهاديپ ليتحل.۵ 

فصل  در پنج .کرده است انيخود را هفت فصل ب یشنهادهايمطالعات،پ ونيسيکم
 نيجانبه بد گسترده و همه  یا به گونه»آنچه بوده است«فصول هفتگانه، نياز ا

  :است  شرح سخن رفته
  ]بدان مواجه گردد رانيا یکه ممکن است قوا[ یو داخل یمخاطرات خارج.١ 
 موجوده ینظام یقوا.٢ 
 التيو تشک نيقوان.٣ 
 یو محصوالت مملکت هيارتباط ليوسا.۴ 
  .مربوط است ینظام یکه به قوا یقسمت ،دریمال تيوضع.۵ 

  :،گفتگو شده است»بشود ديبا آنچه«گر،ازيدر دو فصل د اما
ششم، کميسيون نقشه ای برای تشکيالت قشون ايران، موفق با  فصل در « 

نموده    شروع ديرا که با یاتينموده و در فصل هفتم عملمطرح احتياجات نظامی، 
   ».دينما یم شنهاديموافق فصل ششم بشود،پ التيبه تشک ليو نا
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  )مقدمه( 
يک از فصول ، دارای  بندهايی است که در فهرست بدانها اشاره  شده است   هر

 ۀيابرپ قشون متحد الشکل دراصل  سيتأس یمشترک براکميسيون  پيشنهاد
شده  ميتنظ  ايتانيبر سمياليامپر ميرمستقيغ یهايگر وسلطه یاستعمار یها خواسته

 یرانيا استگرانيس  انمنقول از متن و سخن  یبود که با شناخت چند محور اساس
روشن  یامر به خوب  نيا یچگونگ ،یاسيس ۀافتياسناد تازه  یا و پاره یسيو انگل

  :شود یم
سلطه   ريبه ز ليبر قفقاز و تما هيو تسلط کامل روس یکيتوجه به انقالب بلشو.١ 

و  ینظام به صورت (منطقه گريد یو کشورها رانيا یشمال یبخشها  درآوردن
 ؛)یکيدئولوژيا
 ،پسیغرب  یدر بخشها ژهيو ران،بهيدر ا هايترکها و آلمان شرفتياز پ ینگران.٢ 

 اول؛  یاز جنگ جهان
و   ،ترکهایکيبلشو هيروس(ادشدهي یروين در برابر نفوذ سه رانيا یحفظ ظاهر.٣ 

 ؛)هايآلمان
و   یاسيس د،نفوذيجد تيموقع نيا ادشده،دري یو تحقق هدفها يیپاسخگو یبرا.۴ 

انگليسی بايد به راههای مختلف حاصل گردد که مهم ترين روشهای  ینظام
  :قرار بودند نياز اانتخاب شده 

  .به عنوان محور گريد جنوب و تفنگداران مزدور سيپل یريبه کارگ)الف
  .گريمستقل د ینظام یروهايو ن یکوشش در انحالل ژاندارمر)ب
  )ها تيو شخص ها فهيطا(به خود ليمتما یروهايبه خدمت درآوردن ن)ج
  .دوست هنيو م یمل ريو عشا التيا یسرکوب)د
  .و مهمات ،اسلحهیوابسته ساختن قشون از نظر بودجه،تخصص،کاردان)ه
  در پيوند با رتش درچارچوب  رومندين و دولت متمرکزمستقرکردن  )و

  .هايوابستگ
  :شود یباال چند نمونه آورده م یتر شدن برداشتها روشن یبرا
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  ...)و یکيتوجه به انقالب بلشو(١ارتباط با بند  در
نقطه نظرمخاطرات نقطه نظر مخاطرت  خارجی که ممکن است متوجه  از«- 

 یرا در نظر گرفته که اغتشاشات فعل یفقط زمان  ونيسيشود،کم سرحدات ايران 
و  هيبه واسطهء شورش روس یفعل  اتيو اال وضع ابديهمجوار خاتمه  در ممالک 

 ».است یعييرطبيغ  گر،البتهيمملکت و علل د ۀدر داخل یخارج یقوا وجود 
  ))١(اتياول کل  لفص(
و  هنوز هم نظم  داشته و انيجر رانيدر سمت شمال ا یکيبلشو اتيعمل راياخ«- 

نطق لرد  به نقل از .(است»افتهين يیرها زميآن مملکت از مخاطرهء بالشو  آرامش
  ٢۵)سيانگل  امور خارجه ريکرزن،وز

  ...)آلمانها و ترکها و شرفتياز پ ینگران(٢ارتباط با بند  در
رفتند،مرکز  و هر کجا  افتهيمملکت دست  نيعّمال آلمان به قطعات مختلف ا«- 

  )همانجا(».گشتند انيو فساد و طغ  هسيدس
و وضعيات داخلی مملکت  جنگ از سرحد عبور نمودند ۀيترکها درمراحل اول«- 

  )همانجا(».اوقات هرج و مرج کامل حکمفرما بود یو بعضغير آرام 
  ...)در برابر رانيا یحفظ ظاهر(٣ارتباط با بند  در

 اتيح مصون و  اتياز تخط یو یفارغ،اراض کهايازتهاجم بالشو رانيا نکهيا«- 
مملکت و  در آن  یسيانگل یمحفوظ مانده،علت عمدهء آن حضور قوا  یو یمل

گفته شود که  به نظر من هرگاه ...باشد یم نيالنهر نيما در ب شرفتيپ]و[ تيموفق
 م،همانينجات داد  یغرب یلسمت شما  را از خطر تهاجم رانيبه کمک آنها ما ا

مقرون  م،سخنيده نجات   یکيبالشو اتيرا از عمل یون واکن ميدواريطور که ام
  ٢۶».ميا به صدق گفته

جهت حفظ خود درمقابل مخاطرات  رانيا یدواريوام لهيوس نيبهتر«- 
خواهد بود که دولت  یشدن با دولت مقتدر ،متحدیمعظمهء خارج دول 

 رانيا یو ترق شرفتيخواهان پ]زيدولت ن  آن[او و یطمع یمطمئن به ب  رانيا
  )٨بند (».باشد بوده 
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   ...)ادشدهي یو تحقق هدفها يیگو پاسخ(۴ارتباط با بند  در
  
  :نيبر ارتش نو)سيانگل ژهيبه و(یمسلط ساختن عناصر خارج.١ 
و  متخصص به علوم یرانيصاحب منصب ا یچون فقط مقدار کم فعال« 

  منصب صاحب یخواهد بود مقدار باشد،الزم یموجودم ینظام تجربيات
  التيشروع به تشک یصاحب منصب جزء و صاحب منصب متخصص برا  و

که بتواند  ديآباد نما یرا طور رانينحو ا نياستخدام و بد ديقشون جد ميتعل و 
  )٢٩٧بند (».صورت دهد یخود را به خوب یامور نظام شرفتيپ و اداره 

 یفن   یکارها یفقط برا یسيمنصبان انگل ارکان حرب الزم است صاحب یبرا« 
الزمه    نشود که معلومات افتي یرانيمنصبان ا که جهت آنها صاحب رهيو غ

آمده    رونيمدارس معروف خارجه ب ريسا اي)ريسن س(داشته و از مدرسهء
  )٢٩٩بند (».باشند،استخدام شوند

 کيمساعدت نموده و از خود مملکت  رانيبا دولت ا ميحاضر شد ما« 
  آن التيکمک در تشک یبرا يیاده و خبرهاد ليتشک یمستقل یمل ینظام قوهء 

 ٢۵برابر با  ١٩٢٠نوامبر، ١٧به نقل از نطق لرد کرزن،(».ميدار ليگس قشون 
   ٢٧)انيدر مجلس اع ١٢٩٩  آبان 

 
  :گريمستقل د ینظام یروهايو ن یکوشش در انحالل ژاندارمر.٢ 
قشون  ضافه بر ا رانيدولت ا اياست که آ نيباشد،ا یکه قابل مالحظه م یا مسئله« 

 در»ر؟يخ  ايرا الزم خواهد داشت  یمانند ژاندارمر یمسلح ثالث س،قوهءيو پل
 تيامن.باشد یم   رمهميغ یداخل تيدر اغلب از ممالکت اروپا مسئلهء امن«آغاز
مختلف پراکنده  از نقاط  یجان ايمقصر  یليعدهء قل کيبرقرار و فقط  یداخل

ممکن است .رديگ یم   صورت سيوسط ادارهء پلاز آنها به ت یريکه جلوگ باشند یم
صورت از طرف  نيا اعتصاب رخ دهد و در  اي یاوقات اتفاقا شورش یبعض

قشون منحصر  فهءيمورد،وظ   نيا یبه استثنا.شود یکمک داده م سيقشون به پل
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  ».است یارجاز مهاجمات خ یريبه جلوگ
  :ديافزا یم نيرسانده و چن رانيگاه دامنهء مئسلهء را به ا آن

داخلهء  در  تيمسئله حفظ امن نيتر ،مهمیقشون ۀنياضافه بر خدمات مع رانيا در« 
منبع  که منشأ و باشد یمسلح م التيو اريمملکت است،چون مملوازعشا

 یسرکش و  یگر یاغياغلب اوقات به  یمهم را فراهم نموده و حت یهاينظم  یب
مختلف با قوه  م توسط دستجات مه یجهت سرقتها اتيضمنا وضع.ندينما یاقدام م

  .باشد یسارق را در تمام مملکت مناسب م
 قوت پليس ،  ازعهده و قدرت و یبه صورت فعل یداخل تيلحاظ حفظ امن نيبد

  ».است باشد،خارج یآنچه در ممالک اروپا مرسوم م برخالف
  :کنند یم یريگ جهينت نيو چن شنهاديپ سندگانيان،نويپا در

با  مسلح   و دستجات نيسارق هياقدام عل ايدانست آ ديلب فوق بااز ذکر مطا پس« 
مختلف   ۀتوسط دو قو ايمتحد الشکل بهترصورت خواهد گرفت  ینظام یقوا کي

تحت   یژاندارمر درتحت اوامر وزارت جنگ و ؛قشونیقشون وژاندارمر
داشتن دو  در  ینفع  چياست که ه نيبر ا ونيسيکم دهءيعق.اوامر وزارت داخله

 ليتشک ست،بلکهين منظور   یداخل تيجهت اقدام در حفظ امن یقوهء مختلف نظام
   )٨٩بند (».نمود خواهد  ديرا تول دهيدو قوهء مختلف اشکال مضرات عد

 
  :به خود ليمتما یبه خدمت درآوردن قدرتها.٣ 
  مملکت مساعدت نموده و از خود ] وثوق الدوله[  رانيبا دولت ا ميحاضر شد ما« 

کمک  یبرا   يیداده و خبرها ليتشک یمستقل یقوهء نظام کي] وابسته یوهارين[
آبان  ٢۵/  نوامبر  ١٧نطق لرد کرزن،(م،يدار ليآن قشون گس التيدر تشک
٢٨)١٢٩٩  

  را رانيا« 
دفاع  که ابتدا از سرحدات خود  ميينما یمستقل یقوهء نظام کي یهم دارا 

  ٢٩».دينما
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را  شيمقدرات و سرنوشت خو شهيهم یستيبا رانيو واقع امر ا قتيحق در« 
  ٣٠».دينما نييکمک و مساعدت ما تع با 

با سوابق مساعدتها  نکهيعالوه بر ا رانگلستانيغ گريبه دولت د مراجعه« 
  که در ضمن مذاکرات از نظر مساعد آن دولت با حسن یقطع نانياطم و 

بودن را   یمکان و عملشرط ا.نداشت د،اقتضايحاصل گرد رانيا هءيو آت استقبال 
   ٣١».فاقد بود  زين

 
  :دوست هنيو م یمل ريو عشا التيا یسرکوب.۴ 
» .تکليف قوای نظامی ايران حفظ و بر قراری امنيت داخلی است نيتر مهم« 

)١٠٧(   
ۀ کثيری از ايالت  و طوايف متحرک و پراکنده  در نقاط مختلف مملکت عد« 

به طرز حشم تخت قاپو و قبول زيست کردن يافت می شود که امتناع از زندگی 
 گذرانند یم   یراهزن و  یخود را اکثر به دزد یزندگ اميا را نموده، یتيورعداری 
بلکه به  از آنها صعب و دشواراست،  اتيلحاظ نه فقط وصول مال نيو بد

 داتيعا   جهت  نيواسطهء حمالت آنها باب تجارت و ارتباطات مقطوع واز ا
  )٩بند (».است افتهيمملکت نقصان 

قشون    جنگ که  يیر،جايو عشا فيمملکت ومخصوصا سرحدات طوا تيوضع« 
 رانيا توپخانهء  است که  نياحتمال وقوع دارد،مستلزم ا کينزد هءيدر آت رانيا

  )٢۴۶بند (».قابل حمل با دواب باشد
] عيانيش[ سنی و از نقظۀ مذهبی بر عليه  ايرانی ] تراکمه[چون  اين حمايت«  

  )١٧بند(» .هستند، اين خود منشأ فسادی  را تهيه می نمايد
وضعيات درجنوب ايران به قسمی است که به هيچ وجه جملۀ خارجی  تصور  « 

وضعيات . نمی رود واقدامات هواپيمايی منحصربه حفظ امنيت داخلی خواهد بود
ً جهت لرستان، خوزستان، الرستان و بلوچست ان  اين سرزمين بايد مخصوصا

 یجهت برقرار قهيطر نيتر مهم«) ١۴٢بند ( » .ايران تحت نظر گرفته  شود
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 ندينما یانتظامات راه را مختل م   است که یدستجات بيانتظامات طرق،تعق
 ینخواهدبود،مگر توسط سربازهاريپذ صورت   اقدام نيآنها در محل وا یوسرکوب

  )٩٨بند (».آموخته   نيپليسيمشق کرده و د
 راياخ یبه سرقت معروف بوده،ول ]گناباد[اکن اطراف گوناآبادس یاهال« 

  )١۶بند (».اند در آن حدود،ساکت شده سيوجود قشون انگل ۀواسط به 
 رياخ   انگلستان در سنوات ستان،دولتيدر راه قائنات به س تياستقرار امن یبرا« 

و راه    تساک یآن حدود به کل یاهال خياعزام و از آن تار هايسرحد هيعل يیقوا
  ».محفوظ است نيو جنوب قائنات از حمالت دستجات سارق ستانيس

  )١۵بند ( 
ممکن    که یو افغانستان،عدهء قشون رانيدولت ا نيخصومت ب ديصورت تولدر« 

 يیمقدار قوا   سوق دهد،مربوط است به رانيا یاست افغانستان به سرحدات شرق
 یمالحظهء روابط به . واهد بودسرحدات افغانستان الزم خ ريکه جهت حفظ سا

است،تصور   موجود  سيانگل یو دولت امپراتور رانيدولت ا نيکه فعال ب
خود را به  حاضر  یقوا  به دولت افغانستان اجاره داده شود که تمام رود ینم

   )٣بند (».سوق دهد رانيا یسرحدات شرق
  
  :و مهمات یوابسته ساختن قشون از نظر بودجه،تخصص،کاردان.۵ 
چون  و دينما هيرا ازخارج ته لوازم تفنگ خود یتا چند رانيدولت ا یستيبا« 

 ريکب  یايطانيبر  کند،دولت هيته تواند یکه از آن م یدولت نيتر کيونزدسهل ترين 
معمول  رانيا در تمام قشون  ٢١٣مدل  یکه تفنگها کند یم هيتوص ونيسياست،کم

  )٢۴٣بند (».گردد
  )٢۴۵بند (».شود ليتحص یسيمنابع انگلاز  یستيبا زين تفنگ« 
  منابع از خارج بشود و  ديبه طور حتم با رانيجهت ا حتاجيمهمات و ما هءيته« 

قفقاز به    اتيکه وضع یتا زمان.و هندوستان خواهد بود نيالنهر نيعمدهء اروپا،ب
ملزومات    جهت حمل یبادکوبه و انزل د،راهيسکونت و آرامش حاصل نما
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  )١٩٨بند (».ديآ ینظر نممحفوظ به 
بزرگ    در جنگ اتيتجرب ۀجيس،نتيبه انگل هيزيلوازمات تجه یها نمونه نيآخر« 

  )بند؟(».برد ها را به کار  نمونه نيهم] که[باشد یم نيبر ا ونيسيکم دهءياست و عق
 گريد   یو ماد یمال یو با کمکها یسيانگل نيمتخصص یاز معلومات فن استفاده« 

  به د،يقبول نما یمضر فيتکال نکهيبدون ا مهمات، لحه واس ليقب از
  ))٣٣(به نقل از وثوق الدوله(».آورد  دست 

  :یوابستگ با ارتش در چارچوب  ونديدر پ رومنديمستقر کردن دولت متمرکز ن.۶ 
   )١۵۵بند(» ...جنگی خواهد بود نفرمرد ٠٠٠/٧٠یکه دارا رانيا ديجد قشون« 
منظم  متحد الشکل و  ديراجع به قشون جد یکامل نهادشيپ ونيسيکم ۶فصل در« 
نفر   ٠٠٠/٧٠از  د،مرکبينما یم شنهاديرا که پ ینموده و قشون ميتقد رانيا

مخارج .شود یم   تومان ونيليوپنج م ستيآن بالغ برب ۀانيخواهدبود که مخارج سال
اجناس  متيق راتييتغ   و به مناسبت لغمب نياضافه بر ا زيو ن رهياسلحه و غ ديخر

بند (».دينما نييتع تواند ینم   قيرا به طور تحق ون،آنيسيو تفاوت نرخ پول کم
٢٩٠(  

ً  تمام قوای مسلحۀ ايران،به استثنای پليس، مخارج«   ١٣۴١١١ بالغ بر عجالتا
  ونيليم ١۵ یال ١٠ انهيسال ۀاستقراض بودج ۀليو چنانچه به وس باشد یمميليون 

ممکن  ليذ  اقدامات   که دينما یتصورم ونيسيشود،کمقشون ممکن  یبرا ] تومان[
  )٢٩۵بند (».دياست به عمل آ

 ۀتوسع کشور از  نکهيرا نخواهد داشت،مگراروين نيا نهءيتحمل هز رانيا ۀيمال« 
مشکل  یداخل   تيکه اتفاقش بدون امن یامر یعنيمنابع ثروت خود استفاده کند؛

  ٣٢».است
 است،   در زمان جنگ منظم سيل قشون انگلخوزستان به واسطهء دخو شمال« 

 ۀ مسئل . دينما یم هيته هينقطه کانون انتشار را در آت نيدرهر صورت ا یول
به  خوزستان،   یمنظور شود،حفظ انتظامات داخل دينقطه با نيکه درا یمهم

  )٣بند (».شود یم  افتي  است که درآن یمتيق یذ] نفت[نفط یوجود چاهها ۀواسط
تجاوزات از يیرها در یداخل تيامن یبرا یناتيحتاج به وثاق وتضمم رانيا« 
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نظامی  یوقوا نهيتأم یقوا یدارا ديبا راني،ایبه عبارت اخر بوده؛ مقتدری
  ٣٣».ديبرآ  فوق اتيباشد که از عهدهء حفظ و استقرار وضعمقتدری 

  جهتو مورد  رانيا ۀيخطوط ارتباط ۀکه مسئل دهينظرمن اکنون آن موقع رس به« 
قرار داده  مطمح نظر  یبه طور کل ديرا با ليمسا نيا.واقع گردد یقيدق ۀو مطالع
به   مذاکرات خصوص  نيآنکه وزارت خارجه با ممالک اروپا در ا یو به جا

گفتگو   خصوص  نيدرا لندنعمل آورند،مناسب است وزارت خارجهء تهران و
  ٣۴)به نقل از لردکرزن(».دينما

قبول   ديرا با يیتهايقرار دهد،مسئول هيراتحت الحما رانيا ريکب یايتانيبر هرگاه« 
 یمال  یمساعدتها  یقدر یستيخواهد بود؛از آن جمله با نيسنگ یو یکندکه برا

من،نه  نه  نيبنابرا.گردد  تحمل رقابليتوسعه دهد که ممکن است آخر االمر غ
شدن  هيالحما ت تح دهءيو با عق ميداد ینم یاقدام نيبه چن تيهمکاران من رضا

 نيوقت طرفدار ا من همه «) ٣۵ به نقل از لردکرزن(».ميکرد یمخالفت م رانيا
به نقل ».باشد یواحد متحد الشکل   یقوا یاز خود دارا ديبا رانيام که ا بوده دهيعق

  ٣۶ از کرزن
مردمان غير  دخالت ۀعمدتا به واسط هايخراب شده، دهيد خيآنچه درتار مطابق« 

طرف  از .رخ داده است ینظام ۀنقش اتيين تجربه در کارها و اجراوبدونظامی 
 ۀبه عهد  گريد  و مسائل ینظام ليمسا تيمملکت مشروطه،مسئول کيدر  گريد
قبول مطالب  واسطهء  هب  که کند یتصور م ونيسيکم.دولت محول است ئتيه

فوظ کامال مح  نهيکاب تيو مسئول اراتيکه اخت یمندرجه در فوق،درحال یاساس
به عمل  یريجلوگ  یخواهد ماند،از دخالت اشخاص مختلف در امورات نظام

   )١١٣بند (».خواهد آمد
 
 و چند نکته روشنگرانه.۶ 

 ١٢- ١٢٩٨اسد  ١٧(١٩١٩در نهم اوت  رانيا یگيتحت الحما قراداد
 بيآن را تصو یمل یمجلس شورا آنکه یامضاء شد و ب) ١٣٣٧   قعدهءيذ

مرحلهء عمل درآمد و وثوق الدوله با آغاز و   به)چهارمدورهء سوم و  فترت (کند
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 و ارانيتا با کمک  کرد یکوشش م االتيو و االتيانتخابات در ا ادامهء 
  نيا.آورد که مصوب قرارداد مزبور باشد ديرا پد یخود،مجلس  شانياند هم

دهه،اندک اندک  نيبود که پس از گذشت چند یا محرمانه ميضما  یقرارداد دارا
 یرانيا ريبخش مهم آن،تقاضانامهء سه وز کيدر .است افتهيانتشار  اد آن مف

  :شود یم دهيد ريبه شرح ز یسيانگل یمقامها از 
  شدن بسته  جهءياز طرف حکومت انگلستان که اگر در نت یکتب نامهء نيتضم.١« 

 یاياول برخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد،  رانيدر ا یقرارداد،شورش
صارم  رزايم و اکبر روزيوثوق الدوله،نصرت الدوله ف(آنها ۀا،هرسيتانيبر مسئول
  .رديبپذ  یاسيس پناهندهءاز مستملکات خود به عنوان  یکيرا در )الدوله

  ی،حقوقیوپناهندگ ديسه گانه درطول مدت تبع یاهرکدام ازوزر به.٢ 
عمر را در  هءيپرداخت شود که بتوانند بق رانيآنها در ا یشخص داتيعا  یبرا

  ».به سربرند یازين یب رفاه و 
مختاربريتانيا در تهران قسمت اول اين تقاضانامه  را پذيرفت  و تضمين ريوز

 )قرارداد عاقد  یوزرا(هر کدام از ارکان ثالثه یمضمون برا نيا  بهنامه ای 
  :صادر کرد

دار داده دوست بهبه اجازه ای که از طرف دولت اعليحضرت پادشاه انگليس  بنا« 
که  یقرارداد   که با توجه به رسانم یبه اطالعتان م یاست،با کمال خوشوقتشد 
بسته شد،حکومت    رانيو اريکب ايتانيبر نيدولت انيم ١٩١٩نهم اوت - امروز نيهم
 سيمقامات سفارت انگل  لهءيبه وس ازيپادشاه آماده است درصورت ن حضرتياعل

 از یکيرادر جنابيعال   رالزم شد،آناگزين.کند یبانيدر تهران ازشما پشت
  » .سياسی،بپذيرد ۀپناهند عنوان  س،بهيانگل یمتعلق به امپراتور ینهايسرزم

 کاکس.ز.یاحترامات،پرس با
  )به نقل از اسناد محرمانه( 

معادل   یدر خارجه،مواجب یکه در طول مدت پناهندگريسه وز نياگريد یتقاضا
رد شد،اما  کنند،با صراحت  افتيوهمدان در درآمد امالکشان درتهران و اصفهان
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تهران،حاضر  در  سيمختار انگل ريقرارداد،وز یامضا  ليتسه یدر برابر،برا
اندرکار به شرح  دست  ريسه وز)زمان  به پول آن(شد مبلغ چهار صد هزار تومان

  :کند ميتقس ريز
 تومان ٠٠٠/٢٠٠)وثوق الدوله(ريوز نخست

 تومان ٠٠٠/١٠٠)رت الدولهنص رزايم روزيف(خارجه ريوز
  ٣٧ تومان ٠٠٠/١٠٠)صارم الدوله رزاياکبر م(يیدارا ريوز

را ارائه کرد که نقل آن به عنوان  یگريد ،سندیاالسالم خيش دکتر
از )یاستعمار یها رشوه(پولها مياز تقس شيپ ايگو.است  الزم»قتيحق  همهء«انيب

  :شد  کاکس دستور داده یسرپرست لندن به 
کمتر از  یبه اخذ مبلغ ريگ رشوه یوزرا ديمقدور چانه بزند تا شاال یحت« 

  ».شوند یکردند،راض یکه مطالبه م زانيم   آن
  :در تلگراف مورخ چهاردهم اوت خود جواب داد کاکس

به    آوردن مبلغ مورد مطالبه نييشد،پا بميکار نص نيکه در ا یتيموفق یاعال حد« 
صد و  هزار و  کيو  یو س کصديل است با چهار صد هزار تومان بود که معاد

موضوع   نيانصاف،ا  تياز لحاظ رعا...ونه پنس نگيشل ازدهيو رهيچهل وهفت ل
مطالبهء پول خود، وثوق   هءيقضبه اطالعتان برسانم که در  ديرا محرمانه با

نصرت الدوله و صارم (گريد  رينداشت که آن دو وز یالدوله آن قدر پافشار
  ٣٨».جانم را به لب آوردند قتايکه حق)الدوله
اين قرارداد از همان آغاز برای وثوق الدوله و يارانش وهمچنين برای  بستن

سرپرسی کاکس و دست اندرکاران انگليسی، امری پايان  يافته نبود و دو طرف  
  .بودند یگوناگون احتال یواکنشها منتظر

 ارياخت یعنيران،يا یيارتش ودارا اريقرارداد به اعتقاد مورخان،اخت نيا« 
  واضح بود که سپردو یم هايسيدو را به انگل ر،هريشمش ۀو قبض سهيسرک و 

 ريپذ زبون و فرمان ۀيمهم،توأم با روح ۀدو حرب نيبا در دست داشتن ا آنها 
  خود را به ۀشد و اراد اهندخو رانيا شاءيفعال ما  یوقت،در اندک زمان دولت 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٦٦                                                                      ٤ج

  

  

  

  ٣٩».خواهند کرد ليتحم رانيملت ا که خواسته باشند،بر ینحو هر 
  توجه  یالملل نيب طيمردم وشرا یهمراه با واکنشهاوگروه وثوق الدوله  هايسيانگل

اشتباه کردن .نداشتند  یاديز یمسئله آگاه یکه به ژرفا رسد یداشتند،اما به نظر م
  :بود که نيهم هم

فرانسه  و  کايآمر ديکم گرفت و واکنش شد را با قرارداد،دست انيرانيا مخالفت« 
 ۀبا هم   بود که انتظار نداشت روسها هم نيتر از آن ا نکرد،اما مهم ینيب شيرا پ

 هايسيانگل   دماغ یمو رانيکه در داخل خودشان داشتند،بتوانند در ا يیهايگرفتار
  ۴٠».شوند
 .وجودندارد رانيدر ا یمجلس ١٩١۵از سال تصور می کردند حال که  هايسيانگل

 یقو س،دولتيانگل طرفدار  یاسيو وثوق الدوله به عنوان رجل س)فترت دورهء(
قفقاز دچار  و  هيدرداخل روس زيداده است،روسها ن  ليتشک یرونديو ن

 و اند افتهين هنوز آرامش  زين یعرب  ینهايهستند،سرزم یاسيس یکشمکشها
عنوان  به رانيا در   توان یاست؛پس م یدستخوش آشوب و ناآرام زينافغانستان 

تحت «  یکشور را به دست آورد و  یدرازمدت ت،منافعينظم و ثبات و امن جاديا
دفاع «را به عنوان گرانه خود  حرکت سلطه نيا بکارانهيآورد و فر ديپد»هيالحما

  :وانمود کند نيچن»رانيا  از استقالل
را دوباره به دست آورد و  رانيمشتاق است اعتماد مردم ا سيانگل دولت« 
 یکپارچگيمکرر خود را به اثبات برساند که آرزومند استقالل و  یادعا   نيا
 هيآباد و دولت همسا یرانيدارد که در شرق با ا لياست و صادقانه م   رانيا

  ».باشد
  :کرده است انيتر ب امر را روشن نيا لردکرزن

... ميريبرعهده بگ یتيمسئول نيچن ديشود که اصال چرا ما با دهيپرس اگر« 
  ینم... ميکن یتقبل م را نيالنهر نيب مومتيق ميدار اکنون ما...که نستيا اسخ پ

 یاسيوآشوب س یو مرج مال ،هرجینيچ توطئه تيکانون سوء برحاکم کي  ميتوان
الحمايۀ جديدمان  وتحت ]هند[ هندمان دربلوچستان یامپراتور یمرزها نيب  را
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که مقهور   رود یآن م ميا بماند،بتنه رانياگر ا یوانگه.ميتحمل کن ]بين النهرين[
 رانيا یغرب ما در گوشهء جنوب   نکهيسرانجام ا.از شمال گردد کهاينفوذ بلشو

ما را در آن  و  کند یم هيرا تغذ سيانگل  که ناوگان ميدار یتيقيذ ینفت یدانهايم
  ۴١».سازد یم نفعيجهان ذ ۀگوش
شناخته  شده است ، » تانيامظهر کاپيتاليسم تجاوزگر بري« کرزن که به گونۀ لرد
 یکيبه   يیو پاسخگو یدر سخنران»انگلستان نهءيکاب یامور خاوردر کميتۀ « 

 خواهد،برود یم که دلش  یبه هر جهنم رانيا«:بود  که گفته ونيسيکم یاز اعضا
کند و در حال  انيب  یدتر، مطالب تن»است،سقوط کند ليکه ما یو به هر پرتگه

 یکام اژدها«  به  رانيرا برحذر داشته که مبادا ا کشورش استگرانيس نکهيا
  :افزوده بود نيبرود،چن»زميکمون

از  یئتياست که اکنون ه نيا کنم یم شنهاديکه من شخصا پ یحل راه « 
عرض حال کشورشان به کنفرانس صلح در راه است  ميتقد یبرا رانيا   جانب

خود را  یشنهادهايما پاست که  نينظر من ا.ديخواهد رس سيبه پار بيعنقر و 
  ستين زمال چيالبته ه.ميبرسان ئتيه نيا یکمال صراحت به اطالع اعضا با 

موهن و زننده داشته باشد و احساسات و غرور  یصراحت لهجه،لحن نيا که 
به   نکته نيا ميتفه یمنظورو غرض اصل.سازددار حهيرا جر انيرانيا  یمل

آنها را  یها از خواسته یقسمت ميحاضر است که ما رانيا یندگينما ئتيه  یاعضا
ارضی  تيو تمام  استقالل .ميتحقق بخش است، یانجام دادن ميکن یفکرم که 

و بر قرارداد  ميابرام کن دوباره م،يا کرده قيرا که بارها تصدکشورشان 
بطالن  قلم  باره کينفرت آنهاست، همه مورد نيا ميدان یکه م ١٩٠٧  منفور
ۀ  ايجاد ارتش يکپارچه  ايران  که جزء آرزوهای  در بارنيز حاضريم . بکشيم

  رانيبه دولت ا شيمدتها پ آن را از ليوما تشک است ملی ايرانيان است
  حکومت( یبا حکومت کنون مانهيم،صميکن یوهنوزهم م ميا کرده  هيتوص

است   یشرط اساس کيمشروط به  یهمکار نيا م،امايکن یهمکار) الدوله وثوق 
 خواهد یم  رانياز آن نوع که ا یارتش رايشود،ز یم یناش هيفس خود قضن که از 
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دانش  به د،آشنايجد  یالشکل،مجهزبه سالحها مگون،متحده:داشته باشد هيآت در
کمک  بدون  یارتش نيچن ليتشک. ینظام نيپليسياز انضباط و د مند ،بهرهپيشرفته 
 یشرط اصل سر آن  ميگرد یحال برم.است  رممکنيغ يیافسران اروپا یو همکار

قبول  بهمشروط )کپارچهي ارتش  ليتشک یبرا(  رانيانگلستان را با ا یکه همکار
در رأس  ديحتما با یسيانگل  رتبهء یافسر عال کيکه   است نيشرط ما ا.آن کردم

 نيا تر نييپا یها که در رده ستمين مخالف  چيگرچه البته ه.رديقرار گ یارتش نيچن
  آن یاستفاده شود،ول)ندارند یسيانگل  تيکه مل(هم يیاروپا گريارتش از افسران د

تحت  ديهمه با)يیو اروپا یرانياعم از ا(جزء  فسرانا نيما که تمام ا یشرط اصل
   ».تغيير ناپذيروچرا و چون یاست ب یشرط باشند،  یسيافسرارشدانگل کيفرمان 

وجود  رخاوردور به مشابه که د یخود را به سازمان اين مورد نظر همکاراندر« 
در حال  که   است یا و گسترده عيمنظورم آن سازمان وس.کنم یآمده است،جلب م
 تيآن عضو در  مختلف یتهاياز مل یوافراد کند یرا اداره م نيحاضرگمرکات چ

 ۀرتب یمستشار عال(    سر رابرت هارت هءيعال استيافراد تحت ر نيا ۀهم.دارند
  ».و خرسند هستند یراض شان از وضع خود  و همه کنند یم فهيانجام وظ)سيانگل

  :کرده است انيب نيسپس به شرح بخش دوم قرارداد پرداخته و چن کرزن
گذاشتن   اش، یاصالح وضع ناگوارکنون یبرا رانيما با ا یشرط همکار نيدوم« 
 يیدارا  التيدر رأس تشک) به عنوان مستشار(یسيانگل رتبهء یمأمور عال کي
 جابيم،ايا گرفته   به عهده رانيکه هم اکنون در ا یمال ميعظ تيسئولم.است رانيا
 رديقرار گ رانيا یمال امور  أسدر ر یسيانگل رتبهء یمستشار عال کيکه  کند یم

 یطياز آن شرا یکيدوم  شرط  نيخزانهء کشو را در دست داشته باشد و ا ديو کل
 یاصالح وضع اقتصاد   یبرا یتيگونه مسئول چياست که تا قبول نشود،ما ه

  ».کرد ميقبول نخواه)یکه در اوج آشفتگ(رانيا
  و  یبرامور مال یابي وسلطهارتش دلخواه  ليتشک یچگونگ یدر پ کرزن
  :کرده است یريگ جهينت نيچن ران،يا یاقتصاد

قراردادن مستشاران عالی رتبۀ (ايرانيان اين دو شرط اصلی ما را اگر حال« 
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صورت    در آن رايکه چه بهتر،زپذيرفتند ) ظامی ومالی انگليسی در رأس دوايرن
وضع  تا  ميکمک کن انيرانيو به ا ميعمل گرد دانيوارد م درنگ یب ميحاضر

بدهند،اما اگر    کشورشان یابه کاره یخودرا اصالح کنند و سروسامان ۀآشفت
همکار   هءيتوص دينشدند،آن وقت است که با شنهاديپ نيحاضر به قبول ا

به کار )لند،برونديما   که یبه هر جهنم نهايا ديبگذار ديگو یکه م(مان رامحترم
 یکمک مال یناريبعد د   به نيکه از ا ميابالغ کن رانيا یو به مقامات رسم ميبند
به آنها داده نخواهد شد که   یمساعدهء مال گونه چيچ،هيکه ه ردنخواهند ک افتيدر
به آنها اخطار  زين.پرداخت کنند زودتر   هرچه ديبا زيگذشتهء ما را ن یچ،طلبهايه

که تاکنون از برکت حضور (زميکمون مقابله با خطر  تيکرد که مسئول ميخواه
به  نياز ا) سازد زلرا متزل رانيحکومت ا اساس   ما،نتوانسته است ینظام یقوا

 ستيمجهز کمون یروهايخطرن هيدرآت ديخودشان با خودشان است و  ۀبعد به عهد
  ۴٢».اند،دفع کنند گرفته نيکم رانيا یو شمال  یشرق  یمرزها را که در

است   تاژيقشون متحد الشکل وآرم جادياصالح ارتش و ا یبرا کسونيد ژنرال
آنکه  از  شيشدند و پ رانيکشور وارد ا یو امور مال يیاصالح دارااسميت برای 
فتق  و تق کند،به ر بيشود و قرارداد مزبور را تصو  ليتشک یمل یمجلس شورا

انگليسيها نمی «اروپا، یخيتار گران لياز تحل یکيامورپرداختند،اما به قول 
نه می  آن را  وجود داردکه یبيعج سميوناليوناس یپرست هنيم رانيدرا دانستند
  ۴٣».و نه مرعوب کرد ديخرتوان 

  
 یانيپا سخن
ی سامانده بيترت ساالر، و مردم یمستقل مل مشروطه به گونهء نظام دولت

انتظام ارتش ، اساسی   برعهده گرفت و را رانيا ۀسلط ريزجامعۀ ، آسيب ديدۀ 
انعقاد قرارداد  اروپا با  یگر سلطه یضربهء کانونها  نينخست .ترين بخش آن بود

 ت،تحققيمشروط  مجلسو   چهرهء خود را نشان داد که با مخالفت مردم ١٩٠٧
 یدمحم عل  یکودتا(رانيا در  یمتعدد عيوقا ١٩١٩نکرد و از آن زمان تا  دايپ
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 یجنگ جهان(و جهان)مهاجرت  نهءيکاب ليتهران،تشک ر،فتحيشاه،استبداد صغ
دولت تزار،انقالب  ضعف ،یعثمان و  شياتر یامپراتور یختگياول، فرور

آن  جهءيکه نت وستيبه وقوع پ)هيروس  یشورو  دولت ليو تشک کهايبلشو
از  یکي ديو شا ران،بوديا  ژهيو ن،بهيمز در مشرق  ايتانيبر یگر سلطه شرفتيپ

  .کشور ما وارد آمد یو معنو یماد ۀکريپ بر  یستياليامپر یها ضربه نيدتريشد
وادار  وابسته، رانيالدوله با وز وثوق»رومندين«آمدن دولت به ظاهر کار یرو

 کرزن، لرد کيپلماتيقدرت د نظر ريزشدن آنان به اطاعت ازسفيری نظامی، 
 قرارداد و سرانجام بسته شدن  ايتانيبر یو عمل یاستعمار فکر ۀهرگونهء م به 
بر نظام   سيانگل سمياليامپر  یليتحم ینمودها ران،ازيا»مستور یگيتحت الحما«

  .بود رانيا تيمشروط ینوپا
با .قرار گرفت یمورد بررس ١٩١٩قرارداد  یمقاله بخش نظام نيا در

 یهدفها ليو تحل یشنهاديپ ،متنسيو انگل یرانيا ونيسيکم  یاعضا شناخت 
قشون  ليتشک یچگونگ  ،»باشد ديآنچه با«و» آنچه بوده است در« شنهاد،يپ  ژهيو

   ونيمسک«ۀ شد هيمتن ته. گردد ینظارت انگلستان آشکار م ريالشکل ز متحد 
 ايتانيبر  استيکاربه دستان س یهايريگ ميتصم یا ازپاره یو آگاه »مشترک

را بر آن داشته بود که باور داشته باشند با  ،مردمیرانيا اظهارنظر مسئوالن و 
، )ارتش( انتظامیو  یو امور نظام) اقتصاد(کشور ۀيرفتن امور مال  سلطهريز به 

دليل با شناخت کامل موانع   به همين. ايران از ميان رفته است است، استقالل
 انيرانيا که چگونه کرد و نشان داد  نييرا تب یمردم یمخالفتها توان یمقرارداد، 
شجاعت  و  یدر معرض خطر باشد،با آگاه یکه اصل استقالل مل یدر مواقع

  .شوند یم خود  یپرست هنيو م یخيتار یتمام وارد معرکهء دفاع از هست
بين نخست به لحاظ .گرفت درنظر را یگوناگون یعاملها ديبا مورد نيا در

و دفاع فرانسويان   سنا خواهيآزاد دگاننينما ژهيو به ان،ييکايآمرالمللی، انتقادهای 
قرارداد تحت  و ژنو،در برابر امضا کنندگان  سيو پار  در تهراناز مليون ايران 

درون  یهايگرفتار  ۀبا هم یشورو  اسگرانيس یريگ موضع زيون یگيالحما
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 مواضع نييوتب ايتانيبر  ۀيسو کي ۀطلبان  سلطه یاستگريس ليدل ،بهیحکومت
  .یخيامر تار نيدر ا دخو»کيدموکرات«

که ازافسران شرافتمند  یکلنل فضل هللا خان آق اول یخودکش رانيدرا اما
  نظامی  مشترک ونيسيدرکم یگر یبودوچند ماه درمقام منش رانيا ۀلکرديتحص و 

تصميمهای توهين  عنوان اعتراض به به کرد، یم  فهيانجام وظ سيوانگلايران 
عطقی و اجتماعی  واکنش یديخورش١٢٩٩ نيروز اول فرورد ون،دريسيکمآميز

 زيآن ن یبعد و مطالعات  ونيسيکم یمهايآورد و درتصم ديدرتهران پد یا ژهيو
  .ساخت یکرد و جامعه را آمادهء اعتراض عموم جاديوقفه ا

  :نوشته است یاالسالم خيدکتر ش مرحوم
را   رانيا یمو نظا یرفتن استقالل مال نيوضع و اثرات از ب نيناگوار ا عواقب« 

  آن در  رايدرک نکرد،ز یاز مرحوم مدرس اصفهان تر عيکس بهتر و سر چيه
اجرا    خطرناک جيکه اغلب رجال کشور هنوز در خواب غفلت بودند و نتا خيتار

 تيبه ن   یخواه که پ و وطن  گمبارز بزر کردند،آن ینم ینيب شيشدن قرارداد را پ
با .دنديکوش یم   مأموران سفارت که ۀنيسبرده بود،دست رد بر هايسيانگل سود
 شبرديپ یبرا گردند و از نفوذش  کينزد اش یاسيس ميو تملق به حر بيتحب

مطامع  یفدا را  رانيا یعال  زد و حاضر نشد مصالح مقاصد خود استفاده کنند،
اشکال برخورد  سرنوشت قراردادبه   که یبعد یدرعرض ماهها .سازد انيخارج

مرحوم  یاسينفوذ س که از قدرت و  رانيدرا سيانگل استيان سطراح کرده بود،
 تيداشتند،درصدد جلب موافق خبر  یبه خوب  یداخل یاستهايمدرس در صحنهء س

 تشکسته قرارداد را ازغرق شدن نجا  یبزرگواربرآمدند تا مگرکشت یآن روحان
مرحوم مدرس رفت و ضمن  داريبه د شخصا  سيانگل  سفارت ۀندينما.بخشند

 ۀکه در ماد یقرارداد نيچن کيرا با  کرد،علت مخالفتش   یکه با و يیصحبتها
بود،  شده نيترتضم صراحت هرچه تمام  به» وحاکميت ايران استقالل«اول آن

  یاز نطقها یکي منداده بود،بعدها درض  یرا که به و یمدرس جواب جويا شد،
  :ملت رساند و گفت ندگانينما مشهورش در مجلس،به اطالع 
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  دهيکاه یليهمچنان که دربدوصحبت خودعرض کردم،چون مزاجم خ... 
که در قلب دارم عرض کنم که اگر عموم  لذا مجبورم آنچه را است، شده 
رفيقان  شماها که یباشد برا یتذکر زنم، یکه امروز م يیحرفها نينکرد،ا وفا 

دستی از . نددرست کرد مثال آمدندقرارداد...راگفت زهايچ نيدرمجس اروزی 
من  شيپ  آمدند یم  یه...هرچه کردند،نشد.نامحرم زد نهءيو بر س غيب برون آمد

 شياست؟هرکجا از موادش بد  کيبد است؟کدام  شيقرارداد کجا نيا گفتند یو م
من !انيآقا:دادم یم من جواب .ميکن  اصالح ميتا برو ديموردش را ذکر کن بد است،
آن  آورم،اما یسردرنم  استيرموز ساز ونفر آخوند  کي.ستمين یاسيرجل س

که  باشد یمادهء اولش م قرارداد بد است،همان   نيدر ا کنم یکه استنباط م یزيچ
). ۀ نمايندگان خند(ميشناس یم  تيرا به رسم رانياستقالل ا) هايسيانگل(ما :ديگو یم

به ] تورا[ترا ادتيمن س!ديس:ديبگو و به من  ديايب یکيکه   است نيمثل ااين 
  همان حرف ست؟بازيمخالف شما چ جهت :اصرار کردند یه.شناسم یم  تيسمر

سر در  یکارها نيو از ا ستمين استيس سابق خود را تکرار کردم که من مرد 
اما به  د؛يبه آنها رجوع کن ديفراوانند،برو  یاسيمملکت رجال س نيدر ا.آورم ینم
  .قرارداد بد است نيا هاست ک نيا ام یشخص که عرض کردم،استنباط  یليدل
که به طراحان  و موفقان  قرار داد ميدادم ، اما اگر  کسی  در  بود یجواب نيا

اين قضيه غور ومطالعه می کرد و روح و منظور  باطنی قرار داد  را می  کنه 
قرارداد   نيبود که ا نيو آن ا کرد یو استنباط م ديفهم یرا آنا م زيچ دو شکافت،

باشد  بنا چون اگر . رديبگ مانرا از دست مان یو نظام یلاستقالل ما خواهد یم
 ،حالش، ملتش مالش: همه چيزش بايد  دست ايرانی باشد  مستقل بماند، رانيا

 کيقرارداد  نيباشد،اما ا  رانيمتعلق به ا ديبا زشيهه چ.اش ،چه اش چه تش،يثيح
ر پولش و د:کرد یم  کيمملکت ما شر  مهم زيرا دردو چ)انگلستان(یدولت خارج

  ۴۴»...بود ل عمدهء مخالفت من يدل کيو .اش یدر قوهء نظام
وافشاگريهای مليون و روحانيون  اعتراضهای مردم و تکايا و مساجد  و اجتماعها

سبب شد،اما  از آنان را  یگروه ديو تبعروشن انديش ، هرچند دستگيری ، حبس 
که  یا گونه ،بهساخت وارد  یمحکم ۀضرب رانيا یگيتحت الحما  بيبه ترت
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  .دنديرا برگز یگريد وهءيش سيانگل استگرانيس
 ريز  یالوزرا سيقرارداد به رئ هيخود عل یها مدرس در کشاکش مبارزه مرحوم

  :را فرستاد ريز اميپ ايتانيسلطهء بر
؛ و شما کارخودتان را کنم یمن کار خودم را م .ديينما یالدوله را حال وثوق« 

اگر قراداد لغو شود هميشه . شما متضررخواهيد شد ليکن من موفق می شوم و
انجام  و شد   یشد و اگر قرارداد عمل ديدور خواه استيو منفور و ازسمتضرر
را فدا  ران،شمايا   ملت تيرضا یندارد و برا یبه شما کار سيانگلگريد گرفت،

  ۴۵».خواهد نمود
به لرد کرزن، آقای نورمن، سفيرانگليس درتهران، ) ق ١٣٣٩( ١٩٢٠ژوئن  در
  :ارسال کرد یس،تلگرافيامورخارجهء انگل ريوز

ديگر  منفور است که یمردم به قدر اکنون نزد] وثوق الدوله[ الوزراء سيرئ« 
است   نيا  نخواهد داشت و صالح یا دهيانگلستان فا یدولت پادشاه یاو برا وجود

  ۴۶».ديسرکار آ یگريد نهءيکاب
زمام  یو توافق دولت شورو ايتانيبر یهمراهکه با  اهيس یدولت کودتا سيرئ

 آغاز ماجرا،شده بود ودر»مثبت ۀموازن«استيس یرا دردست داشت ومجرامور
پذيرش به  را به گوش وثوق الدوله رسانده بود و او را  هايسيانگل ژهءيو اميآخود پ

از ايران  راقرارداد تشويق کرده ونشان می داد که درغيراين صورت خوزستان 
 عوام فريبانه، واهند کرد، اينک درمقام رياست وزرايی ضمن اعالميه ایخ سوا

  :رساند یآگاه به
اکنون مسرورم که در ايام شعف و شادمانی نوروز  می توانم فرح و انبساط   « 

خود   ۀيانيکه پس از آنکه قرارداد را در ب ميافزون نما هيقض نياعامه را ازاعالم 
مقصود  ب،يتعق  یوزراء مذاکره و متفق الرأ ئتيدرهرا  ميتصم نيالغاء نمودم وا

 ميتصم] یا[  مراسله   یخارجه در طورومتعاقب آن،وزارت ام بيتصو یرا همگ
پادشاه  حضرتياعل   ابالغ نموده،موافقت دولت سيدولت را به سفارت انگل

  .انگلستان را در الغاء قرارداد خواستار شده بود
انجام    یکه درعرض چند هفته برا یو طوالنمذاکرات مبسوط  ۀجيدر نت نکيا
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 ميخود مق   پادشاه انگلستان سفارت حضرتيداشت،دولت اعل انيمقصود جر نيا
وزارت    تهران را مأمور نمودند که موافقت آنها را درالغاء قرارداد،رسما به

  .ديابالغ نما رانيا هيامور خارجه دولت عل
 ،ابراز گشتهموضوع الغاء قرارداد در طرف دولت انگلستان که از یموافقت روح
من و .دينما یم   را ثابت ريکب یايتانيبر نهءيريحسنه و مودت د اتين گريبار د

که در  ميامتنان دار   پادشاه انگلستان حضرتيمن،مخصوصا از دولت اعل ئتيه
 زيآم احساسات مودت گاه در  چي،هاند همان حال که الغاء قرارداد را قبول نموده

 یحاضر بودن خود را برا ننموده و با وجود الغاء قرارداد،  یديترد هيعلّ دولت 
  .اند و تکرار کرده ديران،تأکيمساعدت به ا

دولت انگلستان  مانهءيعالمت وبرهان مودت صم نيا رانيولت ادو  ملت
و   رانينسبت به مصالح و آمال ا هايال یکه از طرف دولت معز یحسن احترام و 
خود  یو اصالحات مملکت التيتشک ديتجد یبرا یولت کنونرا که د یاستيس

  .دينما یم ريقلب تقد مياند،ابراز داشته از صم نموده اتخاذ
  دو دولت نيرا که ماب یدوست یها تنها رشته ،نهیاسياقدام مهم س بنابر

نسبت   نيکه ملت یبرعکس،نظر به احترامات د،بلکهينما ینم فيضع است، موجود 
ديگر می نمايند، رشته های مودت مستحکم تر می گردد ضمناً به احساسات يک

 نيا که در حصول  انمبرس  موقع به استحضار عامه نيکه در ا دانم یخود موظيفۀ 
به   هيال یمختار محترم انگلستان و اعضاء سفارت معز ريوز درخشان، جهينت

،مساعدت خودشان دولت متبوعه   به رانيا اتيوضع قتيحق حيو تشر انيب لهيوس
 ميکه عبارت از تحک خود را  یقيحق تيمأمور ۀفيرا به عمل آورد و وظ شيخو

  .اند نموده فاءيطرز کمال ا و انگلستان است،به  رانيا  نيو ملت نيدولت نيمناسبات ب
 نيطرف   الغاء قرارداد با موافقت یعنيدوگانه، تيموفق نيا یرا برا رانيملت ا من

خود که    یخيالشأن تار ميعظ هيدوستانه با همسا روابط ميحال،تحک نيو در ع
  ۴٧».ميگو یم   کيما گرانبها بوده است،تبر یهمواره برا یحسنهء و اتين

 )متفاوت  ی هايريبا موضعگ( آن ۀچهار سال تيو حاکم یديخورش١٢٩٩ یکودتا
متحد  قشون  ليو تشک یرساند رضا خان پهلو یسلطنت و به پادشاه رييو تغ
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با  یگريد  وهءيبود که به ش رانيمستور ا یگيقرارداد تحت الحماالشکل،روح 
دربارهء   سو نياز آن زمان بد.افکند  هيسا رانيبر ا یشورو هءيروس یهماهنگ

انتشار  اريبس موافق و مخالف  یها قرارداد گفتگوها شده و مقاله،کتاب و رساله
انجام شد،اما مردم   قرارداد در مجلس چهارم نيا یرسم یبا آنکه الغا.است افتهي

  .داشتند یريگ موضع  یاسيسالها پس از آن،نسبت به آن عمل نابهنجار س
به کشور و استقالل  انتياز طرفداران وثوق الدوله،عمل دولت را خ یا عده
مثبت  ی،کار»حاکم یطرف کي استيس«طيو آن را در آن شرا دانستند ینم   آن
که به دنبال آن کشور را  دانستند یم»کودتا«آن را بهتر از  و انجام کردند یم  یتلق
  .رساند یکتاتورياستبداد و د به 
دو  و  یو یريگ دانسته و رشوه انتيکار وثوق الدوله را خ نيا گريد یگروه اما

  .اند قلمداد کرده ینابخشودن یرا گناه رانشيتن از وز
 )١٣٠۵(س ششم ۀ اين بحث تا سالها پس از کودتا نيز ادامه يافت، اما درمجلدامن
 انيخود را ب  يیالوزرا استير»پروگرام«الممالک یکه مرحوم مستوف  یزمان

 مجلس که دکتر در آن  .کرد یمعرف ريعنوان وز  به زيالدوله را ن کرد،وثوق یم
و  یاجتماع ۀفيوظ حکم  ،بهداشت  مردم تهران را برعهده یندگيدمحم مصدق نما

و .خود را نشان داد ۀخواهان  استقالل و  یمل یحرکتها نيتر از مهم یکي،یاسيس
  :آن جلسه یمک نيبه قول حس

از جلسات تاريخی می باشد  که يک محاکمۀ کاملی  در مکورد قرارداد  یکي« 
 یمدع   دکتر مصدق را به عنوان توان یم قتيبه عمل آمده است و در حقمزبور 

اعالم  عاقد قرارداد  خود نسبت به نيالعموم محکمه قرار د اد که با ادله و براه
 یعموم جرم کرده و ادعانامه را در معرض قضات محکمه که عبارت از افکار 

  ۴٨».داده است باشد،قرار یم
آمده  مربوط به قرارداد  یدکتر مصدق در مذاکرات مجلس در کتابها حهءيال متن

به  تسلط دولت مسلمان و «و قرارداد را انتيعمل وثوق الدوله را خ  یو.است
 ٢۴  شده بود که در اصل  ادآوريو  دانسته»رانيملت ا  ،اسارتیپرست بان وطنز

  :آمده است یقانون اساس
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و   یو صنعت یانحصار تجارت ازاتيامت یها و اعطا نامه عهدنامه و مقاوله بستن« 
مجلس   بيتصو  به ديخارجه،با ايطرف داخله باشد  نکهياز ا ره،اعميو غ یفالحت
در  بيتصو از  شيجرم وثوق الدوله را عمل به قرارداد، پبرسد و  یمل یشورا

  ».دانسته است یمل یمجلس شورا
شمار  به  یفاتيامر تشر کيمجلس را  بيت،تصويمصدق در نظام مشروط دکتر

  .مجلس معتبر ندانسته است بيرا بدون تصو یقرارداد چيو ه اوردهين
» مداخله در انتخاباتمبارت و«و» غصب حقوق ملت«ديگروثوق الدوله را  گناه
  .قرارداد دانسته است بياز وکال جهت تصو یا عده نييتع  یابر

  :آورده است حهيمصدق در همان ال دکتر
در  مملکت  تيموقع«:گفت یوثوق چند روز قبل به بنده م یاز دوستان آقا یکي« 

 سيانگل قشون   اميدرآن ا رايرا به عقد قرارداد مجبورکرد؛ز شانيآن وقت،ا
دولت مزبور  قشون   هم رانيدر خود ا یرا متصرف بود و حت نيالنهر نيقازوبقف

بنده با چهار )بود ناچار  قراردادبه عقد  شانياز ا رياقامت داشت؛لذا هر کس غ
  :او را مجاب نمودم ليدل

فقط .نبود   یتصرفات دائم کيوقفقاز  نيالنهر نيدرب سيتصرفات قشون انگل اوال
 هيقفقاز را تخل مزبور   قشون دولت نکهيبود،کما ا یالملل نيبجنگ  آمد شيازنظر پ

  .کرد و رفت
 مملکت،   ۀدر حدود مجاور و اقامت قشون او در داخل یدولت کيتصرفات  ايثان
  .دينما ميکه ما را تسل ستين ليدل
را   مينوشتهء تسل یشود،ول ميعمال ممکن است تسل یواسطهء ضعف و ناتوان به
 نيا در  رانينبود،ا یبود،دائم ديد؛فرضا هم که مملکت دچار تهدامضاء کر دينبا

  ».است  دهياستقامت باعث نجات او گرد یشده،ول ديدچار تهد یخل ديعصر جد
  :گاه افزوده است آن

. است مملکت آباد  کيدر ده خراب بهتر از اسارت، کيداشتن در حکومت« 
افتمند است،تا بتواند است وهرکس که شر انتمنديکه د یرانيهرابنابراين 

 ديننما یا قوه چيه ميدو اصل ازوطن خود دفاع کند وخود را تسل یرو  ديبا
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  ...یپرست وطن گرياست و د تياز آن دو اصل اسالم یکي که 
امروز درمملکت ما اصل اسالميت اقواست، زيرا يک مسلمان حقيقی تسليم  و

است  نيمسلم  ليقب نيجلب ا یاو قطع شده وبرا اتيح نکهيا ،مگرنمی شود
 یمتجدد سطح کي یول ند؛ينما یخود،مسجد بنا م یتختهايدر پا یحيدول مس که 

اصل اسالميت و اصل وطن . بی فکررا می توانند به يک تعارفی تسليم نمايندو
عموم،خصوص  آن دو از نسبت اربعهء  نيو نسبت ب ستين نيبا هم متباپرستی 

 .مانيالوطن من اال حب  چه، است،پرست  وطن یهرمسلمان یعنيمطلق است،
 یرو رمسلمانيغ که ممالک  یهمچنان نباشد؛  ،مسلمانیپرست وطن شود یم یول
  .ندينما یاصل وطن خود را حفظ م نيا

ل گنم گه آقای وثوق الدوله مجبور  بود؛ زيرا مادّه  اول .بنده نمی توانم قب ثالثا
عبارت  کيبا  شانيا است که ی،حاکخصوص استقالل دولت ايراندرقرارداد
خوشبختانه   یول ند؛يعوامل ملت را اغفال نما ۀطبق اند خواسته دهنده، فريب 

  .استقالل ندارد ست،يگريدست د اش هيکه قشون و مال یمعلوم شد ملت زود 
بنده نمی توانم مجبوريت ايشان را تصديق کنم، زيرا  شخصی که پول   رابعا

  ».مجبور دانست توان یاست و او را نم یراضگرفت، 
  و خارج  رانيآنان در ا یها از مخالفان قرارداد و مبارزه ديمصدق با تمج دکتر

  :کرده است یريگ جهينت نياز کشور، چن
را  یقانون توانند یم ايمعتقد نباشند،آ یقانون چيوثوق الدوله اگربه ه یآقا« 

  عرفی می  یون جزاقان ٢۵٨ ند؟چه،مادّهءينما دياند،ترد خودشان امضاء نموده که 
جلب  که قانون  یوخارج از مراد هيازمقامات مقتض یهرکس بدون حکم «:گويد

عنفا در  ايحبس کند، اي فيقرا تو ینموده،شخص زياشخاص را تجو فيو توق
سه  که اقل مدت »خواهد بود ديبا ق ردائميغ  به حبس محکوم محلی مخفی نمايند،

 نيمعترض هفده نفر از  یريدستگ ايرت آصو نيدر ا.سال واکثر پانزده ساله است
الحسين عبد   خيمسجد ش یعنيخدا، ۀروضه ودرخان  درمجلس شانياعمال ا

 ديتهدوخارج و تبعيد و حبس چندين ماهۀ آنها درمحبس قزوين که مقصودشان 
قانون نيست؟ توضيحاً عرض می  مخالف قراردادبود، عقد ۀنيزم یجامعه برا
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نبوده و  بتين کيصاحب   همه ن،يالدوله به قزووثوق  دشدگانيتبع  کهکنم 
بود که  ینمودن اذهان عموم فقط از نظر مشوش  دهياختالط اشخاص مختلف العق

پرست را هم  اعتراض اشخاص وطن و  نديدر قضاوت اشتباه نما یعموم کاراف
  .بشمارند بود،  نظر اغراض  که از یمثل مخالفت بعض

محتشم  یمرحوم ممتاز الملک و آقا یعنياء،چهار نفر از وزر ديتبع نيهمچنو
قرار    نيکه از معترض یالتجار بوشهر نيحاج مع یومستشار الدوله وآقاالسلطنه 

بوده  و قانون   در کاشان،برطبق کدام حکم یديمدت مد یبودند،و حبس آنها برا
نموده  را در ممالک اروپا مفتخر وسربلند  انيرانيکه ا یو حبس دياست؟همان تبع

  ۴٩».و کمر قرارداد را شکست
و  نبود  رانيملت ا رشياز آغاز مورد پذ ١٩١٩ یليقرارداد تحم نکهيسرانجام ا و

يا  دييتأ وجود نداشت که آن را  یو مجلس افتيفترت انجام  ۀبستن در دور  با آنکه
رد کند، اما وجدان جامعه وروح مشرطيت  ايران با چنين قرارداد خيانتکارانه 

اعتراض مردم شدند  و  یروشنگر گاهيتهران پا  یايو تکادو مساجد مخالفت کر
مرحوم مدرس و  یرهبر به   نيخواهان راست و مشروطه ونيو روحان ونيو مل

آن قرارداد را فراهم  افتني  تيو رسم بيعدم تصو طيکشور،شرا یمل یزعما
 استيا سمردود دانست،ام آن را )هينيقوه تق(که مجلس چهارم یا آوردند،به گونه

آن بود،نظام وابسته ضد  یاصل شاخص  اهيس یکه کودتا گريد یوهايبا ش  سلطه
همان قراداد شوم ضد استقالل )ثهيخب  ثمرهء«یرا که به نوع یپهلو کيدموکرات

را بر  ١٩٣٣همانند قرارداد  يیقراردادها آورد و  ديپد رانيبود،در جامعهء ا
و  تقاللاس ،حرکتیخيتار دتريجد طيدر شرا کرد و سالها گذشت تا  ليدولت تحم

  ]٢[ .شکل گرفت رانيا یمل نهضت  یدر لوا یخواه یآزاد
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  ١٩١٩ اوت ٩ پيمان درباره گزارشی
 

می » ١٩١٩ اوت ٩ پيمان درباره گزارشی«پرتودر نوشۀ خود بنام   افشين دکتر
 : نويسد

 و بود؛ اول جهانی جنگ نتايج ترين مهم از بزرگ های قدرت فروپاشی
ً  جنگ آنکه از قبل سال يک تزاری، روسيه فروپاشی  برسد، پايان به رسما

ً  که بود تحولی  روسيه، فروپاشی با. داشت انعکاس و تأثير ايران در مستقيما
 آن و رفت؛ کنار صحنه از بودند، افتاده ايران جان به که کفتاری دو از يکی

 .برد فرو را ايران يکباره به تا شمرد مغتنم را فرصت ديگری
 در روسيه ارتش پريشان های يگان روسيه، بر ها بلشويک چيرگی خبر رسيدن
 از های يگان روسيه، ارتش قفقاز جبهه ستاد فرمان به و ريخت هم در را ايران

 سوم در. شدند روسيه به بازگشت راهی ميالدی ١٩١٧ پاييزسال از گسسته هم
 ليتوفسک برست نپيما خورشيدی١٢٩۶سال اسفند١٣/ميالدی١٩١٨ سال مارس

 آن پذيرای پيمان سوی دو چه آن ميان در. شد بسته آلمان و بلشويک روسيه ميان
 استقالل گراميداشت و عثمانی و روسيه نيروهای از ايران تخليه« نيز يکی شدند

 .»بود ايران ارضی تماميت و اقتصادی و سياسی
 قفقاز بر يرگیچ به را انگليس عثمانی، و روسيه نيروهای از ايران شدن تهی

 نخستين تازش. برانگيخت پهنه آن به ها عثمانی ازتازش پيشگيری برای
 نيروهای ايستادگی با انزلی و رشت راه از قفقاز سوی به انگليسینيروهای 

 چه آن با را خان ميرزاکوچک توانست ولی انگليس شد، روبرو گيالن در جنگل
 ژوئن در دنسترويل ژنرال نيروهای آن پی در و سازد انديش هم داشت سر در

 به انزلی راه از و گذشته رشت از خورشيدی ١٢٩٧ خرداد/ ميالدی ١٩١٨ سال
 .تاختند باکو

 سر بر و باکو در شائوميان حکومت افتادن فرو باکو به ها انگليسی تازش برآيند
. بود شهر اين در »کاسپی دريای مديره هيأت« ضدکمونيستی دولت آمدن کار

 ١٩١٨ سال سپتامبر در و نپاييد؛ ديری باکو در ها انگليسی انفرم زير حکومت
 به تازش در نيروهايش و پاشا نوری ژنرال خورشيدی ١٢٩٧ شهريور/ ميالدی
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 برپا شهر آن در »آذربايجان«  نام به حکومتی و شدند چيره باکو بر قفقاز
 و اشتندد فرمان زير را شهر آن روز ۴۵ تنها باکو بر عثمانی گماشتگان. داشتند

 سرفرود از پس خورشيدی ١٢٩٧ آبان ٨/ ميالدی ١٩١٨ سال اکتبر ٣٠در
 مودروس، در جنگ به دادن پايان پيمان پای بر نهادن دستينه و عثمانی آوردن

 تامسون ژنرال نيروهای و بازگشتند عثمانی به و نموده رها قفقازرا و باکو
 .شدند چيره باکو بر دگرباره انگليسی
 کار سر بر را »مساواتيان« حکومت تندی به باکو بر چيرگی از پس ها انگليسی
 بلشويکی حکومت به ناوابسته را گرجستان و ارمنستان های جمهوری و آوردند
 ويلفرد سر ژنرال فرماندهی به را خود نيروهای از هايی يگان و شناختند روسيه
 نيروهای از مانده تهی جای تا نمودند ميانه وآسيای ترکستان راهی مالسون
 که بدانگونه پدافندی حلقه يک تا بود آن بر انگليس. کنند پر را روسيه گريخته

 دولت فرمان زير های سرزمين پيرامون ناميدش، می »بهداشتی کمربند« خود
 بر که بود انديشه اين به بخشيدن توان برای و آورد پديد روسيه بلشويک نوبنياد

 سال پاييز در پايه آن بر و آورد خود فرمان زير به سويه همه را ايران تا شد آن
 الدوله وثوق با را گفتگوها از ای زنجيره خورشيدی ١٢٩٧/ ميالدی ١٩١٨
 .کرد آغاز ايران وزير نخست
 ريزی هم در قاجار، دربار اندازه بی ناتوانی الدوله، وثوق کابينه آمدن کار روی
 های سرزمين و ايران در انگليس ماندن هماورد بی و قفقاز در ها روس توان

 را ناايستايی و تند تالش انگليس شد سبب همه و همه ايران مرزهای فراسوی
 آغاز مازندران دريای و ميانه آسيای و قفقاز و ايران بر سويه همه چيرگی برای

 در انگليسی نوريس دريادار فرماندهی به کوچکی دريايی نيروی پايه آن بر. کند
 .آمد پديد مازندران دريای

 ١١ در آلمان و خورشيدی ١٢٩٧ آبان/ ميالدی ١٩١٨ سال اکتبر در عثمانی
. پذيرفتند را شکست خورشيدی ١٢٩٧ آبان ٢٠/ ميالدی ١٩١٨ نوامبرسال

 ای گوشه در خموش عثمانی و دوخت فردا به چشم آلمان. يافت پايان جنگ
 خواست نمی انگليس. بود خود درونی های جنگ درگير سخت روسيه و نشست
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 به رو توان او. دهد دست از آسانی به داشته ارزانی او به روزگار که را چه نآ
 دستی دو آورده گرد که را چه آن خواست نمی و ديد می را متحده اياالت رشد

 ايران ها سال آن در انگليس دستاوردهای ترين بزرگ از يکی. دارد او ارزانی
 و جنگزده ايران بر اش يهسو همه چيرگی برای چيز همه ديد می انگليس و بود

 شمال در. بود انگليس ارتش چنگ در آن پيرامون و ايران. است آماده هراسان
 جنوب پليس نيروی جنوب در تامسون؛ ژنرال فرماندهی به نورپرفورس نيروی

 به ايران خاوری حلقه خاور در سايکس؛ پرسی سر ژنرال فرماندهی به
 ژنرال فرمان زير نيروی باختر در و مالسون؛ ويلفورد ژنرال فرماندهی

 به نهادن پا آماده نوريس دريادار نيروی مازندران دريای در و دنسترويل؛
 در انگليس ارتش سرفرمانده فرمان زير ها آن همه و بودند نظامی های ستيزه
 .بودند مارشال ژنرال دورود، ميان

 لرد. بود رکا سر بر انگليس در جنگ کابينه هنوز اما بود؛ يافته پايان جنگ
 افتادن آماده را کشورش هماوردان از تهی ايرانِ  انگليس، خارجه وزير کرزن

 کابينه خاوری کميته بر چيره همگانی باور. ديد می چپاولگر پير اين آغوش به
 به را کشور آن و کرده ترک را ايران بايد انگليس نيروهای« که بود آن انگليس

 چيزی به کرزن لرد اما. »برود خواهد یم جهمنی هر به تا کنند رها خود حال
 هر از را انگليس ايران، بر چيرگی که بود باور آن بر و انديشيد می اين جز

 کميته که بود او تالش پايه بر. داشت خواهد پاس جهان از پاره اين در آسيبی
 گفتگويی پذيرفت ميالدی ١٩١٨ سال دسامبر ٣٠ در انگليس کابينه خاوری

 آغاز -خواست می کرزن لرد که بدانگونه -ايران با تازه يمانیپ شدن بسته برای
 کاکس سرپرسی گرفت می پی و کرد می آغاز را گفتگو بايد که کس آن. گردد

 .بود تهران در انگليس وزيرمختار
 :نويسد می رايت دنيس سر که بدانگونه اما بود؛ توانمندی مرد کاکس پرسی سر
 برای را او فارس خليج و هند در کاکس هپيشين. بود نامساعد انتخاب يک... 

 موجب تشويق جای به داشت احتمال بنابراين...  بود ساخته ناخوشايند ايرانيان
 ...بود آن طراح کرزن که شود انگليس و ايران بدفرجام موافقتنامه تحريف
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 :نويسد می کاتوزيان دکتر
 خواستار شدت هب منطقه در و ايران در خود منافع حفظ برای انگليس دولت... 

 خواست اين روسيه در اکتبر انقالب پی در و بود ايران سياسی اقتصاد تثبيت
 عادی و وحدت حفظ نگران اندازه همان به نيز ايران دولتمردان. شد تر مبرم

 تفرقه و سياسی آشوب و ملی فقر آميزه همه اين با. بودند کشور اوضاع کردن
 اقتصادی گسيختگی هم از و آشفتگی و قومی و ای قبيله تضادهای و اجتماعی

 اين به دستيابی بود، آمده پديد اول جهانی جنگ و مشروطه انقالب پی در که
 .کرد می دشوار را هدف

 گردن را ايران يکپارچگی از پاسداری راه ايران دولتمردان او پندار پايه بر
 .دادند در تن آن به و دانستند کرزن انديشه به نهادن
 - ايران دولت سوی از نفره سه گروهی و کاکس ميان تازه يمانپ سر بر گفتگو
 اما توانا و هوشمند سياستمداری کاتوزيان گفته به که وزير نخست الدوله وثوق

 صارم و عدليه وزير فيروز الدوله نصرت اش کابينه وزير دو و بود نامحبوب
 آغاز با همزمان گفت بتوان شايد. شد آغاز نهان در - دارايی وزير الدوله

 بزرگ جنگ نتايج آشکارسازی برای پاريس صلح گفتگوهای تهران گفتگوهای
 .شد آغاز نيز

 آن در شرکت برای را گروهی نيز ايران پاريس، صلح کنفرانس کار به آغاز با
 شرکت خواست نمی که سبب بدان انگليس ولی نمود؛ پاريس راهی کنفرانس

 بر - را هايش برنامه جلوی ،صلح کنفرانس در مستقل کشوری عنوان به ايران
 از مانع بگيرد، - بود ايران دولتمردان با گفتگو مشغول آن سر بر که پيمانی پايه

 شرکت از جلوگيری برای انگليس بهانه. شد کنفرانس آن در ايرانی گروه شرکت
. بود بزرگ جنگ در ايران سوی از طرفی بی اعالم کنفرانس آن در ايران
 جنگ در حاضر کشور نخستين عنوان به و شکسته را آن خود انگليس که اصلی

 .بود تاخته ايران به و نشمرده محترم را ايران سوی از شده اعالم طرفی بی
 الدوله نبيل عالء، حسين فروغی، الملک ذکاء دارنده بر در ايران نمايندگی هيأت

 خان قلی علی رياست به و جهانبانی ميرزا هللا امان الملک، انتظام کاشی،
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 های ياری از گيری بهره اميد به ايران خارجه وزير انصاری شاورالممالکم
 کنفرانس در رسمی حضور برای راهی يافتن آهنگ به و آمريکا متحده اياالت
 پاريس وارد خورشيدی ١٢٩٧ دی/ ميالدی ١٩١٩ سال ژانويه در پاريس صلح

 از مدتی وی ات بود فرستاده به پاريس را مشاورالممالک عمدا الدوله وثوق. شد
 کاکس با را خود گفتگوی وی شر از بودن ايمن با بتواند او و باشد دور تهران

 :نويسد می فّرخ. گيرد پی
 

 در پشت در مشاور و کردند دور طريق اين به را مشاورالممالک وقتی... 
 زدوبند مشغول تهران در وثوق کرد، می چاک سينه ايران برای ورسای کنگره

 ... .نمايد تنظيم را ١٩١٩قرارداد تا بود انگليس سفير با
 هيأت شد، می گرفته پی تهران در ايران فروش برای گفتگو که روزهايی در

 سال پيمان الغای خواستار و نمود منتشر پاريس در ای بيانيه ايران نمايندگی
 در ايران که خساراتی جبران کاپيتوالسيون، الغای انگليس، و روسيه ١٩٠٧
 از ايران رهايی اقتصادی، مسايل در عمل آزادی بود، شده لمتحم بزرگ جنگ

 سرزمين گرداندن بازپس و ايران به شده تحميل اقتصادی های عهدنامه بندهای
 به بودند کرده جدا ايران از ميالدی نوزدهم سده در انگليس و روسيه که هايی
 و ججر لويد و ويلسون ورسای کنفرانس نفره چهار شورای از و شدند ايران

 خواست شنوای و پذيرفته کنفرانس در را ايران خواست -اورالندو و کلمانسو
 مخالفت داد، انجام پاريس در ايرانی هيأت که تالشی همه با. شوند ايران های

 در ايران شرکت روی بر را ها راه همه کنفرانس آن در ايران شرکت با انگليس
 .بست ورسای صلح کنفرانس

 الدوله وثوق. گذراند می را جنگ از پس هراس رپ و سخت روزهای تهران
. بود کرده استوار انگليس های خواست پايه بر را خود کارهای همه سرسپارانه

 را روسيه بلشويکی دولت سفير براوين داشت، سر در که ای انديشه پايه بر وی
 روسيه بلشويکی دولت از پی در پی و کرد سرگردان تهران در ماه شش

 با. بازگرداند روسيه به را براوين سرانجام و شد وی خوانی سبازپ خواستار
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 دبير تر پيش که -را کولوميتسف تندی به روسيه بلشويکی دولت براوين رفتن
 توان در توانست می و بود ايران اوضاع با آشنا و انزلی بندر انقالبی کميته

 ايران هیرا - کند بازی بزرگ نقشی بلشويکی روسيه و ايران روابط به بخشيدن
 او های انگيزه بر بنا و نپذيرفت نيز را او استوارنامه الدوله وثوق ولی نمود،

 زندگی محل به تهران ساکن بلشويک ضد روسی افسران از گروهی
 فرار. دادند فراری ايران و تهران از را او و تاخته تهران در کولوميتسف
 پرسی سر و الدوله وثوق ميان گفتگوهای رسمی آغاز با تهران از کولوميتسف

 .شد همزمان کاکس
 برای را ها روس تالش چندگاهی قفقاز در روسيه بلشويکی دولت های درگيری
/ ميالدی ١٩١٩ سال ژوئيه در ولی ايستاند؛ باز تهران به ديگر سفيری فرستادن

 طرح و تازه ای استوارنامه با کولوميتسف ديگر بار خورشيدی ١٢٩٨ تير
 ايران از تزارها فرمانروايی دوران در که امتيازهايی همه آن پايه بر که پيمانی
 ايران به بود گرفته روسيه از ايران که هايی وام همه و لغو؛ بود، گرفته

 که ايران بندری تأسيسات و آهن های خط و شوسه های راه همه و بخشوده؛
 وثوق اما. آمد تهران به شد، می واگذار ايران به بود، ها روس تملک تحت

 با پيمان بستن آماده و رسيده کاکس با خود گفتگوهای بخش آخرين به که لدولها
 نهانی های انگيزه بر بنا و نشد کولوميتسف پذيرش به حاضر بود گشته انگليس

 آشوراده در تهران به رسيدن راه در را وی ضدبلشويک، روسی های قزاق او،
 بی خشم بود داده روی چه آن برآيند. کردند تيرباران ساری در و نموده دستگير

 که بود توانی کم بسيار پيوندهای شدن بريده و روسيه بلشويکی دولت اندازه
 .داشت وجود روسيه بلشويکی دولت و ايران دولت ميان

 يک تنها روسيه، بلشويکی دولت و ايران دولت ميان پيوندهای شدن بريده با
 کسی بودن بود؛ مانده يسانگل و ايران ميان پيمان شدن بسته راه سر بر مانع
. خارجه امور وزارت راس در انصاری مشاورالممالک خان قلی علی چون
 خارجه امور وزارت از را الممالک مشاور ها انگليسی انگيزش به الدوله وثوق

 الدوله نصرت و نمود ترکيه در استانبول راهی سفير عنوان به و کرد برکنار
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 .شاندن او جای بر را خود انديش هم فيروز
 سال اوت ٩/ خورشيدی ١٢٩٧ سال مرداد ١٨ روز در. بود آماده چيز همه

 و ايران های دولت ميان پيمان قمری ١٣٣٧ سال القعده ذی ٧/ميالدی ١٩١٩
 :بود چنين پيمان. رسيد کاکس پرسی سر و الدوله وثوق امضای به انگليس

 انگليس و راناي دولتين بين سابق از که مودت و دوستی محکمه روابط به نظر
ً  که اين به کامل اعتقاد و نظر و است، بوده موجود  و مشترک منافع مسلما
 می الزام طرفين برای را روابط اين تثبيت و تحکيم آتيه در دولت دو هر اساسی

 ايران دولت بين اعلی، حد به ايران سعادت و ترقی وسايل تهيه به نظر و نمايد
 سوی از نمايندگی به انگلستان پادشاه حضرت اعلی وزيرمختار و طرف يک از

 :شود می مقرر ذيل مواد ديگر، طرف از خود دولت
 برای سابق در مکرر که را تعهداتی تر تمام چه هر قطعيّت با انگلستان دولت

 .نمايد می تکرار است نموده ايران ارضی تماميت و استقالل به مطلق احترام
 استخدام لزوم برای که را خصصمت و مستشار عده هر خدمات انگلستان دولت

 ايران دولت خرج به گردد حاصل توافق دولتين بين مختلف ادارات در ها آن
 مناسب اختيارات ها آن به و اجير کنترات با مستشاران اين. کرد خواهد تهيه
 مستشارها و ايران دولت بين توافق به منوط اختيارات اين کيفيت. شد خواهد داده

 .بود خواهد
 سيستم مهمات و ذخاير و منصبان صاحب ايران دولت هزينه به نگلستانا دولت
. کرد خواهد تهيه دارد نظر در سرحدات و داخل در نظم حفظ برای که را جديد
 به مزبور مهمات و ذخاير و منصبان صاحب حضور ضرورت و مقدار و تعداد

 و شد خواهد تشکيل انگليسی و ايرانی متخصصين از که کميسيونی توسط
 خواهد تشخيص مزبور نظامی نيروی تشکيل برای را ايران دولت احتياجات

 .گرديد خواهد تعيين داد،
 اين ٣و ٢ ماده در مذکور اصالحات انجام جهت به الزم مالی وجوه تهيه برای

 تضمين. کرد خواهد تهيه ايران دولت برای متناسب وامی انگليس دولت قرارداد
 ديگر عايدات يا گمرکات عايدات از دولتين فقتموا با وام اين برای الزم های
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 خاتمه استقراض به مربوط مذاکرات که زمانی تا و شود می تعيين ايران دولت
 صورت به مذکور اصالحات برای را الزم مالی وجوه انگلستان دولت نيافته،

 .کرد خواهد پرداخت ايران دولت به مساعده
 به تعالی و ترقی برای ايران روریض احتياجات کامل تأييد با انگلستان دولت

 در قحطی از جلوگيری و تجارت توسعه و تأمين موجب که نقل و حمل وسايل
 خطوط تاسيس برای ايران با مشترکی اقدامات تا است حاضر باشد، کشورمی

 به مراجعه با مورد اين در و آورد عمل به نقليه وسيله ديگر انواع يا و آهن راه
 مورد باشند مفيدتر و تر سهل که هايی طرح دولتين لیقب موافقت و متخصصين

 .گيرند قرار توجه
 متخصصين از مشترکی کميسيون انتخاب به نسبت که نمايند می موافقت دولتين

 حفظ جهت به گمرکی موجود های تعرفه در تجديدنظر و بررسی برای امر
 .نمايند اقدام آن تعالی و ترقی و کشور منافع

 سه با را خود موافقت الدوله وثوق به ای نامه در انگليس ولتد پيمان، پيوست به
 نظر تجديد مورد سه آن. بود داشته اعالم ايران چندگانه های خواست از مورد

 متخاصم های دولت از ايران دعاوی از دفاع دولتين، بين موجود معاهدات در
 طخطو اصالح و بود شده متحمل جنگ زمان در که ای مادی صدمات علت به

 که ای مرزی
 به ايران دستيابی راه پايه اين بر. بود بدانند، موجه و عادالنه را آن طرفين
 به ايران راهيابی ايران، به جنوب پليس نيروی تفويض چون هايی خواسته

 ايران از انگليسی افسران و سربازان خروج و پاريس صلح کنفرانس گفتگوهای
 .بود شده بسته

 نمايش ميالدی ١٩١٩ اوت پيمان. ارزان بس هم آن و بود شده فروخته ايران
 امضای به پيمان که روزی در وی. بود کرزن جويانه بزرگی سياست سويه همه

 در آنان پرسش به پاسخ در انگليس جنگ کابينه به ای نامه در رسيد الدوله وثوق
 :نوشت کرد رها خود حال به را ايران نبايد چرا که اين زمينه

 آينده امنيت و کشور آن در ما منابع عظمت و اهميت و یجغرافياي موقعيت
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 ما که دهد نمی امکان و شود می آن از مانع] هندوستان[ ما شرقی امپراتوری
 است قرار اگر. باشيم عالقه بی و تفاوت بی گذرد می ايران در که چه آن درباره
 خود نفوذ اه بلشويک که باشيم داشته را آن بيم بايد شود رها خود حال به ايران

 منابع ايران جنوب در ما که اين باالخره. دهند گسترش ايران شمال در را
 است، بريتانيا دريايی نيروی خدمت در که داريم اختيار در را نفت از عظيمی

 .باشد می دنيا از قسمت آن در ما منافع حافظ که
 شدن سرازير سبب که ناميد دوستانه پيمانی را پيمان اين نيکلسون هارولد
 تازشگرانه طرح اجرای از و شد خواهد ايران سوی به انگليسی های سرمايه
 عوام مجلس نماينده سيدنهايم لرد. کرد خواهد جلوگيری ايران به بلشويک روسيه
 :گفت مجلس در پيمان اين از پشتيبانی در انگليس

 ند،ا گرفته دست در را امور زمام روسيه در که ديکتاتورهايی عليه قرارداد اين
 .است شده بسته
 چنين شدن بسته که بود انديشيده تر پيش انگليس که آنجا از. شد بسته پيمان

 خطرهايی با است ممکن آن عاقدان و داشت خواهد پی در هايی واکنش پيمانی
 و برخيزد پيمان پای بر امضاکنندگان از پشتيبانی به تا بود آن بر گردند، روبرو

 پرسی سر پيمان، شدن بسته روز در. نمايد يمهب خطری هر برابر در را آنان
 :نوشت الدوله وثوق به ای نامه در کاکس
 اعلی دولت که برسانم اشرف حضرت آگاهی به که است خوشوقتی بسی موجب

 پايه بر که برسانم آگاهی به است نموده مجاز مرا انگلستان پادشاه حضرت
 بريتانيای پادشاه ضرتح اعلی دولت ميان ١٩١٩ سال اوت ٩ امروز که پيمانی

 و خدمت حسن تا است آماده کبير بريتانيای دولت شده، بسته ايران دولت و کبير
 باشد الزم چنانچه آينده در و گذاشته اشرف حضرت اختيار رادر خود پشتيبانی

 .نمايد اعطا بريتانيا امپراتوری در سياسی پناهندگی اشرف حضرت به
 نسخه سه در و بود شده نوشته فرانسه بانز به که محرمانه کامالً  نامه اين

 شد، فرستاده الدوله صارم و فيروز الدوله نصرت الدوله، وثوق برای جداگانه
 انگليس جويانه چيرگی سياست به تن سه آن سويه همه سرسپردگی دهنده نشان
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 .بود نمانده اجر بی سرسپردگی اين گمان بی و است
 جيمز. پرداخت بزرگ ای رشوه ١٩١٩ اوت پيمان شدن بسته برای انگليس
 زمينه ساختن آماده برای پيمان شدن بسته پی در که کسانی از يکی -بالفور
 :نويسد می -بود آمده ايران به آن اجرای

 انگلستان مالی مشاور حضور زمان در که بود شده مقرر پيمان يک ماده پايه بر
 گردد پرداخت ايران دولت به پوند ميليون دو تهران در خود وظايف انجام برای

 های دگرگونی مصرف به انگلستان مالی مشاور نظر زير پوند ميليون دو اين و
 بر که کردند تأکيد ايرانی وزير سه پيمان بستن لحظات آخرين در... برسد الزم
 از پوند هزار سی و صد يک پرداخت پيمان امضای شرط پيشين گفتگوهای پايه
 امضای از پس بالفاصله و شد موافقت خواسته ينا با. باشد می ها آن به وام آن

ً  پول آن پيمان  با که نمودند تأکيد سه آن و گشت پرداخت وزير سه آن به مستقيما
 پايه بر و است ايران به انگلستان پوندی ميليون دو وام از بخشی پول اين که آن

 گیچگون درباره نبايد دارد، را وام آن مصرف بر نظارت حق انگلستان پيمان
 کامالً  امر اين بايد و گيرد صورت تحقيقی پوند هزار وسی صد يک اين مصرف

 .شود داشته نگه سّری
 :است نوشته مکی حسين
 مبلغ اين از که اند کرده خرج پوند هزار سی و صد يک ١٩١٩ قرارداد بابت

 فيروز الدوله نصرت به تومان هزار صد و الدوله وثوق به تومان هزار دويست
 مديران بين هم مقداری و وقت ماليه وزير الدوله صارم به تومان هزار صد و

 .شد تقسيم بودند قرارداد طرفدار که متنفذی اشخاص ساير و موافق جرايد
 رعد روزنامه مدير طباطبايی الدين سيدضياء نيز يکی پيمان پشتيبانان ميان در
 به زامیاع هيأت در عضويت چون ای جايزه دريافتی رشوه بر عالوه که بود

 .داشت دريافت مساواتيان دولت شناختن رسميت به برای باکو
 :نويسد می نموده اشاره ها آن به مکی که ارقامی بيان از پس زاده تقی سيدحسن

 پول خارجه از ها حرامزاده اين گفت آمد کار سر بر که شاه رضا حضرت اعلی
 را ها پول اين که دمش مأمور و بودم ماليه وزير من. بدهند پس بايد اند، گرفته
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 .گرفتم و بگيرم پس
 شدن بسته از پس نخست روزهای همان در ای رشوه چنين پرداخت سروصدای

 :نوشت چندی از پس تايمز روزنامه. پيچيد جهان در پيمان
 مرزهای از که برانگيختيم بود خودمان آفريده که را انگلوفيل دولت يک ما

 يک مبلغ به پنهان های رشوه ياری هب و کرد خواهيم پشتيبانی کشورش شمالی
 بود شده ربوده انگليسی دهندگان ماليات جيب از که پوند هزار سی و صد

 درباره انگلستان مردم. برسانيم انجام به را ايران و انگلستان پيمان تا کوشيديم
 پرداخته پيمان اين امضای پی در ١٩١٩ سال در خارجه وزارت که پول اين

 .آگاهند آن از لمانانمس ولی ندارند خبر
 شاه احمد سلطان سياسی زندگی کتاب از ای نسخه هامش در دهخدا اکبر علی

 :است نوشته خود خط به مکی حسين نوشته قاجار
 سيدضياء بهار، الشعراء ملک تدين، سيددمحم رهنما، العابدين زين نفر شش به

 را نامش عالً ف و شد دماوند وکيل بعدها که سياسی تاجر يک طباطبايی، الدين
 پول از شفق روزنامه مدير دشتی علی و باشد کسرايی گويا و ام کرده فراموش

[=  بلوکوس در انقالبی روسيه که وقت آن در ها آن به. نشد داده مزبور
 بود، کرده قدغن را التجاره مال صدور هم ايران و بود] اقتصادی محاصره

 را ها نامه اجازه هم ها آن و دش داده کفش و خواربار کثيری مقدار صدور اجازه
 که آوردند دست به پولی تومان هزار چند کدام هر و فروختند تهران بازار در

 خانه بهار الشعرای ملک و خريد پول آن از را تجريش و شهری خانه تدين
 .خريد شهری
 سی و صد يک و فروخت پوندی ميليون دو وام يک به را ايران الدوله وثوق
 اين شگفت. کرد تقسيم فروشش ميهن يار دو و خود ميان را وام نآ از پوند هزار

 سی و صد يک آن درصدی هفت بهره که آن جز نداشت ای چاره دولت که
 می کانلی. بود گمرک درآمد از وام بهره تضمين. بپردازد نيز را پوند هزار
 :نويسد
 برای رهپربه ای زمينه آوردن پديد هدفش که ميانجی بی بود گامی ١٩١٩ پيمان
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 .بود ايران در انگليسی کاالهای
 انگليس دولت از او را حمام نشان و را باجش و بست الدوله وثوق را پيمان

 دور ها تهمت بسياری از را او اند کوشيده بسيار که شاهی -احمدشاه اما گرفت؛
 بر الدوله وثوق چه آن از گمان بی - دهند نشانش مخالف ١٩١٩ پيمان با و دارند
 که آن با. بود آگاه گردند، آگاه ديگران که آن از تر پيش بود نهاده مضاا پايش
 :نويسد می مکی
 درباريان از ای عده جرايد در الدوله وثوق اعالميه و قرارداد متن انتشار از پس

 شدت از که حالی در شاه که کردند مشاهده و رفتند او حضور به شاه نزديکان و
 پيداست اش چهره در خشم و تغيّر نهايت و برافروخته هايش گونه عصبانيت

 و شده خيره دولت رسمی اعالميه اصلی متن و روزنامه اول صفحه به گاهی
...  گردد می مات کرده، نگاه قرارداد متن به و زده ورق را آن اندکی از پس

 که ايد فهميده هيچ: گويد می کرده رو خود عموهای از يکی به شاه باالخره
 خير: گفت او است؟ داده آب به ما برای گلی دسته چه ختبدب الدوله وثوق

 چه ديگر: گويد می خاطر تغيّر و تشدد نهايت با شاه است؟ شده چه مگر قربان،
 اين بگيريد است؟ بسته قراردادی دولت که ايد نفهميده مگر بشود؟ خواستيد می

 .بفهميد تا بخوانيد را دولت اعالميه
 پيمان شدن بسته روز يعنی خود، ١٩١٩ تاو ٩ روز يادداشت در کرزن ولی

 :نويسد می انگليس کابينه برای
 بسيار نظری با قرارداد اين به منتهی مذاکرات سرتاسر در که ايران پادشاه
 کرد خواهد ديدن کشورمان از نزديک آينده همين در است، داشته شرکت مساعد

ً ع کشور اين اوليای به نسبت را خود نيت حسن وسيله بدين تا  .دارد ابراز لنا
 :رساند می او آگاهی به کرزن لرد به تلگرامی در کاکس پرسی سر و

 ها آن از فقره دو فقط ام فرستاده خدمتتان را فهرستشان که اسنادی بين در
 تغييرات درباره ايران دولت های خواسته به مربوط نامه و اصلی قرارداد(

 وام اعطای به مربوط توافقنامه حتی اسناد، اين بقيه. است يافته انتشار) مرزی
 دهم برابر پايتخت يکشنبه روزنامه در باال سند دو متن. است نشده منتشر هنوز
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ً  من و شد منتشر ١٩١٩ اوت  جلب با ها آن دوی هر که داشتم تعمد مخصوصا
 اين غير در زيرا يابد، انتشار اروپا به ايشان عزيمت از پيش شاه قبلی رضايت
ً  مخالفان صورت  بوده، مخالف قرارداد با شاه چون که کردند می شايع حتما

 .است گرفته صورت له معظم غياب در آن انتشار
 پيمان وثوق مخالف را احمدشاه کوشد می پيمان اين از پشتيبانی در الشعرا ملک
 :نويسد می وی. دهد جلوه الدوله

 شد الدوله وثوق ضد بر شديدی تحريکات جرايد، در قرارداد مواد انتشار از بعد
 ومقاالت ها شبنامه خواهان وآزادی تشکيلی های دموکرات از جمعی و

 آن با نيز شاه احمد سلطان که شد گفته و ساختند منتشر دولت ضد بر شديداللحنی
 ها آن طلبيده، خود قصر به را ناراضی افراد شاه شد معلوم. است داستان هم ها
 قرارداد امضای برای که شد گفته نيز و کند می ترغيب دولت با مخالفت به را

 کرده امضا و ايد گرفته پول شما که گويد می صريح و خواهد می الزحمه حق
 و خواص ميان در ها صحبت اين کنم؟ امضا چرا ام نگرفته پولی که من ايد،

 به را مردم شاه که اينست نداريم شک آنچه و شد می گفته دولت نزديکان
 .است کرده می ترغيب الدوله وثوق با مخالفت

 آن برآيندش که است گفتگوهايی جريان از شاه احمد بودن آگاه بر نشانی نيز اين
 آن به دادن در تن برای ای رشوه خواهان نيز شاه او گفته پايه بر. شد شوم پيمان
 که ثابتی مقرری صورت به بلکه نقدی و جا يک صورت به نه اما. است پيمان

 که آن چه پذيرند؛ نمی ها انگليسی را شاه خواسته. گردد پرداخت او به ماهه هر
 :نويسد می الدوله وثوق به ای نامه در کاکس پيمان شدن بسته روز همان در

 افتخار شد امضا انگلستان و ايران دولتين ميان امروز که قراردادی به عطف
 حضرت اعلی شخص درباره خود متبوع حکومت با که را مکاتباتی نتيجه دارم

 نظر چنين انگلستان کابينه. برسانم استحضار به ام داده انجام شاه حمدا سلطان
 اعلی درخواست از قسمت آن با بريتانيا پارلمان موافقت جلب که است داده

 عمالً  گردد پرداخت ايشان به العمر مادام ثابت مقرری يک که حضرت
 علیف حقوق پرداخت است حاضر من متبوع دولت مقابل در اما. است غيرممکن
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 قلب صميم از له معظم که آن بر مشروط دهد، ادامه کماکان را حضرت اعلی
 .دارند نگه کار سر بر را آن و باشند جناب عالی کابينه پشتيبان
 اين خواهم می اجازه است شده داده تاکنون که هايی اطمينان از نظر صرف

 پس که شندبا اميدوار توانند می حضرت اعلی که کنم اضافه شخصا نيز را نکته
 مقام شخص تازه، قرارداد اساس بر ايران مالی وضع کردن پيدا سامان و سر از

 شايان سهم داخلی درآمد افزايش اين از گمان بی ايشان دربار کارکنان و سلطنت
 .برد خواهند توجهی قابل و
 در و کند می بسنده شاه به تضمين دادن به تنها شاه خواسته پذيرش جای به و

 :رساند می او آگاهی هب ای نامه
 سوی از شد، بسته وبريتانيا ايران ميان ١٩١٩ اوت ٩امروز که پيمانی به عطف

 حضرت اعلی که برسانم عالی جناب آگاهی به دارم اجازه خود متبوع حکومت
 ما صوابديد و سياست پايه بر که زمانی تا ايشان جانشينان و قاجار شاه احمد

 .شد خواهند مند بهره بريتانيا دولت وستانهد ازپشتيبانی کند عمل درايران
 خود سودبری برای راهی و بود آگاه آمد می ايران سر بر چه آن از شاه احمد
 به تا شد اروپا راهی احمدشاه پيمان، شدن ازبسته پس روز سه. جست می

 شاه. آورد دست به ديار آن در بود آن درجستجوی که را چه آن و برود انگليس
 انگليس هدف به مردم. دوختند فردا به چشم آلود هراس مردم و دش اروپا راهی

 چيرگی با که بودند انديشه ودراين نگريستند می بدگمانی با پيمانی چنين بستن از
 ايران انتظار در مصر انگيز غم سرنوشت ايران ارتش و مالی امور بر انگليس

 گرامی با را راناي بر چيرگی يعنی خود خواسته بود کوشيده انگليس. باشد می
 مردم ولی کند؛ پنهان پيمان مقدمه در ايران ارضی تماميت و استقالل داشتن
 و روسيه ميان که ١٩٠٧ پيمان متن در تر پيش را ناراستی گراميداشت چنين

 جستجوی در انگليس بودند دريافته و ديده بود، شده بسته ايران سر بر انگليس
 در مردم واکنش. است تازه قالبی در اما ايران بر سويه همه چيرگی برای راهی
 .بود خروش ١٩١٩ پيمان برابر

 به خود ١٩١٩ اوت ٢٨ گزارش در تهران، در متحده اياالت وزيرمختار کالدول
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 :نويسد می کشورش خارجه وزارت
 بدون همچنان شده برانگيخته پيمان با رويارويی برای که همگانی احساسات

 مجلس نمايندگان از شماری عصر ديروز. است مانده جای بر دگرگونی هرگونه
 و مخالفت وزير نخست با ديدار ضمن ها ايرانی از چند تنی و پيشين وزيران و

 از آلودی خشم تظاهرات. رساندند او آگاهی به را پيمان به نسبت خود اعتراض
 نيز ها استان مراکز از برخی در و گرفته انجام مردم گوناگون های گروه سوی

 باورند اين بر ها ايرانی از بسياری...  است گشته تعطيل اعتراض به بازارها
 .بود خواهد ايران استقالل به دادن پايان منزله به پيمان پذيرش که

 تر پيش وی که است آن از تندتر مردم واکنش که دريافت تندی به الدوله وثوق
 مردم شتندا خموش و است راه در محرم ماه ديد می او. بود انديشيده آن به

 ماه آن فرارسيدن از تر پيش که آن مگر نيست آسان ماه آن در شده برانگيخته
 خوش پنداری پايه بر و است پايه بی پيمان مخالفان های که انگيزه بپذيرند مردم
 به. رود می شمار به ايرانی و ايران برای بزرگی شانس و شده بسته پيمان

 سپتامبر ٩/ قمری ١٣٣٨ سال جهالح ذی ٢٨ در کاکس پرسی سر او درخواست
 آن در کاکس. نوشت تهران های روزنامه در چاپ برای ای نامه ميالدی ١٩١٩

 :بود نوشته چنين نامه
 و ايران دولتين بين مناسبات همواره که ايران اهالی از معدودی که اين به نظر

 موجبات قدرناشناسی و جهالت راه از و خواسته مکدر و تيره را انگلستان
 با نيز اوقات اين در اند، نموده فراهم را خود مملکت برای اشکاالت و حماتز

 است، گشته منعقد دولتين مابين که جديدی قرارداد عمدیِ  تفهيم و سوءتدبير
 بيانيه در اشرف جناب هرچند نمايند مردم اذهان در نگرانی توليد اند خواسته

 به را جديد قرارداد از لتيندو مقاصد حقايق گرديد ابالغ مردم عامه به که خود
 بار را اشرف جناب خاطر دانستم مناسب نيز جانب اين اند، رسانده مردم اطالع
 انعقاد دولتين که قراردادی از اصلی غرض که سازم مطمئن و مستحضر ديگر

 اقتدار و توانايی وسايل تهيه و ايران دولت کامل استقالل اند، دانسته الزم را آن
 مخاطرات رفع جهت و داخل در امنيت و نظم برقراری و ظحف برای دولت آن
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 .است بوده ايران مملکت تکامل و ترقی وسايل تهيه جهت در باالخره و مرزی
 استقالل قرارداد اين موجب به تا است نخواسته وجه هيچ کبيربه بريتانيای دولت
 شورک اين تا است خواسته بلکه نمايد، محدود را آن اختيارات و ايران دولت

 حفظ به داشت قرار مخاطره در داخلی ضعف و اختالفات واسطه به که کهنسال
 در دولتين مشترک منافع ايران مهم موقعيت نظربه و قادرباشد خود استقالل

 اين از غير تعبيراتی که اشخاصی. گردد مرعی و بهترمحفوظ قرارداد اين نتيجه
 .کنند می آلود غرض يالتتاو صرفا آن روح و قرارداد نفس برخالف نمايند می
 انگلستان دولت اوليای راازمقاصد اشرف جناب ديگرخاطرآن بار يک جانب اين

 تری محکم داليل نيز اشرف جناب آن تا سازم، می مطمئن قرارداد اين درعقد
 خاطر چنين هم و باشد داشته مغرض دشمنان معدودی تعبيرات سوء رفع برای

 موافق و مطابق قرارداد مواد اجرای که دهم می اطمينان را اشرف جناب آن
 نداشته مغايرت ايران حاکميت و استقالل با وجه هيچ به که بود خواهد اصولی

 .نمايم می تجديد را فائقه احترامات موقع اين در. باشد
 کاکس. ز.پ

 سپتامبر ٩ در الدوله وثوق تهران، های روزنامه در کاکس نامه چاپ پی در
 ضمن درآن که کرد صادر ای اعالميه و نمود ینظام حکومت اعالم ١٩١٩
 فرصت وهمه گذرد می پيمان بستن از ماه يک نوشت کشور اوضاع تشريح

 به نگاهی با و اند داشته پيمان آن درباره خود نظرهای بيان برای را کافی
 شمار تنها و آنند پذيرای مردم بيشتر که دريافت توان می پديدآمده های واکنش
 پنداری روی از نه و مغرضانه که وزيرند نخست دشمنان و ندانازناخرس اندکی

 برمی آن با رويارويی برای را مردم و کنند می مخالفت پيمان با راستين
 ام گشته برآن کشور عاليه مصالح از پشتيبانی برای که روست آن از. انگيزانند

 .نمايم سرکوب را بدبين و ناخرسند گروه اين مغرضانه کردارهای تا
 و سياستمداران از شماری و شد آغاز مخالفان دستگيری سپتامبر ٩ شامگاه رد

 گزارش در کاکس. گشتند زندانی و دستگير پيمان با مخالف سرشناس مردان
 :نويسد می کرزن لرد به خود سپتامبر ١٠ روز
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 و گشتند تبعيد کاشان به و شدند دستگير غيرروحانی کنندگان توطئه از نفر پنج
 و تأثير. اند شده بازداشت و دستگير پليس وسيله به ديگر اشخاص از نفر پانزده
 مطبوعات و عمومی افکار و است بوده مفيد و خوب بسيار دولت کار اين نتيجه

 روحانيون و مجتهدان از يک هيچ. اند داده قرار تأييد مورد آرامش با را آن هم
 از بعد چه چنان که است شده اخطار ها آن به ولی اند نشده گرفتار واقعه اين در
 .شد خواهد رفتار نحو همين به ها آن با کنند دخالت سياست در اين

 مخالفان تبعيد و نمودن زندانی و دستگيری که بود گمان آن بر الدوله وثوق
 فعاليت همه از جلوگيری دستور پايه همان بر و شکست خواهد را ها ايستادگی

 در کاکس. انديشيد می او که نشد آن لیو. داد سال آن محرم در را مذهبی های
 کند می ياد خراسان در بزرگ گردهمايی يک گشتن برپا از ١٩١٩ سپتامبر ٢٢

 از و اند درافتاده پيمان با سختی به گردهمايی آن در کنندگان شرکت نويسد می و
 انگليسی ها آن از جستن ياری با و ها بلشويک با پيمان هم تا اند خواسته مردم

 ناچيز و کوچک برای تالش کنار در گزارشش در او. برانند ايران از را ها
 و آثار که است شده حقيقت اين بيان به ناچار مردم های ايستادگی دادن جلوه
 به که مردمی سوی از گوناگون های اندازه و ها شکل به ناخرسندی های نشانه
 :گردد می ابراز اند، وابسته زير های گروه

 قرار خويی جمعه امام و مدرس سيدحسن ها آن راس در که تندرويی عناصر -
 دارند

 ماه در که سياستمداران از چند تنی و وزير نخست سياسی رقبای و دشمنان -
 اند شده کار بی پسين های

 روس چه و ايرانی چه قزاق ارتش افسران -
 تهران در بلشويکی روسيه و متحده واياالت فرانسه های سفارتخانه -

 آن مردم مخالفت بيانگر سپتامبر ٢۴ در تبريز در متحده اياالت سولکن گزارش
 فراوان باناخرسندی پيمان انتشارمتن کند می گزارش وی. است پيمان اين شهربا
 چيرگی درآمد پيش را آن که روشنفکرانی ويژه به ای طبقه قشرو ازهر مردم
 .است هگشت روبرو دانند می ايران برسرنوشت خارجی کشور يک سويه همه
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 از گزارشی در تهران در متحده اياالت وزيرمختار کالدول روز همان در
 سخن ها مخالفت افزايش و پيمان برابر در همگانی احساسات شدن برانگيخته

 :نويسد می و گويد می
 و بزنند علنی تظاهرات به دست توانند نمی تبعيد و شدن زندانی ترس از مردم
 فرانسه و متحده اياالت های سفارتخانه از رسندناخ ايرانيان از فراوانی شمار

 .اند کرده پناهندگی تقاضای
 نصرت. بود نرسيده انگليس به هنوز ولی بود اروپا در احمدشاه ها روز آن

 به که پرشکوه ضيافتی در بعد روز و شد لندن وارد سپتامبر ١۴در فيروز الدوله
 :گفت لردکرزن ضيافت آندر. حاضرشد بود شده برپا کارلتون درهتل او افتخار

 برای کشوری تنها ايران که خواهيم نمی ما و نيست ای تازه چيز پيمان اين
 نيست گمانی و باشد دنيا صلح شالوده ايران که خواهانيم و باشد هند از پاسداری

 .داشت خواهيم گرامی را کشور اين استقالل ما که آن جز
 :گفت هم الدوله نصرت

 را حقيقت اين درک اجازه ها آن به دولت دو هر وسطت حقايق درک و نيت حسن
 از کدام هر به متقابل احترام پايه بر بايد کشور دو بين دوستانه مناسبات که داد
 قرارداد انعقاد سوی به را ما طرف دو هر توجه شايان نتيجه اين. باشد کشور دو
 و سياسی استقالل از ايران برخورداری باعث که قراردادی کرد، هدايت اوت ٩

 .شد خواهد اقتصادی
 که باکينگهام کاخ ضيافت در. رسيد لندن به ١٩١٩ سال اکتبر ٣١ در احمدشاه

 به ١٩١٩ اوت ٩ پيمان از سخنی بود داشته برپا برايش انگليس شاه جورج پنجم
 کرزن سخنان به درپاسخ احمدشاه هاوس کارلتون درضيافت اما نيامد، ميان
 :گفت

 چه تا که برسانم شما آگاهی به و جسته سود موقعيت اين از که خوشحالم بسيار
 شده بسته کبير بريتانيای و ايران های دولت ميان اخيراً  که پيمانی از اندازه

 کشور دو روابط بيشتر توانی پر سبب آينده در که پيمانی. شادمانم و راضی
 .گشت خواهد
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 :نوشت ضيافت آن گزارش در تايمز و
 دست به درصدد ما اگر اما است، خوب بسيار شاه ازيک پذيرايی گمان بی

 و افکندند فرو سلطنت تخت از را شاه دمحمعلی که هستيم مردمی اعتماد آوردن
 يک از بيش چيزهايی به هستند شاه احمد جوانش پسر کارهای نگران امروز
 .داريم نياز خرچنگ سوپ

 ايستادگی خاطر به گرداند روی آن از بعد اگر و شد پيمان اين پذيرای نيز شاه
 .او از شاه پشتيبانی نه و شد کارساز الدوله وثوق فشار نه. بود برابرآن در مردم

 مرحوم. برانگيخت روحانيون ميان را مخالفت از موجی ١٩١٩ انتشارخبرپيمان
 :گفت ملی شورای مجلس در سخنانی در پيمان آن با درمخالفت مدرس سيدحسن

 سياست اهل من چون. باشند کرده مطالعه را دادقرار متن همه کنم می خيال بنده
 من از چه هر. بودم مخالفان از يکی که هرچند نخواندم، را آن ابتدا نبودم

 سياسی من. آورم درنمی سر من گفتم است؟ بد کجايش قرارداد اين که پرسيدند
 آن همه از تر بد. است بد که است اين فهمم می که چيزی فقط. آخوندم نيستم،

 خنده( شناسيم می رسميت به را ايران استقالل گويد می که است اولش ماده
 .شناسم می را تو سيادت من بگويد من به يکی که است اين مثل اين) نمايندگان

 سيدحسن پيمان، اجرای به دهی سامان برای انگليسی های هيأت ورود مقارن
 مردم و تندپرداخ مزبور پيمان عليه سخنرانی به لنکرانی حسين شيخ و مدرس

 مجتهدين از اصفهانی جمال آقا حاج. برانگيختند پيمان اين با رويارويی به را
 به کرد نمی مداخله سياست در معمول طور به که نيز تهران بنام و کار محافظه
 رويدادها اين شاهدان از يکی سپهر احمدعلی. برخاست قرارداد اين با مخالفت

 :نويسد می خود خاطرات در
 امشب هستم مصمم من داشت اظهار] لنکرانی حسين شيخ[ حترمم ميزبان
 دستور کنم استدعا خوئی جمعه امام حاج از. بنمايم بزرگ مجتهد دو با مالقاتی

 قرار آزاديخواهان اختيار در خطابه و وعظ ايراد ها برای ترک مسجد دهند
 الدوله وثوق با را خود شخصی رابطه هم کنم تمنا مدرس سيدحسن آقا از و گيرد
 ... بپذيرد را قرارداد مخالفين نهضت پيشوايی هم و کند قطع
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 با او مانند که افرادی و الدوله وثوق تشکيالت عليه حزبی حتی پيمان مخالفان
 الوزاره اعظام حسن. دادند تشکيل پرداختند، می پيمان از دفاع به رشوه گرفتن
 :گويد می باره اين در شاهدان از ديگر يکی قدسی

 مليون جامعه نام به حزبی مجتهد سيدموسی آقا و علما های کوشش و ها الشت با
 نام به کاغذهايی ای نامه نظام و مرامنامه تنظيم از پس و گرديد تشکيل اسالمی
 و شد حاضر نيز ُمهری و نموده طبع اسالمی مليون جامعه حزب و جمعيت

 برجسته اصاشخ از و کرد شبنامه اطالعيه و اعالميه پخش به شروع حزب
 زين شيخ حاج يزدی، حسين شيخ حاج نائينی، خان رضا ميرزا آقا چون معروف
 و نواب خان اله سيف آقا السلطنه، اديب الدوله، مستشار حسينی، شاه العابدين

 اين همچنين. گرديد دعوت حزب در عضويت برای...  و مدرس سيدحسن
 ايران به شاه احمد مراجعت مقدمات و داد انتشار قرارداد عليه ای بيانيه جمعيت

 .کرد فراهم را
 

 که رعد روزنامه تنها و برخاستند پيمان با مخالفت به مردم با آوا هم ها روزنامه
 گاهی و برخاست پيمان از پشتيبانی به کرد می منتشر را آن الدين سيدضياء
 يحيی نوشته به و نمود می منتشر را آن بهار الشعراء ملک که ايران روزنامه

 مقاله گشت، می کارش گرفت می دولت از که ای خرجی کمک با آبادی ولتد
 همان از که بودند هم کسانی برابر در. داشت خود در پيمان از پشتيبانی به هايی
 و عشقی شان آورترين نام که برخاستند ها روزنامه در پيمان با مخالفت به آغاز

 .بودند فرخی
 :ميان آن از و سرود نيز شعرهايی وايشپر بی و تند های مقاله کنار در عشقی
  اند بسته شبانان دست با گله پای و دست

 اند آرسته خلق خون از ما ملک اندر خوانی
  اند بنشسته آن بر ساکسون آنگلو های گرگ
 کنند می گسترانی خوان بهرشان هم هيأتی

  نبود بابايت ملک ايران الدوله وثوق ای
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 نبود هايت بچگی متاع المثل اجرت
  نبود جايت يک روزه هر دختر کار زدم
 کند می فشانی زر کو هر به بفروشی که تا
 :يا

  هنوز ننهاده خانه در پا که مهمان اين از وای
 کند می بيرون خانه از را خانه صاحب پای

  انگليس و ما عهد ست گربه و موش داستان
 کند؟ می چون رها گيرد گربه گر را موش
  او است رده روبه ما، گر باشيم هم شير
 کند می مغبون است معروف روباه را شير
  ؟نظر در دارد چه ما حريف دانی می هيچ

  کند می اکنون که را گزافی خرج اينهمه
  سوخته؟ تو و من بهر دلش آخر انگليس

 !کند می خون قدر اين خاک وجب يک بهر که آن
   داشت چشم بيابان ريگ بر آفريک در که آن

 کند؟ می ونقار گنج ديار از پوشی چشم
 :نويسد می ای مقاله در عشقی

 ديگری چيز انگلستان به ايران فروش معامله يک جز بنده ذهن در معاهده اين
 می راه که هرگاه روز و شب مسئله اين از اطالع بدو از که بود اين نشده، تلقی
 مال حاال و بود من مال ديروز تا که روم می راه خاکی روی کنم می فرض روم

 هر و نگذارده راحت مرا انديشه اين روز و شب که بود اين... ستا ديگری
 ... .کنم می معامله اين مرتکب به نثر يا نظم به نفرينی يک ساعتی

 
 :است چنين آن از ای پاره که سرود زندان در بلند ای قصيده فرخی

  بيداد ز خوی ديو دستور که داد
 داد هنری بی باد به را جم کشور
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  ملت قراری بی که قراری داد
 داد و ولوله ز رسد می فلک به زان
  دستور به پيام اين بردی يکی کاش
 فرياد تو عهد ز و داد تو قرار ز کای
  نمودی خوب چه وه دور، بدت چشم
 آباد ات خانه و خراب را ما خانه

  آفريک زنگی که بيستم مائه در
 آزاد بندگی بند و زنجير ز گشته

 شکسته پای بسته، دست ما خواجه
 فرستاد قتلگاه به را ما يکسره

 ديده نيز انگليس قلم عرصه مردان ميان در ايران قلم اهل برخورد چندگونگی
 يا و گروه و حزب کدام به وابسته که اين به توجه با انگليس های روزنامه. شد

 پيمان اين با متضاد گاه و گوناگون برخوردهايی بودند، سياسی و فکری جناح
 ١٩١٩ اوت ٩ پيمان از کاران محافظه به وابسته های نامهروز بيشتر. نمودند

 برای ايران در فراوان منافع وجود سبب به داشتند تأکيد و کرده پشتيبانی
 برابر در. است ضروری ايران حاکميت و استقالل از انگليس پشتيبانی انگليس،

 .پرداختند انگليس از سياست ناخرسندی ابراز و انتقاد به ليبرال مطبوعات
 بخشيدن توان برای است ای وسيله پيمان اين که بود باور آن بر تايمز روزنامه

 نوشت و خاورميانه کشورهای در محوری عنوان به ايران کشور موقعيت به
 که است گامی بهترين اين داريم پاس خاورميانه در را امنيت بخواهيم اگر

 .است شده برداشته
 :نوشت پيمانی چنين بستن بايستگی از پشتيبانی کنار در اسپکتيتور روزنامه

 اندازی دست جلوی تا سازد می توانا را بريتانيا دولت انگليس و ايران پيمان
 فرانسه های روزنامه بينيم می که اين از ما... بگيرد را ايران به ها روس

 حمالت اين شايد که چند هر متاسفيم بسيار کنند می پيمان اين به سختی حمالت
 ...باشد است، پيمان اين در که چه آن و مفهوم از درست درک عدم علت به
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 :شد نوشته استيتمن نيو روزنامه مقاله سر در
ً  رسد، می نظر به مشکوک که ظاهرش برخالف انگليس و ايران پيمان  واقعا
 ايران در ما نفوذ فراوانی سبب گمان بی پيمان اين. نيست ايران اختناق برای

 اختيار در دارد نياز آن به ايران که هايی کمک پيمان ناي وسيله به و شد خواهد
 انجام و اجرا به قادر ما که شد خواهد سبب و گرفت خواهد قرار کشور آن

 ها ايرانی ترس برای موردی بنابراين. شويم ايران در خود تعهدات شرافتمندانه
 .ندارد وجود

 :نوشت خود مقاالت از يکی در لوک اوت روزنامه سردبير
 قلبا که گرفت خواهد قرار کسانی همه استقبال مورد انگليس و ايران تازه نپيما
 است عبارت خود حد در قرارداد اين. هستند مند عالقه انگليس و ايران منافع به
 اعمال از است عبارت طورخالصه وبه حساس و روشن و ساده وترتيبی نظم از
 .درست و صحيح و بجا سياستی اجرای و

 اين به انگليس و ايران روابط تاريخچه بررسی از پس ريويو یفورنايتل نشريه
  :نوشته و پرداخته پيمان

 الزم های کمک خود همسايه به بايد وظيفه عنوان به که فهميم می خوبی به ما
 اعتماد جو يک در پيمان اين گمان بی. بنماييم شود می او نجات موجب که را

 .شد خواهد ايران نجات موجب و است شده بسته و گشته تهيه رويارو
 را پيمان آن بستن از انگليس هدف ميانه چپ افکار ناشر روزنامه تلگراف ديلی

 ناشر ايست نير نشريه. دانست مرج و هرج برزخ از ايران نجات و رهايی
 به را پيمانی چنين بستن خاورزمين در انگليسی داران سرمايه و افکاربازرگانان

 سياست برای دلچسبی سرآغاز را آن و گفت دباششا انگليس و ايران های دولت
 .دانست ايران در انگليس جنگ از پس تازه
 از برخی شده، بسته پيمان و انگليس سياست پشتيبان های روزنامه برابر در

 -گاردين منچستر روزنامه. برخاستند آن با رويارويی به نيز ها روزنامه
 :نوشت -ميانه چپ به متمايل ليبرال روزنامه

 تحت عنوان گمان بی بود بسته ايران با ديگری کشور را پيمانی چنين گرا
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 .گشت می قلمداد قيموميت نوعی اعمال و اجرا و گرفت می خود به الحمايگی
 ايران استقالل پيمان اين که زمانی تا نوشت کنايه با ليبرال روزنامه نيوز ديلی

 باز اقدامی هيچ برای نايرا دست کند، تضمين است آمده آن در که بدانگونه را
 بسته نحوه و پيمان به منجر گفتگوهای جريان بودن سّری پُست ليورپول و نيست
 .دانست ناخوشايند را آن شدن
 کنار و گوشه در که کسانی بودند بسيار چه. بود نيازرده را ايران تنها پيمان اين

 ها فرانسوی همه ميان در اما. پرداختند آن به پرخاش به سببی به يک هر جهان
 .افتادند در آن با ای ويژه دليل به يک هر ها روس و ها آمريکايی و
 

 واکنش آغازگر. آمد در نمايش به ها فرانسوی سوی از خارجی واکنش تندترين
 ناخرسندی. بود ايران در فرانسه وزيرمختار بوبن موسيو درايران فرانسه

 سوريه در ها آن يریدرگ در ريشه بيشتر ها انگليسی کرده از ها فرانسوی
 گسترش راه در کوششی را پيمان بستن در انگليس پيروزی و تالش آنان. داشت
 برابر سه ای گستره که ايران بر انگليس چيرگی بودند دريافته و ديدند می جويی
 نابرابریِ  ای گونه شد، می يافته آن در اندازه بی ثروتی و داشت فرانسه خاک
 دولتمردان. آورد می پديد جهانی بزرگ] ها ابرقدرت[=  اَبَرتوانمندان ميان توان

 و کردند برآورد ايران شدن الحمايه تحت را پيمان شدن بسته برآيند فرانسه
 فرانسه حضور کردن] محدود[=  مرزمند راه در انگليس تالش انتقام تا کوشيدند

. يرندبگ ايران فروبردن برای انگليس تالش برابر در رويارويی با را سوريه در
 :نويسد می تهران در انگليس سفارت کاردار ليندسی به ای نامه در کرزن

 تالش بيشترين تهران در فرانسه وزيرمختار آمده دست به های آگاهی پايه بر
 دور رو اين از... دهد جلوه زشت و ناهنجار را پيمان تا دهد می انجام را خود

 همدست خود با و رانگيختهب نيز را خود آمريکايی همکار بکوشد تا که نيست
 .نمايد تالش پيمان کردن اعتبار بی راه در او ياری به و کند
 کرزن سرانجام بوبن، سوی از اوت ٩ پيمان با رويارويی برای تالش گيری پی
 و فرستاد لندن در فرانسه سفارت به تندی نامه گاليه وی و واداشت واکنش به را
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. بگيرد را تهران در بوبن دشمنانه یکارها جلوی تا خواست فرانسه دولت از
 و بوبن های کرده ميان که بود آن کرزن نامه گاليه به فرانسه سفارت پاسخ

 سوی از موضوع اين گمان بی و ندارد وجود هماهنگی فرانسه خارجی سياست
 .شد خواهد داده اطالع بوبن به فرانسه دولت
 پشتيبان فرانسه دولت ،لندن در فرانسه سفارت بيانيه برخالف دانست می کرزن
 :نوشت کاکس به ای نامه در پايه آن بر و است تهران در بوبن کردار

 کارهای از کند می وانمود که بدانگونه فرانسه دولت که است اين من برداشت
 .نيست خبر بی تهران در بوبن

 اوت ٢٩ در فرانسه تسليحات وزير توماس آلبر که اين چه گفت؛ می راست او
 :گفت فرانسه پارلمان در ١٩١٩ سال
 پيشه خموشی گيرد می انجام چشمانمان پيش که ها آن اشتباهات برابر در ما اگر
 را وظايفشان که نخواهيم دوستانمان از و نکنيم اعتراض و ندهيم هشدار و کنيم

 که داشت خواهند حق جهانيان آنگاه دهند، انجام جهان در صلح برقراری برای
 .بدانند مسئول و شريک اه آن اشتباه در را ما

 سياستمداران ميان در انگليس با دوستی به که است کسی گفته اين که اين شگفت
 :گفت وی. بود شهره فرانسوی

 کنيم، می زندگی آن در که دنيايی اين در باورم اين بر راستی به و دارم ايمان
 یبرا بزرگ است توانی دارش ريشه و ژرف های سنت آن با کبير بريتانيای

 در توانم نمی لذا. نادانيشان و ناداری سبب به مانده پس های ملت ساختن آزاد
 -است رسيده ما گوش به و شده فاش تازگی به آن جزييات که کاری برابر

 و زيباترين. بمانم خموش -بسته ايران با کبير بريتانيای که است پيمانی منظورم
 می خود غرضی بی و نيت حسن ابراز برای انگلستان که دليلی ترين راستين
 بود الحمايه تحت های ملت گونه اين به استقالل دادن کند ارائه جهان به توانست

 اخيراً  که نوع اين از قراردادی بستن نه
 مرزهای خواهد می کار اين با انگليس. است کرده امضا ايران حکومت با

 به را خود دوستان شکل اين به و دهد گسترش پيش از بيش را خود امپراتوری
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 بنامند، چه آينده در را انگليس چيرگی زير گسترده سرزمين اين که اندازد شک
 کنندگان؟ آزاد امپراتوری يا جويان گسترش امپراتوری

 برای ايران به آوردن فشار به را انگليس فرانسوی، سياستمداران تندروی
 و انگيختبر تهران در بوبن ويژه به ها فرانسوی فعاليت ميزان ساختن محدود

 وزيرمختار ممتازالسلطنه صمدخان به الدوله وثوق که بود ها فشارآن پايه بر
 خارجه وزارت به را آن و کند تنظيم ای نامه گاليه داد دستور پاريس در ايران

 .بفرستد فرانسه
 در بوبن و فرستاد بوبن برای را ايران دولت نامه گاليه فرانسه خارجه وزارت
 بی اعالم الدوله وثوق پاسخ. کرد بازخواست را دولهال وثوق آن به واکنش

 بدانگونه نامه آن تنظيم در ممتازالسلطنه دانستن مقصر و نامه آن از اطالعی
 به سفارت نظامی وابسته او پشتيبانی با و نبود خموشی پذيرای بوبن. بود

 .پرداخت پيمان با رويارويی برای ژاندارمری افسران برانگيختن
 پشتيبانی بهانه به و بود ايران در سوئدی شهروندان منافع حافظ فرانسه سفارت

 می محق اقدامات اين برای را خود ژاندارمری سوئدی افسران سرنوشت از
 ژاندارمری عسکر قاضی به تهران در فرانسه کنسوليار مالزاک موسيو. دانست

 های انهسفارتخ پشتيبانی از زنند باز سر پيمان پذيرش از ها ژاندارم اگر گفت
 .شد خواهند برخوردار متحده اياالت و فرانسه

 به نيز فرانسه های روزنامه تهران در فرانسه سفارت اقدامات با زمان هم
 در فرانسه های روزنامه لحن. برخاستند آن با مخالفت و مزبور پيمان بررسی

 و نبود الملل بين روابط و سياست متعارف لحن ايران در انگليس سياست برابر
 :نوشت نوول لوروپ نشريه. نهاد انتقاد نام آن بر توان نمی

 پاک ديگر نيروهای همه وجود از و آمده در بريتانيا کنترل زير منحصراً  ايران
 بود فرانسه اين. است فرانسه ديده آسيب همه از بيش که نيرويی آن. است شده
 برابر در تاس توانسته و کرده دسيسه طوالنی های ماه آن ضد بر کرزن لرد که
 .آورد دست به را الزم پيروزی آن

 :نوشت پاری دو اکو نشريه
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 تحت مفهوم بيانگر انگليس و ايران پيمان در شده نگاشته های شرط اگر
 هيچ در... اند داده دست از را خود معنی ها واژه که گفت بايد نيست، الحمايگی

ً  پيمان متن جای  حتی که نيست رديدیت و نشده الحمايگی تحت به ای اشاره رسما
 است ايران ارضی تماميت و استقالل کننده تضمين پيمان مفاد از يکی عبارات

 .داد نخواهد فريب را کسی که است شکلی به قرارداد در موجود موارد بقيه ولی
 بررسی کنار در فرانسه خارجه امور وزارت رسمی نيمه ارگان لوتان روزنامه

 :نوشت پيمان تحليل و
 اصال که چرا ندارد فرانسه اقتصادی منافع برای زيانی انگليس و نايرا پيمان

 ظاهراً  قرارداد اين. نيست ايران در اقتصادی منفعت هيچ جستجوی در فرانسه
 در تر پيش تصريح اين. دارد تأکيد و تصريح ايران ارضی تماميت و استقالل بر

 بستن از هدف که حالی در بود، گرفته انجام نيز انگليس و روسيه ١٩٠٧ پيمان
 اگر. بود جنوبی و شمالی همسايه دو بين ايران خاک ساختن پاره دو پيمانی چنين

 برای ١٩٠٧ پيمان در تر پيش که را جمالتی و مفاهيم همان بنگريم پيمان به
. يابيم می تازه پيمان در بود، رفته کار به ايران ارضی تماميت و استقالل حفظ
 واژه جز ديگری معنای ١٩١٩ در مفاهيم آن که پذيرفت توان می سختی به پس
 .باشد داشته ١٩٠٧ سال در رفته کار به مفاهيم و ها

 رديف در ايران گرفتن قرار درآمد پيش را انگليس و ايران پيمان دودبا ژورنال
 پيمان اين از پيشوازی ايران در همگانی افکار افزود و دانست مصر موقعيت و

 .است ننموده
 :نوشت نيشن انگليسی نشريه فرانسه، های روزنامه های هنوشت برابر در

 اشک خود چشمان برابر در سوريه پياز دادن قرار با فرانسه های امپرياليست
 .ريزند می تمساح
 رساند او آگاهی به را فرانسوی های نشريه مخالفت کاکس به تلگرامی در کرزن

 درباره ای رضانهمغ و شده تحريف های گزارش فرانسه های روزنامه نوشت و
 يافته تأثير های واکنش مواظب بايد او و دهند می انتشار انگليس و ايران پيمان

 .باشد ها انگيزش اين از
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 در و زد دست تند بسيار واکنشی به روسيه دولت فرانسه، نرم واکنش کنار در
 و شوروی دولت خارجی کميسر چيچرين سوی از ای بيانيه ١٩١٩ اوت ٣٠

 از پس بيانيه آن در دو آن. شد صادر مسلمانان امور کميسر فنريمان نريمان
 تاخته سخت تزاری روسيه های سياست به آن در که آمد طوالنی در پيش يک

 :بود آمده بيانيه آن در. دادند قرار حمله مورد را انگليس و ايران پيمان بودند،
 اين نکشاورزا و کارگران شوروی جماهير حکومت باور ترين راسخ و اولين
 زير نبايد و باشند آزاد ديگران چيرگی از و مستقل ناتوان و توانمند همه که است
 به زور و جبر به را ها آن ندارد حق حکومتی هيچ. گيرند قرار خارجی نفوذ
 به و کند پيدا ای تازه سياست ايران داريم انتظار ما... درآورد خود تسلط زير

 ايران مردم گردن بر را بردگی حلقه انگليس... دهد پايان خارجی تجاوزات
 می اعالم صراحت به کشاورزان و کارگران شورايی حکومت و است افکنده
 بخشد، می رسميت ها ايرانی بردگی به که را انگليس و ايران پيمان که دارد

 در شما حّکام وسيله به که انگليس و ايران آور شرم پيمان. پذيرفت نخواهد
 پاره کاغذ است فروخته انگليسی غارتگران و راهزنان به را شما و خود ايران،

 .شناسيم نمی قانونی را آن گاه هيچ ما و نيست بيش ای
. کند می ياد پيمان با ها روس مخالفت از بارها کرزن به خود گزارش در کاکس

 گوناگون افراد و ها گروه برشمردن کنار در خود اوت ٢٢ گزارش در وی
 در و برد می نام روس و ايرانی از اعم قزاق تشار افسران از پيمان مخالف
 :نويسد می خود سپتامبر ٣٠ گزارش

 عناصر ازسوی که است حاضرمخالفتی حال در کننده نگران عامل تنها
 هستند ايران در روسيه سنتی منافع از پاسداری به بسته دل که روس گوناگون

 سفارت، وسلسکیاستار ژنرال شخص :از عبارتند عوامل اين. گردد می ابراز
 .سفارتخانه اين به وابسته عوامل و تزاری روسيه

 آن در که -فيروز الدوله نصرت از نقل به پاريس در انگليس سفير داربی لرد
 :نويسد می کرزن به گزارشی در -بود پاريس در زمان

 و ايران ميان پيمان و فعلی حکومت ضد بر تهران در که هايی توطئه در
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 در ها روس. کنند می بازی بزرگی نقش روس عناصر دد،گر می برپا انگليس
 واحساسات کنند ايجاد زحمت الدوله وثوق حکومت برای تا هستند کوشش
 آن جای درهمه روسيه اتباع که -ايران شمالی های ايالت در را مردم همگانی
 مغرضانه اقدامات در چنان افراد اين... برانگيزند حکومت ضد بر -اند پراکنده

 و ايرانی طلب آشوب عناصر ميان خواهند می اکنون که اند رفته يشپ خود
 .نمايند برقرار حسنه روابط روسيه بلشويکی حکومت

 به فراوانشان دلمشغولی و ديدند می رفته دست از را چيزها از خيلی ها روس
 پيمان مسئله به پرداختن فرصت ها آن به تر کم درونی گوناگون های درگيری

 بايد آنان. کردند می کاری بايد شيوه هر به ولی داد، می را سانگلي و ايران
 ايران از پاسداری برای توانی -گويد می که بدانگونه نه -انگليس دادند می نشان

 را انگليس بزرگ جنگ دانست می روسيه. ندارد را ايران با خود پيمان پايه بر
 آن بر پايه آن بر. ستا نموده قدرت دايره از شدن خارج آماده و درآورده پای از

 .بنمايانند جهانيان به را انگليس ناتوانی ايران، به تازشی با که شدند
 خطاب ای بيانيه کمونيسم الملل بين اجرايی کميته ميالدی ١٩٢٠ سال مه ١۶در
 :بود آمده بيانيه آن در. صادرکرد وترکيه وافغانستان ايران ديده ستم های توده به

 اياالت های خان و ها آن پيروان و تهران حکومت. راناي کارگران و کشاورزان
 ميليون دو به را شما کشور پيش سال ها آن... اند داشته روا شما به ستم نوع همه
 تشکيل با خواهند می ها انگليسی. فروختند انگليسی داران سرمايه به پوند

 ...دهند قرار ستم و ظلم مورد را شما گذشته از بيش ايران در ارتشی
 از ناتوان انگليسی نيروهای. تاخت انزلی به سرخ ارتش روز دو از سپ

 آن دارای انگليس شد آشکار و کردند رها را انزلی ها روس با رويارويی
 از بسياری شدن برانگيخته سبب همين و نيست گويد می خود که توانمندی
 .شد خروش برپاخاستن و پيمان خموِش  مخالفانِ 
 می انگليس خارجه امور وزارت به گزارش در رانته در انگليس سفير نورمن
 :نويسد

 مورد اتوکرات عناصر سوی از تنها نه که ايم گرفته قرار وضعيتی در اکنون ما
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 دموکرات را خود که را ای دسته آن مادتواع اعتقاد بلکه قرارداريم، وانتقاد حمله
 ها آن سوی زا و ايم داده دست از نامند، می ديگری چيز هر يا و گرا ملت های

 که است کرده تنزل چنان آن حقيقت در ما موقعيت. هستيم انتقاد و حمله مورد
 اکنون داشتند، ها روس به نسبت تر پيش ها ايرانی که را احساسی گفت بايد

 .دارند ما به نسبت
 نخستين پايان در ايران کمونيست حزب شد سبب ايران در برپاخاسته آشوب

 تاختن از پس آن در که نمايد صادر ای بيانيه ١٩٢٠سال ژوئيه در کنگره خود
 همراه که است آن ايران کمونيست حزب وظيفه بود آمده انگليس امپرياليسم به

 و ها انگليسی مخالف نيروهای همه از و بجنگد جهانی ضدکاپيتاليسم بر شوروی
 .کند پشتيبانی ايران شاه حکومت

 متحده اياالت اما. داشت ورد ای گذشته در ريشه انگليس با روسيه ستيزه
 جنگ آن پايان در و برگرفته پنهانش توان روی از پرده بزرگ جنگ که آمريکا

 دگرگونی هر که انديشه آن در ديد، می جهان امور از بسياری بر چيره را خود
 دست از های توان ترميم راه تا بود برآن گيرد، انجام او رايزنی با بايد جهان در

 واکنشی رو آن از. ببندد جهان در خود هماوردهای بر را گبزر جنگ در رفته
 و تر اصولی نمايی با مخالفتی به و داد نشان فرانسه و روسيه از تر انديشمندانه

 .زد دست تر اخالقی
 از پيمان، شدن بسته از پس روز دو تهران در متحده اياالت وزيرمختار کالدول

 کاکس. داد سر مخالفت نغمه نگدر بی و بازگشت تهران به خود کشور به سفر
 انگيزش کانون عنوان به متحده اياالت سفارت از کرزن، برای گزارشی در

 تماس متحده اياالت دولت با خواهد می کرزن از و کند می ياد پيمان عليه هايی
 پايه بر. شود تهران در کشور آن مخالف های فعاليت ادامه از مانع و بگيرد

 در متحده اياالت سفير ديويس با ١٩١٩ اوت ١٨ رد کرزن لرد کاکس، گزارش
 تهران در متحده اياالت وزيرمختار کالدول به خواست او از و کرد ديدار لندن

 به را ها ايرانی پيمان، آن با متحده اياالت همسويی اساس بر تا دهد دستور
 .سازد دلگرم آن پذيرش
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 در پيمان برابر در دهمتح اياالت موضع به واکنش در طباطبايی الدين سيدضياء
 :نوشت اوت ١٩

 در را دوستی نوع و پروری انسان احساسات که همچنان آمريکا اتازونی دولت
 و کلمات همين هم ايران به نسبت بود نموده اعالم جهان ملل تمام به الفاظ قالب
 ملت منافع و مصالح و المللی بين عاليه سياست...  کرد می استعمال را الفاظ

 حکومت که نداد اجازه ديپلماسی اسرار و مونرو عقيده باالخره و اتازونی
 اظهاری ايران، ملت آمال با مساعدت در قدم يک و کلمه يک حتی واشنگتن

 برای چيست؟ برای مغرضانه و عميق سکوت...شمرد جايز را اقدامی يا و نمايد
...  بود سانگلي منطقه در هم ايران و بود گشته منقسم گيتی صفحه و دنيا که اين
 مواد فريب مصر مملکت...  پيموده بوديم خطا راه ما ويلسون تفسيرمواد در

 از بعد و ساخت خود پيشه را نهضت استقالل اعاده برای و خورد را ويلسون
 از گرديد صادر قاهره در که ای اعالميه اولين خون های جوی شدن جاری
 را مصر بر انگلستان حاکميت ويلسون که اين بر بود مبنی اتازونی نماينده جانب

 .شمارد نمی گانه چهارده اصول مخالف
 کرد منتشر ای اعالميه سپتامبر ٩ در تهران در متحده اياالت سفارت پاسخ، در
 :بود آمده چنين آن در که

 اوت ١٩ مورخ سرمقاله در که سوءتعبيری و غيرواقعی مطالب به نظر
 کنفرانس در آمريکا نمايندگی تهيأ و ويلسون پرزيدنت رويّه از رعد روزنامه

 آمده عمل به ايران به نسبت آمريکا کشور رويّه از کلّی طور به و پاريس صلح
 اياالت خارجه وزارت طرف از که را ای ابالغيه عين است مقتضی است،
 .برسانم اطالع به شده صادر آمرريکا متحده
 نزد يا و ايران دولت اوليای نزد که گويد می شما به آمريکا متحده اياالت دولت

ً  ديگر ايرانی هر  به کمک از آمريکا کشور که کنيد تکذيب را شايعه اين رسما
 .است ورزيده امتناع و مضايقه ايران

 نهايت با و کّرات به پاريس صلح کنفرانس در آمريکا نمايندگی هيأت اعضای
 کنفرانس رد بتواند ايران نمايندگی هيأت تا بردند کار به را خود مساعی اشتياق
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 کننده شرکت های دولت نمايندگان سمع به را خود های حرف و نموده شرکت
 ديگران حمايت با ها آن مساعی که اين از ما نمايندگی هيأت اعضای. برساند
 بين جديدی قرارداد عقد که شود می معلوم اکنون و بودند متعجب نشد، روبرو
 .است بوده ها نآ مساعی رسيدن ثمر به از مانع انگليس و ايران

 کنفرانس در نمايندگانش مساعی از نيز ايران دولت رسد می نظر به همچنين
 شدن بسته خبر شنيدن از آمريکا دولت. است نکرده موثری حمايت پاريس صلح

 که است آن نشانگر امر اين زيرا. است متعجب انگليس و ايران جديد قرارداد
 خواستار که پاريس در خود دگینماين هيأت اعضای نظر عليرغم ايران دولت
 کمک و حمايت طالب بودند، کشورشان به نسبت آمريکا معاضدت و کمک

 .نيست آمريکا
 لندن به گزارشی در کاکس آمريکا، متحده اياالت سفارت اعالميه صدور پی در

 :نوشت
 اياالت دولت بريتانيا دولت امکان صورت در که کند می درخواست الدوله وثوق
 دهد توضيح آن ضمن در و کند صادر ديگر ای اعالميه تا کند ادارو را متحده
 را انگليس و ايران پيمان اصالت تا است نداشته را آن وجه قصد هيچ به..... 
 هر از متحده اياالت تصديق به پيمان اين زيرا دهد، قرار ترديد و شک مورد
 نامه ١٩١٩ رسپتامب ١١ در کاکس پيشنهاد به کرزن و است ايران سود به سويی

 اياالت سفارت اعالميه نامه آن در و نوشت لندن در متحده اياالت سفير به ای
 و خواند ديپلماسی عرف و آداب با ناهماهنگ و دشمنانه را تهران در متحده
 خواهد برداشت چنين داخلی ناظران و ها ايرانی چشم از گمان بی که شد يادآور

 ناخوشايند و دشمنانه ديدی با انگليس و يرانا پيمان به متحده اياالت دولت که شد
 که شود داده دستور تهران در متحده اياالت سفير به است بهتر و نگرد می

 ميان از است آمده پديد او اعالميه پايه بر که را ناخوشايندی های واکنش
 .بردارد
 اياالت پشتيبانی خواهان تر پيش او. بود کرده دگرگون را خود سياست کرزن

ً  اکنون ولی بود ايران در انگليس های برنامه از دهمتح  مداخله عدم خواهان رسما
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 نشد، ساز چاره کرزن سياست دگرگونی. بود گشته ايران امور در متحده اياالت
 کاری پنهان نوشت او به پاسخ در لندن در متحده اياالت سفير ديويس که اين چه

 ميان پيمان عقد به که هايیگفتگو داشتن نگه محرمانه زمينه در انگليس های
 متحده اياالت جمهور رييس در ناخوشايندی بسيار اثر انجاميد انگليس و ايران

 نوعی کار اين در که باورند اين بر ها آن دوی هر و است نهاده جای بر
 دولت پايه اين بر و است گشته بدگمانی و شک سبب که شود می ديده ناراستی

 پذيرش منزله به ها ايرانی ديد از که دهد انجام یکار نيست حاضر متحده اياالت
 .گردد تلقی متحده اياالت سوی از مذکور پيمان
 در متحده اياالت خارجه امور وزارت از دستور دريافت از پس ديويس جان
 :نوشت کرزن به رسمی پاسخ
 و دهد اطالع متحده اياالت رسمی مقامات به تر پيش که آن بی بريتانيا دولت

 است بسته ايران شاه دولت با پيمانی نمايد، جلب را ها آن همسويی و خرسندی
 و ايران روابط در ناگواری و ناخواسته اثرات گمان بی گردد اجرا اگر که

 قطعی ديدگاه که دارم دستور پايان در. ... نهاد خواهد جای بر متحده اياالت
 تازه پيمان من وعمتب دولت. برسانم جنابعالی آگاهی به را متحده اياالت دولت
 دولت که شود ثابت که آن مگر کند، نمی تلقی قبول حسن با را انگليس و ايران

 .پذيرند می را آن و کنند می پشتيبانی پيمان از متحداً  ايران مردم و
 های علت پايه بر بايد را انگليس و ايران ميان پيمان از ها آمريکايی ناخرسندی

 از که آمريکايی آرمانگرای روشنفکران که نآ نخست. نمود بررسی ای چندگانه
 انگليس امپرياليستی رشد با رويارويی به ميالدی نوزدهم سده پسين های دهه

 اوت ٩ پيمان چون هايی پيمان شدن بسته با که ديدند می خوبی به بودند برخاسته
 از هايی پهنه بيشتر چه هر چپاول برای انگليس دست ايران و انگليس ١٩١٩
 اياالت توان رشد راه جهان نفتی منابع به انگليس اندازی دست با و زبا جهان
 .شد خواهد بسته متحده

 
 آموزه هوادار آمريکايی سياستمداران از فراوانی شمار هنوز که آن ديگر
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 اياالت دولت بودن و بودند انزوا سياست پذيرش زمينه در مونرو جيمز سياسی
 سياست اصول به توهينی انگليس ونچ غارتگری های دولت کنار در را متحده
 با رويارويی برای راهی را پيمان اين با رويارويی و پنداشتند می متحده اياالت

 با بود پذيرفته که متحده اياالت وقت دولت سياست با نتيجه در و انگليس سياست
 می شود، همنشين پاريس در جهان آينده وضع تعيين برای کنفرانسی در انگليس
 نقش ها آمريکايی گيری موضع در همه از بيش چه آن گمان بی اما. دانستند
 .بود نفت زمينه در سودهايشان افتادن خطر به از آنان هراس داشت

 اياالت خارجه امور وزارت به محرمانه گزارشی در آمريکا نفت انستيتوی
 :نوشت متحده
 نفت شرکت رانحصا در را ايران نفت منابع تنها نه انگليس و ايران ميان پيمان
 منابع اين به يافتن دست از را ها آمريکايی بلکه آورد می در انگليس و ايران

 .کند می محروم
 به تلگرامی در متحده اياالت خارجه امور وزارت معاون ُکلبی پايه آن بر

 :نوشت تهران در کشور آن وزيرمختار کالدول
 مجلس تصويب هب پيمان چه چنان که است نگران آمريکا خارجه امور وزارت

 در نفتی امتيازهای آوردن دست به برای آمريکايی نفتی های کمپانی رسد ايران
 .شد خواهند فراوان مشکالت دچار ايران

 پاسداران و انزوا سياست پشتيبانان و آرمانگرايان گروه سه رويارويی پايه بر
 نيز تحدهم اياالت مستقل های روزنامه و آنان هوادار های روزنامه نفتی، منافع

 :نوشت نيشن نشريه. برخاستند انگليس و ايران پيمان با رويارويی به
 جهان اگر. بگيرند درس ايران به بريتانيا اندازی دست اين از بايد ها آمريکايی

 صلح از پاسداری برای سازمان بهترين عنوان به ملل جامعه برای احترام اندکی
 را آن بود، قائل گوناگون های مليت ميان در عدالت برای گسترش ابزاری يا

 دولت که باورند اين بر گروهی هنوز اگر. برد ميان از انگليس و ايران پيمان
 دولت يا کرده اجرا پاريس در را خود نقش صداقت و درستی با جرج لويد

 دست ديگر های سرزمين به اندازی دست و خود پنهانی های سياست از بريتانيا
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 .اشتباهند در و روند می خطا به است، برداشته
 :شد نوشته استودارد لوتروپ قلم به سنچوری مجله در

 دولت توسط که بود انگليس و ايران پيمان نيز ايران مرگ گواهی. ُمرد ايران
 جهت در منحصرا که پيمان اين. گرديد منتشر ١٩١٩ اوت ١۵ در بريتانيا

 پيمان با که را اناير حاکميت نابودی. است آمده پديد کبير بريتانيای سودهای
 را ايران بايد بنابراين. نمايد می تکميل بود، گشته آغاز انگليس و روسيه ١٩٠٧

 تحت کشور عنوان به و دهيم قرار النهرين بين و عربستان و مصر رديف در
 .بشناسيم کبير بريتانيای امپراتوری از ديگری الحمايه

 :نوشت تايمز نيويورک روزنامه
 شورای. ريخت هم در و کرد سست را ملل جامعه بنيان و اساس کبير بريتانيای

 ايران با پنهانی پيمان يک انگليس که گزارش اين دريافت از ملل جامعه عالی
 .است نگران و مضطرب بسيار گرفته خود نظر زير را ايران و است بسته
 :نوشت الملل بين حقوق آمريکايی مجله

 واقعی الحمايه تحت و نفوذ زير ايران که است ترديد غيرقابل حقيقتی اين
 توان می چگونه است کرده تعيين پيمان که شرايط در. است شده کبير بريتانيای

 انديشيد؟ اين جز
 :نوشت انگليس سياست به تاختن با آمريکا ميانه چپ ازجناح نيوريپابليک نشريه

 که مردمی سودهای خاطر به مگر دهند نمی انجام کاری هرگز ها امپرياليست
 به راند می فرمان ايرلند بر انگلستان. اند درآورده خود استعمار تحت را ها نآ

 از که سودهايی خاطر به دارد فرمانروايی هند بر ايرلند، مردم سودهای خاطر
 می اکنون و ها مصری منافع خاطر به مصر بر و گردد می نصيبش ها هندی

 امور و نظامی نيروی...  ها ايرانی خاطر به البته. شود حاکم ايران بر تا خواهد
 و جنگ. هستند استقالل و حاکميت بزرگ نشانه و عمده عامل دو عمومی مالی
 دو هر تا رود می انگلستان اکنون و دارد بستگی فوق عامل دو به نيز صلح
 .درآورد خود کنترل زير ايران در را کننده تعيين عامل

 از پس ١٩٢٠ سال ژوئن ٢/ خورشيدی ١٢٩٩ سال خرداد ١٢ در احمدشاه
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 رويدادهای ايران که هايی ماه. بازگشت ايران به اروپا به ماهه دو سفری
 وثوق کشور به شاه بازگشت با. بود اروپا در شاه بود آزموده و ديده را فراوانی

 سفير نورمن. خواست جويی کناره و است ناممکن کارش ادامه دريافت الدوله
 :نويسد می کرزن برای ١٩٢٠ ژوئن ١۵ تاريخ به گزارشی در انگليس
 برای وجودش ديگر حتی که است نفرت مورد ای اندازه به اکنون وزير نخست
 سر بر ديگری دولت که است آن در ما سود و ندارد ای فايده نيز بريتانيا دولت

 نظر بتواند که داريم نياز وزيری نخست به ما که باورم اين بر من. آيد کار
 .کند جلب را مخالفان

 شاه احمد ولی دارد، نگه کار سر بر را الدوله وثوق تا کوشيد نورمن همه اين با
 ١٢٩٩ سال ماه تير ٣ در شاه احمد. نبود الدوله وثوق کار ادامه به حاضر

 از پس و شد الدوله وثوق جويی کناره پذيرای ١٩٢٠ سال ژوئن ٢۴/ خورشيدی
 .کرد امضا را مشيرالدوله وزيری نخست فرمان روز دو
 :نوشت چنين خود بيانيه نخستين در يرالدولهمش

 است بديهی چون است انگليس و ايران قرارداد به موسوم که قراردادی به راجع
 شود، موکول ملی شورای مجلس تصويب به بايد مزبور قرارداد اجرای که

ً  بنابراين  به راجع که مساعدتی و ماند می موقوف آن اجرائيه عمليات عجالتا
 وزيرمختار و انگلستان فخيمه دولت طرف از دولتين مابين مطروحه مسائل
 موجب و خرسندی باعث آمده، عمل به حاضره کابينه با دولت آن محترم

 دولتين اوليای طرف از که نيتی حسن با که دارم واثق رجاء. است اميدواری
 رشته و تزايد در همسايگی و وداد روابط شود، می مشاهده انگلستان و ايران
 ... .گردد تر محکم صميميت و مودت های

 حالت به را انگليس و ايران ١٩١٩ سال اوت ٩ پيمان مشيرالدوله، شيوه، اين با
 پيمان پايه بر که را انگليس مالی و نظامی مستشاران همه و درآورد تعليق

 .نمود برکنار کردند می کار ايران در مزبور
 دوره برای شده انتخاب مايندگانن از گروهی مشيرالدوله دولت اعالميه دنبال به

 به گردند متهم پيمان از هواداری به که آن ترس از ملی شورای مجلس چهارم
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 .داشتند اعالم پيمان آن با را خود مخالفت و دادند ای اطالعيه تندی
 برکناری با مخالفت بهانه به ١٢٩٩ آبان ١٩٢٠/۵ اکتبر ٢٧در مشيرالدوله

 چيرگی برای را انگليس دست که قزاق ارتش ازفرماندهی استاروسلسکی ژنرال
 اکبر هللا فتح و کرد استعفا وزيری نخست از گشود، می ايران نظامی امور بر

 در مشيرالدوله های سياست گير پی داشت اعالم و شد او جانشين رشتی، سپهدار
 .بود خواهد ١٩١٩ پيمان با برخورد زمينه

 کار از ميالدی ١٩٢١ سال ژانويه ١۴/ خورشيدی ١٢٩٩ دی ٢۴ سپهداردر
 به و نرسيد جايی به تازه وزيری نخست گزينش برای شاه تالش و رفت کنار

 وزيری نخست به را سپهدار ١٩٢١ ژانويه ١٢٩٩/٢٢ بهمن ٢بارديگردر ناچار
 معرفی ١٩٢١ فوريه ١٧/ ١٢٩٩ بهمن ٢٨ در را خود کابينه سپهدار و برگزيد

 اسفند سوم روز بامداد در. نماند کار سر بر بيشتر روز پنج که ای کابينه. کرد
 قزاقان دست به تهران ميالدی ١٩٢١ سال فوريه ٢٢/ خورشيدی ١٢٩٩ سال
 نخست فرمان شاه احمد نورمن، فشار اثر بر و شد گشوده رضاخان فرمان زير

 گام نخستين در الدين سيدضياء و کرد امضا را طباطبايی الدين سيدضياء وزيری
 از بهتر چيزی. کرد اعالم را ميالدی ١٩١٩ سال اوت ٩ پيمان رسمی لغو

  ]٣[.بود شده انگلستان نصيب ١٩١٩ قرارداد
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   :مآخذ و توضيحات ◀ 
 

  پيشگفتار : پی نوشت ها 
 
 ، صورت مجلس يوم سه ١١: جلسه» ۶مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره «  -١

« حسين مکی   -   ١٣۴۵االول مجلس  شهر ربيع ١٣مطابق   ١٣٠۵شهريور ماه  ٢٩شنبه 

 ١۵۴،  ص  ١٣۶٣ –جلد چهارم ، نشر ناشر » تاريخ بيست سالۀ ايران

  ١۶٠ - ١۶١همان جا، صص  ٢

    ١۵۶- ١۵٧همان جا، صص   -٣

    ١٨۴ - ١٨۵همان جا، صص   ۴

 ١٣٧۵، نشر گفتار، »جلد اول  –سيمای احمد شاه قاجار«- دکترمحّمد جواد شيخ االسالمی -  ۵ 

) درمجموعه اسناد  ٧٢٠شماره  - (درهمين مجموعه  ١۶سند شماره   -٢٢٢- ٢٢٣صص ، 

   ۴٧تا  ۴۶سر پرسی کاکس به  لرد کرزن  صص  ١٩١٩/   تلگراف مورخ چهاردهم  اوت 

تاريخ روابط خارجی ايران از ابتدای دوره صفويه تا پايان «عبدالرضا هوشنگ مهدوی  -۶

   ٣۵٨ – ٣۵٩صص  – ١٣٨٣ –چاپ نهم  - بيرانتشارات امير ک» جهانی جنگ دوم 

)  ١٩٢٠ –١٩١٨دسامبر ( ی روزانۀ محّمد علی فروغی ازسفرکنفرانس پاريس ادداشتهاي - ٧ 

گنجينۀ پژوهشی ايرج افشار و انتشارات   -به کوشش محّمدافشين وفايی وپژمان فيروزبخش

  ٨۴ص   -  ٣٩۴، سخن

   ٨٩ص   –ياداشتهای روزانه محّمدعلی فروغی  -٨ 

  ١١٢-١١٣صهمان جا،  ص – ٩

  ١١۵ص همان جا، - ١٠

  ۶۶ همان جا، ص - ١١ 

  ١٩٢صهمان جا،  - ١٢ 

انتشارات  - »مقاالت فروغی«،» ١٩١٩ايران در« )ذکاءالملک (فروغی محّمد علی - ١٣ 

   ۶۶-۶٧صص       - ١٣٨۴توس ، 
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    ۶١-٧٩صص    - همان جا –١۴

به کوشش » ايران و انگليس  ١٩١٩ريس تا قراداد آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پا«  -١۵

  ٢٧٧ – ٢٧٨صص  - ١٣٩٢ –نشر شيرازه   –کاوه بيات و رضا آذری شهرضايی 

  
  فصل اول

 - ١٣٨٩  -سياسي  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي -» ازقاجاريه به پهلوي«  قلیدمحمدکتر -  ١

   ۴٧ – ۶٨صص 

 ليتحل(تيدر نظام مشروط رانيا یگيحماتحت ال ینافرجام «ونيهما ليدکتر ناصر تکم - ٢ 

 ٣٢٢صص  -  ٢٣شماره  - ١٣٨۴تابستان »  یروابط خارج خيمجله تار - »  )١٩١٩  قرارداد 

-  ٢٧۵    

 مجله در اين از پيش مقاله اين*١٩١٩ اوت ٩ پيمان درباره گزارشیپرتو  افشين دکتر - ٣

 رانيا«و  منتشر ١٣٠ و ١٢٩ شماره – ١٣٧٧ تير و خرداد – اقتصادی – سياسی اطالعات

مؤسسه مطالعات و : ، تهران)جلد دوم(» ها و مقاالت یمجموعه سخنران: و استعمار انگليس

  ) ٣١٠ – ٣۴١صص ( ١٣٩١(  ،یسياس یپژوهشها

  

 رانيا - سيقرارداد انگل  یاعالن همگان  : نوشت ها  یپ◀
   ١٩١٩وست آگ ١١، مورخ ٧۴١.  ٩١/  ٢١، ١۶٠تلگرام کالدول، شماره )  ١(   

  ١٩١٩سپتامبر  ٢، مورخ   ٧۴١.  ٩١/  ٣،  ١٢۴۵، شماره  مهيضم سيويگزارش د)  ٢.( 

 ١۵،  مورخ   ٧۴١.  ٩١/  ١۵، ۵٢٠شماره   مه،يگزارش  کالدول  و ضم) ٣.( 

   ١٩١٩  آگوست 

 )۴(   

Majid, Oil and the Killing  of the American Consul in Tehran       ١۵صص 

-  ١    

 ٧۴١.  ٩١/  ١٩به همراه  ضمائم،   نکيبه لنس  رانيدر ا  يی کايآمر ونيسينامه کم)   ۵( 

  ١٩١٩نوامبر  ١٨  مورخ  ، 

  ١٩١٩اکتبر  ١، مورخ  ٨٩١. ٠٠/ ١١۴٧،  ۵کالدول، شماره  یگزارش فصل) ۶( 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١١٨                                                                      ٤ج

  

  

  

  ١٩١٩سپتامبر  ۴، مورخ  ٧۴١.  ٩١/  ٨٣به کالدول ،  نگيدستور العمل لنس) ٧(» . 

  ١٩١٩سپتامبر  ١٢،مورخ  ٨٩١. ١١٢۵/٠٠، ١٧۶تلگرام کالدول، شماره ) ٨( 

، مورخ  ٨٩١.  ٠٠/ ١١٢۵،  ۵٩۶۵، شماره  سيويبه د  پسيليدستور  العمل  ف) ٩( 

  ١٩١٩  سپتامبر   ١٨

   ١٩١٩سپتامبر   ١٩، مورخ  ٨٩١. ٠٠/ ١١٢۶،  ٣٠٧۴، شماره   سيويتلگرام  د)  ١٠( 

   ١٩١٩سپتامبر  ١۵، مورخ  ٧۴١.  ٩١/  ۵،  ١٧٧شماره تلگرام  کالدول، )١١( 

، مورخ  ٧۴١. ٩١/ ۵،  ۵٩٧٠شماره  س،يويبه د پسيليدستور العمل ف) ١٢ 

    ١٩١٩  سپتامبر ١٩

    ١٩١٩آکتبر  ١،مورخ  ٨٩١. ٠٠/ ١١۴۵،  ۵کالدول ، شماره   یگزارش  فصل) ١٣..( 

   ١٩١٩آگوست  ١٣، مورخ ٧۴١.  ٩١/  ٨١، ١۶٢تلگرام  کالدول، شماره ) ١۴( 

  ١٩١٩آگوست  ١٩، مورخ  ٧۴١.  ٩١/  ۴٢،  ١۶٣تلگرام کالدول، شماره ) ١۵(». 

مورخ   ٧۴١.  ٩١/  ٢١،  ١۴١به کالدول، شماره   نگيدستور العمل  لنس) ١۶(». 

   ١٩١٩  آگوست   ١٩

  ١٩١٩آگوست  ٢٣، مورخ  ٧۴١.  ٩١/ ٨٢، ١۶۵تلگرام کالدول، شماره )  ١٧( 

  ١٩١٩آگوست  ٢٨، مورخ  ٧۴١.  ٩١/ ٨٣، ١۶٩تلگرام کالدول، شماره )   ١٨(». 

   ١٩١٩آگوست  ٣١، مورخ  ٧۴١.  ٢۴/٩١، ١٧٠تلگرام کالدول، شماره ) (   ١٩(». 

  ١٩١٩سپتامبر  ٨، مورخ  ٧۴١.  ٩١/ ٨۶، ١٧٢تلگرام کالدول، شماره ) (  ٢٠(». 

  ١٩١٩سپتامبر ٨، مورخ  ٨٩١.  ٠٠/ ١١٢٣، ١٧٣تلگرام کالدول، شماره )  ٢١(» . 

، مورخ  ٨٩١.  ٠٠/ ١١۴١، ۵٢٧، شماره  مهيگزارش  کالدول و ضم)  ٢٢( 

   ١٩١٩سپتامبر  ١۶

   ١٩١٩اکتبر   ١، مورخ  ٨٩١.  ٩١/ ٣٨، ۵٢٨گزارش کالدول و ضمائم ، شماره )  ٢٣( 

اکتبر   ١رخ ، مو ٨٩١.  ٩١/ ٩٠)     بدون شماره( گزارش کالدول و ضمائم ، )  ٢۴( 

١٩١٩  

   ١٩١٩اکتبر  ٩، مورخ  ٧۴١.   ٩١/ ١١، ١٨١تلگرام  کالدول  ، شماره )  ٢۵( 

  ١٩١٩دسامبر  ١، مورخ  ٧۴١.  ٩١/ ۴٠، ۵۴٢گزارش کالدول و ضمائم ، شماره     )٢۶( 
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 ليتحل(تيدر نظام مشروط رانيا یگيتحت الحما ینافرجام «  :ها نوشت یپ◀
  » )١٩١٩  قرارداد 

 
،ص ١،ج ١٣۶٨نشر گفتار،:احمد شاه قاجار،تهران یماي،سیاالسالم خيدمحم جواد ش).١( 

١٠۶ -  ١٠۵.  

 یفخر داع یدمحم تق ديس ران،ترجمهءيا خيکس،تاريسا یسرپرس).٢( 

  .٧٢۵- ۶،ص ٢  ،ج١٣٣٠فرهنگ، وزارت :،تهرانیالنيگ

،ص ۴،ج ١٣۶١ عطار، ،تهران،...)رزايخاطرات حاج م(يیحي اتي،حیآباد دولت يیحي).٣( 

٩٧  -٨.  

سفر احمد  تيآن و جلب رضا یها مهينگارش قرارداد و ضم یاز چگونگ یآگاه یبرا).۴( 

  .ششم ن،فصليشياحمد شاه قاجار،پ یماي،سیاالسالم خيدمحم جواد ش:نکـ شاه 

 ران،يمعاصر ا خي،تار»رانيو ا سيقرارداد انگل نيتکو یچگونگ«السون،.یج اميليو).۵( 

  .٩۴-۵،ص ١٣٧٠ ،یمؤسسهء پژوهش و مطالعات فرهنگ: نسوم،تهرا  کتاب

 :،تهران١٢٩٩ یاول،کودتا ران،جلديسالهء ا ستيب خي،تاریمک نيحس).۶( 

  ).یپاورق(٢٠  ،ص ١٣۵٨ر،يرکبيام

-٧،ص  ١٣۵٧ ر،يکبريام:سلطان احمد شاه قاجار،تهران یاسيس ی،زندگانیمک نيحس).٧( 

٣۶.  

قشون متحد  ليو تشک ١٩١٩قرارداد «با نام اتيبکاوه  یآقا یدر مطالعه و بررس).٨( 

معاصر  خيتار:نکـ.خورد یبه چشم م يیگشا و راه  ارزنده مطالب»رانيا الشکل 

 یدکتر باقر عاقل یآقا.١٣٧٠ ،یمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگ:دوم،تهران  ران،کتابيا

برخوردار   ناز آ)١٣٧٧نامک،:تهران( الشکل، متحدارزشمند رضا شاه و قشون  در کتاب 

  .بوده است

  .٢٨- ٩ کس،همان،صيسا).٩( 

 :ران،تهرانيا یاسيمختصر احزاب س خيملک الشعراء بهار،تار یدمحم تق).١٠( 

  .٣٩،ص ١  ،ج ١٣۵٧،یبيج

  .۶٧- ٨،ص ١٣٢۶،یعلم:ران،تهرانينظام ا یاسيس ،تحوالتیقائم مقام ريجهانگ).١١( 
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  .٣۶۴ ،همان،صیمک).١٢( 

  .٣۶۵- ۶ ن،صيشيپ).١٣( 

  .٣٣۶ ن،صيشيپ).١۴( 

  .نيشيپ).١۵( 

و  یمتن نگار یعلم یهايکار زهيمتن مزبور به طور کامل با درنظر گرفتن ر).١۶( 

توسط نگارنده انتشار  کيپلماتيو د یاسيس یها افتهي مطالب مربوط به قرارداد و تازه  یا پاره

  .افتي خواهد 

نشر :ران،تهرانيعاصر ام یو نظام یاسيحال رجال س ،شرحیباقر عاقل).١٧( 

،ج ١٣۴٧زوار، :تهران ران،يبامداد،شرح حال رجال ا یمهد ؛١٠۵۶،ص ٢  ،ج١٣٨٠گفتار،

  .٢۶٠- ٢،ص ٢

  .۵۴٢،ص ١ ،همان،جیباقرعاقل).١٨( 

  .١۶٨٩- ٩١،ص ٣ ن،جيشيپ).١٩(  

  .٨۴٨-٩همان،ص ).٢٠( 

  .١٧٧-٨،ص ١بامداد،همان،ج ).٢١( 

  .١٢٧-٨ ،همان،ص»رانيقشون متحد الشکل در ا ليو تشک ١٩١٩ قرارداد«ات،يب).٢٢( 

  .٧۴٨-٩،ص ٢ ،همان،جیعاقل).٢٣( 

  .٩۴٩-۵٢ ن،صيشيپ).٢۴( 

دلو  ٢٢و روزنامهء رعد، ١٢٩٨ یجد ١٣رهنما، ات،روزنامهءيبه نقل از کاوه ب).٢۵( 

  .١٣٩ ،صیمقاله، پاورق ،همانیديخورش ١٢٩٨

  .١۵۴ ،همان،صیمک).٢۶( 

  .۵٠ ن،صيشيپ).٢٧( 

  .١١٨ ن،صيشيپ).٢٨( 

  .١٢٠ ن،صيشيپ).٢٩( 

  .١٢۵ ن،صيشيپ).٣٠( 

  .١٢۵ ن،صيشيپ).٣١( 

  .٣۵ ن،صيشيپ).٣٢( 
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١۴۵.  
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  .١۴٩-٧٠ ن،صيشيپ).۴٩( 

   
  ١٩١٩ اوت ٩ پيمان درباره گزارشی: پی نوشت ها ◀

   
 ٣٣٧ص . تاريخ روابط خارجی ايران. ویعبدالرضا هوشنگ مهد. ١

ميالدی ميرزا کوچک خان پيمانی با ژنرال دنسترويل بست که بر پا  ١٩١٨در اوت سال . ٢

 يه آن، دنسترويل اجازه
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   دوم فصل
 

  ١٩١٩ قرارداد  نقد و الدوله وثوق با مخالفت در دکترمصدق نطق
   
را     ١٩١٩نطق دکترمصدق درمخالفت با وثوق الدوله و نقد قرارداد  نجايدرا 

  :ميآور یمدرمجلس ششم شورای ملی کرده است  ١٣٠۶شهريور ٢٩که 
    

کابينه  كه درمقابل پروگرام ديايب یروز خواستمينم چيبنده ه -مصدقدكتر
کابينه  نيا ليمتأسفانه تشك یول ميذره مخالفت نما الممالك یمستوف یآقاحضرت 
 توانمينم شد كه بنده با آن موافق نبودم و اكنون هم در پروگرام آن  یطوراز ابتدا 

امور  ینيشبيپ  یعنيدولت پروگرام  یخط مش نييتع یعنيپروگرام . ميموافقت نما
 شنهاديكه پ  نيا ولو  شودينم هيقاعده بد ته یپروگرام چياالجرا ه و ممكن ديمف

 مواد مشعشع و خوب نداشته باشد بلكه معموالً پروگرامها پر از تيكننده ن
آن متخصص و  انيمجر نباشد چنانچه  یعال یاست لذا بنده به پروگرامدرخشان 

برخالف اگر پروگرام از آن  فوق مطلوب خواهد شد  جهيباشند نت داشته تيصالح
واقع  ديآن مف ینداشته باشند اجرا  تيو صالح رتيبص انشيمجر یبهتر نباشد ول

 در ممالك خارجه هروقت. بخشديم  جهيوگاه برخالف مطلوب نت شودينم
تا  شوديم ليالمسلك تشك اشخاص مختلف دولت از نهيالعاده است كاب فوقوضعيات 

وبه واسطه اجتماع  افتهي تيمركز جا كي در یاسياحزاب س اتيكه نظر  نيا
نجات  استيس یسهل و مملكت از بحرانها قواء مختلفه اجرا پروگرام  ندگانينما

 یبه بقاء و تعال یشود كه بعض ليتشك یاشخاص از  نهينشده كه كاب دهيد یول ابدي
 تيمسئول نهيكاب نيكه در چن ستيمعلوم ن ندشنبا یبعض بوده و  مند دهيمملكت عق

دو دسته  نياز ا كيكدام شود یمحفوظ و پروگرام چطور اجرا م مشتركه چگونه 
كه عدم موافقت  خواستميدر جلسه قبل بنده م( ندينمايم بيرا تعق یگريد  اتينظر

 یفروغ یلدوله وآقاا وثوق یآقا نهياعضا كاب از را نسبت به دو نفر خود 
 الوزراء سيرئ یكه آقا یشاتيفرما نيالدوله با ا نسبت به آقا وثوق ميانم عرض 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٢٨                                                                      ٤ج

  

  

  

نظريات  یفروغ یفقط امروز نسبت به آقا كنميحضورشان نمودند عرض نم در
 یكه به سمت وزارت جنگ معرف یفروغ یآقا) مينمايعرض مخود را 

: حيتوض( مينمايرا در موقع عرض م یاند كه بعض شده یمرتكب اعمال شدند 
خواهد    ندهيدرآ ستيمربوط ن١٩١٩چون به قرارداد  یباره ذکاءالملک فروغ رد(

بی اند شده واقع  هيالدوله كه درصدر قوه قضائ وثوق یاما نسبت به آقا) آمد
 سيانگلمناسبت نيست عرض کنم وقتی که بنده در شيراز بودم روزی کنسول 

چه  ديپرس ديرس هيانيب  نياءالديض دينزد من نشسته بود از آقا س یامورادار یبرا
 ضرب كي سيدر انگل و گفت  دينوشته، گفتم كه قرارداد را لغو كرده است خند

قرارداد مرده بود و  زندينم چوب  یگربه مرده را كس نديگوياست كه م یالمثل
گربه مرده چوب بزنم  به  خواستميبنده هم چون نم حاجت لغوكردن نبود

ً كه م خواستميم  نانيومؤسس قرارداد اطم وفقط از فاعل  مينما آن را فراموش طلقا
 سيكه آقا رئ رياخ یاز شبها یكي خطوط نباشد لذا  نيدر ا هيكه درآت ميحاصل نما

الدوله مخالفت نكنم  وثوق یآقا به منزل من آمدند وفرمودند كه به  الوزراء
ت ماظهار ندا جلسدر م الدوله هم  وثوق یكه آقا  نيعرض كردم به شرط ا

كه قرارداد درصالح مملكت  است  نيا شانيا دهيدرجواب من فرمودند عق نديفرما
 دهيعرض كردم عق نديدفاع نما  دهيعق نيبسته شده و حاضرند كه درمجلس از ا

بود و خواهد  نياز ا ريغ ديهست از افراد  یكي یعال كه خود حضرت رانيملت ا
كه مخالفت   نيا یز براو با رميپذ ینم را  یعالحضرت شيفرما نيهم بود بنابرا

 یالدوله خجالت دارند آقا وثوق یاگر آقا من حمل برغرض نشود حاضرشدم كه 
بازبه مقصود  نديبفرما یشاتيمجلس فرما در شانيبا حضورا الوزراء سيرئ

 نيا دهيرا عق ینمودند بعض یبنده مذاكرات و در اثناء اشخاص مختلف با  دمينرس
  .قرارداد است یضمن قينكند تصد ت اگر مجلس با شما موافق كهبود 
  .ستيطور ن نيا - ندگانياز نما یجمع
مطلب   نيا گفتنديم یبرخ كه مذاكره شود و ستين یمقتض صالح و -مصدقدكتر
 تياكثر مجلس كه  نيا یمجلس قرارداد واقعاً اگر اعضا تيموضوع هو ديرا با

استقالل  د باز هم به ان را امضا نموده قتيحق انيدوره چهارم و ب یآن از وكال
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مملکت  اظهار خود را درصالح  دهيوعق كنند یعالقمندند استقامت م رانيا
كنم و به  استرداد  ليمخالفت خود را بدون دل توانستميبنده هم چون نم ندينمايم

و اعتراضات  موافقترياخ دهيدارم وعق نانيتمام اعضا مجلس اطم یپرست وطن
  .مينمايل آن عرض مخود را نسبت به قرارداد و فاع

 خيتار در  شانيا هيدفاع حهيدر جواب ال رانيستاره ا دهيجر: اعتراضات من نكيا
 اميا یزادهها كه از  یازاتيو امت باتيفقره تصو ١۵و  ١٣٣۵رمضان  ٢٩و  ٢۵

ً يتقر سدينويخود منتشر و م ١۵و  ١۴فقرند درشماره   یآقا یآنها به امضا تمام  با
متوجه  تيدو مسئول بكاهد  شانيا تيولكه از مسئ  نيبدون ابوده و  وثوق الدوله 

امور خارجه امضا ريوز كه به سمت  یاختصاص تيمسئول یكي سازديم هيمشارال
وثوق  یاگر آقا. مطرح است  یكه در قانون اساس یاشتراك تيمسئول گريكرده د
نكر شود م توانديم اياو نبوده آ یامضا  ازاتيامت نياز ا یاست بعض یمدعالدوله 

 هيوزارت او حاضر و فراهم نشده است؟ احصائ آنها در زمان  نهيزمكه مقدمه و 
كه فروش  دينمايمعلوم م یمجلس به خوب بتيدرغ اعطا شده به خارج  ازاتيامت

وثوق الدوله ماهرانه  یبه داللشتريب تيزمان مشروط در  رانيا یعيثروت طب
 قيوعقل تصد دهررفلسفه محال بووقوع اتفاقات مك ازآنجا كه  و افتهيانجام 

 كيرا بدون اراده او در فرد كيتصادف به طورتكرار و عتيكه طب كند ینم
 یكه تصادف تقاضا گردديقرار دهد به بداهت نظر معلوم م مخصوص  تيموقع

او نبوده ومسلماً  اطالع یب یبه كلوثوق الدوله وزارت  با زمان  ازاتيامت
اند كه از موقع  داشته نانياطموثوق الدوله  یاهمساعدت وهمر تقاضاكنندگان از 
كه  اند دانستهيم دياند و شا كرده ازيامت یدرآن اوقات تقاضا استفاده نموده و 

 یبوده و بلند» خواهند كرد گرانياگر من نكنم د«منطقه  هوادار  وثوق الدوله 
رده ومهم نشم دهيمملكت را چندان بزرگ ند یعيمنابع ثروت طب نظرو علوهمتش 

 نياستقالل مملكت سازد و ا یفدا یگريرا بعد ازد یكياست   دهو حاضر ش
 وثوق الدوله . مجازداند خواند و نيمحظور را ارتكاب قالل  مكرر اتيعمل

است كه  نيبه ا هيادعا شب نيداده شده ا ازاتيمالمت وطن امت به نام  ديگويم
كرده و تمام خون او را  قطع یكي  یكياو را  یاعضاماريسالمت ب به نام  یبيطب
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حاذق  بيطب نيهم یروز كيچنان كه هنوز از خاطرهها محو نشده كه   رديبگ
 فرمودند حيداده وتصر) جانيآذربا(رانيعضو ا نيبشقاقلوس بودن حساستر  یرأ

  .قطع شود ديعضو فاسد با نياکه 
را   یهمچو حرف چكسيمزخرف است ه نيا - هيعدل ريحسنخان وثوق وز رزايم

  .ده استنز
  .وقاحت است  نيا -عبدهللا خان معتمد  رزايم
ميکنی  نيمردكه چرا توه -)عبدهللا خان معتمد رزايخطاب به م( -یروانيش

  .حرف بزنندنميگذاری 
  .شخص شرف مرا برده است نيبنده اخطار دارم ا -عبدهللا خان معتمد  رزايم
  .كنديم نيوهبنده اخطار دارم معتمدالسلطنه به ناطق ت -  یروانيش

  )دعوت به سكوت - سيزنگ رئ یصدا( 
 ساير تقاضا مانع انجام را ازاتيكه دادن امتكننديعمداً سهوموثوق الدوله  یآقا

ً در زمان مشروط دهندياجانب قرارمهای  كه خود   تيچه تجربه و مخصوصا
و  گانگانيب محرك طمع  ميغالبا مصدراموربوده ثابت كرده كه تسلوثوق الدوله 

 یبه تقاضاها  یحدتوانديم هدولت است ك كيآنها است فقط مقاومت  یتجر هيام
 خيدر آن تار مزبوره كه  دهياست مندرجات جر نيغاصبانه دول مجاور بدهد ا

   .عرض می نمايم دميآن ند یها نسبت به گفته یبيمنتشر شده وچون بنده تكذ
  .ديا نفرمودههمان روز بود شما ضبط  ديجوابش هم در جرا - هيعدلريوز

هم  كه خود بنده   نيكما ا نديفرما بيتكذ ستيچنانچه مطابق واقع ن -مصدق دكتر
 یرأ  ئتيچه وقت و در چه هوثوق الدوله  یآقا دانمينبودم نم رانيا یچون مدت

من تا  است كه  اديز یكاذبه به قدر عاتيشا. داده است جانيبشقاقلوس بودن آذربا
  .مينماينم نيقي زيچ چيمدرك نباشد به ه

نسبت   وثوق الدوله  یبه آقا رانيستاره ا دهيكه جر یازاتيو امت باتيجمله تصواز
  :داده 

كه  یراجع به منطقه شمال وجنوب است كه با مذاكرات١٩٠٧قرارداد) ١( 
نشناخت  هم آن را رزايم یودمحمعل مجلس اول نسبت به قراردادمزبورشده در 
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  .اند نموده قيارت خارجه خود آن را تصددر زمان وز وثوق الدوله آقای 
 ازاتيامت معادن آن و  ازيده فرسنگ امت یآهن جلفا و از هر طرف راه ازيامت) ٢( 

  .یاروم اچهيآهن از جلفا به در راه
  .ايمعادن حوزه بحر خزر به خوشتار ازيامت) ٣( 

و  رانيا امه ها از الغاء آنها درعهدن تا درجه بود كه روس ازاتيامت نيا تياهم كه
  .گذاردهاند رانيبه ملت ا یميروس سنت عظ

  و   رهيجنوب و غ سيشناختن پل) ۴( 
بالشرط   ميو تسل دهيند یسالمت وطن كاف یمعالجات را برا نيكه بعد باالخره ا  

 ٩و  ١٢٩٨  اسد  ١٧كه مطابق است با  ١٣٣٧ عقدهيذ ١٢قرارداد  لهيآن را به وس
  .اند  ستهاصلح دان یالديم ١٩١٩اوت 

 یفعل  یاو را برا ديچند فعل خالف نمود با یمعتقدند كه اگر كس ونيچون جزائ  
 شانيكه ا  یانتيخگترين باشد بنده به بزر شتريكرد كه مجازاتش در قانون ب بيتعق

به  یحيمس تسلط دولت  یعنيقرارداد . كه قرارداد است پردازمياند م مرتكب شده
 نيا نيمسلم ما  دهيعق. رانياسارت ملت ا یپرست دولت مسلمان و به زبان وطن

سلم پادشاه  وآله و  هيعل هللا یخاتم صل غمبرياست كه حضرت رسول اكرم و پ
 یرانيا هر است و بر رانيمسلمان است لذا سلطان ا رانياسالم است و چون ا

خدا  غمبريپ فرض است كه در اجرا فرموده  یو هر مسلمان شرافتمند یانتمنديد
اگر فاتح شد   دياز وطن خود دفاع نما) هيعل یعليوال علوي السالما( ديفرمايكه م

مقتول شد در راه  و چنانچه مغلوب و  دهيتازه دم یرا روح تيرانيو ا انتيعالم د
َوَالتَحَسبَنَّ الَّذيَن قُتِلُوا ِفی سبيِل هللاّاِ أَمواتاً بَْل : است دهيخدا شربت شهادت را چش

خطا نكند  رشانيت  كه  نيا یبراوثوق الدوله  یآقا. ِهْم يرزقونَ أَحياٌء ِعندَ َربِّ 
ها  نامه و مقاوله بستن عهدنامه « ديگويكه م یقانون اساس ٢۴برخالف اصل 

كه   نياعم از ا رهيغ و یو فالحت یو صنعت یتجارت) انحصار( ازاتيامت یاعطا
قبل از » سدبر یمل  یمجلس شورا بيبه تصو ديخارج با ايطرف داخله باشد 

بر  بيقبل از تصو یقرارداد و اجرا هر  دمجلس قرارداد را اجرا نمودن بيتصو
كه در  ستين یفاتيامرتشر  كيمجلس  بيتصو راياصل است ز نيخالف ا
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مضر را رد كند و  یها نامه  مقاوله است كه  نيا یموضوع مؤثر نباشد بلكه برا
جلس اجرا شد و مجلس آن را رد م بيتصو قبل از  یاعتبار ندهد هر گاه قرارداد

 اياست؟ آ یقرارداد شد جبران خسارت با ك طرف  وجهمت ینمود و خسارت
وزراء  یبه اعتبار امضا توانديطرف قرارداد م  ايجبران كنند  ديامضاكنندگان با

  خسارت را از دولت بخواهد؟ 
 ستيمعتبر ن یمل یمجلس شورا بيبدون تصو یقرارداد چيلحاظ ه نيا به
ً يتوض. آن را اجرا كرد توانيهم كه اعتبارندارد نم یسند و   كنم یعرض م حا

 ديمجلس هم ق بيدرآن تصو یقرارداد آنقدرمحرز شده بود كه حت دهيفا كه 
مبادرت  ملتكارگرشود به غصب حقوق  رشانيكه ت  نيا یو باز برا نمودند 

قرارداد  بيمجلس را از نظر تصو یانتخابات مداخله وعده از وكال كرده در
كه ازسپهساالر وثوق الدوله سپهساالرو  نينمودند چقدرفرق است ب  نييتع

وثوق معلومات  یكه دارا  نيكنترل نمودند با ا یبرقرار یتقاضا نيدولت  یوقت
امضا می  به واسطه فورس ماژر«بارتبه نوشتن ع نبود نوشته كنترل را الدوله 

و  صرفنظر کردندكرد كه ازاو اثر یب یطور ینمودن مراحل ادار یطو» کنم
 یآقا  یدراز نمودند ولوثوق الدوله اسناد دست توسل به دامان  ليتحص یبرا

ی خارج به  یزيچ ايتمام هوش و معلومات خود را صرف نمودندكه وثوق الدوله 
 یاقدامات هينظر  نيا یاز رو. شود كه مؤثرباشد یطور دهندياگر م ايها ندهند و

اخالق ومصالح  د از قرارداد فرمودند كه بر خالف قانون وقبل از قرارداد و بع
به  یضربه مهم خود  یزمامدار درتمام ادواروثوق الدوله  یآقا. مملكت بود

كه جاذبه  نچنا است  یاخالق مملكت وارد نمودند اخالق حافظ نظام اجتماع
خودرا  منحصربعثت  جهيو آله نت هيعل هللا یصل اءيانب خاتم. حافظ نظام عالم است
بعثتها  نيرگتبزر یاالخالق وقت  مكارم بعثت التمم  -  شماردياتمام مكارم اخالق م

وجد  ثمره ايدن انياد هياست كه كل یحاك باشد البته  مياخالق كر ميتتم اش جهينت
 هيو كل یكتب آسمان هيبه كل ینظر اجمال كي  اياست آ هبود نيمنحصرشان هموای 
و  عييتض ايو آ دهدياصل را نشان نم نيزمان ا درهرعصر و هر  یاله نيقوان

به واسطه و فساد  ايو آ ست؟ين انيبا تمام اد نيب مخالفت  یفساد اخالق عموم
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 تالفاتبا اخ شهيرا كه هم یهمان احزاب و اجتماعات اخالق احزاب و اجتماعات 
كردند  یستادگيمثل نفس واحد ا ینيو د یو وطن یعموم در مقابل منافع  یمرام

 تواننديمعتقد نباشند آقا م یقانون چياگر به ه وثوق الدوله   یننمودند؟ آقا یالشمت
 یقانون جزا ٢۵٨چه ماده  ندينما ديامضا نمودهاند ترد را كه خودشان  یقانون
كه  یو خارج از موارد هيمقامات مقتض زا یكس بدون حكم هر « ديگويم یعرف

 ايحبس كند  اي فيخص را توقنموده ش زياشخاص را تجو فيتوق قانون جلب و 
ً يع كه الاقل . خواهد بود ديدائم با ق ريمحكوم به حبس غ دينما یمخف یمحل در  نا

 هفده نفر یريدستگ ايصورت آ نيدرا. سه سال واكثرپانزده سال است مدت 
مسجد  یعنيودر خانه خدا  یخوان  درمجلس روضه شانين اعمال ايمعترض از

که  نيآنها درمحبس قزو جندين ماهه وحبس ديوخارج وتبع نيعبدالحسشيخ 
نيست  مخالف قانون عقد قرارداد بود نهيزم یجامعه بارديتهدمقصودشان 

 ً همه صاحب  نيبه قزووثوق الدوله  شدگان یديكه تبع كنميعرض م توضيحا
اذهان عمومی  ازنظرمشوب نمودن دهينبوده اختالط اشخاص مختلف العق تين  كي

پرست  وطن و اعتراض اشخاص  ديقضاوت اشتباه نما در یبود كه افكارعموم
 ديتبع نيهمچن كه از نظر اغمراض بود بشمارد و  یرا مثل مخالفت بعض

و ممتازالدوله  السلطنه محتشم  انيمرحوم ممتازالملك وآقا یعنيچهارنفر از وزراء 
قرارداد  نيكه از معترض  یبوشهر التجار نيحاج مع یو مستشارالدوله و آقا

طبق كدام حكم و قانون بوده  در كاشان بر  یديمدت مد ید و حبس آنها برابودن
ممالك اروپا مفتخر و سربلند نمود و  را در  انيرانيكه ا یو حبس دياست همان تبع

  .كمر قرارداد را شكست
ادارات  از روسا واعضا و اجزاء  كيهر«ديگويم یعرف یقانون جرا ١۵٩ ماده

 یرسوم قانوناً  یآنان بوده ول فيكه از وظا یام امرانج یكه برا هيو محاكم عدل
را قبول  یتعارف و  هيهد ايو  رفتهيرا پذ یعيتطم ايبه جهت آن مقرر نشده وعده 

و  شوديمرحوم م  یبوده باشد از حقوق مل تياگر چه انجام آن برطبق حقان دينما
تومان  كي مقابل هر كه قبول كرده است و در  یبه عالوه محكوم است برد تعارف

روز حبس قابل  كيبه  وعده كه به او داده شده است محكوم  ايكه گرفته  یتعارف
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و بر » باشد ديشش روز نبا خواهد شد در هر حال مدت حبس او كمتر از  اعيابت
 یسال ال كياعمال شوند از  نيا كه مرتكب  یگرياشخاص د هيكل ١۶٠طبق ماده 

كه در ماده قبل ذكر شد حبس قابل  آنچه و معادل  یبيسه سال محكوم به حبس تأد
ده  یمجازات حبس از پنج سال ال و به عالوه بعد از اتمام  ديخواهند گرد اعيابت

 یمل یمجلس شورا تياز آنها عضو  یكيكه  ٢٧سال از حقوق مذكوره در ماده 
دادن  یكه برا يیپولها ايآ. شونديم است محروم  یو بلد یالتيا یو انجمنها

 نيرا به مجازات ا شانيكه ا ستيموجب ن  دهيرس شانيو قرارداد به ا ازاتيامت
عرض كنم مرحوم  مناسبت یب. ديمحروم نما مواد محكوم وازحق وكالت 

 یبه معارف اعطا نمود و راز نهان ار،يخوشتار هيبود كه هد یكس  ممتازالملك
اه هرگ«ديگويكه م ستين ٧٢مشمول ماده وثوق الدوله  ايآ. كرد را آشكار 

آنها را به  ايشود  ینيآنها داخل در اسباب چ نيمأمور ايدول خارجه  با  یشخص
آورد  راهمآنها ف یآن را برا ليوسا اي ديجنگ با دولت وادار نما اي خصومت 
خواهد بود ولو  یحكم مزبور مجر ديحبس دائم در قالع خواهد گرد محكوم به 

خارجه دول  ريوز نگيكرات دارلسمذا ايآ. او مؤثر واقع نشود ینيچ آنكه اسباب 
طور گفته  نيكه ا ١٩١٩اوت  ١۵ خيتار سيدر پار یشمال یكايآمر متحده 

در انجمن صلح حضور  سيدر پار یرانيا ئتيكوشش كرد كه ه هودهيب  كايآمر«
 ندگانينما یسع یو حت ديرساند و مطالب ومقاصد خود را اظهار نما به هم 

اثنا  نينرسد در ا يیمذاكره با لرد كرزن به جا یبرا سيهم در پار یرانيا  ونيمل
بست  یعهدنامه مخف كي ونياسيدسته كوچك س كيدرتهران با  سيانگل ريسف

فوراً پس ازعقد صلح اداره اموررا به دست  ونياسيدسته كوچك س  نيا
بود از كار افتاده و منحل شد خالصه  سيكه در پار یرانيا ئتيبودند و ه آورده 

ترجمه روزنامه كاوه غره (» رناك ومحرمانه درآورده شدخط یباز  كي
 ستين ینيكاشف ازاسباب چ) ١٩٢٠ هيژانو ٢٣مطابق با  ١٣٣٨االخره   یجماد
 بسته انهيقرارداد را قبال مخف ونياسين مذاكرات دسته كوچك سيموجب ا به 
  .اند آن را افشاء نموده ١٩١٩اوت  ٩ابراز حاضر نبود در  نهيچون زم یول اند 

كه بر طبق تلگراف وزارت خارجه دول متحده  كايسفارت آمر هيابالغ ايآ و
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اسباب  مطابق نهم سپتامبر درتهران منتشر شده مثبت  ١٣٣٧ حجهيذ١٣ خيتار در
  :شوديتلگراف قرائت م نيع نكيا ستين ینيچ

و  رانينزد زمامداران ا دهديم ميبه شما تعل كايسفارت آمر«یاتازون دولت
مساعدت نسبت از یكه دولت اتازون دينمائ بيتكذ مسأله را نيا نداشخاص عالقم

 سعادت ايران یبرا همواره عالقه خود را كاياست آمر دهيامتناع ورز رانيبه ا
در کميسيون  یكه ازطرف اتازون یندگانياظهارو ابراز داشته نمااريبه طرق بس

ان سخن کرده اند ومجاهدت كوشش اند مكرر داشته تيعضو سيصلح پار
 كايآمر ندگانينما را در كنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند  رانيا ندگانينما

 شودينم یمساعدت تلق و  تيبه تقو نياز ا شيمتعجب بودند چرا مجاهدات آنها ب
قادر بودند  هاييكايآمر كه به چه علت  دارديد معلوم مياكنون معاهده جد كنيل

 رانيكه دولت ا گردديم معلوم زينند و نرا باصغاء برسا رانيا ندگانيسخنان نما
نزد دولت  یكاف تيمساعدت و تقو  سيدر پار خود ندگانينما یدرتهران با مساع

ً ومؤكداً  دينمايم یبا تعجب تلق و انگلستان را  رانيا ديمعاهده جد یاتازون علنا
 ايبه كمك  ليما نهيزم نيدرا رانيا بودند  كايآمر یطالب مساعدت و همراه

به خط و  نياشخاص اسباب چ ايآ. »كايآمر تهران سفارت . باشدينم كايآمر تيتقو
 محاكمه مدرك باشد؟ كه در  دهنديمهر خود سند م

دست  مملكت به  یاگر آباد دانستنديم وثوق الدوله  یكه آقا  نيطور خالصه با ا به
ه ك دهيفا رفع زحمت و جلب  یبرا یبود هر ملت دياهل مملكت مف یبرا گريملل د

و اگر  كرديم اش دعوت  را به خانه یاست اجنب یاز اصول مهمه اقتصاد یكي
و تلفات  نيخون یجنگها ا يبعد از اسارت  خواستينم یملت چيخوب بود ه بيرق

را  یده خراب یاگر كس  اند دهيكه د  نيو با ا ديرا رها نما بيطوق رق نيسنگ
كه  خواهدينم وقت چيو ه  تسين نيب سابق خوش نيو آباد كرد نسبت به مالك ديخر

 شهيدارند هم ليرا بدانند بلكه م غبن  یرا بخوانند و معن عيازابواب شرا یآنها باب
 یحت یعمل چيقرارداد از ه نهيزم  هيته یبرا نديننما يیو ادعا نددر جهل بمان

نفرموده و  قهيمضا هينظم یاستنطاق مخف بدون محاكمه را و به صرف  یقتلها
 یاند اگر كس شكسته گانگانيدر دهان ب یلق كن بود نمود و تخم آنچه را كه مم
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 یهم برا اعندارد در قانون شرع مط تيرسم  یعرف یكه چون قانون جزا ديبگو
 ميتسل نيمسلم المال تياز رسول خدا گرفته با ب اسالم را  رقيكه بخواهد ب یكس

با  ندهيمن به گو ستين یعقاب ديو فساد نما ینياسباب چ نموده و  رمسلمانيدول غ
ندارم در جواب  یكه از علم فقه اطالعات  نيو با ا كنمينظر م و حقارت  یپست  كمال

إِنََّما َجَزاُء الَِّذيَن يَُحاِربُوَن  «: ديفرمايكه م خوانميرام پنجم فهيشر ازسوره  ٣٧ هيآ
َّلُو َ َوَرُسولَهُ َويَْسعَْوَن فِي اْألَْرِض فََسادًا أَْن يُقَت ا أَْو يَُصلَّبُوا أَْو تُقَطََّع أَْيِديِهْم هللااَّ

ِلَك لَُهْم ِخْزٌي فِي الدُّْنيَا ۖ َولَُهْم فِي اْآلِخَرةِ  َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخَالٍف أَْو يُْنفَْوا ِمَن اْألَْرِضۚ  ذَٰ
از احكام اربعه  یكيمشمول  وثوق الدوله  یكه آقا یصورت در  » َعذَاٌب َعِظيمٌ 

از احكام شامل  یچه حكم نديعظام بفرما ندگانياسالم نما حجج حضرات  ستندين
 گفتيچند روز قبل به بنده م وثوق الدوله  یاز دوستان آقا یكي . باشديشان ميا

 اميدر آن ا رايرا به عقد قرارداد مجبور كرد ز شانيدر آن وقت ا مملكت  تيموقع
هم اقامت  رانيخود ادر یرا متصرف بود و حت نيالنهر نيقفقازوب  سيقشون انگل
او  ليبنده با چهار دل. ناچار بود اردادبه عقد قر شانياز ا ريغ یهر كس داشت لذا 

  .مجاب نمودم را 
نبود  یتصرفات دائم كيو قفقاز  نيالنهر نيدر ب سيتصرفات فوق انگل - اوالً 
كه قشون دولت مزبور   نيبود كما ا یالملل نيآمد جنگ ب شيفقط ازنظرپ و 

  .كرد و رفت هيرا تخل قفقاز 
ً يثان  ليدل دولت درحدود مجاورو اقامت قشون اودر داخله مملكت  كيتصرفات  - ا
ممكن است  عمال  یبه واسطه ضعف و ناتوان دينما ميكه اهل مملكت را تسل ستين

بود  ديدچار تهد امضا كرد فرضاً هم مملكت  ديرا نبا مينوشته تسل یشد ول ميتسل
استقامت باعث   یشده ول ديدچار تهد یليخ ديعصر جد نيدر ا رانينبود ا یدائم

  .است دهينجات او گرد
شدن  باشند واو قبل ازكشته  یقتل كس نيدركم یاست كه جمع نيشما مثل ا حرف

 یاگر كس  یبخواهد ول هياز قاتل دتواند یمقتول شد ورثه م یاگر كس ديانتحار نما
شد غاصبانه   مدرك یكه ب یتصرفات هر ديجهنم را طواف نما ديخود را كشت با

سخن  یجا مدرك شد  یروكه از  یهرتصرفات یاست ول یحرف باق یو جا
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  .گردد مدرك ثابت  یاعتبار یب یاز جهات قانون یكيكه به   نيمگر ا ستين
 نيا بخواهد  هيكه معلومات عال ستين یزيو قبح اسارت چ ادتيحسن س صيشخ

هر   یاست و با اندك فهم هياول اتيهياز بد) الكل اعظم من الجزء(مطلب مثل 
مملكت آباد   كيده خراب بهتر از اسارت در  كيكه حكومت داشتن در  دانديكس م

است تا بتواند   شرافتمنداست و هركس كه  انتمنديكه د یرانيهر ا نياست بنابرا
 یكيكه  ديقوه ننما  چيه ميدو اصل از وطن خود دفاع كند و خود را تسل یرو ديبا

 تيمملكت ما اصل اسالم ودر  یپرست وطن گرياست و د تيازآن دو اصل اسالم
او قطع  اتيكه ح  نيمگر ا  شود ینم ميتسل یقيمسلمان حق كي راياست ز یاقر

خود مسجد  یتختهايدر پا یحيمس است كه دول  نيمسلم ليقب نيجلب ا یشود برا
  .ندينما ميتسل یتعارف كيبه  دتواننيرا م  فكريو ب یمتجدد سطح كي یول دينمايبنا م
دو  نيا نيونسبت ب ستين نيبا هم متبا یپرست واصل وطن تياسالم اصل

است  پرست هرمسلمان وطن یعنينسب اربعه عموم وخصوص مطلق است  از
كه نباشد همچنان  مسلمان یپرست كه وطن شوديم یول مانياال من چه حب الوطن

  .ندينمايرا حفظ م اصل وطن خود نيا یرو رمسلمانيممالك غ
 ً اول  ماده رايمجبوربوده زوثوق الدوله  یقبول كنم كه آقا توانميبنده نم -ثالثا

عبارات  كيبا  شانياست كه ا یحاك رانيخصوص استقالل دولت ا درقرارداد 
خوشبختانه  یول ندياند طبقه عوام ملت را اغفال نما دهنده خواستهفريب 

  .است استقالل ندارد یگريدست د اش هيو مالكه قشون  یمعلوم شد كه ملت زود 
 ً گرفت  كه پول  یشخص رايكنم ز قيرا تصد شانيا تيمجبور توانميبنده نم - رابعا
پول نگرفته  كه سپهساالر كه   نيمجبور دانست كما ا توانياست و او را نم یراض
 ثابت و نوشته خود را  تيفورس ماژر را در نوشته كنترل نمود مجبور ديبود ق
  .كرد اعتباريرا ب
ً ا حيجواب من مستمع گفت ادله شما صح در كه مسأله   نياست خصوصا

كه  ندياگر بگو ميدور شد یباالخره ازمطلب قدر دينمايزبان مرا الكن م پول 
اتهامی  وارد اگرريغ دهنديموثوق الدوله  یكه به آقا یمحاكمه نشده هرنسبت تا 

سبب  نشدن محكمه  ليتشكود اگر وارد است رد نم ديبا ليآن را با دل ستين وارد
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 بر خالف اگر متهم بلكه رديكه شخص متهم دررأس امورمهمه قرارگ شودينم
را از تا محاکمه  .دياست اورا معلق و قبل ازمحاكمه اورا حبس نما یشاغل شغل

 یبس كه از بعض شد  اهيس رانيچشم ملت ا ندگانينما یا. نديآن بابت حساب نما
شداز بس  ديمف انتظار همان چشم از دگانيبرگز یوا ديد انتيوخ یرجال خطاكار

 بود یب یوزراء نمودکه مسئوليت  یدرمملكت ديفروش را ند محاكمه رجال وطن
 تيبه همه سرا انتيخ نيكارند ازخائن درجه فراموش  نيكه ملتش ا یو در مملكت

 بانقر اغراض و یفدا تيناموس جمع مصالح مملكت ومنافع ملت و  دينمايم
وزراء با  یول شوديم بيدزد تعق سمانير كه  یو مملكت شودياشخاص م سهيك

چون جسم  تيمشروط ندينمايمجازات معاف م زبردستانه خود را از ليوسا
 یوزراء وقت تيمسئول شوديم وريطعمه و جوش و ط است كه به مرور  یروانيب

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

  .شونديدور شده و بازپاگشا م استيصحنه س از  اتشانيواسطه عمل
دوم   هيبه سمت وزارت مال یمستوف یآقا نهيدر كاب یالملل نيجنگ ب ليدر اوا اول

قرار   نهيكاب لينجر به تشككه م ميبه حضرت عبدالعظ یتحصن جمع جهيدر نت
 ليوك  خواهند یشده و هم مريداده شد اكنون هم به واسطه حق نازشست هم وز

 دييآيسركار م  دهيبا چه عق شماكه  دينپرس شانيازا چكسيسه مرتبه ه نيباشند درا
 چيو دره دينشن  یكس شانيو ندامت كند ازا یمانيحرف كه داللت بر پش كيو 
شده و بعد  يیپاگشا  یو شرط ديق چيبدون ه شهيهم شانيا. ديمنتشرنگرد دهيجر
 اند دهيانگشت خود را جو  ركنندگانيهطاند ت خود را اجرا نموده استيكه س  نيازا

و بعد  آورديم رتريرا س یشكارچ كه  یبه آن كس كنميم هيبنده تشب را اتيعمل نيا
 ستيدركار نحاال كه مجازات  كرديم  هيجسد او گر یاز كشته شدن شكار برا

 شوديم قيدارد و تشو حيترج انتيبلكه خ فرق ندارد و  انتيحاال كه خدمت با خ
 یا بهتر نبود كه آقايآ ميكن یپرستان را خفه م وطن و  خواهانيحاال كه روح آزاد

 شدنديمريو بعد وز نمودنديحساب م غيمجاورما تفر اول با دوستان وثوق الدوله 
 ستيانجام قرارداد دو یاند برا سپهدار نموده یآقاكه به   یبر حسب تلگراف رايز
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وثوق  یاز دوستان آقا یكيعرض كنم  ستين متناسب یب اند  هزار تومان گرفته
 ینكرده و آن را برا یپول تصرفات نيابداً در ا شانيا گفتيم چند روز قبل الدوله 

 یاازعلماء عظام در جواب گفت كه اگر بر یكي اند دهيخر ملك  رانيدولت ا
داد  یانجام كار پول یبود دولت مزبور برا تر دهيپسند ديبود گفته  سيدولت انگل

 شمندماست خواه نيسنگ وثوق الدوله بار دياسترداد نمادينگرفت با چون صورت 
ملت كجا بوده كه امالك  گرفتهيپول م شانيكه ا یآن روز دينكن تر نيسنگ  نياز ا
كه  است  یسابقه بد كيوقبول امالك  ستينباشدحاال هم ملت  دهيملت خر یبرا را 
اجرا   یهر وقت برا یهر دولت رايالعاده گران است ز فوق رانيمملكت ا یبرا
را از  خود  یسابقه دادهها نيپول داد و موفق نشد به موجب ا نيبه خائن الشيخ

و  ديبردار ملت  بانيخدا دست ازگر یو برا دييايب دينمايمطالبه م رانياريملت فق
كه   نيا ايو   ندياند به او رد نما پول را ازهركس گرفتهوثوق الدوله  یآقا ديذاربگ
 یرجخا گفت دولت وثوق الدوله  یدوست آقا نديامالك را واگذارنما نيهم
 یواسطه بعض هم دراروپا به  وثوق الدوله  یآقا و ديتملك نما رانيدرا تواندينم

جواب داد كه  عالم محترم  نديماوجه نقد ادا ن تواننديمعامالت متضررشده نم
سابقه مضر  نيا ما به قدر  یآنها برا كيتمل رايز ندينما كياست تمل نيمن ا یفتوا

داده مطالبه  شانيا كه به  یدارد وجه قح سيصورت دولت انگل نيدرا ستين
كه طمع   نيخصوصاً ا  ستيدر مقابل طلبكار مستقل ن یو چون هر مقروض دينما

به شود و منافع  رانيدولت ا  ريچگونه وز ستيآن كس كه آزاد نكار هم باشد پس 
با بانك  شانيا هيوزارت مال در زمان  راً يكه اخ  نيكماا ديمملكت را حفظ نما

قانون است و هم به حال مملكت  گذشته است كه هم مخالف  یقرارداد یهشاهنشا
در نظر دارند  انيالبته آقا. ميعرض نما فقرات آن را  دانم یمضر كه بنده الزم م
 هيبق:(است كه نيانحصار قند وشكر ا ازماده نهم قانون  ميكه منطوق فقره دو

اجات مربوطه به آن يآهن واحت راه ساختن  یحاصله منحصراً برا عوائد
آهن ومتعلقات آن  راه رساختنيغ داده خواهد شد و صرف آن در صيتخص
 -جوه وجوه مزبورممنوع استاعتبار و خارجه به  اياستقراض از داخله  نيهمچن

معتبربه حساب  یها ازبانك یكيوزراء در   ئتيه بيعوائدحاصله به تصو
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بانك مزبور  عهيكه قبل ازود ن يمشروط به ا  شوديگذارده م عهيمخصوص ود
 كنميعرض كه م نيرا به ا انيآقا نكيا. نديصرفنظر نما حق تهاتر  متعهد شود از

 داندياالجرا نم را الزم یمجلس نيقوان هيه قوه مجراست ك نيا و آن  مينمايمتأثر م
 عهيود یوزراء در بانك ئتيه بيبه تصو ديبا یقند و چا داتيعا  ديگويماده م نيا

 عهيقبل از ود ديگويتاكنون صادرنشده و بعد م بنامهيتصو نيچن . شود اردهگذ
 ینشاهبه بانك شاه داتيمتعهد شودكه ازحق تهاتر صرفنظركند عا بانك مستودع 

تعهدنامه اخذ نشده است و بعد فقره چهارم قرارداد بانك  نيشده و چن داده 
دولت ازبانك  افتيدر تحت فصل قروض ومساعده و اضافه در  یشاهنشاه

 اتيو مال یبه اعتبار وجوهات انحصار قند وچا یبانك شاهنشاه در : ديگويم
فرع آن نسبت به  زانيخواهد پرداخت كه م هيبه دولت عل يیها مساعده راه 
 پردازديم هيكه بانك بابت وجوهات مزبور در امانت ثابت به دولت عل  یفرع
 یتا معادل مبلغ كل حسابها یاهبانك شاهنش. دوعالوه خواهد بود  یصد
و  یموقت یها كه در هر موقع نزد بانك است مساعده هيثابت دولت عال  یامانت

خواهد داد و فرع آن از قرار دولت را  یدر حسابها یونيو فاضل مد  یقروض
خواهد  دهديم یساله كه بانك شاهنشاه كيدو فوق فرع وجوه امانت ثابت   یصد
در  یونيو قروض فاضل مد یموقت یها مساعده زانيكه م یدرموارد . بود

تجاوز   ینزد بانك شاهنشاه یوجوه امانت ثابت دولت هيكلحسابهای دولت از جمع 
وجوه امانت  كه به  یسه فوق حداقل فرع یرار صدفرع قسمت اضافه از ق دينما

 ربه اعتبا یشاهنشاه بانك «فصل نيجمله اول ا ايآ. خواهد بود رديگيثابت تعلق م
خواهد  هيبه دولت عل  يیها راه مساعده اتيومال یوجوهات انحصار قند وچا

 اياستقراض ازداخله «  :ديگويكه م ستيقند ن داتيمخالف با قانون عا» پرداخت
  ....»خارج به اعتباروجوه مزبور ممنوع است

  .است مخالف با قانون است حيصح -  یروانيش
  .نشده است یزيهمچون چ -  هيعدل ريوز

 هينظر هست  هيقرارداد در آنجا دو نظر نيو اما راجع به مضار ا - دكترمصدق

اهل خبره  كه  ستيمحتاج به مطالعه ن یاقتصاد هينظر یاسيس هيو نظر یاقتصاد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٤١                                                                      ٤ج

  

  

  

 هينظر یاسيس نسبت به  یول نديدرآن بنما یبه امور صرافريبص یاشخاص یعني

الذكر  مقررات فوق بنابر : ديگويقرارداد كه م نياست كه فصل ششم ا نيبنده ا

معامالت  هيقرارداد كل  نيا یموافق است كه در تمام مدت اجرا هيوزارت مال

 یمعامالت مبادالت نيهمچن  خود باشد و اريكه در اخت رانيدر ا هيدولت عل یبانك

 یسوا( رديگيانجام م هيعل بالعكس كه توسط دولت  اي به خارجه و رانياز ا

 رانيا یخصوص بانك شاهنشاه جنگ كه درآن  رتوزا یمعامالت مبادالت

 رانيا یبالاستثناء توسط بانك شاهنشاه  »ديمنعقد نما حدهيمختار است قرارداد عل

 هيكرده وتسلط بانك را در كل یسلب آزاد  رانياز دولت ا» صورت خواهد گرفت

 مهيهر كس ماده چهارم ضم. نموده است بيتصو  هيوزارت مال یمعامالت بانك

قرض را در  نيا هيحق تأد رانيدولت ا«: ديگويكه م را  رانيو ا سيانگل اردادقر

كه ممكن است عقد كند خواهد  یسيانگل یهر قرض  داتيازعا یخيهر تار

ماده از دولت  نياست ا یكيدو ماده  نيا سندهيكه نو كنديم د استنباط بخوان» داشت

كمتر نتواند استقراض  ليتنزولو به  یدولت چيكه ازه كنديم  یسلب آزاد رانيا

هم  یفصل ششم قرارداد بانك شاهنشاه دينما هيرا تأد سيدولت انگل نموده قرض 

هم طرف دادوستد  یاهاز بانك شاهنش ريغ یبانك چيكه هكنديملزم م دولت را 

محتاج  رهيخود در لندن ل یمعامالت تجارت یبرا یرانيتاجرا كيمثالً اگر  نباشد 

خريداری   نفت جنوب یبه حواله كمپان هيوزارت مال از روز نرخبه  بخواهد شود 

فقر اقتصادی  نفع محروم ومحكوم به نيبا بانك اورا ازاوثوق الدوله قرارداد کند 

معامله  دولت ايران با یبهتر طيخواست با شرا یگريبانك د راگ اينموده است و

 دهيبه عق. محروم باشد  استفاده نياز ا ديقرارداد مانع است دولت با نيچون ا دينما

 چيبه مصالح است و ه شرط مضر  نيقرارداد سرتاپا بهره باشد ا نيبنده اگر ا

از وثوق الدوله  یآقا هيمال كه وزارت  كندينم یسلب آزاد ارياز خود به اخت یدولت

كس بهتر است با او معامله  هر  طيدولت آزاد است كه شرا. ديبنما رانيدولت ا

 رايز ستين نيهم تأم یاقتصاد  طيكه شرا كنمياصل بنده عرض م نيبرابنا دينما
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قانون عرضه و تقاضا در كار  كه   نيمگر ا شودينم نيتأم یاصل اقتصاد چيه

ارزان فروش طرف شوند و از  نبرد تا با  انيا از مانحصاررقابت ر یعنيباشد 

نباشد  قانون عرضه وتقاضا دركار اگر یول نديمعامله با گران فروش اجتناب نما

نفر طرف به شوند  كيبا  شهيهممجبورباشند که  نموده و یخود سلب آزاد واز

و  قرارداد فقط درمنافع اومنعقد شده است نيا دست بانك و ینرخ معامالت تجارت

 یكه بانك شاهنشاه ینرخ «:ديگويقراردادكه م  نيا ميقسمت اول از فقره دو

از  دينمايم یداريخر هيرا از دولت عل یكتب ايبروات تلگرافی ازآن قرار رانيا

 نياز ا یحاك» كمتر خواهد بود مين یبانك درروز معامله صد نرخ فروش  زانيم

 دهديجنوب را به بانك حواله منفت  داتيهر موقع كه دولت عا رايز است  هينظر

بانك  هك شوديم ريتسع یدولت به مبلغ رهيل رديبگ یلندن ازكمپان كه در 

 نيدر تهران بفروشد ا خواهديكه م یبه نرخ رهيعدد ل كيدر آن روز   یشاهنشاه

هم انحصار  راياست كه مذكور شد ز یقانون اساس ٢۴بر خالف اصل  قرارداد 

محترم در  انيتا آقا دينما بيمجلس تصو ديمؤثر لذا با مملكت هيهم در مال است و 

 تواننديمجلس نرسد نم بيتا به تصو نديموقع هر طور صالح بدانند بفرما آن 

شرط نشده لذا با قانون  نيكه در قرارداد ا  نيو نظر به ا نديرا اجرا نما آن 

ثوق الدوله و یآقا هيوزارت مال اميكه در ا یبود قرارداد نيمخالف است ا  یاساس

بودند نمی  از آن مطلع الممالك یمستوف یاست كه اگر آقا دهيگرد بانك منعقد با

از آنها   توانمياخالقاً نم ام دهيند یزياز وزراء خود چ نهيكاب نيچون درا :فرمودند

بود اعمال  نيا و . و خودم بروم هستم كه آنها بمانند یراض یو حت ميصرفنظرنما

 استينسبت به س گذشته و  اميدر ا یالملل نيب استيبت به سنس وثوق الدوله  یآقا

 ندينما یحمل به غرض بنده را  تراضاتكه اع شوديم رايز كنميعرض نم یداخل

چه شد كه من فقط اعمال  است پس  ادياالعتراض ز كه اعمال مستحق نديو بگو

در  كه هست ینيادله و براه است كه با  نيا مينمايرا موضوع اعتراض م شانيا

در  مينماياجتناب م یبه كل هيقض  نيساكت و از ورود در ا شانيا یداخل استيس
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خود را به  شهيكه هم الممالك یمستوف  یمثل آقا ینبود شخص ظارصورت انت نيا

را درنظرنگرفته  شانيا یاسيرفتارسمعرفی نموده اند  یپرست ووطن یرخواهيخ

باشد بلكه  انيكه موجب ز نديفرما یاقدامتجربيات شخصی  و بعد از چند مرتبه

كنند تا  تيرعاكه اصل مجازات و مكافات را عمالً  مكلفند  شانيمثل ا یاشخاص

 هيدر آت كننديكه م یبه خدمات گرانيكار كوتاه شده و د از نيكه دست خائن  نيا

 أسيو  نيخائن قياصل موجب تشو نيا تيمتأسفانه عدم رعا  یباشند ول دواريام

ً ا  خواهد شد نيخادم امروز با دوره قرارداد طرف  اتيكه وضع  نيخصوصا

حكومت . اند دهيوعامه به فقرمبتال گرد وبمرع عناصر متنفذ رايز ستيمناسبت ن

اختناق  ليوسا نيوآزاد نبودن اجتماعات كه بهترمطبوعات  سانسور  و ینظام

از هرجهت فراهم  یفقرو تنگدست ليگرفته و وسا یخود صورت عاد است به 

 ديرود با كياز مركز مملكت بخواهد به اطراف نزد یاست چنانچه كس  دهيگرد

و مجلس كه  نهيكاب ليقبل ازتشك .اخذ جواز معطل باشد یروز برا چند 

قبول  یقانون اساس یاجرا یكار را فقط برا فرمودنديم الوزراء سيرئ  یآقا

 كه آنچه فرموده نميبيبا كمال تأسف م یبودم ول دواريام یليخ هيبنده به آت  كننديم

بنده را  ميرژ نياز ا شانيمثل ا یفراموش شده و متابعت شخص اند 

 ملكيما یچقدر فرق است كه اگر مأمور دينمايم وسيمأ هينسبت به آت  تينهايب

و حبسها  ها رهيقرارداد كه با آن همه ل اميرا گرفت جرأت سخن نباشد تا ا  یكس

بود كه  یپرست باز در مردم رمق وطنرجال  ديبدون محاكمه و تبع یقتلها و 

 ستيطرف مناسبت ن یاخلامروز نه تنها اوضاع د. نديقرارداد مخالفت نما با 

جهات  نيكرد و هم هيتشب اميبه آن ا توانيرا هم نم یالملل نياوضاع ب بلكه 

 تيبه اهم اي الوزراء سيرئ یرا به فكر شكار انداخته و آقا وثوق الدوله   یآقا

نموده  وسيرا مأ شانيا یطور یكنون اتيكه وضع  نيا اياند و نداشته توجه  هيقض

وطنخواه  اشخاص یبرا رايز. ندينمايانتحارموثوق الدوله  یبه دست آقا كه 

   .است یخودكش یكشمملکت 
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 الدوله وثوق نطق  - ٢  
ً يمدرس تشکرکنم وثان یجناب آقا شاتيخواهم ازفرما یاجازه م اوالً   شيپ ا
 دکترمصدق ، یواعتراضات آقا راداتيصل موضوع ودادن جواب اورودبه ا از 

  .برسانم انيبه عرض آقا یدانم مقدمه مختصر یالزم م
گذارد   یم استيس دانيکه قدم به م یبوده که کس نيا شهيمن هم یاجتهاد شخص  

 ايمشکورشدن  به  ديبترسد وهرگز نبا گرانيواعتراض د راديازا ديهرگز نبا
 نيبرا شهيهم بنده . باشد ليقا تيازاندازه اهم شياش ب یاعنشدن اعمال ومس

به صالح  کند  یفکرم سانازکارها که ان یوده ام که درانجام بعضباعتقاد 
حسن شهرت  بربادرفتن  ايازمحوشدن وجاهت  ديمملکتش هست، هرگزنبا

  .ديترس
م کرده ا تيمواقع قبول مسئول نيدتريمنطق، همواره درشد نيازا یرويبه پ و

مملکت  ووجدان خودکار کرده، هرآنچه را به صالح  دهيازعق یرويبه پ شهيهم و 
با  همه . ام کرده، بکار بسته  یمحظور عمل نيشده است آن را با کمتر یبوده و م

 ستميزلل ن از خطا و  تينعصمت ومصو یکه بنده مدع کنميعرض م نهايا
سهو کرده باشم  خود  صاتيخچه بسا که در تش. باشند ديهم نبا انيازآقا کيچيوه
متوجه مملکت   یوقت به عمد نخواسته ام ضرر چيدهم که ه یم نانياطم یول

ضررها به مملکت  گونه  نيام که از وارد شدن ا دهيکوش شهيبه عکس هم. سازم
  . کنم یريجلوگ

 
 داد قرار شدن بسته موقع در ايدن یعموم اوضاع

  یآقا که نقطه برجسته اعتراض  ١٩١٩ مقدمه، اول در باره قرار داد نيازا بعد
 کنميفکر م مطلب،  تيقبل از ورود در ماه یول. کنم یدکتر مصدق است بحث م

  .الزم باشد مختصر،  یليکه قرارداد درآن بسته شد، ولو خ یوضع زمان حيتشر
بزرگ  ۀمحترم فراموش نفرموده اند که دوازده سال قبل حادث انيآقا البته

کشمکش  نيدرا. دراروپ اتفاق افتاد) اول یجنگ جهان(یالملل نيب جنگ 
چون امکانات و  یول. خود را اعالم کرد یطرفيب رانيدولت ا ،یجهان بزرگ 
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هرکدام  اصمنشده بود، دول متخ ینيب شيپ یطرفيب نيحفظ ا یالزم برا  ليوسا
جنگ  یدانهايمختلف کشوررا به م یوگوشه ها ما را نقض یطرفيب یطرف از

دولتها،   یبه علت ناتوان ز،يمملکت وافراد ملت ن یاسيس یگروهها. ندکرد لتبدي
 روز غاتيتبل درخاک کشور، وباالخره به علت  یاجنب یروهايبه علت حضورن

انتخاب کردند  خود  یبرا یخاص استيو س یهرکدام خط مش ان،يافزون خارج
. رشددرسراسر کشو  ینوع  آشوب وهرج و مرج فکر کي شيدايبه پ  یکه منته

 ليتشک اديزحمات ومخارج ز مملکت که با  یتيو امن ینظام  یروهاين جه،يدر نت
و  یو خود سر یوغارتگر یدزد و  یو اغتشاش و ناامن ديشده بود ازهم پاش

 یتهران قوا نيکه درهم یحد مملکت را فرا گرفت به  یچهارسو ان،يطغ
ً مدع یودستگاه آدم کش زميترور از  ميحاال بگذر! شده بود تيحاکم  یرسما
مردم  یهايو گرفتار هايکه بدبخت ،یمسر امراض  ريوبا، و سا ،یگرسنگ ،یقحط

  .کرد یم ديرا تشد
کردن  چاره ليو وسا یوقت ته یدست دولتها ها،يبدبخت نيدرمقابل تمام ا  

شد  که اکنون ذکر  یعيبر اثر وقا یداخل یاتهايمال. مفقودبود ثيازهرح مشکالت 
 یرو  ،یکشور، بواسطه فلج شدن بازرگان یگمرک یو درآمدها وصول مانده، ال

توسل به   یحت ،یديعا وعهرن نيتأم ،یطيشرا نيو درچن. بود دهينقطه صفررس
مراحل  نيمتريوخ و  نياز حساستر یکيدر. بودرمقدوريغ انيوام گرفتن ازخارج

مملکت  یو  بدبخت اش نا معلوم ،  جهيدوره که جنگ اروپا هنوز ناتمام، نت نيا
گرفت وبه حکم  بنده زمام امورکشوررا بدست  نيبود، ا یدرقوس صعود

 یالبته ازگران!. تحصيل کند خود یبرا یديجد یها یشد که بدنامرمأموريتقد
آغاز کردم، سرانجام پس  را که به عهده گرفته بودم  یوکار دمينترس تيبارمسئول

به  ،یزار سلسله نا گفتنه و تصادم با  ،یاز تحمل زحمات و مشقات شبانه روز
سرکوب  ،مهمات، قلع وقمع اشرار اسلحه و هيمملکت، ته ینظام التيتشک ديتجد

خوار  نيکشور را سلب  کرده بودند، تام  تيدراز امن انيکه سال یانياغيکردن 
مملکت را  یو نظام یادار یتوانستم چرخها موفق  شدم و  ره،يو غ یبار عموم

جنگ اروپا هم  ن،يب نيدرا. باره به کار اندازم ود دو که مدتها از کار افتاده ب
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 یاجنب یافت اما کشورما هنوزسنگر قوايخاتمه  جنگ اروپ  یبل. افتيخاتمه 
 نيا یاز هرنوع که تصور شود، استقالل و هست ار،يبس  ديبود و مخاطرات و شدا

 یزيچ فزود،يجنگ، اگرهم به مشکالت موجود ن انيپا. کرد  یم ديمملکت را تهد
  .سابق نکاست هم از مشکالت 

کمک   افتيرفع آنها به در یبود که برارکشوريدامنگ یاقتصاد ديشد یهايگرفتار
  .  ميبود ازمندين یخارج

ممتنع  ا،يدن یتوجه به اوضاع آنروز ،بایهر نوع استمداد ازمراکزخارج  
که  یدرمراکزصلح عموم ما ندگانينما تيوفعالديرس یمحال به نظرم و 

سازند  رانيا متوجه وضع فالکت بار بزرگ جهان را یدولتها دنديکوش  یم
  یحساس  یراه وما را برسر د یمل صالياضطرارو است. دينرس یبه جائبدبختانه 

و از معرکه   ميحوادث کن ميمملکت را تسل ستيبا یم  ايکه  یمعن نيقرارداد به ا
قدرت داشت به ما  توانست و  یم خيکه در آن تار یبه تنها دولت نکهيا اي ميزيبگر

 کمک کند
  .ميآور یرو) انگلستان یعني(  
 نکهيبه ا نيقيبلکه با علم  ،یهم بدون اعتنا به مالحظات شخص نجايدرا  

مخالفان قرارخواهم گرفت آنچه را که معتقد  ديحمالت واعتراضات شد مورد 
محظورين  داشتم اقل دهيبه صالح وصرفه مملکت است، آنچه را که عق بودم 
با   یبه عقد قرار داد ،، انتخاب کردم و پس از چند ماه  مذاکره و تبادل نظراست

  .انگلستان، که مورد اعتراض معترض محترم قرار گرفته است، موفق شدم
  

  :قرارداد تيماه
 يیقسمتها . ميقرارداد حرف بزن تيهم  در ماه یمقدار د،ياگر اجازه بفرمائ حال

قرارگرفته،  معترضان  ديمورد تنق شتريالظاهر ب یه علک ١٩١٩از قرار داد 
  :نهاستيا

لزوم  دهد که هرتعداد مستشارو متخصص که  یوعده م) انگلستان( متعاهد دولت
مستشاران و   نيثابت شود به ما بدهد و همه ا نياستخدام آنها با توافق نظر طرف
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ً يکه مستق يیمتخصصان طبق کنتراتها خدمت  یشود برا  یبا خود آنها بسته م مأ
در خصوص لزوم  بوده و  یطرف کي یپس چون تعهد اول. شوند رياج رانيدرا

عدم توافق  اياستخدام،  عدم  یشرط  شده، و برا نياستخدام هم توافق نظر طرف
مزبور از طرف ما، تنها  تعهدات  ینشده، عدم اجرا نيمع ینظر، حکم خاص

که در  یتعهدات ريوام و سا اخذ  ليز قبا –قرار داد گريد طيشرا یاش انتفا جهينت
 یعنيتوانسته است باشد،  یم  -آن، آمده است  مهيضم همراسل ايمتن قرارداد 

معترضان و مخالفان قرار داد طالبش  شده که  یم یمنته یجيخالصه به همان نتا
  .شده است یمترتب نم حقاً بر آن  یگريفاسد د یهستند و تال

دولت  یاياول انيستشارها که موقوف به توافق نظرمم اراتيراجع به اخت اما
نداشته،  تيمدخل)انگلستان(دولت متعاهد یخودآن مستشارها بوده، و رأ و 

جاها اجرا شده است وآن دسته  یليدرخ شياست که مدتها پ یبيهمان ترت  نيا
ترتيب  نيبه هم تندهم که درحال حاضر درکشورما هس یمستشاران خارج از 

  .اند شدهاستخدام 
داشته  قرار داد وجود  نيطرف نيب شهيهم یتفاهم ضمن نيازمراتب فوق، ا گذشته
در  نجانبيا که خود  یهائ هيواعالم نيطرف یرسم هيانيو بعداً هم طبق  ب  - است

قرار داد منوط  یقطع  یکه اجرا –شده است  ديتاک شيصادرکرده ام رو خيآن تار
  .ودهد بخوا رانيا یمل  یمجلس شورا بيبه تصو

تاريخ،  ازمواد آن درهمان یبعض یمبرم کشور، اجرا یازهاياگربه علت نو
رد  بود که در صورت  یهيقرارداد شروع شد، بد یبالفاصله پس از امضايعنی 

 یخود قرارداد صورت گرفته بود به   یکه بر مبنا یشدنش درمجلس، هراقدام
   .رفت یم نيخود از ب

 
  :قرارداد یقيحق فلسفه

کرد،   جابيکه انعقاد آن را ا یمهمتر و بزرگتر ليقرارداد، دال یقيفلسفه حق اما
در  بودند و  ليدخ) بسته شدند قرارداد(  انيجر نيکه در ا يیعلت و معلولها

عامل  که  ینکته اصل نيکشور ما اثر گذاشتند، باالخره خود ا یاستهايس رييتغ
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 اناتيب تند که هم از حوصله هس یمسائل نهايعمده لغو قرارداد چه بود، همه ا
 نيهمه ا انشاء هللا . ستيمن خارجند و هم مصلحت وقت در گفتنشان ن یامروز

بازتر و   یفاش خواهد شد و مردم با فکر استيدرآثار محققان س یروز قيحقا
   .روشنتر در باره آنها قضاوت خواهند کرد

 
  قرارداد العمل حق رهيل هزار یس و کصدي عوموض

فرمودند،  دکتر مصدق اشاره   یهم که آقا رهيهزار  ل یو س کصديه آن راجع ب  
 دهيبابت رس  نياز ا یزيچ شانيتوانم عرض کنم که اگر به خود ا یقدر م نيهم

ام، عالوه بر  کرده  افتيدر یوجه نياست و اگر مسلم شود چن دهيبه بنده هم رس
و  راداتيتمام ا . مبپرداز)ردوبراب(= آنکه حاضرم غرامات آن را به اضعاف 

 نکهياما ا) حيتوض(  . دانم یدکتر مصدق را هم  بر خود وارد م یاعتراضات آقا
 یکشور را متالش یاسيس مردم را خراب و احزاب   یفرمودند بنده اخالق عموم

معلول علل و  یدرهر مملکت خدمتشان عرض کنم که وجود احزاب  ديکرده ام، با
   .ديآ  یهم به وجود  نماحزاب  ،عوامل  موجود  نباشد

  
 خاتمه

جلب  حساس  یدانم خاطرمعترض محترم را به نکته ا یمناسبت نم یدرخاتمه ب  
 یآموز که به کار یدر مدت استيعلم س انياست که غالب مبتد نيکنم و آن ا

 یم »  یاسيوجاهت س ليتحص« یبرا یدوره اختصاص کياشتغال دارند 
خود   یول. تنددوره هس نيمشغول گذراندن ادکتر مصدق  فعالً  یگذرانند وآقا

کالس   نيا ماتيگرفتم، از تعل استيبه ورود در صحنه س ميکه تصم یبنده موقع
ً يصرفنظرکردم و مستق یبکل یاختصاص  ليدل نيهم و به . به کالس باالتر رفتم ما

  .مغلوب گردم با جناب دکتر مسابقه بگذارم،  یبيکنم اگردرفن عوام فر یفکرم
 یعال مصالح  یکه پا یدرموارد: کنم یسئوال م) دکترمصدق یآقا( شانياز ا اما

ً کنار بگذار ستيبهتر ن ايمملکت در کار است، آ شاگرد  و  ديآن کالس را موقتا
    ]١[»د؟يبنده بشو
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  ١٩١٩ قرارداد امضاکنندگان سرنوشت◀
 

 ميندازيب قرارداد  یرانيهم به سرنوشت امضاکنندگان ا یاکنون بهتر است نظر« 
کرده  افتيدر  رانيبه ا ینظام مستشار ليتحم  یکه  برا یازآن حق العمل مينيو بب

به . گرفته شد زمان ازآنها پس   یهمه آن پولها درط انه؟يبردند  یسود ايبودند آ
تومان رشوه  چهار صد هزار  سيگلان یکه مقامات خزانه دار یمعن  نيا

کسرکردند و رضا   رانيا یازدرآمد نفتپرداخت شده به رجال عاقد قرار داد را 
الدوله و صارم  مبلغ کسرشده را از وثوق الدوله و نصرت  نيا نيشاه هم ع

جالب و عبرت   اريمورد بس نيزاده در ا یخاطرات تق. کند یالدوله وصول م
  :است زيانگ

 کي او . درلندن بود یتياز طرف دولت خودمان مأمور ١٩٢۴دربهارسال .... « 
  بيترت  یسيوانگل یرانياز رجال ا یجمع یبرا رانيدرسفارت ا یهارروز نا

در آن  که  رانيا رسابقينخست وز(هم وثوق الدوله  یهمانيم نيدرا. داده بود
 یکه برا درتهران  ايتانيبر رمختاريلورن، وز یوهم سرپرس) درلندن بود خيتار

را  زهايم دف، به حسب تصا. به لندن آمده بود، هر دو دعوت  داشتند یمرخص
وثوق  یجا لورن درکنار من افتاده بود و  یسرپرس یبودند که جا دهيچ یطور

  .قرار داشت زمايم یآن طرف تر روبرو یالدوله هم چند صندل
ادعای چهار ميليون   شياز مدتها پ سهايکه انگل ميرا بگو نيعنوان مقدمه ا به

حفظ   یدرزمان جنگ برا مبلغ نيگفتند ا یکردند و م یمخسارت ازدولت ايران 
. کرده اند خرج  ران،يبه ا هايو آلمان هاياز تهاجم عثمان یريو جلوگ رانيا یطرفيب

رفت و  ینم ادعا  نيبارا ريز)  رينخست وز یرضا خان پهلو( البته سردارسپه 
 یمصارف نظام  یبرا رهيل ونيليده م یدر زمان جنگ روز سهايگفت انگل یم

  .مخارج حساب  کنند را هم جزء همان  ونيليچهار م نيکردند و ا یخود خرج م
باز  مطلب را  نيلورن دوباره سر ا یسر پرس. ميناهار نشسته بود زيروزسرم آن

به دو  کرد و گفت من دولت متبوع خود را حاضرکرده ام مبلغ مورد مطالبه را 
اصال  نرايا است که دولت  نيما ا یمن گفتم حرف اصل. دهند ليتقل ميو ن ونيليم

 ديخاطر ما نگرفت را به  هايو عثمان هايآلمان یشما جلو. داند ینم ونيخود را مد
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و از  دييايحال ب. ديکرد کاررا  نيازحمالت آنها به هند ا یريجلوگ یبلکه برا
 یقلم درشت باطله رو  کيجنگ  ۀآنها پس ازخاتم. ديکن ديتقل کهايعمل بالشو

کار را  نيشما هم هم . و پرونده را بستند دنديکش رانيتمام مطالبات خود از ا
مطالبات خود چشم  که آنها اگراز  دياما فراموش نکن: لورن جواب  داد. ديبکن
  .هم زدند گرانيخود به د یهايتمام بده ريز دند،يپوش

رجال  که به  يیحاال مطالبات زمان جنگ به کنار، راجع به آن پولها: بعد گفت   
تومان به  ما جمعا چهار صد هزار  د؟ييگو یه چه معاقد قرارداد پرداخت شد

 یخود را م طلب  نکيو ا ميوثوق الدوله و نصرت الدوله و صارم الدوله داده ا
که طلب  ديا پولها را داده  نيا رانيا یگفتم مگر شما توسط دولت کنون. ميخواه

دم شماست آ  فهيوظ نيگفت ا. ديريخودتان بگ ديبرو د؟يريخودرا از ما پس بگ
  .ديبرگردان و مبلغ وصول شده  را بما  د،يپولها را وصول کن د،يبگذار

گفت و وثوق الدوله که  یبلند م یحرفها را به صدا نيلورن، ا یپرس سر
  !...ديشن یاو را تمام و کمال  م ینشسته بود، گفته ها زيطرف م آن 

بودم  اش  يیدارا ريچندسال بعد که وز. ديگذشت ورضا شاه به سلطنت رس زمان
پول ) بود مقصودش حضرات سه گانه (حرامزاده ها  نيا: روزبه من گفت کي

 یقدرت خيتار  نيشاه در ا. ديبه خزانه دولت برگردان ديگرفته اند و با سهاياز انگل
مامور شدم پولها  خالصه من . برد یم شيکرد، پ یرا اراده م یداشت که هرکار

  .و گرفتم رميرا پس بگ
 ميحاضر ما : من وگفت شيآمد پ) صارم الدولهرزايبرادراکبرم(رزايم نيغالمحس

به اقساط  ديبده اجازه . ميندار کجايقدرت پرداخت آن را  یول ميرا پس بده پول
صارم الدوله گرفته  را که  یهزارتومان رشوه ا کصديموافقت کردم و . ميبپرداز

  .ختميدولت ر زانهبه خ نايبود درچهارقسط پس دادند که ع
او افتاد  یدست و پا یرفت رو. بود قياما نصرت الدوله با ذکاء الملک رف  

 یول. سيسپس گذاشت ورفت پار. نگرفتم یزيندارم و چ یزيمن چ که 
هزار تومان رشوه  کصديبود و آن   دهينبخش یتشبثاتش سود دميبعدها شن چنانکه 

  .ازش پس گرفته بودند را 
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مخصوص دفتر سيشکوه الملک که رئ نامداشت به  يیالدوله، پسرعمو وثوق
شاه  رضا شيروز دردربارپ کي. بود بيخوب ونجاريبس  یو مرد رضا شاه

عموزاده من  نيا: آمدن ازاطاق شکوه الملک به من گفت رونيموقع ب .بودم
نرفته،  يیجا  یدرست است که پول را گرفته ام، ول ديگويم) وثوق الذوله ( 

و حاال حاضرم همه  دميامالک خر انس،يمانتو یهمه اش را از صراف چون 
را که  یهزار تومان ستيقبول نکردم و آن دو. امالک را به دولت برگردانم آن 
گذشت و شکوه الملک دوباره  یچند روز. گرفته بود پس گرفتم سهايانگل از 
هزار تومان ،  ستيدو یبه جا ديوگ یم) وثوق الدوله(ميمن که پسرعمو شيپ آمد 

 ً دو هزار  آن دييو دو هزارتومان برگردانده شده، دستور فرما ستيدواشتباها
جواب  تلخ شد و اصال  یليحرف، اوقاتم خ نيازا. اضافه را پس بدهدتومان 

دهم و  ینم گفتم  ست؟يچ ماتيو تصم ديگوئ یباالخره چه م: ديدو باره پرس. ندادم
   )٩(» .دولت نهخزا هزارتومان رفت به  ستيمبلغ دو یآن دوهزارتومان هم رو

الدوله  بعد ها به گفته صارم الدوله، سردارسپه معادل مبلغ مزبور را از صارم  « 
  ]٢[ )١٠(».گذارد  عهيلندن ود یو نصرالدوله گرفت و به حساب  خود دربانکها
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     : مآخذ و توضيحات◀
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تاريخ « حسين مکی -  ١٣۴۵االول مجلس  شهر ربيع ١٣مطابق   ١٣٠۵شهريور ماه  ٢٩شنبه 

  ١٨٨تا  ١٧٨و  ١۶٧ا ت ١۵١، صفحات  ١٣۶٣ –جلد چهارم ، نشر ناشر » بيست سالۀ ايران

  . با دکتر مصدق عموزاده  هستند )  آقا(ميرزا حسن مستوفی الممالک * 

  :سدياالسالمی دربارۀ نطق وثوق الدوله می نودکتر شيخ توضيح اينکه * 
ه های بعد از يوثوق الدوله در اينجا خلط مبحث می کند چون درهيچ کدام ازاعالم«  - )١

اشاره نشده و در متن قرارداد هم ) لزوم تصويب قرارداد در مجلس( قرارداد به اين موضوع 
نکته مورد نظر فقط يک . ستماده يا تبصره ای  راجع به اين موضوع خالی ا جای هرگونه

م در چهار چوب يک مصاحبه مطبوعاتی که قرار بود بعداً در روزنامه رعد هبار، آن
و سرپرسی کاکس مطرح شد و کاکس جواب داد که دولت  منتشرشود، ميان سيد ضياء

انگلستان تصويب شدن قرارداد را در محلس، نوعی امر تشريفاتی تلقی می کند وعقيده دارد 
  ر داد مزبور ازهمان لحظه ای  که امضا شده قّوت رسمی قانونی پيدا کرده است که قرا

دومين خلط مبحث وثوق الدوله، همين استدالل نارسايی است که در اين مورد به کار   – )٢
( او جواب ايراد بسيار صحيح  دکتر مصدق را ابداً نمی دهد که اگر طرف متعاهد. می برد

که به علّت اعزام مستشار ودادن مهمات و اسلحه وغيره متحمل مدّعی می شد ) انگليستان
ضررهايی شده است، يا اينکه خود آن مستشاران مدعی می شدند که  بر مبنای درخواست  
دولت ايران، از سمتهای مهّمی که در لندن داشته اند استعفاد داده و از اين حيث متحمل  

  سارات را بپردازد؟خی ، می بايست آن خسارتهای هنگفت شده اند چه  کسی يا چه مقام
مردم ايران اکنون بهتر می توانند  ١٩١٩با انتشاراسناد رسمی مربوط به قرارداد  -) ٣

زوايای تاريک قرار داد را به بينند و به  درستی موضع  دکتر مّصدق که از منافع  ملی و 
.   قضاوت نمايند ١٩١٩حقوق  ملت ايران دفاع کرد ودر بارۀ شخصيت عاقدان قرارداد 

انگليسی ها برای تسهيل امضای «بنا بر اسناد وزارت خارجه انگليس ، بعنوان نمونه 
ميان ) که به پول آن زمان مبلغ بسيار هنگفتی  می شد( قرارداد، مبلغ چهار صد هزار تومان

  :سه وزير عاقد قرار داد به شرح زير تقسيم کرده بودند
٢٠٠                                           )     وثوق الدوله( نخست وزير     تومان ٠٠٠

١٠٠)                  شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله( وزير خارجه    تومان ٠٠٠
١٠٠)                      شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله( وزير دارائی    تومان ٠٠٠

کاکس دستور داده شد حتی المقدور چانه بزند تا  پيش از تقسيم اين پولها، از لندن به سرپرسی
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کاکس در تلگراف مورخ چهاردهم اوت . شايد حق العمل وزرای رشوه گيررا تقليل بدهد
  :خود جواب  داد ١٩١٩

حد اعالی موفقيتی که در اين کار نصيبم شد پائين آوردن مبلغ مورد مطالبه به چهار ...«
صد و سی و يک هزار و صد و چهل و هفت ليره و صدهزار تومان بود که معادل است با يک

از لحاظ رعايت انصاف اين موضوع را محرمانه بايد به اطالعتان ...يازده شلينگ و نه پنس
برسانم که در قضيه مطالبه پول، خود وثوق الدوله آنقدر پافشاری نداشت که آن دو وزير 

  ) ۵(» ....لب آوردند که حقيقتا جانم را به) نصرت الدوله و صارم الدوله( ديگر
جلد دوم، نشر گفتار،  - » سيمای احمد شاه قاجار«  جواد شيخ االسالمیدکتردمحم ) ٢و )١:منبع

  ٣۵۶ص  – ١٣٧۵
    ۴٧تا  ۴۶صص همانجا ،  –) ٣
  
» زندگينامه مصدق« به نقل از سلسله مقاالت» ١٩١٩قرارداد سرنوشت امضاکنندگان « -  ٢
     ١٣٩٢مهر ١۴تا  ١،   ٨٣٧اسالمی در هجرت شماره  ، نشريه انقالبازجمال صفری ٨۶ -
   

 : پی نوشت ها 
به نقل  (  – ۵٢ص   – ١٣۶ –نشر ناشر –چلد پنجم  -رانيساله ا ستيب خيتا – یمک نيحس  -١ 

  ) بهار یملک الشعرا  ادياز مقاله زنده 
و  یقتصادتحول ا  خيدر تار یريس( و نقش مدرس  رانيا تيموقع –صدر  یابوالحسن بن -٢ 

   ١٣۴  ص    – ٣۵۶انتشارات مدرس آذر –) رنيا یعيو طب یاسيس
انتشارات  - یدهباش  یبکوشش عل –عبرت  نهييآئ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س – ٣ 

   ۵۶۴ص  – ١٣٧٨سخن ، 
  ۵۶٧ص  –همانجا  – ۴ 
  ١۵٩ ص – نيپرو  یناشر  بنگاه مطبوعات–یعصرطالئ گرانيباز - یخواجه نور ميابراه -۵ 
جلد  – سيانگل و  رانيا ١٩١٩در باره قرارداد  -ايتانياسناد محرمانه وزارت خارجه بر – ۶ 

   ٣١٩ص  – ١٣۶٧   – هانيانتشارات ک  -  یاالسالم خيترجمه دکتر جواد ش –اول 
افشار و کاوه  رجيا به کوشش   -خاطرات مهاجرت  –) الملک ديوح(  یبانيش نيعبدالحس -٧ 
   ۶٠ص   - ١٣٧٨، رازهيات شانتشار – اتيب
صص   -سيانگل و  رانيا١٩١٩درباره قرارداد  - ايتانياسناد محرمانه وزارت خارجه بر -  ٨ 

   ٣١٩تا  ٣١١
   ٣٢۴تا  ٣٢٠صص  –همانجا  – ٩ 
   ٧۴ص   -عبرت  نهييآئ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س  - ١٠ 
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   سوم فصل
  

  دولت قوای و ومیعم جنگ از پس تهران : آبادی دولت يحيی   
  

اوضاع و احوال  سياسی و » حيات يحيی « يحيی دولت آبادی در کتاب 
   :اجتماعی آن زمان را  اينگونه شرح می دهد

 از نگارمشب بتهران تبريز راه حال از ئی شمه تهران اوضاع نگارش از پيش 
 هدوليع و ها قافله آمدورفت محل سالهاست كه شاهراهی زنجان نزديكی تا تبريز
 مملكت راههای ناهموارترين از يكی ميباشد داخل و خارج محترم رجال و دولت

 مرور و عبور و عمومی جنگ انقالب داشته ذاتی خرابی تبريز راه است ما
 است افزوده آن خرابی بر نيز انگليس و ترك و روس مختلف قشونهای

 قسمتی و كرده توقف آذربايجان در ترك عساكر كه آخر ماه چند در مخصوصا
 دو از است متوقف زنجان در كه انگليس قشون و است رفته بتهران رو آنها از

 .اند نموده خرابتر را راهها ديگری از جلوگيری برای طرف
 برميخورد بسيار بمشكالت راه اين از ارابه با كردن عبور كار كه است اين

 .باشد بوده هم شديد بارندگيهای با مصادف كه خاصه
 سال قحطی بواسطه كه باركش حيوانات بسيار الشه راه عرض سكنه بی دهات
 ميشود ديده راه ميان در بلكه و اطراف در قدم هرچند در غيره و ناامنی و پيش

 پريشان احوال بضميمه قصبات و دهات نزديك در شده احداث تازه قبرستانهای
 ديده دهات در گاهی اگر ستمديده مردم كوچك و بزرگ و مرد و زن انگيز رقت
 .است تأثرآور ۀحقيق بگيرند سامانی و سر ميخواهند تازه كه شوند
 اطاقهای در اموات نعش كه ميشود ديده دهاتی زنجان و تبريز راه در آری

 مختلف بنقاط عمومی نظر اگر و شده جانوران خوراك و است مانده آنها ويرانه
 جنگ سايه در ما بيطرف مملكت جای همه كه ميشود ديده شود انداخته مملكت

  .است درآمده تبريز راه بصورت خود حكومت لياقتی بی و اروپا
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 اوضاع بودم نديده را زنجان شهر ميرسيم بزنجان بسيار مرارت با بهرصورت
چيزی   آنجا در تازه تمدن آثار از و است ويران و خراب ولی نيست بد آن طبيعی
 آن در جديد بسبك آخر سالهای در كه ابتدائی مدرسه سه دو مگر نيست نمودار

 .است شده دائر
 را آنجا جديد های مدرسه شدگان تربيت از بعضی مانده شهر آن در روز دو يكی

 شهر باين تهران از اين از پيش سال چند كه را آنها مدير زحمت كرده امتحان
 .كردم تقدير است نموده انتخاب كار اين برای را او خود نگارنده و است آمده
 اين است رسيده بآن بيشتر تصرف دست و هموارتر طبعا بتهران زنجان راه

 ديدن از كه تأثری و ميرسانيم بتهران را خود كمتری مشكالت با كه است
 زنجان در آنچه از كمتر ميگردد حاصل مردمش پريشانی و قزوين شهر ويرانی
 .نميباشد است شده حاصل

 اين كار و بحال نظری بوده دور نجاآ از كه سال چند از بعد رسيده بتهران اينك
 بسيار بدبختيهای توارد گذشته سال غالی و قحط مينمائيم مردمش و شهر

 راستی است كرده كم را تهران جمعيت ربع شايد گوناگون مسری مرضهای
 .است نمايان آن جمعيت كسر و شده خلوت تهران
 وضع باز است شده كم آن بيچاره و فقير مردم از كثير جمع اينكه با تهران
 فقراء اغنياء و اند مرده فقيران آری است انگيز رقت بازارش و كوچه در فقيران
 .اند گشته

جمع در امريكائيان مختصرهمراهی كه است افتاده آميزی فالكت بحال تهران
 .ميآيد بنظر بزرگ آن فقرایآوری 
 حرص روح كه است اين شده وارد كه بدبختی بزرگتر آخرين درسالهای بتهران

 وی كالبد در شديدی بدانديشی و بدگمانی روح شقاقی و نفاق روح آزی و
 كرده پرواز شهر اين از حقيقت و عاطفت فرشته گوئی و است شده حكمفرما

 .است نشسته وحشتناكی بصورت نادرستی و بيرحمی اهريمن آن بجای
 بلند بآفتا مانند خود سر باالی را اروپا تمدن جوان تهران عمومی جنگ از پيش
 صفحه ميكرد تصور و برساند آن بدامان را خود دست ميكوشيد و ميديد پايه
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 را اروپا بالجمله و مرحمت و محبت از است مملو و عاطفت از است پر اروپا
 مدلل را تصورات اين بطالن عمومی جنگ ميدانست انسانيت و سعادت مهد

 از ئی پرورده نيز روپائيانا و عالم همين از ئی قطعه هم اروپا كه فهمانيد و داشت
 اروپا روحيات برابر از را ئی پرده عمومی جنگ . خاكند و آب همين پروردگان

 محقق باالخره و نداشت امكان پرده آن برچيدن قوی دست اين با جز كه برچيد
 بماديات را مردم آن كه اندازه همان اروپا صنعتی و علمی ترقيات كه گشت

 .است نموده دور انسانی مراحم و روحانی عواطف از كرده عالقمند و نزديك
می  خود تعالی سرمشق را اروپا تمدن كه درافكاراقوامی حقيقت اين انعكاس
 تهران خصوصا و ايران بگوئيم اگر پس مينمايد بدی اثر چه است بديهیدانستند 

 گمراهی پرتاب در را خود اروپا مدنی و روحی احوال شدن پرده بی از جوان
 كه عمومی فاقه و فقر بضميمه آمد پيش اين اثر در و است كردنی باور انداخته
 .است نداشته مانندی پيش از كه ميشود ديده عاطفتی بی و امانتی بی يك رويداده
 هرچه مخصوصا و آخر سالهای در هم خارجی و داخلی سياست اوضاع تاريكی

 .است افزوده مزبور بدبختيهای بر بيشتر آمده پيش
 تقسيم بايد قسمت بدو كنون تا) ه( ١٣٣۴ سنه اواسط از را ايران یخارج سياست

 روس سلطنت برهمخوردن از پيش انگليس و روس مشترك سياست اول كرد
 مزبور سلطنت همخوردن بر از بعد آنها از هريك منفرد سياست دوم و تزاری
 در عثمانی و آلمان تحريكات دست شدن كوتاه از بعد ايران خارجی سياست

 بقوه يافت اختصاص العرب ۀجزير بر انگليس تسلط بواسطه مملكت غرب
 هم را مركز اطراف كه شمال و مشرق كه ترتيب باين انگليس و روس مشترك

 هريك آمده در انگليس نفوذ تحت جنوب و مغرب و روس نفوذ تحت بود شامل
 يكديگر برای مركز در هردو و ميكردند كارروائی خود برای خويش قسمت در
 قوای با انگليس و ميكرد دخالت خود قوای با روس كه بود اين داشت كه قیفر

 .هندی و انگليسی نفرات بعضی با گاهی و خود صاحبمنصبان بدست ايرانی
 جيره و معنی بی بود صورتی تهران مركزی حكومت اينحال در است بديهی

 بود خوشدل و نداشت ئی چاره آنها از فرمانبرداری جز كه بيگانگان از خواری
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 تومان هزار سيصد ماهی كه بود خشنود و نشده سلب او از سلطنت عنوان كه
 .بنمايد خود كار بعاقبت فكری آنكه بی ميرسد باو زحمت بی

 فاتح جنگ در انگليس و روس مخالفين اگر ميكردند تصور مليون حال اين در 
 از كه بود اين شد خواهد خالص ستيزه حريف دو چنگ از آنها گريبان گردند

 يك تا و قسمت يك در هم مهاجرت موضوع چنانكه ميكردند شادی آلمان فتوحات
 .است بوده مربوط احساسات بهمين اندازه

 فشار تنگنای در و حيرت ظلمت در ستمديده ملت و داشت ادامه احوال اين
 حوادث دست تا بود گرفتار پرستان بيگانه تعديات و بيگانه مختلف سياستهای

 .برهمخورد تزاری سلطنت و شكست درهم را او قفس جانب يك روزگار
 بر ايرانيان دل از بكلی را خارجه ترس ميبايد تزاری سلطنت برهمخوردن

 پای زير از بتوانند را خويش گليم بدهد جالدت و جرئت بآنها ساخته طرف
 قصور بواسطه متأسفانه اما نمايند قيام خود استقالل بپای كشيده بيرون هربيگانه

 خالی مواقع انگليس نظامی قوه مملكت كاركنان انگاری سهل و دولت ياستس
 سياست نفوذ زير ايران سرتاسر و كرد اشغال بفوريت را روس قوای از شده

 .آذربايجان مگر آمد در انگليس
 نزديك بسبب و انگليس قدرت مواقع از بودن دور بواسطه آذربايجان تنها آری
 نفوذ دائره از آنديار در عساكرعثمانی و قفقاز راه از آلمان سياسته ب بودن

 شد نوشته پيش فصل در چنانكه عثمانی نظامی قوه باالخره و ماند بيرون انگليس
 و ترك عسكر دو ميان در قافالنكوه نشسته آذربايجان در روس قوای بجای

 عمومی جنگ متاركه بواسطه تركان كه وقت اين تا ميگردد فاصله انگليس
 از نظامی بقوه احتياج بدون و مزاحم بی انگليس سياست كرده تخليه ار آذربايجان
 با خارجی سياست در هم آذربايجان و ميگردد تبريز وارد گذشته قافالنكوه

 .ميشود همرنگ ديگر اياالت
 از پيش و تزاری سلطنت برهمخوردن از بعد ايران در انگليس سياست اما و

 شديد كشمكش و روسيه در شويكیبل حكومت تأسيس ابتدای از جنگ متاركه
 با ايران همجوار روسيه قسمتهای مخالفت و دولت آن با فرانسه و انگليس
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 با متفقين و انگليس از كه مساعدتهائی با استقالل تحصيل برای مسكو حكومت
 وسيعی ميدان آن شمال و مشرق مخصوصا و ايران است بديهی ميديدند خود

 .اقتصادی و نظامی مسائل و بازی سياست برای ميشود
 جنوب در قوه وجود بسبب انگليسان چونكه بلی شمال و مشرق مخصوصا گفتم
 در كه نظامی عمليات با و بودند خاطر آسوده جا آن از آنها قدرت تحت در

 حكم در هم را ايران مغرب و نداشتند نگرانی هم مغرب از ميكردند عرب عراق
 .ميكردند تصور النهرين بين

 اجرا را خود سياسی نقشه كرد شروع تازه شمال در -شمال و مشرق اما و
 هنوز بلشويك روس عمليات چون و گردد كامياب اندازه چه تا ديگر ميكنند

 بقوای كه مساعدتی با ميدهند احتمال انگليسان و است نرسيده آذربايجان بسرحد
 برچينند شده ناچيده تمام را بلشويكی بساط بتوانند ميكنند روسيه در بلشويك ضد
 از خراسان در اما نميكنند نظامی عمليات عجالتا آذربايجان در كه است اين

 بانی ديده بدقت بلشويكها مقابل در را هند راه و ميبينند تهيه هندی و انگليس قوای
 عمومی جنگ اوائل در نمائيم اشاره هم گيالن باوضاع است الزم اينجا مينمايند

 .جنگل قوه اما دولت قوه ديگر و جنگل قوه يكی بود قوه دو گيالن در
 ميرزا رياست تحت در غيره و گيالنی مجاهدين از ئی قوه گيالن جنگل در

 .شد تشكيل تزاری روس تجاوزات ضد بر خان كوچك
 ميان بظاهر سالش وقت اين در است گيالن مجاهدين از يكی خان كوچك ميرزا
 انبوه صورتش و رس موی چرده سيه بنيه قوی مرديست است شصت و پنجاه

 عالم دوستدار سلحشور خواهی سالمت و صلح عين در و نيكو اخالق دارای
 خودی استبدادی حكومتهای مخالف و ايران آزادی و استقالل طرفدار و اسالميت

 اقامتگاه را گيالن جنگل آورده فراهم مجاهدين از ئی قوه شخص اين بيگانه و
 است نموده تنگ بايران را روس یكش قشون راه خويش بخيال داده قرار خود
 ميشده تشويق بوده بادكوبه در كه اسالم اتحاد مجمع از بيشتر شخص اين

 در هم آلمانها اند داشته توجه بوی هستند اسالم اتحاد طرفدار كه هم عثمانيان
 قوه تشجيع در اند ميكرده انگليس و روس ضد بر ايران در كه تحريكات ضمن
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 كه نظامی استفاده وجود با خان كوچك ميرزا ولی اند هنداشت كوتاهی نيز جنگل
 را بيگانه نميداده دست از را خود اسالميت و ايرانيت است مينموده آنها از

 روسها چنانكه باشد بوده هركه است ميدانسته بيگانه
 با هم گاهی نخورد را آنها فريب و بياورند بدام كرده تطميع را او خواستند مكرر

 را آنها و ميشد طرف ميآمدند جلو امتحان برای كه روس ونقش از دستجاتی
 ايرانی قوه يك ديدار عاشق كه هم خواهان وطن از زيادی عده مينشانيد عقب

 .بودند متوجه بآنجا و دلخوش جنگل تشكيل از بودند خالص
 روس قشون از گيالن شدن تخليه و تزاری حكومت برهمخوردن از پس

 مانع جنگل قوه ولی بگردند روس جانشين نيز يالتا آن در خواستند انگليسيان
 انگليس قشون باالخره نموده خورد و زد انگليس قشون مقدمه پيش با مكرر شده
 را آنجا قوه و بزند برهم را جنگل اجتماع نتوانست بود رفته بگيالن كه اندازه آن

 با دندميبن معاهده باهم كه دولت دو مانند انگليس مأمورين ناچار نمايد منحل
 خود بحال را آنها بسته ماده چند ضمن در قراردادی جنگل قوه رئيس نماينده

 هركه را خارجه و نميشود بلشويكها دست آلت قوه آن كه دانستند چه گذاردند
 .ميداند خارجه باشد

 نقاط بعض و انزلی و رشت در كشيده دست جنگل بقوه تعرض از انگليسيان
 و قفقاز بآذربايجان رو اين از ذاردهگ قشونی خزر دريای اطراف ديگر

 خود بخيال بادكوبه نفت معدنهای بروی انداختن دست برای يافته راه گرجستان
 .آوردند بدست نزديكی وسيله

 از تن چند آن اعضای كه حكومت يك از بود عبارت گيالن در دولت قوه اما و
 اين آنها همرنگ گيالنيان از معدودی و بودند تهران گرد خيابان عياش بولهوسان

 كردن تفتين در ميپرداختند كردن مداخل و بشهوترانی آنها از كمی باستثناء جمع
 بمقصدهای نميكردند كوتاهی نيز گزيدگان جنگل و تهران درباريان ميان

 و شده محو ايران در روس سياست اروپا جنگ متاركه از بعد خود خصوصی
 كرده منحل را آنها آنكه بی ددرآم انگليس بتصرف او غيره و سياسی مؤسسات

 مانده باقی مؤسسات آن سر بر تزاری روس معنی بی بيرقهای بلكه باشد
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 بود الزم هركجا بلكه و ميكردند حمايت را آنها ايران در انگليس سياستمداران
 .خويش سياسی بمقاصد ميدادند هم بدهند حقوقی ايشان بكاركنان

بسياست  منحصر را ايران خارجی استسي ميتوان آيا اينوقت در و اينصورت در
 كرد اشاره هم بلشويك روس از كوچك نمايش بيك بايد بلكه خير دانست؟ انگليس

 .است اين نمايش آن و فروانداخت خودش وقت برای را روس پرده پس زان
 كندن عين در و خود داخلی شديد بانقالبات گرفتاری عين در بلشويك روس
 نه و گرفت دور نظر از ايران با را خود يندهآ نه خويش استبداد های ريشه

 تزاری روس كه بحقوقی نسبت ايران در را خود بزرگ حريف انگليس عمليات
 قلب جلب برای نظر اين روی از و ميكرد باطل فرض خود برای مملكت اين در

 زدن بسينه مرده روس سنگ در نتواند كه انگليس سياست برهمزدن و ايرانيان
 كرد لغو بكلی ايران با را تزاری روس معاهدات باشد داشته تدس در ئی بهانه

 آزاد بملت ايران در را خود مؤسسات بخشيد داشت بروس كه را ايران قروض
 باالخره و نگاهداشت خود برای كه را آنها از كمی مگر كرد واگذار ايران

 سفيری و گرديد قائل ايران و خود بين ما اقتصادی و سياسی حقوق بتساوی
 بتهران ايران بحال سودمند همه ماده شانزده بر مشتمل معاهده با نام »براوين«

 جهان اوضاع از بيخبر مبهوت عالم انقالب در ايرانيان است بديهی فرستاد
 ديدن از نااميد سياست آن برای رقيبی شدن پيدا از و انگليس سياست مرعوب

 كه او دلكش ینطقها شنيدن و عمله و سرباز طرفدار بلشويك روس سفير
 :ميگويد
 عذرخواهی با و ميكند اعتراف ايران در پيش روسيه بمظالم كنونی روسيه
 ارشد صاحبمنصب( لياخوفها دست از كه جراحتهائی بر بتواند است اميدوار

 مرهم است رسيده ايرانيان بقلب)  شورايملی مجلس بمباردمان موقع در قزاق
 نماينده و سفير آنچه از بيش كه ستا اين ميشوند خوشحال اندازه چه بگذارد
 .ميكنند خوشحالی اظهار آمدنش از و ميگروند باو دارد انتظار مزبور

 و حال نميتواند بلشويكها با او تمام ضديت با انگليس دولت كه است بديهی هم و
 مالحظه است كرده حاصل كه شديدی نفوذ با ايران در را خود سياست آينده
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 ايرانيان بسيار توجه و تهران در بلشويك روس سفارت قبير شدن بلند به نكرده
 .نمايد نظر اعتنائی بی بچشم بآن
 در انگليس سياست سايه در كه بلشويك ضد يعنی سفيد روسهای ديگر طرف از

دلخوش  بتهران بلشويك دولت نماينده آمدن از ميكنند زندگانی خاطر آسوده ايران
 براوين كه نميكشد طولی شده انگليسيان دست اسباب هم آنها كه است اين نيستند

 ايران و روس معاهده صورت اول ميماند بجا او از چيز دو اما ميرود ايران از
 از شده توليد تازه نيكوی احساسات دوم وزارتخارجه دفتر در آورده خود با كه

 ايرانيان خاطر در تزاری روس از سابق تنفرآميز احساسات بجای بلشويك روس
 خوشبينی يكی ميبرد خود با چيز دو و ميرود ايران از راوينب دوست وطن

 در او نگذاردند كه كسانی از انتقام حس ديگر و جديد بروس نسبت ايرانيان
 .برساند بپايان را خويش مأموريت مانده ايران
 كرده سير انگليس سياست اطراف در تنها خارجی سياست نگارش در بايد اكنون

 باطنی رقابت و فرانسه و اتازونی با اينوقت در هاآن ظاهری اتفاق بمناسبت
 دول زيرا ببريم دولت دو آن از هم نامی انگليسيان با مملكت اين دركار ايشان
 و اطريش و آلمان يعنی آنها با ما نه و دارند كاری ما با آنها نه اينموقع در ديگر

 تن دو يكی با دارند ئی بسته در سفارتخانه درايران اكنون هريك كه عثمانی
 آنهم نزديك از وقايع كننده ثبت و دور از مملكت اين قضايای شاهد كوچك عضو

 .ميباشند پرده پس در
 نميخواهند باطنی رقابت روی از هردو و ئی بمالحظه هريك امريكا و فرانسه
 رقيبی آنكه بی بداند ايران حقيقی حاكم بلكه سياستمدار يگانه را خود انگليس

 جنگ از بعد بمسائل راجع امريكا و اروپا در گرفتاری آنقدر لكن و باشد داشته
 از گرفتن غرامت صرف حواسشان تمام كه ها فرانسه مخصوصا( است موجود

) بنمايد بآنها ئی حمله نتواند هرگز ديگر بطوريكه اوست نمودن مضمحل و آلمان
 با رندندا آسيا در انگليس استعماری سياست مقابل در ايستادگی برای مجالی كه

 ميكنند عملياتی و ميدارند صحبتهائی مستقيم غير و مستقيم گاهی اين وجود
 برای ها زمزمه آن از كه ئی نتيجه شايد و باشد داشته ايران برای ئی نتيجه آنكه بی
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 استفاده بيشتر دارند انگليس با كه ديگر دادوستدهای در كه باشد اين بگيرند خود
 .مينمايند شرقی ائلمس در كه سكوتی مقابل در كنند
 باشد شده گرفتار شير چنگال در كه ئی بره مانند را ايران دولت حال اين در

فوق  چون و ديد بايد گزيده بدندان حيرت سرانگشت را ملت و كرد بايد مشاهده
 مقدرات و روزگار آمدهای پيش كه بود منتظر بايد هست هم تقديری بشری تدبير
 مردان كه ترتيب باين بدهد نجات هالكت ردابگ از را مملكت اين كشتی الهی

 اينمملكت نگذارند شده ملت و ملك زمامدارامور تری بالياقت دوست وطن كارآگاه
 و بيگانه بازی سياست دست آلت دارد كه تاريخی مفاخر و طبيعی استعداد با

 .بگردد روزگار سيه كار طمع پرستان بيگانه ورزی خيانت
 نوال خوان خوار ريزه اشراف و اعيان از و قجر انشاهزادگ از جمع يك بهرحال

 شده كنده جا از ميخهای از شتاب با را خود پوسيده طنابهای ميبينم بيگانگانرا
 انگليس سفارت برومند بدرختهای شتاب با كرده باز تهران در روس سفارت
 .ميبندند
 مقابل در كه اند داشته پيش از ايرانی دوستان يكعده انگليسيان است بديهی

 ايشان تقرب هم اكنون اند ميكرده كار آنها خصوصی سياست برای روس دوستان
 بروز با ميكوشند و دارند تقرب دوم درجه در تازه دوستان و است اول درجه در

 اينها است مسلم و برسانند انگليس قديمی دوستان بمقام را خود صداقت دادن
 آنها نوع بشری مجامع متما در كه هستند ملت فاسد عنصرهای از معدودی
 وطنپرستی امتحان عالم اين در قرنها ايران حقيقی ملت گرنه و است محفوظ

 .نچرانيده ظهر تا را بيگانه هيچ شتر عوام باصطالح و است داده را خود
 در خود سياست از يافتن اطمينان برای انگليس دولت احوال اين در خالصه

 از كه گسسته زنجير مدعی يك از وگيریجل برای و النهرين بين در و هندوستان
 راجع كه سياسی بكشمكشهای دادن خاتمه برای و نمايد بلند سر شايد شمال

 كرده استفاده موقع از ميفتد بخيال دارد ديگر دول با شرق مسائل در بايران
 گرچه قانونی اساس روی آنرا پايه نموده روشن ايران در را خود سياست

 خود حمايت تحت را مملكت اين ئی لفافه زير در و دبگذار باشد سازی بصورت
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 .بنمايد مالكانه تصرفات جنوب در مخصوصا و آورد در
 از داده تغيير ايران در را خود سياسی مأمور مقصود اين اجرای برای انگليس

 پوشانيده كشوری لباس نموده انتخاب را تن يك خويش لشگری تندخوی مأمورين
 .است كاكس سرپرسی شخص آن و ميدهد قرار تهران در خود سياستمدار را او

 جزو را مملكت اين عملی بتدبير بخواهد كه نظامی حاكم يك مانند مزبور مأمور
 مينمايد دخالت كار بهمه نشسته انگليس سفارتخانه در آورد در خود مستعمرات

 :ميگويد فاش و
 ميگوئيم ما چههر بايد ايرانی بدهيم حكومتی بايران ايم شده راضی ما كه حاال

 .نمايد اطاعت
 را مفاد اين كه باينها شبيه های كلمه يا كلمات بهمين را جمله اين نگارنده چنانكه

 خواهيد بزودی را گفتگو آن شرح و است شنيده مزبور سياستمدار زبان از دارد
 .خواند

 مداخله و داخلی وانقالبات دربار وضعی بی بواسطه اينوقت در كه دانست بايد و
 ميدهد روی دولت در درپی پی بحرانهای دولتی كارهای در رسمی غير خاصاش
 چهار يك ديدن برای گرچه بادوامی دولت هيئت نميگذارد شخصی كشمكشهای و

 .بماند كار سر بر باشد بوده فصل
 كه يافته تشكيل دولتی السلطنه صمصام بختياری خان نجفقلی برياست باالخره
 بيگانگان بازی سياست مرعوب هم و دارد كه تمولی و سن كبر بواسطه خودش
 عوام بگفته نميباشند خود بوطن بيعالقه كه دولت رجال از تن چند بدست نميباشد

 لغو) ايران در را كاپيتوالسيون( قنسوالت حكومت هم گاهی و ميكند كروكری
 .باشد بوده بحرف گرچه ميداند شده

 اشخاص از خود بميل كومتیح زده برهم را دولت اين اند خواسته انگليسيان
 كرده لجاجت السلطنه صمصام ولی بياورند كار سر خويش سياست طرفدار
 قديم روس دوستان از الدوله وثوق خان حسن ميرزا باالخره است نداده استعفاء

 انگليس قديم دوستان از الدوله ةنصر ميرزای وفيروز انگليس جديد دوستان از و
 مسجدهای در برانگيخته را مفتخواران از یجمع صفتها بهمين ديگر بعضی و
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 و السلطنه صمصام دست كرده اجتماع العظيم عبد حضرت صحن در و تهران
 ۀنصر عضويت و الدوله وثوق برياست دولتی نموده كوتاه كار از را رفقايش

 از انگليس سياستمدار و ميگردد تشكيل آنها سياست با موافق اشخاص و الدوله
 هست بهرصورت آنرا و تقويت نمايد را دولت اين است رمأمو خود دولت طرف

 .است شده شنيده او خود از باز چنانكه كند نگاهداری
 دولت اين بدست را مملكت شده متزلزل امنيت اوال است مأمور كاكس سرپرسی

 اغتشاشها از ئی پاره ديد خواهيم كنيم نظر بدقت اگر صورتيكه در سازد برقرار
 و خارجی باسباب است موجود مملكت اطراف در دفاس عنصرهای بدست كه

 هم دولت ناتوانی البته و داخلی باسباب تا ميباشد مربوط بيشتر بيگانه تحريكات
 ببعد اين از كه ميبندد دولت اين با قراردادی ثانيا و است داده مداومت مجال بآنها

 را نهاآ اقتصادی و سياسی مقاصد و باشد بوده ايران در انگليس سياست اساس
 .نمايد تأمين كامال

 رجال بهترين الدوله وثوق زيرا نرفتند بخطا الدوله وثوق انتخاب در انگليسيان
 با كرده بكار شروع دست دو با الدوله وثوق مقاصد اين انجام برای است دولت
 پرداخته مملكت نزديك و دور بنقاط مركزی حكومت نفوذ دادن بتوسعه يكی
 ساختن روشن برای داده كاكس سرپرسی بدست دست ديگر دست با و است

 بگفته ايران باستقالل دادن خاتمه يا و خودش بگفته ايران و انگليس سياست
 چه نميرسند بمقصود بآسانی او دست دو از هيچيك است او بديهی مخالفين
 والی و حاكم بی ايالتها بلكه واليتها از بسياری زياد انقالبات الدوله وثوق بواسطه

 مانند اند پرداخته راهزنی و بدزدی اطراف در بسيار سركشان است مانده
 سركشان و نام قلی جعفر و جوزانی رضا برياست اصفهان اطراف سركشان
 كه قوه دو اين از بيش و هللاّا خان ماشاء پسرش و حسين نائب برياست كاشانی

 تاس جنگل قوه همان دارد مشوش را الدوله وثوق حواس آنچه است چپاولگری
 .نميشود بسته بآن هم چپاولگری پيرايه كه

 برداشت ميان از بود تدبير بهر را اصفهان و كاشان ياغيان الدوله وثوق بالجمله
 بر و بيابد راه بجنگل نتوانست وسيله بهيچ ولی يافت خواهد نگارش چنانكه
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 مشكالت دچار را گيالن كرد جنگل كار در كه بيرويه اقدامات بواسطه عكس
 .مودن بسيار
 داشت همراهی توقع آنها از كه باشخاصی زيادی مبلغ كم زمان در الدوله وثوق

 و خزانه بودن خالی با است بديهی داد مواجب بود انديشناك ايشان از يا و
 دولت عايدات و ماليات خارج از باستقراض ميشود محتاج مالياتها نشدن وصول
 مخارج ولی بود كافی دولت عادی بمخارج صحيح آوری جمع صورت در گرچه

 راضی و واليات خرج كمك و اطراف اغتشاشهای رفع برای كه العاده فوق
 ماليه مباشرين كه بسيار ميل و حيف وجود با و ميكرد اطرافيان نگاهداشتن

 آنها از جلوگيری داخلی بمتنفذين يا و ها بخارجه آنها انكاء بواسطه و ميكردند
 .ميديد خارجه از استقراض اجمحت را خود دولت حال اين در نميشد

 ميليتاريوم بعنوان كه تومان هزار سيصد ماهی از بيش نميخواستند هم انگليسيان
 از و ميدانستند شده سپری را جنگ مدت يكطرف از چه بدهند چيزی ميدادند
 تنگدستی حال در را دولت ميديدند الزم خود سياسی مقاصد برای ديگر طرف

 لزوم راه از بهرصورت و نمايد اطاعت ميگويند هرچه گشته ناچار تا نگاهدارند
 سياست زده استقراض بكار دست شكنی استقالل شرايط با خارجی استقراض
 .ميپردازد كردن بخودآرائی نازك پرده يك زير در خطرناكی

 نشان خوش روی باو هم آنها كرد قرضه درخواست انگليسيان از الدوله وثوق
 اينموضوع در هم فرانسويان و امريكائيان با حتمصل برای الدوله وثوق دادند

 ميگذاردند انگليسيان اگر اال و باشد بوده جدی صحبت يك آنكه بی كرد گفتگوئی
 دريغ ايران بدولت تومان كرور چند قرض يك دادن از امريكائيان شايد

 .نميداشتند
 از غير نميگذاردند آنها و بود انگليسيان با الدوله وثوق جدی مذاكره بهرصورت

مخصوصا  ايران قوای تمام بر را خود كامل استيالی انگليسيان و باشد بوده اين
 انگليس متخصصين پذيرفتن از هم الدوله وثوق كردند شرط نظامی و مالی قوه
 همكاران از تن سه دو با را مطلب نكرده دريغ مشاور بعنوان دولتی دوائر در

 ميرزای اكبر و عدليه وزير هالدول ۀنصر ميرزای فيروز مانند خود صميمی
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 ساخته آگاه هم را نويس روزنامه نفر يك نهاده بميان ماليه وزير الدوله صارم
 .ميگردد شروع مهم كار اين انگليسی و ايرانی تن چند بدستياری

 جوان شاه احمد سلطان از دارد كه ئی مالحظه كار باين اقدام در الدوله وثوق
 باشد داشته وحشت شورايملی مجلس غياب در مرا بچنين اقدام از شايد كه است

 عدم دوم قابل تقديمی دادن اول شرط سه با ميكند راضی هم را او باالخره و
 مسافرت اسباب آوردن فراهم سيم او از داد قرار عاجل كتبی امضای تقاضای

 كار ميشود مصمم الدوله وثوق اوست آرزوهای اهم از كه بفرنگستان او فوری
 ضمنا كه اروپا بطرف را شاه حركت اسباب و كند تمام انگليسيان با را قرارداد

 .ميكند فراهم نمايد مالقات هم را خود مادر و پدر قسطنطنيه در
 در سابق ملكه و مخلوع شاه ميرزا علی دمحم كه است شده نوشته اين از پيش

 .ميباشند استانبول پرنس جزيره در اكنون ولی هستند اودسا
 از بعد كه شود اشاره هم ئی شده باطل و كشيده نقشه بيك است زمال مقام اين در
 متاركه از پس كه است اين آن و نيست دخالت بی ما خارجی سياست در اين

 تسويه بجهت پاريس در بزرگ دول نمايندگان مجمع يافتن تشكيل و اروپا جنگ
 معبمج هيئتی خواست خواهان وطن بفشار هم ايران دولت جنگ از بعد كارهای
 صورتيكه در است رسيده باو جنگ در كه را خسارتهائی تكليف فرستاده مزبور
 انگليسيان رضای موافق چندان كار اين البته و نمايد تعيين بوده بيطرف دولت
 بزبان مگر شود برده نامی مجمع هيچ در ايران از نميخواستند آنها زيرا نبود
 را آنها يكطرف از پذيرفته ار مليون تقاضای الدوله وثوق باالخره ولی آنها

 ممكن كه تن يك وجود از را خود وزارتی حوزه ديگر طرف از و ميكند راضی
 رياست برای او نمودن بنامزد نمايد پاك نكند موافقت او با قرارداد عقد در است

 وزير اكنون كه است انصاری الممالك مشاور خان عليقلی ميرزا او و هيئت آن
 مشاور صورتيكه در دولت درهيئت الدوله است وثوق برقي تنها و است خارجه
 نتيجه بی چگونه او اقدامات و است شده ديده تهيه چه او برای نميداند الممالك
 .گذارد خواهند سرگردان و حيران اروپا در را او صورت بچه و ماند خواهد
 اام ميرود بپاريس نموده مسافرت دوم درجه رجال از تن چند با الممالك مشاور
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 و داخلی از او همفكران و الدوله وثوق دول نمايندگان بمجمع او رسيدن از پيش
 لغو را هيئت مسافرت ميپردازند اعزامی هيئت برای كردن بكارشكنی خارجی

 امريكائی دوستان كوشش و سعی و نمييابد راه مزبور مجمع در بطوريكه نموده
 اعزامی هيئت قيتموف خود خصوصی سياست روی از كه هيئت آن فرانسوی و

 پاريس در هيئت كه گيرودار همين در و نميدهد ئی نتيجه بودند مايل را ايران
 الدوله ۀنصر و ميشود معزول خارجه وزارت از آن رئيس است مانده سرگردان

 كامياب داد قرار كار بانجام بتوانند بهتر تا ميگردد او جانشين ميرزا فيروز
 .گردند

 و الدوله وثوق اسبابچينی و ناسازگاری اين از و ركا اين از الممالك مشاور
 مصمم گرفته دور دولتی هركار از را خود گشته خاطر آزرده نهايت بی يارانش
 برای دولتيان ولی برد بسر گيری گوشه بطور فرنگستان در را عمر باقی ميشود

 وا نامزد را تركی دولت كبرای سفارت اند كرده ناصوابيكه كار بروی پوشی پرده
 ابا كه مدتی از بعد الممالك مشاور بپذيرد را مأموريت اين ميكنند تقاضا كرده
  .ميگردد رهسپار باستانبول شده راضی باالخره ميكند

  
  دولتيان و شاه با مذاكره و خويش احوال  

) ه ١٣٣۴( چهار و سی و سيصد و يكهزار سال در ميدانند من كتاب خوانندگان
 بمملكت صفت بهمان و رفتم بيرون ايران از دنيا لما از تهی دست با نگارنده

 آخر سالهای در من معاش ممر كه است اين نميدانند را آنچه اما نمودم بازگشت
 قلمی خدمت مقابل در معارف وزارت از كه حقوقی بمختصر بود شده منحصر

 را ام خانواده من غياب در معارف وزارت است نميرفته تصور و داشتم غيره و
 .داد وقوع صورت هم را تصور اين بود شده واقع آنچه اما بگذارد شمعا بی

 ١٣٣۴( چهار و سی و سيصد و يكهزار سال در است شده نوشته پيش از چنانكه
 اجباری سفر و شدم خارج مملكت از گذارده بروجرد شهر در را خود خانواده) ه

 بتهران ندميشو مجبور گشته ممكن غير بروجرد در آنها توقف شده طوالنی من
 ايرانی پرستان خارجه و روس نظاميان دست گرفتار تا ناشناس بطور بروند
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 .باشند نشده
 اينراه در كه ايست بيگانه نظامی قوه مقصر آنها مرد كه ئی خانواده است بديهی
 چه دچار بايد برساند بتهران بروجرد از ناشناس را خود بخواهد داراست اختيار
 وزارت ببينند آنكه بتهران رسيدن از پس آنها بدبختيهای سرآمد و باشد شده شدائد

 .است گذارده معاش بی را آنها نكرده رعايت مرا ساله چندين خدمت حق معارف
 سختيها وجود با آبرومند خانواده يك بر سال سه مدت در كرد تصور ميتوان آيا
 چه بكند آنها برای معاشی تالش كه كسی نبودن با و است بوده كه قحطيها و

 .باشد گذشته
 سيصد و يكهزار قحطی ايام در كه من دوستان از تن يك مساعدت نبود اگر بلی

 از مرگ چنگال از شايد بود رسانيده خانواده باين نانی) ه ١٣٣۵( پنج و سی و
 دربر هرچه با مهاجرت سال سه از بعد خالصه بودند نشده رها هم گرسنگی

 ماللتهای بر خانواده احوال و خانه اوضاع ديدن شده خود وارد بخانه داشته
 نمائيم فراموش را ها گذشته ميكوشم همه سالمت بشكرانه افزوده باطنيم
 را ام خانواده كه قروضی ادای برای بتهران من ورود از پس ميكنيد تصور
 دارند انتظار آنرا بهبود ام خانواده كه يوميه معاش برای هم و است كرده احاطه
 وقايع خير مينمايد جبران را خود اسالف قصور ردهك مساعدت وقت دولت
 يعنی دولت اين رئيس با من سابقه مينمايد ثابت هم را تصور اين بطالن جاری
 .است بوده عادی الدوله وثوق خان حسن ميرزا

 ايم مينموده حركت مختلف دردوخط ايم شده آشنا باهم كه ايران آغازمشروطيت از
 باهم اعتنائی قابل آميزش هيچوقت سبب باين ام دهنميكر پسند را او سياست من و

 و وآلمان ميآيم آلمان واز ام بوده مهاجرين درشمار كه دراينوقت ايم نداشته
 نميكند اقتضا باشم بيطرف من كه هم هرقدر اند شده مغلوب جنگ در متحدينش

 هستم كه همان يا بدانند ازخودشان اومرا خارجی ودوستان الدوله وثوق كه
 .سندبشنا

 با و نيست محكم كارش هنوز الوزراء رئيس كه است اين هست كه چيزی
 را اشخاصی ميخواهد مملكت خارجی سياست در مخصوصا دارد كه مقاصدی



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٧٠                                                                      ٤ج

  

  

  

 اگر او با نگارنده بداند اگر اينصورت در نمايد جلب بخود دارند ملی وجهه كه
 .ننمايد دريغ نم با همراهی ازمختصر شايد كرد نخواهم هم مخالفت نكنم موافقت

 محكم ايران در را خود آينده اساس ميخواهند كه هم انگليسيان ديگر طرف از
 و كرد نخواهند دريغ كنند همراه خود با را ملی اشخاص اينكه از نمايند

 از انگليس و روس مشترك سياست ضد بر كه را اشخاصی ميخواهند مخصوصا
 .باشند دهكر قلب جلب اندازه يك تا اند كرده هجرت ايران

 بظاهر من ورود اول روز چند در الدوله وثوق كه ميشود سبب مالحظات اين
 باصول كه آنجا تا نميكنم دريغ او با كردن همراهی از هم من ميكند مهربانی
 .من از او هم و ميشوم مأيوس او از من هم بزودی ولی نرساند ضرر من اساسی

 در من افكار از آمده نگارنده دنز دولت رئيس كاركنان از يكی آنكه مطلب شرح
نويدها  و ها وعده ضمن در و مينمايد پرسش حاضر دولت با مخالفت يا موافقت

 نويد است شورايملی مجلس وكالت هم يكی ميدهد بمن موافقت صورت در كه
 بايد مخالفت بلكه كرد نبايد موافقت آنها با تنها نه ميفهمم كه ميشود سبب آخری
 بخواهند كس بهر دولت غنائم مانند را مجلس نمايندگی شودمي معلوم زيرا نمود

 اين با اكنون اگر صورتيكه در مينمايند بازی هم مشروطه و مجلس با و ميدهند
 سايه در تنها و تنها ميشود برده نامی ايران استقالل موجوديت از انقالبات همه

 .است شناخته آنرا دنيا كه است ملی حكومت و مشروطيت
 مقتدری والی است درصدد دولت دانستم بتهران خود ورود از بعد خالصه

 بر داشتم ايالت آن از كه اطالعاتی بواسطه خصوص دراين و بفرستد بآذربايجان
 ديدم را آذربايجان آنكه حاصل نوشتم دولت برئيس شرحی وجدانی تكليف حسب
 من زبانب افكنده بيرون ازآب سراورا ويا دست يك دريا تالطم كه غريقی بمنزله
 من امور زمامدار ميگويد و ميرساند دولت رئيس بگوش را خود استغاثه صدای

 مخصوصا عصرو بمواقف وواقف دوست وطن طمع بی حساس باشد شخصی بايد
ه اگربماندب ايران كه كردم واضافه ميگذرد بحرخزر درماوراء ازآنچه مطلع

 انتخابدر ت اميدوارمدراينصور ميرود آذربايجانه ب ميماندواگربرود آذربايجان
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   .نگردد  پشيمانی موجب گرددكه مبذول دقت نهايت مملكت آن برای والی
 در و است قالبی حرفهای بمنزله كه نوشت هائيرا جمله جواب در الدوله وثوق

 در دارد دست در اسباب كه آنجا تا دولت قبيل اين از ميشود گفته هرموقع
 مصلحت برخالف حال عين در و كرد خواهد كوشش آذربايجان امور اصالح

 دارد لقب اعظم سپهساالر كه را وليخان دمحم محل اقتضای با مناسبت بی و وقت
 نامزد جا همه از خبر بی پرست كهنه رجال از جمعی با باشد داشته سپاهی آنكه بی

 .ساخت آذربايجان ايالت
 آگاه بايجانآذر مشكالت از داشت آشنائی سابقه من با كه را مزبور والی نگارنده
 .باشد نموده او وجود در اثر مختصر آنكه بی ساخت

 دولتيان بزودی و رسانيد بتبريز را خود زياد بمشكالت برخوردن با مزبور والی
 عبد نموده احضار بتهران را او برده پی انتخاب اين در خود خطای و بخبط

 سنخ از هم او كه فرستاند بدانجا مدت يك از بعد را الدوله عين ميرزای المجيد
 شده انتخاب والی الملك مكرم ميان كشمكش در باالخره و رويداد وليخان  دمحم

 مملكت آن امور زمام او آمده در محبس از رقيب الملك اجالل و وليعهد بامر
 دمكرات فرقه رؤساء از خيابانی دمحم شيخ برياست ميافتد مليون از ئی عده بدست

 از تر پاكدامان و دوست وطن او رفقای و دمحم شيخ اينكه با و تبريز روان تند يا
 با آنهم مملكت و دولت كار در رسمی غير اشخاص دخالت بودند خود مخالفين
 مأموريت با باالخره و ميگردد ومرج هرج موجب البته رسمی مقامات ضديت

 وقوع و داشت ايالت آن در نيكوئی سابقه كه السلطنه مخبر هدايت مهديقليخان
 خان الهوتی و خيابانی شيخ رياست تحت كه ملی قوه با دولتی قوای ميان جنگ

 در دولت حكومت و ميكند فرار خان الهوتی و ميشود كشته دمحم شيخ بود
  .ميگيرد قوت آذربايجان

 
 و وليعهد طرف از موقتی والی انتخاب سوء كه داشت تصديق بايد دراينصورت

 و نفوس قدراز چه قتل موجب يجانآذربا دركار تهران در دولتيان انتخابات سوء
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 مالحظه بايد آذربايجان تواريخ در آنرا شرح كه گرديد ازاموال اندازه نهب چه
 .كرد

 دربار و سلطنت اوضاع و شاه احمد سلطان از و بگذريم مرحله اين از بالجمله
 ورود از پس چند روزی شود گفته سخنی او شاپشال و قاجار شاه احمد سلطان
 وخامت كرده مالقات را شاه ديدم الزم احوال و اوضاع بر عاطال و بتهران
 نشان خاطر اساسی قانون ماندن بمتروك را او انگاری سهل و اعتنائی بی عاقبت

 .رفتم وی بمالقات تهران بيرون آباد فرح در و نمايم
 ورود از پيش ميشوم همصحبت جوان پادشاه اين با من كه است اول دفعه اين
 بودند نموده نگارنده مالقات متوجه عادی وضع از بيش را هشا اطرافيان من

 مدتی كردم مالقات را او جدی مذاكرات با اما صميميت و خلوص زبان با منهم
 هستند اودسا در كه او خانواده كار و حال از و خارج اوضاع و مسافرت شرح

 .آذربايجان و وليعهد احوال از و ميشود صحبت
 ميپرسم خدا ميگويد است كرده پادشاه را شما كی رتااعليحض ميپرسم او از بعد
 است بديهی اال و است شده اعليحضرت تسليم تاج و تخت كی باراده ظاهردر 
 و ملت ميان عهدی آيا ميپرسم ملت باراده ميگويد است الهی كار بمشيت همه

 باشد بوده معين سلطنت و ملت وظايف عهد آن روی از كه هست اعليحضرت
 سعی من ميگويد است مانده متروك چرا پس ميپرسم اساسی قانون بلی ميگويد

مخصوص  دعاگوئی اعليحضرتاعالم باشدميگويم شده رفتار اساسی بقانون ميكنم
 مالحظه بی واميدارد مرا دارم مقدس بوجود نسبت كه ريائی و ريب بی ارادت و

 از بهتر ابكت باين كه شد پيدا كسی مملكت اين در اگر دارم عرضه را جمله اين
 شاه رنگ جمله اين شنيدن از بود خواهد ايران پادشاه او كرد رفتار اعليحضرت

 برآمده ترميم مقام در ناچار ميگردد نمايان صورتش از ماللت آثار تغييركرده
 در كه كردم عرض السالم عليه علی المؤمنين امير زبان از را جمله اين ميگويم

 .غيركم بالقرآن بالعمل يسبقنكم ال فرمود حسين و بحسن خود وفات شب
 بوده اين مرادش پيداست نگيرد سبقت شما بر بقرآن كردن عمل در كسی يعنی
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 .بود خواهد امام او گرفت سبقت اگر كه است
 بدست كتابی بدادن كردم منصرف را او منهم آمد بحال اندكی بيان اين از شاه
 دارد انديشه ميكرب از و نميگيرد چيزی كسی دست از است مدتی او ولی وی

 شروع دانی فرانسه اظهار برای و برداشت نهادم ميز روی را كتاب نيز نگارنده
 .ميخواند نيكو و كرد بخواندن

 سوئد اوپساالی اونيورسيته در است نگارنده كنفرانسهای خالصه رساله اين
 .يافت نگارش هفتم فصل در چنانكه بايران راجع
 و بود ديده او چه فرمائيد مطالعه را خرآ ورقه گفت بشاه تشريفات وزير

 بيگانه نوشته مملكت خارجی بسياست نسبت را خود بيطرفی آنجا در ميدانست
 تنها ايران سعادت كه ام كرده عقيده اظهار و باشد بوده هركس ام شمرده بيگانه را

 .است ايرانيان خود بدست
 اندك شاه وجود در مذاكرات اين باشد معلوم آنكه بی ميگذرد مجلس اين خالصه

 برای را خود ميافتد اتفاق كم جوان شاهان آنهم شاهان زيرا باشد كرده اثر
 شاه تنها نه مذاكرات اين و مالقات اين خود برای را مملكت نه بخواهند مملكت

 قانون متوجه را شاه نميخواست كه هم را دولت رئيس بلكه نكرد خرسند را
 الدوله وثوق بعالوه ساخت دلتنگ مباش نموده آن رعايت لزوم اساسی و
 هائی دسيسه مقابل در شايد نمايم تمجيد شاه نزد او از مالقات اين در ميخواست

 در باشد نبوده اثر بی بيطرفی شخص تمجيد ميكنند شاه نزد او مخالفين كه
 شده حاصل يقين من بر زيرا بكنم ام نميتوانسته و ام نكرده ذكری او از صورتيكه

 .مينمايد بازی ما ملی حكومت و مشروطه با و است بيگانگان دست آلت او است
 قانون حدود رعايت لزوم و ملی حاكميت من نظر نقطه دانست هم الدوله وثوق

 كه بود اين نميشوم او دست آلت من است مسلم اينصورت در و است اساسی
  .نمود خودداری من با همراهی هرگونه از و كرد صرفنظر من از بكلی
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  اصفهان سفر  
 مرا زندگانی كار در شديد گرفتاری و خود كار اصالح در دولتيان از نااميدی
 بلكه نموده بدانجا سفری بودم نديده را اصفهان كه سال سی از بعد ساخت مجبور
 فشار از را خود رسانيده بفروش است مانده باقی كه را پدر ميراث آخرين بتوانم
 معارف وزارت داشتم انتظار هرچند نوقتاي در چه نمايم خالص طلب ارباب
 بسازد منظم مرا معاش امر استقبال و حال برای و بپردازد مرا افتاده عقب حقوق
 ولی بود صدد اين در دارد من با دوستی سابقه كه وقت علوم وزير چنانكه

 گذارد نتيجه بی را او اقدامات الدوله وثوق سياست با من نشدن همراه كوركورانه
 برايم پدر ميراث از كه ملكی مختصر وقت بسر ديده ناچار را خود كه بود اين

 .بشود كارم در گشايشی آنجا از بلكه بروم بود مانده
 مسافرت دوستان از يكی ارابه با من و است شده رو ارابه اصفهان تهران راه

 راهبانان كاشان فرسخی چند تا تهران از است قرار اين از راه اوضاع و ميكنم
 امنيتی انتظار نميتوان اينصورت در نباشند كه است اين مثل اما كارند در یدولت

 اصفهان فرسخی دوازده ده يا خورت مورچه نزديك تا آنجا از و داشت هم را
 خان هللااّ  شاء ما جنگ سردار مأمورين دست در چيز همه و راهداری و حكومت

 راه باج يگيردم ماليات است ياغی بدولت كه است كاشانی حسين نائب پسر
 و است برقرار بظاهر هم امنيت و نظم مينمايد مستقل حكومت و ميكند دريافت

 مخصوصا شده اداره بهتر ميشود اداره دولتيان بدست كه حدودی از حدود اين
 فرسخی دوازده ده تا گفتم ميديدند مهربانی خيلی ميگذشتند كه معروفی اشخاص
 يك خير است اصفهان حكومت فتصر در آنجا از كه نكنيد تصور اصفهان
 آن و هست ميان در باز كاشان حكومت با پيمان و همعهد ديگر كوچك حكومت
 راه باج و اداره  ميكند را راه كه است خورتی مورچه خوانين از يكی حكومت

 .ندارد اصفهان بحكومت اعتنائی و ميگيرد مخصوص
 را ما شانیكا مأمورين كاشان حكومت سرحد در شده كاشان وارد خالصه
 از اينكه و پرسيدند را ما هويت نمودند يادداشت و كردند تحقيقات ساخته متوقف

 كرد خواهيم منزل كجا و ايم كرده مسافرت كار چه برای و ميرويم بكجا آمده كجا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ١٧٥                                                                      ٤ج

  

  

  

 وارد بكاشان كی بداند كه است جنگ بسردار دادن راپرت برای اين است بديهی
 ميگيرند آنچه مقابل در كه راه عايدات از هم و است گشته خارج كی و شده

 مهم های نقطه در و سرحد در اينها باشد بوده آگاه ميدهند دار سوش چاپی قبض
 بمركز تلفن با شد وارد معروفی شخص اگر و ميرسانند بهم را اخبار دارند تلفن

 ما ورود از بعد ساعتی كه بود ترتيب و نظم همين روی از و ميدهند اطالع
 برويم كرد تقاضا و گفت ورود تبريك آمده جنگ سردار طرف از یكس بكاشان
 .بيايد ما بديدن او برويم نميخواهيم اگر و او بمنزل
 از است بااحتياطی شخص كه صدری السلطنه اجالل خان حسن من همسفر
 سبب باين باشد كرده مالقات دولت ياغی سردار از كه كرد احتياط دولت رجال
 توقف كاشان در ساعت دو يكی از بيش داده سردار بفرستاده مبهمی جواب
 نمودار جنگ سردار كبكبه كه ميگذشتيم شهر وسط خيابان از شديم روانه نكرده

 اطراف مسلح غير و مسلح پياده نفر يكصد از بيش شايد و است اسب سوار شد
 بيكديگر خوشباش كرده توقف ديد را ما ارابه همينكه ميآيد ما بديدن گرفته را او

 .شد دلتنگ ما رفتار از البته و شديم روانه گفته
 همه اصفهان حكومت سرحد تا آنجا از و حكومت اين سرحد تا گذشته كاشان از
 حوزه از خارج در را خود راهزنی عمليات ياغيان مأمورين چه بود امن جا

 مامورين كه بود حدودی در ناامنی سبب اين از و ميدادند انجام خويش اقتدار
 .ميكردند اداره دولت گرسنه

 حاكم يك بودن با اين از پيش كمی زمان تا اصفهان ميرسيم باصفهان خالصه
 هنوز كه است بوده جوزانی ياغيان دست در اختياراتش دولت طرف از بيحال

 است اصفهان توابع از يكی جوزان آنهاست قدرت تحت در شهر اين جنوب هم
 راه باج مسافرين از شده ياغی بدولت آنجا مردم از قليخان جعفر خان و رضا كه

 .نميباشند بيرابطه آنها با هم شهری جوی فتنه اشخاص و ميگيرند
 او و شده داده بختياری خان نصير جنگ بسردار اصفهان حكومت اينوقت در

 ديگر رؤسای نمايد قمع و قلع را اصفهان اطراف ياغيان است كرده تعهد
 برای دارند باهم كه قراردادی حسب رب يا باو نمودن كمك برای هم بختياری
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 .اند شده جمع اصفهان در بيايد بدست كه غنيمتهائی در كردن شركت
 هجری) ١٣٣٧( هفت و سی و سيصد و يكهزار رمضان ماه ششم روز خالصه

 خويشاوندانی و برادرزادگان و خود از بزرگتر برادر شده وارد باصفهان است
 نموده مالقات نميشناسم بيمعرفی را انشانجوان مخصوصا را آنها از بسياری كه
 آنچه از آن شمالی قسمت -اصفهان شهر اما و. ميگردم خوشحال ديدارشان از

 آب بالنسبه كه جنوبيش قسمت و است شده تر ويران بودم ديده پيش سال سی
 شده ساخته جديد بطرز ها مغازه و دكانها عمارتها است گشته آبادتر است داشته
 و است بوده دنيا خيابانهای مهمترين وقتی كه چهارباغ بزرگ بانخيا در و است

 گشته ويرانه باقی و است چهارباغ مدرسه باقيست كه چيزی آن قديم آثار از
 السلطان ظل قاجار ميرزای مسعود حكومت طوالنی مدت در مخصوصا است

 تطفولي در نگارنده و است داشته تعمد صفويه عهد تمدن آثار كردن محو در كه
 سالهای در بهرصورت بودم ديده را چهارباغ اين قديم آبادی آثار از باقيمانده

 آورند در داشته كه ويرانی و خرابی صورت از را آنجا اند خواسته آخر
 و نميكردند ايكاش كه اند كرده آن بناهای و سازی خيابان وضع در تصرفاتی
 كه شديد خاك و گرد ميان در باری مينمودند مرمت آنرا آن قديم بصورت
 بلند اصفهان خيابانهای و برزن و كوچه از آبی كم بواسطه و فصل باقتضای

 كنان گردش ميشوند ديده فاخر لباسهای با مآب فرنگی جوانان دسته دسته است
 چون اما مينمايند دفاع خويش دهان و چشمان و ها جامه از پيوسته و ميروند
 .نميباشند متأثر چندان اند نديده آنرا ضد و نموده عادت

 است مرغی گوئی كه ميايد بنظر عاريه بقدری قديم شهر اين در تازه تمدن آثار
فرودگاهی  ميشود نزديك چون فرودآيد ميكند هوس گاهی شهردرپرواز هوای در

 قطعه كه داد قرار ميشود ديگی بمنزله را اصفهان شهر ميرود باال باز و نميبيند
 قسمت يك و كنند آتش را يكطرفش شده ذاردهگ آن در شدن آب برای بزرگی يخ
 خود انجماد بحال ديگر قسمت صورتيكه در باشد كرده شدن بآب شروع يخ از

 اكنون بودند مانده جنبش بی خود جايگاه در هريك كه حيواناتی و است باقی
 .ميافتند يكديگر بجان افتاده جوش و بجنب حرارت احساس بواسطه
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 ضمن در شهر جنوب در ميشود ديده غريبی ريطتف و افراط شهر اين در بلی
 ايرانی نظاميان بدست دست گشوده رو اينكه از الحال معلوم زنان گذار و گشت

 بخود مخصوص آزادی و دارند رابطه بيگانه قنسولخانه با جنوب پليس بنام كه(
 و شوند واقع تعرضی مورد آنكه بی نميدارند دريغ هم نمايند گردش داده) ميدهند

 عوام برای نام منير مال محله آخوند يك شهر ديگر طرف در وقت همين در
 بروی است بوده متهم عملی ببد كه را زنی خانه در منكر از نهی بعنوان فريبی

 .بميرد گرسنگی از زن كه ميكند تيغه گل و خشت با را در پشت بسته او
 و نيست هاآن متعرض كسی و ميكنند عربده خيابان در مست جوانان از دسته يك
 كنار و گوشه در نما روحانی رؤسای اصحاب طلبه آخوند جمعی ديگر طرف از

 دادن رونق برای برده خود رئيس بخانه را او كه هستند مست يك بجستجوی
 اينوقت در اصفهان در مالكی حرص بزنند اش تازيانه او شرعی رياست بدكان
 اعيان در و نما وحانیر طبقه در مخصوصا هرطبقه در ميشود ديده پيش از بيش

 عمامه در آخر سالهای در حرص اين منشأ گفت ميتوان و هويداست تجار و
 مسعود وجود در بسرها كاله در و است بوده نجفی تقی دمحم شيخ وجود در بسرها
 باقی شدت بهمان آنها اوالد در نفر دو آن از بعد كه قجر السلطان ظل ميرزا
 بابت از رود زاينده برودخانه نسبت است دست باال آنها امالك چون و است مانده

 يا و اند يافته كه قدرتی بواسطه و ميدارند روا را ستمگری انواع دستان بپائين آب
 .نميبينند خود برای معارض مردم بيحسی بواسطه
 و يهود زندگانی وضع تغيير يكی ميشود ديده اصفهان در كه ئی تازه چيزهای

 خود معارف دائره بر كرده آباد را خود محله جوالهيه نصارا كه نصاراست
 قسمتهای ميان در تا ميشود ديده بيشتر آنها ميان در ترقی و تجدد افزوده روح

 بودند شهر اين مردم كثيفترين و ترين ذليل كه يهوديان هم و ما شهر ديگر
 كرده تغيير اندكی آنها زندگانی وضع خارج از سرپرست يك آمدن بواسطه

 آنها محله گرچه ميشوند واقع تعرض مورد كمتر و دارند همدرس و مكتب
 .است تر كثيف شهر های محله ديگر از هنوز جوباره

 و شهر اين در است آهن كميته شدن تأسيس اصفهان تر تازه هرتازه از تازه ديگر
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 .آن انگيز حيرت توسعه سرعت
 اين دارند ظارانت و ميدانند ايران حقيقی حاكم را خود انگليسيان كه اينوقت در

 ميخواهند كنند نگاهداری خود برای داده رسميت قانونی نازك لفافه دريك را مقام
 بحمايت هم ملی قوه يك باينوسيله آورده در خوبی انتظام تحت را خود طرفداران

 شغل طالب ما جوانهای چون و باشند داشته دست در درايران خود سياست
 آنكه بی ميپيمايند را راه آن برسند خود مقصودب بتوانند كه هرراه از هستند دولتی

 عضويت اينصورت در نمايند جدا هم از بخواهند آنرا نامشروع و مشروع
 خصوصا بود خواهد ها وسيله بهترين از يكی برساند بمقصود را آنها كه ئی كميته
 دوائر در هركار برابر در هرمشكل مديرآن يا رئيس اشاره يك با كه ئی كميته
 اشخاصی ديگر طرف واز باشد بوده حتمی بمطلوب وصول شده برطرف دولتی

 آنها برای دادرسی هيچ شده واقع شهری سروران و سران ستمكاری تحت كه
 ستمكاران شر از تا داشت خواهند آهن كميته عضويت از بهتر پناهگاه چه نيست
 ره هشب يك طفل اين اگر بود نخواهد حيرت جای حال اين در باشند بوده آسوده

 مردم از نفر هزار دو از بيش كم بسيار مدت ظرف در و برود ساله صد
 توسعه ما اينكه با باشند شده آهن كميته عضو هرطبقه از جوان و پير اصفهان

 .خوانديم انگيز حيرت را كميته اين فوری العاده فوق
 كه ئی مطبعه ميدهد قرار جلفا در را مركزش دارد كه مالحظه بهر آهن كميته

 بتصرف انگليس قنسولخانه بتوسط است بوده مانده باير جلفا در ها بخارجه تعلقم
 منتشر كرده طبع خودش درمطبعه را خود اوراق و نظامنامه ميآيد در كميته

 شرط بی مزبور كميته بعضويت را مردم اطراف و درشهر او مبلغين و ميسازد
 و هستند برانگيز واسطه ذاتا كه هم اصفهان خلق مينمايند تحريص ترغيب و وقيد

 برايگان را كميته عضويت ميگردند متوسل بمقصودخود رسيدن برای بهروسيله
 .ميپذيرند

 های ديگرقنسولخانه بمالحظه گرچه دراصفهان انگليس قنسولخانه است بديهی
 اينصورت در بنمايد مستقيم دخالت آهن كميته دركار نميخواهد باشد بوده جنبی
 مساعدت كميته مدير با بسپارد سرا دولتی دوائر و حكومتب كه بود خواهد كافی
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 از كه را گيالنی معتمد حسينخان انگليسيان كميته اين مديريت برای است الزم
 او و مينمايند انتخاب شده برده نام كتاب اين سيم جلد در و است نگارنده آشنايان

 انگليس قنسول كهي كلنل دستورهای و ميكند دائر را كميته نموده منزل جلفا در
 واقع هرطبقه از بسيار مالحظه مورد و مينمايد اجرا كميته توسعه كار در را

 كرده مالقات من از آشنائی بسابقه معتمد باصفهان نگارنده ورود از پس ميشود
 بهرگونه ميتوان كميته اين بدست ميگويد و ميكند نقل آنرا عمليات و كميته شرح

 .كرد شروع ايران در اصالح
 فكرهای روی از كه آن نظامنامه خواندن و آهن كميته اوضاع شنيدن از ارندهنگ

 مدير از كه خصوصا ميگردد نگران بسيار است شده تنظيم كشدار عميق ورزيده
 عضو نفر سه و كنند دائر بزودی آنرا تهران مركز ميخواهند كه ميشنوم آن

 الدين ضياء سيد و هعدلي وزير الدوله ۀنصر دولت رئيس الدوله وثوق آن اساسی
 كار كه است كرده دولت رئيس را تعيين اين است بديهی و بود خواهند طباطبائی

 زمان در توانست خواهد اينوصف با تهران شعبه و باشد بوده خودش دست در
 پيشرفت برای بهتر اين از و نمايد كميته عضو را دولت كاركنان همه كمی

 .بود اهدخو وسيله چه باشد داشته كه هرسياستی
 تهران كميته اختيار دادن است هيك كلنل اوامر محكوم اينكه با معتمد حسينخان

 نفر سه ميخواهد نگارنده از و ميكند تصور خطرناك اشخاص اين بدست را
 خيال از كند حاضر را كلنل بتواند بلكه كنم معرفی باو را دوست وطن اشخاص
 است اين نظرش عمده و مايدن نظر صرف شده ياد نفر بسه مركز كميته سپردن

 خواسته فرصت كار اطراف مطالعه برای روز دو يكی بپذيرم خود نگارنده بلكه
 خود با و پذيرفتم مملكت بصالح نبود من شخص صالح اينكه با مطالعه از بعد

 آنرا حاجت بقدر ضرورت موقع در باشد اهلش بدست اگر مسموم دوای گفتم
 نموده استعمال سوء باشد اهلش غير بدست اگر و ميبخشد سود و برده بكار

 نشود استعمال سوء خطرناك مسموم قوه اين تا اين بنابر ميشود هالكت باعث
 اين از كميته مدير گذشت خود از آن ساختن محدود برای كرده فداكاری بايد

 منصرف شده ذكر نفر بسه مركز كميته سپردن از را كلنل شده خرسند تصميم
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 رسما آنكه بی آمده نگارنده بدست كميته مهر و نوشتجات نتيجه در و ميسازد
 باشند گرفته من از امضائی اشياء آن رسيدن از غير يا و باشم شده كميته عضو

 بايد معامله چه ميآيد اژدهائی من بچشم كه امانت بسته اين با تهران در ببينم تا
 .كرد

 و ميفروشم را وثیمور ملك باقيمانده مختصر ميمانم اصفهان در يكماه خالصه
 قوای با دارند حكومت اينوقت در كه بختياريها ماه يك اين در برميگردم بتهران

 از آنها كمك برای كه جنوب پليس از عده يك و ژاندارمری قوه و خود ايلی
 اعدام و گرفتار را آنها رؤسای كرده جنگ جوزانی ياغيان با است آمده فارس
 نزديك و دور اطراف كردن چپاول از دميآورن بدست بسيار غنيمت ميكنند

 داتی و شهری پولداران از زياد پول گرفتن از و ياغيان اموال بنام آنها منزلهای
 .نمينمايند خودداری رابطه داشتن بجرم هم

  
  ايشان كار سرانجام و كاشان ياغيان  

  
 عداما كه كاشان ياغيان بكار الدوله وثوق اصفهان طاغيان شدن قمع و قلع از بعد

 و ميزند دست است لرزانيده را آنها پشت ايشان با مربوطين اصفهان جوزانيان
 آنجا برده بتهرانشان داده تأمين بظاهر ميخواهد نشود خونريزی اينكه برای

 .بسازد را كارشان
 تأمين را او نوشته كاشانی سردار خان هللااّ  شاء بما شرحی سياست اين روی از

 .ميكند صادر اينخصوص در درپی پی تلگرافی و كتبی امر و ميطلبد بتهران داده
 معلوم و هستند ياغی بدولت سالهاست كه حسين نائب پدرش و خان هللااّ  شاء ما

 اين از و نميباشند خبر بی البته دولتيان خياالت از است گرم بكجا آنها پشت نيست
 .ميافتند پا و بدست سخت مانده نگران احضار
 دار سر خود پای با بروند بتهران اگر اند مانده محذور ود ميان در كاشان ياغيان

 اكنون كه جنوب پليس از قسمت يك با اصفهان بختياريهای نروند اگر و اند رفته
 از مكملی اردوی و رسيد خواهد كرمان از كه قسمتی و است شهر آن در
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 نيست ممكن و كنند حمله بكاشان است يافته تمركز قم در كه ژاندارمری
 بتوانند اردوها اين مقابل در دارند كه تيرانداز نفر صد چند با ياغی يانكاشان

 و شهر اين در سركشان اين كه سال چند مدت در است بديهی و نمايند خودداری
 .باشند ديده بخود روز اين از بدتر را روزی دارند حكومت اطرافش
 از بگذرم نكاشا از شتاب با ميخواهم دولتيان نظريات از اطالع با نگارنده
 ميكنند راهداری كاشانی سردار مأمورين هنوز كاشان نزديكی تا خورت مورچه

 و اصفهان ياغيان قمع و قلع واقعه بواسطه شديد نگرانی و حالی پريشان با اما
 شوال يازدهم شب مينمايند خدمتگذاری بمسافرين پيش از بيش جهت بهمين

 اسبهای كاشان يكفرسخی در است) ه ١٣٣٧( هفت و سی و سيصد و يكهزار
 معتاد غير اسبهای بجهت آنها از كه گذشتن راه شنهای درميان من درشگه

 اين در برسانم بكاشان را خود كه ندارم وسيله هيچ و ميمانند وا نيست اشكال بی
 بجانب بشتاب كه ميشود ديده دوش بر تفنگ ئی پياده ماهتاب روشنائی در حال

 نوكران از ميگويد ميروی بكجا كيستی ميپرسم كرده صدا را او ميرود كاشان
 البته ميگويد ميرسانی بسردار بدهم كاغذی اگر ميپرسم ميروم بشهر سردارم

 شنها ميان در من اسبهای جنگ سردار آقای مينويسم خود كارت بروی
 .ميگردد روانه بسرعت گرفته را كارت پياده اند وامانده

 را درشگه ميروند بكاشان كه ميرسد تپس به متعلق خالی اسب چند حال اين در
 سواری اسب با سردار طرف از سوار ده نميكشد طولی ميشويم روانه بسته بآنها

 نگارنده است نبوده حاضر او درشگه اسبهای كه عذرخواهی با ميرسند خودش
 گرفته را درشگه اطراف نپذيرفته ولی شود جدا آنها از ميخواهد امتنان اظهار با

 همراهان نمايم منزل آنجا كه نميپذيرم اما ميسازند وارد سردار نهبخا قهرا مرا
 برای خود فرستاده دارد هم مختصری مهمانخانه كه دولتی بكاروانسرای را خود
 .مينمايم ورود ياغی سردار بخانه ساعت دو يكی
 دست چند بر است مشتمل است واقع اصفهان راه سر در خان هللااّ  شاء ما خانه

 بر مشتمل ايست باغچه ميباشد وی دربار بمنزله كه او بيرونی حياط و عمارت
 .محكم بلند باروهای و برج با كرسی عمارت يك
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 اين گرفتاری برای باروها و برج باين ژاندارمری حمله موقع در پيش سال چند
 از كه شيرازی الملك حامد خان احمد ميرزا ژاندارم صاحبمنصبان از يكی ياغی

 يا سردار تير با و ميرود باال برجی از متهورانه بود ندهنگار صميمی دوستان
 باروها و برج آن ديدن و خانه باين ورود در ميشود كشته بستگانش از يكی

 .مينمايد شديد تأثير من قلب در حادثه اين يادآوری
 تيرانداز زيادی عده باروها و برج ميان در و بامها درباالی و عمارت صحن در

 ميكنند رهبری بعمارت مرا سردار كسان اند نشسته افروخته شآت گرد جوقه جوقه
 ميگويند و ميخواهند معذرت روها راه و عمارت داالنهای نبودن فرش از و

 اطاق بيك ميشويم وارد ايم نموده جمع را فرشها كه است كار در ترتيبها بعضی
 مپال دو و است آن در صندلی چند و قالی پارچه يك ذرع كه سه در ذرع پنج

 روی تهران مردم از ترياك تحديد اداره اعضای از جوانی وسط در نفتی بزرگ
 ولی هستم ميهمان اينجا ميگويد خودش گرچه است نشسته صندليها از يكی

 دقيقه چند ظرف در چنانكه بميهمان تا دارد شباهت بيشتر بودن دولت بجاسوس
 با من آشنائی سابقه از و بآنجا من ورود علت از صاحبخانه ورود از پيش

 .ميكند تحقيقات ياغی سردار
 بلند است چهل و سی ميان عمرش تقريبا اينوقت در ميشود وارد خان هللااّ  شاء ما

 گالبتون زردرنگ بره پوست نظامی كاله بر در نظام لباس اندام خوش و باال
 مينشيند نموده فروتنی اظهار العاده فوق جوراب بی برهنه پای با سر بر دوخته

 از باصفهان رفتن هنگام ميگويد و ميكند بسيار مسرت اظهار من ورود از
 و شويد وارد من بخانه مراجعت در كه خواست خدا ولی زديد طفره من مالقات

 مانند كسی داشتم آرزو بينهايت اينوقت در زيرا من برای است خوشبختی يك اين
 كس همه از را شما من نمايم مشورت او با خود كار در كرده مالقات را شما

 ميگويم داريد خبر بتهران من احضار قضيه از البته ميدانم بهتر و راستگوتر
 ببينيد را تلگرافها و نوشتجات است اين بهتر كنم چه متحيرم حاال ميگويد ام شنيده

 تلگراف و نوشته هرچه كرده صدا را خود منشی پس نمائيد معين مرا تكليف و
 خوف متضمن الدوله وثوق نوشتجات ميگذارد من نزد را همه رسيده باب اين در
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 ياغی بسردار الدوله وثوق است نااميدی از بيشتر آنها در اميدواری و رجاست و
 و درنگ بی ام كرده رفتار خود بقول ام داده قول كس بهر من كه مينويسد باحترام

 .بتهران بيائيد بيمالحظه
 بتهران خود با مسلح سوار نفر دويست كه كرده تقاضا الدوله وثوق از سردار

 و باشد داشته خود همراه ئی قوه آنكه يكی است بوده مالحظه بچند اين و ببرد
 برهم صاحبمنصب و سوار از عده اين بردن بهمراه را خود حوزه آنكه ديگر
 باين كه دولتی قوای دست گرفتار و نمانند اينجا تكليف بال آنها هم و باشد نزده
 باداره و ميپذيرد را او درخواست الوزراء رئيس دنگردن ميشود وارد شهر

 بطرف سوارش نفر دويست با سردار بگذارند كه ميدهد دستور قم ژاندارمری
 .بيايد تهران
ميخواهد  است نبوده اسمی از غير كه كاشان رسمی حاكم الدوله انتظام از سردار

 مزبور حاكم رهپا بتخته است غريق تشبث مانند اين و برود بتهران وی باتفاق كه
 روانه بتهران وی با كه است داده قول باو و نموده مركز از رخصت تحصيل هم

 بر شايد بلكه و ندارد فائده او بحال بهيچوجه توسلها اين است بديهی شود
 جريان از يافتن اطالع و تلگرافها شدن خوانده از پس بيفزايد وی كار مشكالت

 كسب من از براستی اگر ميگويم باو ميخواهد تكليف نگارنده از سردار كار
 نميكنی اگر و بگويم ميدانم هرچه مينمائی رفتار ميگويم بآنچه و ميكنی تكليف

 .است بيفايده من با نمودن مشورت
 خواهم رفتار بگوئيد هرطور دارم بشما كه كاملی باعتقاد نظر ميگويد سردار

 هللااّ  ماشاء بنام بلكه جنگ رسردا بعنوان نه اما برويد بتهران بايد شما ميگويم كرد
 بحسن را خود های گذشته ميخواهد كه شده پشيمان خود های كرده از كه خانی
 كه جنگی ذخيره هرقدر با سوار و تفنگ و اسب بايد شما نمايد جبران عمل
 را خود نوكر يك با بعد بگيريد رسيد قبض نموده ژاندارمری تسليم را همه داريد

 دارائی بطلبيد پوزش ها گذشته از شويد وارد دولت رئيس بخانه رسانيده بتهران
 از و كنند رد بصاحبانش است مردم مال هرچه كه نمائيد دولت تسليم را خود

 معاش و كار و بشغل نسبت و هركجا در بتوقف نسبت را خود آينده تكليف دولت
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 .نمائيد رفتار همانطور گفتند هرطور بخواهيد
 خطرناك باشد اينصورت از بغير و است صالح بتهران شما رفتن ترتيب باين

 و شديد حاضر من نصيحت شنيدن برای اگر نداريد رفتن جز هم چاره ميباشد
 با و ميكنم اقدام شما كار اصالح در كرده توقف اينجا روز چند من بخواهيد
 كه هرحادثه در مينمايم تعهد و ميبرم بتهران خود با را شما اطمينان حصول

 با مناسبت هيچ كه من سخنان شنيدن از سردار نمايم شركت شما با بيايد پيش
 كه حاال ميگويد نياورده خود بروی اما شده ملول باطنا ندارد او افكار و روحيات

 ميگويم باشم رفته تنها چرا ببرم خود با سوار نفر دويست اند داده رخصت بمن
 داريد هرچه از مياندازد پوست كه ماری مانند بايد شما گفتم كه بود اين من عقيده

 ببريد در بسالمت جان اينكه برای كنيد صرفنظر ميدهيد تكيه بآن هرچه از و
 اطمينان ميباشد اصفهان در كه انگليس قنسول از جان سالمت باب در ميگويد

 اطمينان هم او رجوع نموده تهران در انگليس مختار بوزير هم و ام گرفته نامه
 تهران در من نامه اطمينان آن رسيدن از بعد روز شش تا آنكه بشرط است داده
 بود خواهد اعتبار بی نوشته آن گرنه و باشم كرده حركت كاشان از يا و باشم

 در اندكی من ميشود روز ده ميگويد رسيده نوشته آن است روز چند ميپرسم
 اما شد متوحش سردار من كردن انديشه از كه ميكنم احساس و ميروم انديشه

 .بفرستند ديگر نامه اطمينان ام كرده تقاضا نوشته كاغذ دوباره ندارد ینقل گفت
 من بنصيحت است حاضر كه ميكند اظهار طوالنی مذاكرات نتيجه در بالجمله
 از بروم بمنزل ميخواهم موقعيكه در شب آخر در برود بتهران تنها كرده رفتار

 شاهزادگان از يكی زا هم و نمايم همراهی او با تهران در كه ميكند تقاضا من
 البد و دارم دوستی او با ميگويد كرده تعريف دارد وزارت مقام اكنون كه قجر

 .كرد خواهد مساعدت من با هم او
 من از است من خواب اطاق در اتفاقا كه تلفنی با فردا زود صبح ميگذرد امشب
 ميدهم جواب بداريم صحبت هم با باز رفته وی بمنزل ديگر دفعه كه ميكند تقاضا
 بهتر ميگويم اينجا بيايد ميگويد هم را حاكم ميگويد ميروم حاكم بمنزل امروز

 كه ميدهد وعده ندارد ئی فايده اصرار ميبيند چون بيائيد حاكم بمنزل هم شما است
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 كمتر نداشته بآن اعتنائی هيچگونه كه الحكومه دار همان بيايد الحكومه بدار
 .است ميگذاشته قدم بدانجا

 آگاه صبح و شب مذاكرات از را او و ميرود حاكم بمنزل گارندهن خالصه
 و است آمده اينجا يكمرتبه هستم شهر اين در است مدتی ميگويد حاكم ميسازد
 گاهی و است ميكرده احضار را الحكومه نائب يا و من يا داشته كاری هروقت

 ميآيد خانه ينبا كه شده بيچاره حاال است نميداده الحكومه بنائب نشستن اجازه هم
 برای من بگو بسردار تلفن با ميگويد الحكومه بنائب مرعوب حكمران باالخره و

 مرحمت شما اگر است من ميهمان فالنی چون ولی هستم حاضر شرفيابی
 .است امتنان موجب فرمائيد سرافرازم فرموده
 .آمد خواهم ناهار از بعد ميدهد جواب سردار

اضطراب  با حاكم ايم نموده استراحت عميقی سرداب در ما است گرم بسيار هوا
 .اوست ورود تشريفات دستور مشغول دارد ياغی سردار آمدن از كه خاطری

 اطاقها از ئی پاره و خانه بزرگ صحن كه بسيار جمعيت با سردار عصر طرف
 اوست عادت اين و ميشود وارد نميگذارند خالی هم را بامها باالی و سردابها و

 با جمعيت بيشتر دارد نگرانی اوضاع از كه امروز صوصامخ برود كجا هر
 طول مجلس هستند او با هم نمايان روحانی از نفر دو يكی است آورده خود

 شب برخالف امروز و بتهران سردار برفتن است راجع همه مذاكرات و ميكشد
 در كه را مشروطيت اول وقايع ميكند نگرانی اظهار بتهران رفتن از گذشته
 كه را ملی حكومت پيشوايان ميكند نقل گشته استنطاق و شده گرفتار هرانت عدليه

 های كلمه گفتن از و ميگويد ناسزا اند گرفته سخت براو مزبور استنطاق درمجلس
 اند شده انتخاب تازه كه كاشان نماينده نفر بدو نسبت نميدارد دريغ هم ركيك

 بر چوب من كنم وكيل را نهاآ كردند التماس بمن اينها ميگويد و مينمايد فحاشی
 حاال بخورند من بكار تهران در كه گرفتم رأی آنها برای بزور زده مردم سر

 الدوله وثوق تلگرافهای ميگويد صحبت ضمن در هم و ميكنند چه نيست معلوم
 كس بهر ميگويد بلكه ميدهم اطمينان بتو من نمينويسد زيرا است نكرده قانع مرا
 .ام كرده وفا خود بگفته ام داده قول
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 را رأيش پدرش ميگويد آهسته است نشسته نگارنده ديگر طرف كه الدوله انتظام
 ميگويد بسردار نجوی بطور نيز نگارنده برود بود شده راضی اال و است زده

 ترديد چرا ديگر برويد بتهران شديد حاضر و كرد اثر بشما من نصايح ديشب
 اين از است بديهی لعنت پدرت بر بگويم كرده مزاح شما با بدهيد اجازه ايد كرده

 حاضرين باصرار مجلس اين آخر در گذشت و زد لبخند ولی شد دلتنگ حرف
 ييالقی عمارت كه آباد فرح در روزی چند كرده حركت شهر از ميكند قبول

 .برود بتهران بعد و بماند اوست
 هرانت در ميروم تهران بطرف كرده ترك را كاشان نگارنده شب همين خالصه

 هللااّ  ماشاء تلفن روز چند از بعد و ميدهم اطالع بدولتيان را كاشان وقايع شرح
 مرحمت باميد تهران بطرف ميآيم شده قم وارد ميگويد كه ميرسد بمن قم از خان
 سردار بعنوان كه نبود باينصورت او با همراهی وعده كه ميكند فراموش و شما

 .بيايد بتهران مسلح نفر سوار دويست با و جنگ
 انگليس مختار وزير ميرسد بمن خان هللااّ  ماشاء تلفن كه روز همين در

 خان هللااّ  ماشاء با شما كه ميپرسم او از است آمده نگارنده بديدن كاكس -سرپرسی
 پناه در يعنی( قلهك در بود كرده تقاضا ما از ميگويد كرد خواهيد همراهی كاشی

 بدهم اجازه ميتوانم آيا پرسيدم ولتد رئيس از من نمايد منزل) انگليس سفارت
 معلوم من بر اينجا از است داده منفی جواب نمايند معين منزلی او برای قلهك در

 شده گرفتار بايد هم ميآيد او كه باينصورت و دارند را او گرفتاری قصد ميشود
 سالح خلع است آورده خود با كه دزد نفر دويست و برسد خود كردار بسزای

 كه ميدهم پيغام بوی بتهران ورودش از پس را او تلفن جواب هم دهنگارن شوند
 .ام گفته كاشان در كه است همان شما كار در من نظريات
 العظيم عبد حضرت در را خود سوار تفنگچی نفر دويست مغرور ياغی سردار

 گاهی نموده آمدوشد مردم با روزها ميگيرد منزلی ميآيد بتهران خود و ميگذارد
 تكليف باو الدوله وثوق ميپردازد بعياشی شبها و ميآيد و ميرود الدوله وثوق نزد

 اين سر در و نميپذيرند او گردند متفرق داده را خود اسلحه سوارهايش كه ميكند
 بسر ياغی سردار روز چند از بعد و مينمايند حبس و توقيف را خودش قضيه
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 سالح خلع ژاندارمری كمی خورد و زد با را او سوارهای و ميرود مجازات دار
 و مينمايند دستگير ميكرده شرارت كاشان اطراف در كه هم را پدرش و مينمايد

 .مييابد خاتمه كاشان قضيه و ميكنند اعدام نيز را او
 آن برخالف و باشد داده اطمينان باو دولت كه بود اين بود بدنما بظاهر كه چيزی
 نوشت و داد نشر ئی اليحه لدولها وثوق هم كار اين جبران برای باشد شده رفتار
   .نمايد استفاده دولت تأمين از نتوانست طاغی ياغی اين كه را خدا حمد

  
  الدوله وثوق قرارداد  

 بصورتی سياست در را خود حمل بار بزودی كه آبستن دولت همان ايران دولت
 هوسرانی فدای را انوشيروان و دارا مملكت است ممكن كه ميگذارد زمين بر
 فساد و دربار ناتوان سياست سايه در و بنمايد او ناخلف فرزندان از تیمش

 ساله هزار چند استقالل هرلباس در اول طبقه از گروهی بدسياستی و اخالق
 .ندهد نشان بما را آنروز خدا كه بگردد قربانی ايران
 بعنوان ليره مليون چند بگرفتن شدن موفق برای الدوله وثوق خان حسن ميرزا
 حال در است شده حاضر خويش رياست مقام  الدوله وثوق استحكام و قرض

 ببندد انگليسيان با قراردادی اساسی قانون برخالف شورايملی مجلس نبودن دائر
 اينكه با ما كنونی دولت رئيس باشد بوده بيگانه به مملكت كردن تسليم حكم در كه

 انگليس از رغي كه است شده بسته چشمش طوری است بااطالعی حساس شخص
 تصور دنيا محورسياست را انگليس يعنی نميبيند را چيزی او فيروزی و فتح و

 قدرت بی درآسيا انگليس برابرسياست در را امريكا بلكه و ايطاليا و فرانسه ميكند
 را روس بلشويك و مينمايد تصور شده محو را عثمانی مرده را اطريش و آلمان

 گمان و ميشمارد اعتنا قابل غير دارد نظر ديگران از بيش ايران بمسائل كه
 اند ديده او كردن مضمحل برای اروپائی دولتهای از متفقين كه هائی تهيه با ميكند

 .كرد نخواهد دوامی
 نبايد مشورت هم كسی با شنيد بايد بگويد هرچه انگليس و مائيم اينصورت در

 .نميباشند كردن مشورت قابل مردم اين زيرا كرد
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 جرئت كه هستند كسانی بيشتر ميدانند كه آنها و خبرانند بی نميدانند هك آنها بلی
 باشند نموده بلند مينمايند حمايت او از انگليسيان كه دولتی ضد بر صدائی ندارند
 در انگليس نميخواهند خود بمصالح كه هائی خارجه نميكند تصور دولت رئيس
 .نمايندن اعتراضی ننشسته آرام باشد داشته تام نفوذ ايران

 غير است نگذارده گرديد آشكار قرارداد كه روزی تا الدوله وثوق بهرصورت
 مخصوصا بگردد خبردار كار اين از كسی اند بوده همكاراو كه تن سه دو از

 قرارداد نشر از بعد آنكه حتی است نگاهداشته مستور بكلی آنرا استقراض قسمت
 .است كرده منتشر را قسمت اين هم
 .است نموده ضميمه آن بر كاكس سرپرسی كه مكتوبی و قرارداد عين است اين

 انگليس و ايران دولتين بين سابق از كه مودت و دوستی محكمه روابط بر نظر
 هردو اساس و مشتركه منافع مسلما باينكه كامل باعتقاد نظر و است بوده موجود
 نظر و مايدمين الزام طرفين برای را روابط اين تثبيت و تحكيم آتيه در دولت
 و يكطرف از ايران دولت بين اعلی بحد ايران سعادت و ترقی وسائل تهيه بلزوم
 از خود دولت طرف از بنمايندگی انگلستان پادشاه اعليحضرت مختار وزير
 :ميشود مقرر ذيل مواد ديگر طرف

 برای سابق در مكرر كه را تعهداتی تمامتر هرچه قطعيت با انگلستان دولت - ١
 .مينمايد تكرار است نموده ايران تماميت و استقالل لقمط احترام

 استخدام لزوم برای كه را متخصص مستشار هرعده خدمات انگلستان دولت - ٢
 تهيه ايران دولت بخرج گردد حاصل توافق دولتين بين مختلفه ادارات در آنها

 واهدخ داده متناسبه اختيارات بآنها و اجير كنترات با مستشارها اين كرد خواهد
 .بود خواهد مستشارها و ايران دولت بين بتوافق بسته اختيارات كيفيت اين شد
 سيستم مهمات و ذخائر و صاحبمنصبان ايران دولت بخرج انگليس دولت - ٣

 در نظم حفظ برای آنرا ايران دولت كه الشكل متحد قوه تشكيل برای را جديد
 ضرورت مقدار و عده كرد خواهد تهيه دارد نظر در سرحدات و داخله

 متخصصين از كه كميسيونی بتوسط مزبور مهمات و ذخائر و صاحبمنصبان
 قوه تشكيل برای را دولت احتياجات و گرديد خواهد تشكيل ايرانی و انگليسی
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 .شد خواهد معين داد خواهد تشخيص مزبور
 اين ٣ و ٢ ماده در مذكور اصالحات بجهت الزم نقدی وسائل تهيه برای - ۴

 تهيه ايران دولت برای كافی قرضه يك كه است حاضر انگلستان ولتد قرارداد
 عايدات از دولتين نظر توافق با قرض اين تضمينات بدهد آنرا انجام ترتيب يا و

 تا ميشود تعيين باشد ايران دولت اختيار در كه ديگری عايدات يا و گمركات
 مساعده بطور نانگلستا دولت نيافته خاتمه مذكور استقراض مذاكرات كه مدتی

 .رسانيد خواهد است الزم مذكوره اصالحات برای كه الزمه وجوهات
 وسائل بترقی ايران دولت فوری احتياجات كامل تصديق با انگلستان دولت - ۵

 مملكت در قحطی از جلوگيری و تجارت توسعه و تأمين موجب كه نقل و حمل
 و ايران مشترك ماتاقدا نموده موافقت ايران دولت با كه است حاضر ميباشد

 در نمايد تشويق نقليه وسائل ديگر قسم يا و آهن خطوط بتأسيس راجع را انگليس
 كه طرحهائی در دولتين بين توافق و شده بمتخصصين مراجعه قبال بايد باب اين

 تعيين باب در مينمايند توافق دولتين گردد حاصل باشد مفيدتر و سهلتر و مهمتر
 تجديدنظر و مراجعه را گمركی تعرفه كه كميته يلتشك برای طرفين متخصصين

 .نمايد تطبيق آن ترقی وسائل توسعه و تمهيد و مملكتی حقه منافع با و نموده
 كاكس سرپرسی انگليس مختار وزير بامضای ئی ومراسله قرارداد اصل بود اين

 :ذيل بقرار داشت ضميمه
 دوره در اشرف حضرت كه اميدوارم افخم اشرف اجل مستطاب جناب

 دولت كه ايد كرده يقين ايران مملكت امور در خودتان موقعيت با زمامداری
 كابينه دارد قوه در آنچه كه است نموده سعی هميشه پادشاه انگلستان اعليحضرت

 مملكت داخله در امنيت و نظم اعاده طرف يك از اينكه برای را اشرف حضرت
 محفوظ انگلستان و ايران ندولتي بين صميمانه روابط ديگر طرف از و تكميل
 .نمايد تقويت باشد
 است بوده لندن كابينه خاطر مكنون همواره كه احساسات اين جديد ابراز برای

 امضای موقع در كه بدهم اطالع اشرف بحضرت كه هستم مأذون حاال من
 در آنرا اجرای اشرف حضرت كابينه كه است بفورمهائی مربوط كه قراردادی
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 دولت با بود خواهد حاضر انگلستان پادشاه اعليحضرت لتدو اند گرفته نظر
 :نمايند موافقت ذيل تقاضاهای اجرای برای ايران عليه

 .دولتين بين حاضره معاهدات در نظر تجديد - ١
 .ديگر متخاصم دول بواسطه ايران مملكت وارده مادی خسارات جبران - ٢
 تصور عادالنه آنرا طرفين كه نقاطی در ايران سرحدی خطوط اصالحات - ٣

 در فوق مقاصد تعقيب مقتضيه وسائل و زمان و قطعی ترتيب انتخاب نمايند
 .گرديد خواهد دولتين بين مذاكره موضوع امكان موقع اولين

 مغتنم نمايم تقديم اشرف بحضرت را خود فائقه احترامات اينكه برای را اينموقع
 كاكس. ز. ب. ميشمارم

 مردم) ه ١٣٣٧( هفت و سی و سيصد و كهزاري القعده ذی سيزدهم يكشنبه روز
 و افكار نشردهنده هردو كه ايران و رعد روزنامه دو در برداشته خواب از سر

 مانند و ميخوانند آنرا ضميمه ورقه و قرارداد اين صورت هستند دولت عمليات
 .ميروند فرو حيرت و بهت بحال باشد خورده آنها سر بر كه ئی صاعقه
 كه را ايران استقاللی مرگ رايحه دور سياست از مردم و عوام كه است درست

 بهيجان خواص روز سه دو بفاصله ولی نميكنند احساس دارد دربر قرارداد اين
 ضد بر كرده انجمنی دولت رجال از جمعی مينمايند تبعيت آنها از هم عوام آمده

 راظها علنا محافل و مجالس در روحانيان از جمعی ميرانند سخن قرارداد
 در لهجه صراحت با گاهی و اشاره و بكنايه وعاظ از ئی پاره ميكنند نارضائی

 شده بلند هياهو رفته رفته ميدارند صحبت قرارداد ضد بر عمومی مجالس
 آنها دولتهای كه ميفهمانند هستند بمردم تهران در كه هم فرانسويان و امريكائيان

 .ميگردد مليون گرفتن قلب قوت موجب خود اين و ندارند موافقت قرارداد اين با
 كه طباطبائی الدين ضياء سيد مديرش كه رعد روزنامه هياهوها اين مقابل در

 های مقاله است گذارندگان قرارداد محارم از يا و قرارداد عقد كاركنان از خود
 ايران روزنامه و ميسازد منتشر آن فوائد و قرارداد عقد لزوم بر مبنی مسلسلی

 بهار الشعراء ملك آن مدير چون و ميكند ظاهر قرارداد از را خود طرفداری
 های مقاله درج برای ما روزنامه ستونهای مينويسد ميداند مليون از را خود
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 ندارد معنی با را موافقت تمام كه لفظی با يا است باز هردو مخالف و موافق
 .نميكنند درج نميخواهند را هرچه زيرا
 آمده نگارنده بديدن كاكس سرپرسی روزی است هگذشت قرارداد عقد از روز چند
 چيز همه شد خوب هم بسيار شد خوب ايران برای قرارداد ميگويد ورود اول در
 مرا سكوت علت مختار وزير نميدهد جوابی نگارنده است ايرانی خود دست در

 نميگفتيد شما مگر چه برای - چرا؟ -خير ميگويم نشد خوب آيا ميگويد و ميپرسد
 روشن بايد ميگفتم من بلی ميگويم باشد بوده روشن بايد انگليس و يرانا سياست

 .بگردد تاريكتر بايد نميگفتم بشود
 هنوز نگارنده است؟ بد قرارداد مواد از يك كدام ميگويد برآشفته مختار وزير
 ممكن است مشروطه ما مملكت است بد صدورش كيفيت بلكه ايم نشده مواد داخل
 اساسی قوانين برخالف شورايملی مجلس غياب در وزير نفر سه دو نيست

 تنها نه صورت باين قرارداد اين ببندند اجنبی دولت يك با قراردادی چنين مملكت
 آقای مينمايد تاريك هم را انگليس و هند سياست بلكه را انگليس و ايران سياست

 مثال اطالعی بی بيسواد شخص نميدهد اجازه بيستم قرن چنانكه مختار وزير
 مملكت يك در نميدهد اجازه هم قرن همان بگردد مملكت يك امور زمامدار

 ملت آن اولی رجال حتی و شود بسته قراردادی چنين مشروطه حكومت دارای
 .ملت بعموم رسد چه باشند بوده خبر بی آن از

 ميپرسد طوالنی انديشه از بعد شده دلتنگ سخنان اين شنيدن از مختار وزير
 باشد؟ شده صحبت آنها با بايستی كه رجال آن كيانند

 و اند بوده الوزراء رئيس و وزير مكرر كه دولت رجال از تن چند نام نگارنده
 ومشير الملك مؤتمن نام آنها ودرميان ميبرد اند نشسته خود درخانهایاکنون 
 -الممالك مستوفی ميگويم نفربكنارديگركه؟ دو اين ميگويد ميبرم را الدوله

 ازدولت انگليس دولت ميگويد وزيرمختارمتغيرشده مستشارالدوله -مخبرالسلطنه
 و نشوند دولتی كار هيچ دخيل ديگر دولت رجال از نفر پنج است خواسته ايران

 .بختياری السلطنه وصمصام السلطنه نظام ديگر نفر ودو هستند نفرازآنها سه اين
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 بكاری دستشان یوقت اشخاص اينگونه از هريك و است بهانه اين ميداند نگارنده
 پيشرفت برای ميكنند خصوصيت او با او دولت و مختار وزير همين رسيد

 اشخاص نيست باينها منحصر ميگويم نياورده خود بروی ولی خويش مقاصد
 .نميكنند شركت نميآيند ميگويد باشد شده مشورت آنها با ميبايد كه هستند هم ديگر

 اعظم صدر هركس ديروز تا كه هستيم مملكتی در ما آورد بايد را آنها -نگارنده
 در معزول الوزراء رئيس چندين حاال ميساخت معدوم را خود سلف ميشد

 توقع نبايد باشيم راضی خيلی بايد ندارند يكديگر بكار كاری نشسته خود خانهای
 در را ايشان نمايند درخواست او از افتاده وقت دولت رئيس دنبال آنها داشت

 .نمايد شريك و دخيل مملكتی مهم كار چنين يك مذاكره
 شورايملی مجلس غياب در چون - نگارنده چيست؟ تكليف حاال -مختار وزير
 شود اقدام آنها مشورت با سنجيده را ملت وجوه رأی نموده مجلس يك بايد است

 بار با مختار وزير بود خواهد شرط بعد من هم شورايملی مجلس تصويب البته و
 .ميشود روانه ميگيرد خاطر دوش بر راتمذاك اين از كه سنگينی

 وزير مجلس اين صحبتهای نتيجه در يكدرجه تا شايد و مردم هياهوی اثر در
 آلوده و كار اين در را مليون از جمع يك پای كردن داخل لزوم انگليس مختار
 از نفر دوازده از او و ميسازد خاطرنشان دولت برئيس را همه دست ساختن
 آنها با كرده دعوت سليمانيه خود ييالقی منزل در تجار رؤسای و رجال

 اين عقد در آمدها پيش مقابل در را خود بودن مجبور نهاده بميان را موضوع
 و ميكنند تصور شده تمام كار مقابل در را خود حاضرين اما مينمايد بيان قرارداد

 اما نميدارد باشد مخالفت صريح در كه صحبتی كسی اند داشته كه مالحظه بهر
 سكوتهای يا و مختصر های گفته بواسطه را خويش نگرانی و نارضائی همه

 با مذاكره از بعد نگارنده ميخورد برهم نتيجه بی مجلس نموده حالی مطول
 سياست جريان از اجمالی اطالع از بعد و بقرارداد راجع كاكس سرپرسی

 دنيا مومیع سياست ثقل مركز از شدن آگاه و اروپا صلح عقد مركز در خارجه
 متفق دولتهای الوزراهای رئيس و شده تأسيس پاريس در كه ملل اتفاق مجمع بنام
 مواد از بعضی از آگاهی با و هستند ملل نمايندگان بجای موقتا مركز آن در
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 سفارت كاركنان از آزاديخواهان از يكی بتوسط مزبور مجمع اساسی نظامنامه
 بر آنها تشجيع و هموطنان اطرخ كردن آگاه برای تهران در فرانسه دولت

 منتشر ايران روزنامه در ايران پور بامضای نوشته ئی مقاله قرارداد با مخالفت
 .ميسازد
 دولت از كه خرجی كمك با اينوقت در ايران روزنامه شد نوشته پيش در چنانكه
 ملك است دائر خراسانی الشعراء ملك بهار تقی ميرزا مديری تحت در ميگيرد
 نماينده شورايملی مجلس سيم دوره در است آزاديخواهی اديب خصش الشعراء
 اشخاص ديگر با است بوده مجلس دموكراتهای عداد در اينكه با شده خراسان

 بتهران رسيده باو آسيبی مهاجرت در است ننموده سازش مسلك اين مدعی
 و تشكيلی غير و تشكيلی اند شده قسمت دو دمكرات فرقه چون و است برگشته

 رفقای از كه هم مزبور شاعر است شده تشكيليون سردسته الدوله وقوث
 چون و است شده همداستان و همدست جمع اين با است نبوده دلخوش مهاجرش

 است بوده تشكيلی ضد دمكراتهای از كه ايران روزنامه مدير اردبيلی حسين سيد
 يليونتشك سياست طرفدار و مزبور روزنامه مدير الشعراء ملك ميكند وفات

 جمع يك آنكه تشكيلی ضد و تشكيلی به دسته دو اين مناسبت وجه اما و ميگردد
 سياست ضد بر كه بودند خود رفقای از اشخاصی افكار پيرو دمكرات فرقه از

 از بيش نبودند حاضر آنها و اند رفته ايران از بلكه تهران از انگليس و روس
 و شدند ناميده تشكيلی ضد جمع اين بدهند ئی فرقه تشكيالت خود رفقای برگشتن

 بعضی و بودند مهاجرين از ناراضی دمكراتهای از قسمتی كه آنها مخالف دسته
 دمكرات بنام داده ئی فرقه تشكيل بودند شده ملحق بآنها هم مذبذب اشخاص از

 همدست دانسته دمكرات هم را ها الدوله ةنصر و الدوله وثوق جمع اين تشكيلی
 تشكيلی ضد دسته بطوريكه كرد شدت دسته ايندو ميان كلمه اختالف شدند و آنها

 .ناميدند پرست خارجه و مرتجع را خود مخالفين
 روزنامه اين بحوزه را خود نام يكانی تشكيلی ضد دمكراتهای از يكی اينوقت در
 موافقت ايران مدير سياسی مسلك با صورتيكه در است انداخته دولت رسمی نيم

 كار مدير بجای شخص اين موقعيكه در ميرسد بروزنامه نگارنده مقاله ندارد
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 روزنامه ستون بودن باز نظر روی از ديده خود سليقه موافق را مقاله و ميكند
 :آنكه مقاله مضمون حاصل ميدهد نشر را مقاله مخالف و موافق های مقاله برای

 قلعه پس در نه بگردد روشن ملل اتفاق مجمع در بايد ايران خارجی سياست
 دنيا خدای انگليس كه ام گرفته خبر آزاد هوای جو از من» ١« تهران شميران

 انجام ملل اتفاق مجمع بنام دول وزرای مجمع در امور فصل و قطع نيست
 مانند ملتهای كه را ملل اتفاق مجمع موقتی قرارنامه مواد از ماده چند و ميگيرد

 كردم بيان كنند تفادهاس خود خارجی سياست در آنها از ميتوانستند ما ملت
 باالخره و كردم اشاره دارد اساسی قانون با كه مخالفتهائی و قرارداد بمضرتهای

 اينكه و ميباشد مدت بی كه است اين قرارداد اين عيب بزرگتر كه دادم تذكر
 گرديد مملكت اين در حقوقی مدعی و برآورد سر روس روزی اگر نيست معلوم
 .است انگليس دولت بعهده يا و بدهيم بايد ما را او جواب

 جرئت بر بخشيده تازه روح را وطنپرست مليون كرده شديد تأثير مقاله اين نشر
 مورد روزنامه مدير و ميفزايد قرارداد با كردن مخالفت در آنها جسارت و

 شماره در ايران روزنامه مدير كه است اين ميگردد گذارندگان قرارداد تعرض
 اهميتی بی يكی است مطلب دو حاصلش كه مينويسد بیجوا مزبور مقاله از بعد

 نتوانست كه است الهه صلح انجمن مانند مزبور مجمع اينكه و ملل اتفاق مجمع
 اين بوضع دولت شديد احتياج ديگر و باشد داشته تأثيری ملل و دول سياست در

 .داخلی باصالحات شدن موفق برای قرارداد
 مينويسد و روزنامه جوابهای جواب در اءامض همان با را دوم مقاله نگارنده
 مجلس از اگر كه ميخواند پيشنهادی بمنزله را الدوله وثوق قرارداد باالخره

 وثوق چنانكه بود خواهد مردود گرنه و داشت خواهد رسميت گذشت شورايملی
 و شد دولت رئيس تنكابنی سپهساالر وليخان دمحم بجای موقعيكه در خود الدوله
 در بود داده انگليس و روس با او سلف كه قرارداد دو ابربر در را خود

 روس صاحبمنصبان رياست تحت در كه ايران شمال و جنوب قشون خصوص
 بنمايندگان و فرستاد المآل متحد تهران در خارجه بسفرای باشد بوده انگليس و

 قرارداد دو اين بگويند دول بدربارهای داد دستور بودند هركجا در ايران دولت
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 گذشت ايران سنای و شورايملی مجلس دو از اگر كه است پيشنهادی بمنزله
 .بود خواهند لغو گرنه و داشت خواهد رسميت

 بعدها و نمايد منتشر مرا دوم مقاله نتوانست يا نخواست ايران روزنامه مدير
 .است شده ضبط و رسيده باداره مزبور مقاله كه ميآورم بدست سندی

 ايران سرتاسر در بتدريج و تهران در قرارداد ضد بر شديد هياهوی خالصه
 ايرانيان طرف از هندوستان و استانبول در مخصوصا خارجه در و ميشود برپا
 فرانسه مخصوصا خارجه جرائد ميشود اعتراض مزبور قرارداد بر خارج مقيم

 .ميكنند قلمفرسائی ايران و انگليس قرارداد عليه بر
 احمد سلطان است شده كه شرطی بموجب اردادقر عقد از بعد روز چند چون و

 قرارداد عليه بر ايرانيان زبان از جا همه در ميگردد رهسپار اروپا بطرف شاه
 اينموضوع در بخود نسبت انگيز اهانت الفاظ ها روزنامه در و ميشنود سخن

 فيروز ولی نمايد خبری بی اظهار ميخواهد كه بحدی ميشود دلتنگ و ميخواند
 عمده شريك و اوست همراه خارجه وزارت سمت با كه الدوله ۀنصر ميرزای

 از بعضی آنكه حتی مينمايد جلوگيری بتواند كه آنجا تا است قرارداد عقد
 مسافرت از را شاه ساخته دور است نداشته اطمينان آنها از كه را شاه همراهان

 يطمح يك در را او و نموده منصرف برود بانگلستان آنكه از پيش بامريكا
 زبان از و انگليس ميشنود هرچه و ميبيند هرچه كه است انداخته انگليسی
 .است انگليس
 هم دليلش نميبيند است داشته انتظار كه احترام آن فرانسه در شاه احمد سلطان
برای  باروپا آن پول با فروخته را مملكتش جوان اين ميگويند چه است واضح
 است ميكرده تصور آنچه از بيش انگلستان در ولی است كرده سفر عياشی
 كه خودداری همه با و ميشود بانگليس او توجه موجب خود اين و ميبيند احترام
 رها را او باشد كرده امضاء را نگذشته مجلس از قرارداد اينكه از است داشته
  .ميگيرند را او زبانی تصديق رسمی مجلسهای در ناخواه يا خواه تا كنند نمی
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 قرارداد عقد از دبع انقالبات   
 باوضاع پس زان نوشته عمومی سياست اوضاع از ئی شمه بايد فصل اين در

 .نميباشد خارجی بحوادث ربط بی داخلی آمدهای پيش زيرا نمائيم رجوع وطن
 تصور هست آنچه از كوچكتر خيلی را بلشويك روسيه كار او متفقين و انگليس

 بر را سفيد روس صاحبمنصبان و سرداران برانگيختن ميكردند گمان مينمودند
 را بلشويكی بساط آنها با نمودن معنوی و مادی مساعدت و سرخ روس ضد
 و نفوس قتل و بيشمار فداكاری و بسيار امتحانهای از بعد اما چيد خواهد بر بكلی
 از چه روسيه نقاط تمام در ناكردنی تصور بدبختيهای حصول و اموال نهب

 قطعی شكست مخالفين باالخره آنها مخالفين جانب از چه و بلشويكها طرف
 و ميگيرد قوت و توسعه روزبروز بلشويكی دولت و ميروند ميان از خورده

 سيم بلشويك اطراف نميتواند هم فرانسه سالخورده الوزراء رئيس كلمانسون
 .ميكرد ادعا و تصور چنانكه بكشد خاردار

 كه بوده اين است كرده كه كاری لهستان با ها فرانسه مخصوصا متفقين همراهی
 خود صورت و بگردد محو بلشويك روس لگدكوب زير در مملكت آن نگذارده

 آلمان و روسيه ميان در سدی ميخواستند متفقين بطوريكه نه اما نگاهداشته را
 .باشد بوده
 ميشود شروع ايران شمال انقالبات رفته رفته بلشويك روسيه توسعه ضمن در

 و قفقازی و عثمانی مليون قوای از مركب جتماعیا روسيه جنوب در زيرا
 ميگيرد مدد بلشويكی مهم مركزهای از يعنی تاشكند و مسكو از كه ايرانی

 را قفقاز آذربايجان ميكوشند و است ترقی و توسعه در متفقين ضد بر درپی پی
 سفير كرده خودآرائی متفقين حمايت تحت در و ميكند استقالل دعوی اكنون كه

 ميان از مينمايد دائر هرجا با اقتصادی و سياسی روابط و ميفرستد كجا بهر
 را آنها كرده حمله گرجستان و پس بارمنستان زان نمايند خود همرنگ برداشته

 روس ظاهری عظمت بصورت را بلشويك روسيه آورده در خود قدرت تحت هم
 .آورند در تزاری

 انقالب آماده كه گيالن در مخصوصا نيست اثر بی هم ايران در البته قضايا اين
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 جنگل در ملی قوه يك و انزلی بندر در انگليس قشون وجود بواسطه و است
 قسمت با يعنی داغستان و قفقاز انقالبی مراكز با كه خان كوچك ميرزا برياست
 توجه محل نيست بيرابطه هستند انگليس سياست مخالف كه ها ناحيه آن مسلمان

 .ميكند چه دولت رئيس الدوله وثوق حال اين در است گشته واقع شديد
 را قفقاز آذربايجان سفير طرف يك از انگليسيان خاطر برضای الدوله وثوق
 برياست هيئتی ديگر طرف از و ميپذيرد تهران در معتبر دولت يك سفير مانند
 سياسی روابط اينكه برای ميفرستد ببادكوبه رعد روزنامه مدير الدين ضياء سيد

 نفوذ از جلوگيری در آنها از و سازد برقرار نورس مملكت آن اب اقتصادی و
 گيالن حكومت مأمورين دادن تغيير با هم و نمايد استمداد ايران در بلشويك
 منحل را جنگل قوه ميخواهد باشد بوده طماع نادرست اشخاص بفرستادن گرچه
 نقشه دبتوان نميرود تصور اما سازد آسوده رهگذر آن از را دولت خاطر ساخته
 .نمايد عملی را خويش

 روزبروز تهران در قرارداد ضد افكار - قرارداد عقد از بعد تهران اوضاع اما و
 ضد دولت رجال بتحريك آنها از دسته يك مخصوصا روحانيان ميگيرد قوت

 جمعی ميدارند صحبت قرارداد ضد بر و دارند اجتماعات او كار و الدوله وثوق
 و وثوق با مخالفت بآتش نازكی پرده زير در تمعامج و منفردا دولت رجال از

 و الدوله وثوق رياست از ناراضی عناصر بالجمله و ميزنند دامن او قرارداد
 كه هرلباس در خواهان وطن از زيادی عده بضميمه او مخالفين با موافق عناصر

 قيام قرارداد ضد بر شده همدست درآيند بيگانگان قدرت و نفوذ تحت نميخواهند
 تشكيل را قرارداد ضد مراكز از يكی تن چهار دولت رجال ميان در ينمايندم

 مجلس رئيس مكرر كه است صادق تبريزی الدوله مستشار آنها و ميدهند
 كه السلطنه محتشم حسنخان ميرزا و است نموده وزارت يا و بوده شورايملی

 و مجلس رئيس كه الدوله ممتاز خان اسماعيل ميرزا و است بوده وزير مكرر
دمحم  آقا حاج است كرده وزارت و سفارت كه تبريزی الملك مختار و بوده وزير
 مساعدت از و آنهاست پنجم است معتبر تجار از كه هم بوشهری التجار معين
 در اندازه يك تا آنها عمليات گرچه نميكنند دريغ جمع اين كار در هم مادی
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 عمومی تعطيل برای را افاصن رؤسای پای ميخواهند موقعيكه در ولی خفاست
 نظامی را تهران شهر حكومت الدوله وثوق ميشود آشكار بياورند بميان كردن
 چون و مينمايد تبعيد بكاشان نموده دستگير را مزبور شخص نفر پنج و ميكند

 است خالی كاشان در ايشان جايگاه و اند رفته فنا دار بسر تازه كاشان ياغيان
 فصل در كه خانه همان در و جايگاه آن در باشد دهكر اهانت تا تبعيدشدگانرا

  .ميدارند محبوس نوشتم ياغی سردار بر آنجا در را خود ورود شرح اين از پيش
 

 صادق الدوله مستشار
 قرارداد ضد بر هراقدام از دولت شديد جلوگيری و جمع اين گرفتاری از پس

 استتار پرده زير رد مخالف اقدامات آمده پديد تهران در آرامش و سكوت موقتا
 در شده ايرانيان هيجان مزيد موجب مملكت خارج در حوادث اين ولی ميرود

 .ميگردد مسلم قرارداد اين از ايران ملت نارضائی خارج مطبوعات
 خود از بيشتر و اروپاست در كه خارجه بوزير رمز تلگراف با الدوله وثوق

 عمومی افكار كه ميدهد عاطال ميزند بسينه را قرارداد اجرای سنگ انگليسيان
 نارضائی و خارج و داخل اوضاع بالجمله و است هيجان در قرارداد ضد بر

 ميكند اظهار اروپا در خارجه وزير كه ميشود سبب مخصوصا ها فرانسه
 ايران شورايملی مجلس در آن شدن بتصويب است موكول قرارداد يافتن رسميت

 نطقهای ضمن در هم انگليسيان شد خواهد رجوع ملل اتفاق بمجمع هم بعد و
 ميكنند تصديق ايران ملی شورای مجلس از را قرارداد گذشتن لزوم خود رسمی

 استخدام در دولت و ميگردد متزلزل اندازه يك تا قرارداد رو اين از پس
 بوده بنا قرارداد بموجب آنها كه نظامی صاحبمنصبان و انگليسی مستشاران

 دست اند شده طلبيده هم آنها از بعضی و شوند طلبيده زودتر هرچه است
 ميشود حاصل تأخير باشد بقرارداد مربوط كه كار بهر اقدام در و نگاهميدارد

 نفر چند با بوده شده تعيين نظام مستشاری برای كه انگليسی ديكسن ژنرال
 ماليه مستشاری سمت كه اسميت مستر كه است تهران در ديگر صاحبمنصب

 رسيده بتهران است شده انتخاب انگلستان در خارجه يروز الدوله ۀنصر بتوسط
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 نشده داده بدهند انگليسيان بايد قرارداد بموجب كه استقراضی پول مانده بيكار اما
 اند كرده دريافت خصوصی بطور رفقايش و الدوله وثوق كه آن از قسمتی مگر
 .خود الزحمه حق بعنوان شايد و باروپا او مسافرت تهيه و بشاه تقديم برای
 كميسيون تنها اند مانده تكليف بی انگليسيان و مانده خنثی كارقرارداد حال بهر

 شود تشكيل بايد انگليسی و ايرانی اعضای از مركب قرارداد برحسب كه نظامی
 رياست تحت در قشون يك ايجاد و ايرانی نظامی قوای نمودن شكل يك برای

 صاحبمنصبان از هعد يك است شده كار مشغول انگليسی صاحبمنصبان
 اند داده تشكيل كميسيونی شده منضم انگليسی بصاحبمنصبان غيره و ژاندارمری

 فرمانفرماست پسر ميرزای عباس آن ايرانی رئيس و ديكسن آن انگليسی رئيس
 اين ميباشد جنگ وزارت معاون اكنون و كرده نظام تحصيل فرانسه در كه

 تدافعی قرارداد بمنزله كه نموده حاضر پيشنهادی است كرده كار مدتی كميسيون
 سرتيپ خان هللااّ  فضل كميسيون اين نتيجه در و انگليس و ايران ميان باشد

 كميسيون عضو و دوست وطن شرافت با صاحبمنصبان از يكی كه ژاندارمری
 در كه ئی كلمه اختالف بعالوه او خودكشی اثر در و ميكند خودكشی است بوده
 هيئت از كميسيون مقررات نميگذارد رويميدهد لدولها وثوق كابينه اعضای ميان

 .بگذرد وزراء
 كرده حاضر مختلط كميسيون كه تدافعی قرارداد اين كه دارند اصرار انگليسيان

 نمايند شروع نظامی بعمليات شده تصويب وزراء هيئت در زودتر هرچه است
 و دارد شمشو را آنها خاطر خزر بحر ماوراء در بلشويكها كار پيشرفت چونكه

 كه ايرانی بنام قشون يك ميخواهند بلكه شوند طرف آنها با خودشان نميخواهند
 .بفرستند سرحدات بطرف نمايد دفاع خود سرحدات از ميخواهد

 در ايران خارجه وزير بتوسط جسته توسل هم سياسی بمسائل موقع همين در
 آنها و ميشود اراستفس بايران نسبت روس قشون خيال از سيم بی تلگراف با اروپا

 كه را پيشنهاد همان ميكنيم تعقيب و نداريم جنگ ايران با ما ميدهند جواب
 .ايم داده ايران بدولت پيش از خود سفير براوين بتوسط

 و همفكر و كابينه عمده اعضای از يكی آنوقت در كه ما خارجه وزير عجبا
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 براوين بتوسط كه روس پيشنهاد ندارد خاطر در است بوده دولت رئيس همخيال
 از يا و اعتنائی بی روی از آنموقع در شايد و است بوده چه مفادش بوده رسيده
 در كه است اين باشند كرده نظر مزبور پيشنهاد به اند نخواسته انگليسيان ترس

 با ديگران بخواست يا و خود طبع بصرافت اروپا در ما خارجه وزير موقع اين
 بداند تا ميكند طلب را مزبور پيشنهاد تصور الدوله وثوق از رمز تلگراف

 .ميخواسته چه او از و است ميداده چه بايران بلشويك روس
 قصه آن و هستم ناگزير آن ذكر از كه ميكند پادرميانی اينجا مهم مسئله يك هم و

 از ايران شدن خالی و تزاری دولت برهمخوردن از بعد است ايرانی قزاقخانه
 نگاهداری ايران در سفيد روسهای از ليسيانانگ كه همانطور روس قشون

 آنها حقوق نكرده دريغ هم قزاقخانه روسی صاحبمنصبان با همراهی از ميكردند
 .اند ميپرداخته ايران دولت بحساب را

 اين باستراوزلسكی ميرسد قزاقخانه رياست باالخره تغييرات ئی پاره از بعد
 خصوصيت هم ايران مليون با و دارد مماشات انگليسيها با ظاهر در شخص

 بقزاقخانه نسبت مليون كه بدبينی آن رفته رفته و خود كار عاقبت برعايت ميكند
 بتواند وقت اين در كه ايست قوه تنها قوه اين ميرود تصور شده طرف بر اند داشته

 و مينمايند تقويت را او كه است اين نمايد جلوگيری بدهد روی كه شرارتهائی از
 انگليس سفارت اصرار چنانكه بگردد تسليم انگليسی حبمنصبانبصا نميخواهند

 خود سياست نفوذ تحت را استراوزلسكی نميتواند او نظامی هيئت و تهران در
 اطاعت را ايران پادشاه شفاهی امر تنها باينكه ميشود متمسك او و درآورد
 باوامريكه او شدن تسليم پس نيست حاضر كه هم پادشاه كرد خواهد

 .داشت نخواهد راهی بكنند باو انگليسی صبانصاحبمن
 روی مازندران در انقالباتی و ميگذارد بشدت رو گيالن حوادث احوال اين در

 شمالی بنادر روسيه در انقالب تموج يعنی خزر بحر بنادر كليه در بلكه ميدهد
 .ميسازد منقلب هم را ايران
 دولتهای از متفقين ریاميدوا تمام كه بلشويك ضد قوه بزرگتر كه ترتيب باين

 را مسكو بزودی اند ميكرده تصور و است بوده او كار پيشرفت به اروپائی
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 كه بوده دينكن قشون ميسازد مار و تار را بلشويكی بساط و كرد خواهد تصرف
 شده اهميت حائز خزر بحر در او جنگی كشتيهای كرده احاطه را روسيه جنوب
 و ميشود فراری نياورده تاب سرخ نقشو مقابل در باالخره قشون اين است

 آن با متفقين كه معنوی و مادی هرمدد با بسيار مالی و جانی تلفات و زحمات
 بحر ديگر بندرهای از او جنگی كشتيهای از قسمتی رفته ميان از اند مينموده

 .ميشوند پناهنده ايران آبهای و بانزلی كرده فرار خزر
 و سربازان كرده سالح خلع را آنها ددار اقامت انزلی در كه انگليس قشون

 ايران بآبهای مزبور كشتيهای آمدن ميسازد پياده ايران بخاك را آنها عملجات
 .ميسازد گيالن متوجه بوده فرصت انتهاض در كه را سرخ قشون

 روس از مجلس يك بلشويكها بدست بادكوبه افتادن از بعد كه دانست بايد و
 در بلشويكی انقالب نقشه كشيدن برای ميشود نعقدم آنجا در غيره و تاتار عثمانی

 هم جنگل رئيس طرف از اسالمی ممالك ديگر در و النهرين بين در ايران
 بادكوبه مجلس ميشود فرستاده مجلس بآن نماينده نفر چند شده او از كه بتقاضائی

 عده يك كه ترتيب باين را ايران تكليف جمله از مينمايد معين را هركجا تكليف
 وارد دارند اقامت آنحدود در كه ايرانی مجاهدين باتفاق قفقاز از سرخ قشون زا

 خارج گيالن از را انگليس قشون خان كوچك ميرزا رياست تحت شده گيالن
 بلشويكی جنگی كشتيهای مقصود باين رسيدن برای و بدهند تازه تشكيالت كرده

 خورده شكست یجنگ كشتيهای گرفتن ببهانه كند حمله بانزلی خزر بحر در
 .اند بوده آنها در كه اشخاصی و جنگی لوازم و دينكن
 ديده بلشويكی كشتيهای بمباردمان برابر انزلی در را خود ناگهان انگليس قشون
دارند  بر در هرچه با دينكن جنگی كشتيهای و مينشيند عقب مقاومت هيچ بدون

 آنها بحری نظامی افراد و صاحبمنصبان از عده يك تنها ميفتد بلشويكها بدست
 .ميمانند ايران در

 و جنگل با آن مناسبات و ايام اين در گيالن حكومت وضع از كلمه چند اينجا
 .گردد واضح مطلب تا بنويسيم جنگليان

 اطراف محذورات چه است شده مشكل هم بسيار شده مشكل گيالن حكومت كار
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 هم حكومت كار متصديان كرده احاطه را او هرطرف از جنگل و خزر بحر
 .ندارند كاری نمودن مداخل و شخصی منافع از غير

 است بوده خراسانی بجنوردی معظم سردار خان الحسين عبد با گيالن حكومت
 پسنديده گيالن در او عمليات و ميباشد دوست خارجه و بندوبار بی شخص كه

 ساخته منصوب وی بجای را كسی كرده معزول را او الدوله وثوق است نبوده
 و است كمتر خود سلف از اينكار برای صالحيتش و بيشتر اعمالش مساوی كه
 از بعد داشته را گيالن ماليه رياست شخص اين است آذری خان احمد ميرزا آن

 گيالن در را خود بازی حقه سفره آذری ميشود حكومت كفيل معظم سردار عزل
 و بدهد قرار خود بازی اسباب جزو هم را جنگل ميخواهد گسترده پرآشوب

 .بگردد گيالن حاكم كرده حاصل تقربی جنگل كار اصالح بعنوان
 او از زيادی پول جنگل كار برهمزدن برای و ميدهد فريب را الدوله وثوق آذری

 آنها ميان كه تفتينی با را خان كوچك ميرزا همراهان از تن چند يك و ميگيرد
 آذری بسازد را لجنگ كار آنها بدست ميخواهد ميسازد همراه خود با ميكند

 از ناچار و اند شده بيچاره آمده بستوه جنگليان كه ميكند وانمود مركزی بحكومت
 و اطاعت اظهار بر مشعر تلگرافهائی زمينه اين در و هستند سازش و صلح
 نگارنده اينوقت تا كه مينمايد مخابره الدوله بوثوق خان كوچك ميرزا از انقياد
 از بهرصورت آنها از بعضی يا است بوده تگیساخ آنها همه آيا كه دارد شك

 در و ميشود داده ادب نهايت با مهرآميز جوابهای هم الدوله وثوق طرف
 جنگل داستان رسيدن بآخر هياهوی ميگردد مندرج گيالن و تهران روزنامهای

 در تنها نه گيالن حكومت كفيل آذری كفايت حسن با و الدوله وثوق تدبير بدست
 از ايران شاه حركت از بعد و ميرسد هم بخارج بلكه ميشود لندب ايران سرتاسر

 است بازی حقه صورتيكه در ميرساند باو كه است ئی مژده بهتر اين تلگراف سيم
 از نام احمد حاج كه است بوده اين داشته حقيقت آنچه و ندارد حقيقت و

 از عدب خود بستگان از نفر چند با است مذبذبی مرد كه جنگل رئيس سردستگان
 ميرزا دوش از را خود وجود ننگين بار و است پيوسته بآذری كشمكشی مختصر

 .برداشته خان كوچك
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 آمده برشت خورده را آذری فريب حشمت دكتر جنگل نامی رؤسای از ديگر و
 نسبت وثوقی دولت نيت حسن در شنيده را او آميز سالمت و صلح های مذاكره
 از آذری بامضای تلگرافی كه تدبير اينب است كرده امتحان جنگليان و بجنگل
 از خبر بی وثوق است شده مخابره الدوله بوثوق آنجا از فرستاده بمنجيل رشت

 بايد كه جنگليان درباره را خود حقيقی نظريات تلگراف اين جواب در تدبير اين
 با درآمده شبهه از او همراهان و حشمت دكتر مينمايد بيان كرد قمع و قلع را آنها
 اردوی مينمايند بازگشت جنگل بجانب است داده بآنها آذری كه تأمينی ودوج

 مزبور دكتر شده درگير جنگ ميكند تعقيب را آنها است رشت در كه دولتی
  .ميگردد آويخته بدار رشت ميدان در گشته دستگير

  
  الدوله وثوق رياست عاقبت و خان كوچك ميرزا كار بقيه  

 و الدوله وثوق فريب كه ببالد خود بر اگر دارد قح اينوقت در خان كوچك ميرزا
 .است نساخته رديف را خود كاشانی و جوزانی ياغيان با نخورده را آذری
 را خويش حوزه وی اتباع و احمد حاج شدن جدا از بعد خان كوچك ميرزا

 شخص حشمت دكتر فقدان از گرچه است مسرور آمد پيش اين از ديده آاليشتر بی
 .ميباشد غمناك بسی اليشآ بی دوست وطن

 تفتيش برای شده او عزل سبب گيالن حكومت كفيل بازی حقه شدن آشكار بالجمله
 و ميفرستد بگيالن را عدليه اعضای از امينی شخص دولت رئيس او كارهای

 .ميسازد منصوب ايالت آن بحكومت را شخص همان روز چند از بعد
 مقابل نقطه و اشتری خان احمد ميرزا يعنی است اول شخص همنام شخص اين

 پر باين ايالتی حكومت آنهم نكرده حكومت اما آرامی و نفس سالمت در اوست
 توجه باو خان كوچك ميرزا دارد كه فطرتی حسن بواسطه حال بهر و آشوبی
 با گيالن حكومت در ميدهد وعده و ميكند مهربانی بوی طلبيده بجنگل را او كرده

 .نمايد همراهی او
 احوال اين در بانزلی است روس جنگی كشتيهای رسيدن از پيش همه قضايا اين

 ايرانی و روسی مجاهدين نشسته عقب انگليس قشون ميرسد مزبور كشتيهای
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 .ميشوند پياده ايران بخاك
 و مطاع ميتواند كه گيالن در ايرانی رؤسای از كسی تنها اينوقت در است بديهی
هم  او خود فرستادگان كه است لجنگ رئيس همان بگردد مجاهدين توجه طرف
 تحت را اردو اين بادكوبه مختلط مجلس و هستند شده وارد جمع اين جزو

 .است داده قرار او رياست
 سبب مجاهدين اردوی رئيس از رفته بانزلی رشت از گيالن النفس سليم حاكم
 جنگی كشتيهای گرفتن برای ميشنود جواب و ميپرسد ايران بخاك را آنها ورود

 تسليم بمحض كه ميدهد اطالع بمركز كرده باور را حرف اين ميباشد كندني
 نه هم كشتيها دادن با ولی كرد خواهد بازگشت اردو اين مزبور كشتيهای كردن

 و ميگردد افزوده آنها مهمات و عدد بر روزبروز بلكه نميكند بازگشت اردو تنها
 مداخله از خالصی برای هديد ناچار را خود گيالن مردم مينمايند مداخله بكارها

 احترام با شده متوسل خان كوچك بميرزا ايرانی مجاهدين و روسی بلشويكهای
 در را خود خود جان حفظ برای هم حاكم مياورند برشت جنگل از را او بسيار
 .مياندازد خان كوچك ميرزا حمايت آغوش
 عتمادا و توجه طرف و ميشود گيالن مطلق حاكم و كل رئيس خان كوچك ميرزا

 .شده وارد تازه سرخ قشون و ايرانی مجاهدين
 آنسامان دولتی دوائر اعضای و گيالن حاكم خان كوچك ميرزا اگر است بديهی

 از كسی كمتر بود نفرستاده بمركز را آنها نگاهداشته خود حمايت تحت در را
 .بود برده بسالمت جان آنها

 ئی عده مگر نميبيند مخالفی قوه هيچ خود مقابل در اينوقت در خان كوچك ميرزا
 قوه بعكس نميشوند تسليم و هستند ساخلو رشت در كه ايرانی قزاق از

 ميباشد دوست وطن ملی شخص خان فتحعلی كلنل برياست كه گيالن ژاندارمری
 رياست تحت در كرده همراهی مليون افكار با كه ميداند چنان را خود صالح
 با كرده ستيزگی قزاقها اما و دبده مداومت خود بخدمت خان كوچك ميرزا

 مختلف راههای از شده فراری خورده شكست و ميشوند طرف مجاهدين اردوی
 .ميرسانند بقزوين و بتهران را خود
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 بود خواهد چه او تكليف كه دارد را تحير نهايت حال اين در خان كوچك ميرزا
 قشون شودنمي راضی و باشد هركه ميداند بيگانه را بيگانه او يكطرف از چه

 است باسالم عالقمند چونكه ديگر طرف از و بماند او وطن خاك اجنبی در
 در دارد مناسبت چه اسالمی عالم با نميداند هنوز كه كمونيستی عقايد نميخواهد

 كمتر او خيالی و فكری زحمت كه است اين شود پراكنده گيالن مرطوب هوای
 ايرانی مآبان كمونيست و هابلشويك تجاوزات از كردن جلوگيری زحمت از نيست

 نموده تجددپروری و مداخل و رياست و حكومت او نام سايه در ميخواهند كه
 .باشند
 محدود آنها مداخله كه ميدهد قراری روسی صاحبمنصبان با خان كوچك ميرزا
 خالو و خان هللااّ  احسان تند افكار از و كنند رفتار عادالنه معامالت در و باشد

 قدمهای و اند شده وارد اردو اين با بادكوبه از كه مجاهدين ستگانسرد از قربانها
 گيالنی گلوی هنوز كه را ئی لقمه تا ميكند جلوگيری برميدارند بيمالحظه
 افكار در العملهائی عكس و نگذارند او دهان در ندارد آنرا بردن فرو استطاعت

 جاهای و نتهرا خواهان وطن از هست بهروسيله خان كوچك ميرزا ندهد روی
 را پيغامی مطلب اثبات برای مينمايد فكری استمداد خود تكليف تعيين در ديگر

 .مينويسم عينا است داده بنگارنده كه
 بستگان از يكی است) ١٣٣٨( وهشت سی و سيصد و يكهزار رمضان ماه اوائل
 .ميكند اظهار را ذيل مطالب آمده نگارنده نزد دارد اشتغالی تهران در كه ميرزا

 اگر كرده زندگانی جنگل در سختی كمال در است سال چند خان كوچك ميرزا قاآ
 تسليم بيگانه قوه بهيچ است نشده حاضر خورده صحرا علف و درخت برگ

 و آلمانها اول تزاری روسهای بكند كار خودش برای ميخواست اگر او بگردد
 اين قصد بلكه دميدادن باو ميخواست هرچه اخيرا انگليسها و آن از بعد عثمانيها

 وارد تازه مهمانهای حاال باشد كرده خدمت خود مملكت و بملت كه هست و بوده
 محذور در و اند ساخته امر مصدر آورده را او باصرار محل حكومت و شده

 مداخله كند جلوگيری ها بيگانه از است مجبور طرف يك از است افتاده شديد
 او با يا و اند آمده كه مجاهد يرانيانا از ديگر طرف از نكنند كارها در مستقيم
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 در ننمايند اقداماتی مملكت صالح برخالف كه كند جلوگيری بايد اند بوده
 واردشدگان تازه اگر مخصوصا است خطرناك خيلی موقعش البته اينصورت

 بيشتر هرخطر از او برای آنها خود خطر كه ندارد موافقت آنها با كامال او بدانند
 .است
 است فرستاده پيغامی تهران وطنخواهان از ببعضی من بواسطه هك است اين

 خود وطن آينده برای داريد متفكره قوه كه شما هستم جنگی قوه يك من ميگويد
 و بدهم مداومت بين بين رويه باين نميتوانم روز چند از بيش من ايد كرده فكر چه

 روز دو يكی دهنگارن نمايم اختيار يكطرفی قطعی سياست يك بود خواهم مجبور
 صحبت الدوله وثوق حوزه از خارج دولت رجال از بعضی با خواسته مهلت

 كه را خود نظريات فقط بدهم پيغام باين ئی كننده قانع جواب بتوانم آنكه بی ميدارم
 چند همين ظرف در و ميفرستم او برای ام نوشته آينده ايران بنام ئی رساله در

 قطع مركز با تلگرافی و پستی روابط شده ندبل گيالن از جمهوريت صدای روزه
 بقصد گرفته را تنكابن غيره و قفقازی و روسی ناخوانده ميهمانهای ميشود

 دربار و دولت برای شديد خاطر تزلزل اسباب ميروند پيش مازندران تصرف
 تهران از داده استعفاء نياورده مقاومت تاب الدوله وثوق كه بحدی ميشود فراهم
 دارد ملی وجهه كه الدوله مشير حسنخان ميرزا و ميگردد رهسپار اروپا بجانب

 .ميدهد تشكيل را تازه كابينه شاه بامر
 مازندران در الدوله مشير ميشود دولت رئيس شخص اين كه است دوم دفعه اين

 بر عالوه بلشويكها و مجاهدين بدست ايالت اين افتادن از و دارد ملكی عالقه
 پيرنيا حسن الدوله مشير خسارتهای

 از حاكمی بفوريت كه است اين دارد هم شخصی خسارت بيم مملكتی و نوعی
 از اردوئی با را قزاقخانه رئيس استراوزلسكی و ميفرستد بدانجا بستگان خود

 نام نيست روس با جنگ كه باشد معلوم تا و ميسازد مازندران مأمور قزاق
 شده طرف آنها با باشند جاهرك در ميشود مصمم و ميگذارد متجاسر را مجاهدين

 شده خبردار اروپا سيم بی تلگراف بواسطه كه خصوصا نمايد سياست را آنها
 تجاوز از ايران دولت طرف از كه اعتراضی جواب در مسكو حكومت كه است
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 ايرانی آنها است گفته و نموده اطالعی بی اظهار است شده بانزلی روس قشون
 كشتيهای خزر بحر در فقط ما مأمورين و دان شده وارد ايران بخاك كه هستند
 .اند ميخواسته را دنيكن جنگی
 با را خود روابط است شده مصمم شوروی دولت اظهار اين از بعد الدوله مشير

 و ميشناسد را روسيه كه را سياح خان الحميد عبد كه است اين كند زياد روسها
 منشور باتفاق آنجا از كه دميفرست آباد بعشق خراسان راه از ميداند را آنها زبان
 العاده فوق سفير يك ورود برای را زمينه رفته بمسكو الدوله وثوق مأمور الملك

 .نمايند حاضر بلشويك دولت با تازه ميثاق و عهد بستن و
 انگليسيان با آنكه عين در الدوله وثوق بلی الدوله وثوق مأمور الملك منشور گفتم
 بتوسط كه بود كرده روس تركستان مأمور هم را شخص اين ميكرد وبند بست

 نمايد باز خصوصيتی راه داشته آشنائی سابقه وی با كه روسی سردار كرپاتگين
 داشته مملكت آن در ايران از مطيعی مأمور اند بوده مايل هم انگليسيان البته و

 در را ايران كبير سفير الملك مشاور بمسكو فرستادن برای الدوله مشير باشند
 مدتها چون ميگيرد نظر در يافت نگارش او كار شرح پيش فصل در كه تركيه

 را انتخاب اين شوروی دولت ميشناسد نيكو را مملكت آن بوده روسيه در
 مملكت و ايران ميان قراردادی بستن برای ايران العاده فوق سفير و ميپذيرد
 .ميگردد روانه بمسكو شوروی

 بمجمع اروپا در الدوله ۀنصر دولهال مشير نصب و الدوله وثوق عزل مقارن
 ميگردد منعقد هم مجلسی ميكند شكايت ايران بخاك روسها تجاوز از ملل اتفاق

 رسميتی ديگر عارض الدوله ۀنصر ميشوند خبردار چون بشود مذاكره آنكه بی
 داخل مستقيما شوروی دولت با ايران دولت كه ميشوند خبردار هم و ندارد

 .است صميمانه و دوستانه نهاآ مذاكره و است مذاكره
 معلوم تا شود نوشته چيزی الدوله مشير رياست شرايط و كيفيت از اينكه از پيش

 در را انگليسيان و چيست خارجيش سياست و چه او داخلی سياست گردد
 ميخواهد صورت بچه را مملكت و است نموده قانع چگونه قرارداد موضوع

 آخر ايام وقايع از مختصری گذارده سواپ چند قدمی است الزم نمايد اداره
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 .بگردد روشن بهتر بعد قضايای تا بنويسيم وثوقی رياست
 اروپا در كه شاه احمد بسلطان شده مضطرب الدوله وثوق گيالن وقايع از پس

 چه برساند بمركز را خود زودتر هرچه كه مينمايد اصرار ميكند خوشگذرانی
 الزم اگر آنكه ديگر و بگردد دار عهده هاتن را مهم حادثه اين مسئوليت نميخواهد

 شاه كند گيری كناره كار از بخواهد اگر آنكه يا و نمايد عوض را پايتخت شد
 پذيرفته و داده بشاه را خود استعفای تلگراف با اخيرا كه خصوصا باشد حاضر

 .است نموده بايران خود ببازگشت موكول نشده
 راه از شاه ميكشاند بايران شتاب با را شاه انگليسيان بفشار و خود بفشار وثوق

 كم بسيار عالی عتبات در ميرسد بغداد و ببصره كرده طی را درياها مارسيل
 مذهب رئيس اول اند بوده او كار و حال مراقب انگليسيان جا همه در و ميماند

 حاج شاگردان مهمترين از يكی است شيرازی تقی دمحم ميرزا اكنون جعفری
 .شده نوشته كتاب اين اول جلد در چنانكه زیشيرا حسن ميرزا

 مداخله با را خود ضديت چون است ساكن كربال در اكنون شيرازی ميرزای
 و كرده آشكار ايران در انگليس و ايران قرارداد با و النهرين بين در انگليسيان

 .مينگرند غضبناك ديده با انگليسيان است شده صادر احكام ازاو باب مكرردراين
 برای مذهب محترم رئيس ميشود وارد بكربال شاه احمد سلطان كه ينوقتا در

 هللااّ  فتح مال مذهب دوم رئيس ميرسد نجف به چون و نميشود حاضر وی مالقات
 ديگر و او زبان از و ميكند مالقات المؤمنين امير حرم در را اصفهانی شريعت
 كردن لغو و يسيانانگل مقاصد پيروی از باجتناب ابرام و اصرار مذهبی رؤسای
 ايشان تقاضاهای در قوه بقدر كه ميدهد وعده بآنها ميشنود الدوله وثوق قرارداد
 .بكوشد

 .ميرساند بايران را خود زودتر و نميرود بسامره مزاج كسالت ببهانه شاه
 نزديك تا شمالی متجاسرين صورتيكه در بتهران شاه ورود از پس الدوله وثوق

 از) ه ١٣٣٨( هشت و سی و سيصد و يكهزار شوال سيم در اند آمده پيش قزوين
 رئيس مزبور ماه چهارم در الدوله مشير حسنخان ميرزا كرده جوئی كناره كار

 مجلس افتتاح تا انگليسيان با را الدوله وثوق قرارداد كه شرط باين ميگردد دولت
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 رد بخواهند انگليسيان كه اقدام هرگونه از و بگذارد عنه مسكوت شورايملی
 كه مسلحی هرقوه بتوسط آنكه ديگر و كند جلوگيری بنمايند قرارداد اطراف

 مدافعه و مبارزه بيايند هرطرف از متجاسرين با بدهد بآن ايرانی رنگ بتواند
 دولت چرخ مشروطيت اساس روی از و كند دائر را شورايملی مجلس سيم نمايد

 .بگرداند را مملكت و
 مجلس بتصويب قرارداد اجرای بودن ولموك شرط كرد مالحظه بايد اينجا

 چه است نشده قرار بر آن تأخير برای مدت ماه چهار سه از بيش كه شورايملی
 بانتخابات نسبت ملت ميان در كه شديد بدبينی وجود با داشت خواهد صورت

 توجه با هم و است شده نمايندگان تعيين در الدوله وثوق دولت دخالت و مجلس
 آن نشدن مجرا يا و قرارداد شدن لغو بمصلحت مجلس افتتاح تأخير بلزوم عامه

 .شد خواهد داده شرح اين از بعد و است كار در
 شورايملی مجلس از آن بگذشتن را قرارداد اجرای كردن موكول الدوله مشير

 يا و بكاهد عليلی بدن عضو درد شدت از موقتا كه ميكند تصور مخدری بمنزله
 مجلس بدوش قرارداد بار باشد كرده مالحظه آنكه بی نكند درد احساس عليل آنكه

 گرفتنش مايه و پايه و شدن تسويه از پيش كه بشود سنگين بقدری شايد ما نورس
 آنرا و نمايد خارج خود اساسی قانونی محور از را مجلس پايه او مجلس در

 نبوده آسانی كار هم بينی پيش اين و آورد در طبيعيش وصف از غير بوصفی
 بود ريخته چهارم مجلس انتخاب در الدوله وثوق بطرحيكه توجه با گرچه است

 اندازه يك تا ميكرد نامزد مجلس بوكالت بقرارداد دادن رأی برای را اشخاص كه
 مشير كه داشت تصديق بايد بهرحال بود برچيده بينی پيش اين روی از را پرده

 در بود ناتوانی و بكند تنميتوانس ديگر كار كرد كه كار همين از غير هم الدوله
 .توانا حريف برابر

 بوده باشد متجاسرين با كردن جنگ كه الدوله مشير رياست قبول دوم شرط اما و
 با جنگ متجاسرين با جنگ كه مسكو از اطمينان از بعد دولت رئيس اگرچه
 ايرانی متجاسرين تجاوزات از ايرانی قوه يك با است داشته حق نيست روس

 تحريكات بدست مبادا كه باشد شده بايد بينی پيش اين ولی دنماي جلوگيری
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 واليتهائی كردن بتصرف آنكه از پيش ايرانی قوه آن ايران در انگليس كاركنان
 بشود متالشی هم از خود گردد كامياب است افتاده متجاسرين بدست كه

 داده ايران مستخدم روسی سردار يك بدست كامال قوه آن اختيار كه خصوصا
 دست و باشد نموده دربر يكديگر روی لباس رنگ چند نباشد معلوم و باشد هشد

 حيات. بدهد نشان ايرانی و بايران عالقمندی چه و آيد در صورت بچه آخر
 رياست عاقبت و خان كوچك ميرزا كار بقيه شانزدهم فصل ١۴٨ ۴ ج يحيی
 ١۴١:  ص.....  الدوله وثوق

 روی دست يعنی بود خواهند تماشاچی ضاياق اين در انگليسيان آيا ديد بايد هم
 آنها برای كه تدافعی مقررات و آنها قرارداد كه ميكشند انتظار گذارده دست
 مانده تكليف بی بكلی دارد بسيار اهميت النهرين بين و هند و ايران بخود راجع

 انگليس مخالف مليون با كه روسی صاحبمنصب يك برياست ايرانی قوه يك
 آنها دخالت بی گردد ملحق بلشويكها به هم روزی است ممكن و نيست بيرابطه

 را دولتيان پای پيش و نمايد تقويت را دولت قوای كرده تأديب را متجاسرين
 امور در مداخله از هربيگانه دست كردن كوتاه يعنی سعادت راه پيمودن برای

 ازندبپرد انگليسيان را اردوكشی اين مخارج حال عين در و سازد صاف مملكت
 و شود تصويب مجلس آن در آنها قرارداد و گردد دائر مجلسی روزی آنكه باميد
 بگذارند كسر بدهند قرارداد بموجب بايد كه استقراضی وجوه از را وجوه اين

 خود عقل ايران در درجه اين شناس شرق انديش عاقبت انگليس نميشود تصور
 اول شرط موضوع در بينی يشپ از البته اينموضوع بينی پيش و باشد كرده گم را

 .است بوده آسانتر
 امور پايه انداختن و شورايملی مجلس افتتاح كه سيم بشرط راجع مالحظات اما و

 انگليسيان ۀضرور كه قرارداد محذور وجود با و باشد بوده قانونی مجاری در
 از كرد خواهند سعی مليون و نشوند انتخاب قرارداد مخالف اشخاص دارند نظر
 دائر و انتخاب بحسن موفقيت اينصورت در نگردد وكيل كسی قرارداد قينمواف

 بسيار بنظر گرفتن مطلوب نتيجه و بدانجا قرارداد اين بردن و مجلس كردن
 .ميآيد مشكل
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 بودن تهی و خصوصی اغراض وفور و خارجی سياست و داخلی اوضاع و
 وثوق كه انگيز هفتن اشخاص از كثير جمع ماندن ناراضی و پول از دولتيان دست
 وجود و بود نگاهداشته راضی يكدرجه تا را آنها خارجی پول با الدوله

 و ميدهد نشان تاريك را كارها عاقبت نيست دادنی شرح كه ديگر محذورات
 تهديد معرض در اساسی قانون حقيقی حاكميت و ملی حكومت اساس مخصوصا

  .است شديد
  اسرينمتج با جنگ و الدوله مشير رياست ماه چند

 را فصل اين مندرجات دقت با و داشت نظر در بايد را شانزدهم فصل مطالب
 بنويسم عنوان دو ضمن در را فصل اين وقايع ميدانم چنان بهتر و كرد مطالعه
 .ميكنند چه مليون و الدوله مشير كردند چه مآبان انگليس و انگليس

 طرفدار كه را ئی حوزه انگليسيان الدوله وثوق نقشه خوردن برهم از پس
 شنيده چنانكه( اند نموده هم مادی استفاده آنها از بعضی و اند شده شناخته قرارداد
 سفارت با حوزه اين ربط حرف و واسطه نگاهميدارند خود بال زير) ميشود

 الدين ضياء سيد است رعد روزنامه مدير طباطبائی الدين ضياء سيد انگليس
 حوزه ميكوشند كرده جمع را دوستان ليسانگ از ئی عده مزبور روزنامه مدير
 .نمايند نگاهداری را خود

 بمناسبت قلهك و ميگذرد شميران ييالق در بيشتر كارها است تابستان فصل
 .است توجه محل انگليس سفارت كاركنان ييالقگاه

 است زرگنده در اما انگليس سفارت نزديك كه خود ييالقی درخانه رعد مدير
 و همفكر و دوست ارامنه از و ايرانيان از جمعی از مركب داده تشكيل ئی كميته
 نگارنده ولی است مخفی كميته اين خارجی و داخلی سياست در خود خيال

 شناسائی بسبب و مزبور بخانه ييالقيم جايگاه نزديكی بواسطه دورادور
 عاقبت بر آگاهی روی از و دارند آمدوشد شب و روز خانه بآن كه اشخاصی

 و فوالد كميته بنام شده منتقل بتهران مركزش كه اصفهان هنآ كميته كار
 اينگونه در كنجكاوی حس و هستم آگاه كار اين جريان بر حوزه باين ارتباطش

 حقايق كشف در كه ميدارد آن بر مرا وطن فساد و بصالح مربوط مطالب
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 ييالقی منزل زرگنده و قلهك در مزبور حوزه اعضای از بعضی نمايم كوشش
 خان منوچهر دكتر ارزاق، انبار رئيس الملك مدير خان محمود ميرزا مانند دارند
سرهنگ  خان مسعود خالصجات، رئيس خان موسی ميرزا ژاندارمری، طبيب

 بهار الشعراء ملك مانند ميروند و ميآيند تهران از هم جمعی ژاندارمری
 تدين دمحم سيد كرمانی، الدوله مؤدب دكتر گيالنی، خان كريم ميرزا خراسانی،
 .غيره و ارمنی اپيكيان بيرجندی،

 از كه را نظميه رئيس سوئدی نام وستهال خود كابينه تشكيل از بعد الدوله مشير
 او است ساخته منفصل است انگليسيان با مربوطين از و الدوله وثوق خواص

 وثوق دوستان از ديگر بعضی همچنين و است پيوسته كميته باين يكجهت نيز
 حوزه اين اطراف در همه اند شده منفصل داشته كه كارها از اكنون كه الدوله

 در تهران در است انگليس سياست مركز زرگنده كميته بالجمله و اند آمده گرد
 نميدهد اهميت حوزه باين الدوله مشير بگيرد انجام ايرانيان بدست بايد كه قسمتی

 وقت دولت رئيسب چندان اعتنائی دارند كه خارجی روابط بواسطه هم آنها
 نصب و عزل يك اين و است كوتاه او رياست عمر مينمايند تصور و نميكنند
 آنها بطاس مهره كه كشيد نخواهد طولی و وقت مصلحت برای است موقتی
 .افتاد خواهد

 و -يكهزار محرم مهاجرين از آنها بيشتر كه بوطنخواهی معروفين از جمع يك
 طباطبائی صادق دمحم ميرزا آقا دستياریب هستند) ه ١٣٣۴( چهار و سی و سيصد

 مدير با شخصی بخصوصيت داده تشكيل ئی حوزه او دوستان و سابق اعتدالی
 شركت آنها با اندازه يك تا كارها در و مربوط جمعيت باين زرگنده كميته

 سوسياليست اكنون را خود برداشته دست خود پيش مسلك از جمع اين مينمايند
 عنوان صورتيكه در بدهند فريب را بلشويكها بتوانند وانعن باين تا ميخوانند

 در كه چيزی خالصه ندارد مناسبت بهيچوجه آنها از ببعضی سوسياليستی
 دارد مضطرب را دولتيان و شاه و مشوش ايران در را انگليسيان خاطر اينوقت
 بيايند بتهران رو مجاهدين و خان كوچك ميرزا اينكه ترس و است گيالن وقايع

 پی آن بحقيقت كسی بعد مدتی تا كه ميكنند تدبيری اينوقت در انگليسيان یول
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 كوچك ميرزا ضد گيالنی متمولين بدست ملی قوه يك.كه است اين آن و نميبرد
 در خود قدرت تحت را رشت آمده در دريا از كه مجاهدين قوه همان بتقليد خان

 قوه عمليات قوه اين تا ميسازند است ساخته ملحق بخود هم را جنگل و آورده
 از و بيندازد نفاق و كلمه اختالف آنها رؤسای كرده ميان خنثی را شده وارد

 عنوان از بيطرف گيالنيان انزجار اسباب تا نكند دريغ هم فجايع ارتكاب
 يك و آنهاست مبغوض كه هم را خان كوچك ميرزا بشود اگر و بگردد بلشويكی

 .دبسازن محو است قدمی ثابت ايرانی قوه
 كه منصور سردار خان هللااّ  فتح مانند گيالن بزرگ مالكين و خوانين است بديهی

 بدست گيالن در او بسيار عالقه و است بوده جنگ وزير الدوله وثوق كابينه در
 ضديت بابت از چه اينها غير و محيی سردار و معتمد سردار و افتاده مجاهدين

 بهتر متجاسرين قوه شدن بمحو دشدي عالقه بابت از چه و خان كوچك ميرزا با
 مكرر كه است السلطان معز خان الحسين عبد محيی سردار اند بوده دست اسباب

 و مهاجرت حوادث از پس و شده برده نام مجلد همين در و اينكتاب سيم جلد در
 حيات امرار تكليف بی گيالن در گاهی و تهران در گاهی روسيه انقالب از بعد

 با ميشود داده احتمال چنانكه زرگنده بكميته ارتباط با قتاينو در است ميكرده
 متعرض كسی آنكه بی خود كوچك برادر با رفته بگيالن مخفی مخصوص دستور

 بلشويك اينجا از و ميخوانند بلشويك را خود و ميمانند رشت در چندی بشود آنها
 اآنه باندام جامه اين اشخاصيكه شدن بلشويك ميشود شروع گيالن مصنوعی
 از خارج و سياست روی از البته نيست باوركردنی و ندارد برازندگی بهيچوجه

 زرگنده كميته بتوسط بيگانه سياست دست ميشود ديده كه خصوصا است عادت
 بلی مينمايد بازی بزرگی رل درآمده گيالن در ساختگی بلشويك همين آستين از

 تازه مجاهدين گانسردست و خان كوچك ميرزا ميانه دست همين با انگليسيان
 رياست آتش شعله زده هم بر را غيره و خان هللااّ  احسان قبيل از شده وارد

 .ميسازند خاموش نشده افروخته بر درست هنوز را خان كوچك ميرزا جمهور
 وارد تازه مجاهدنمای رفقای شديد تندروی با است نميتوانسته خان كوچك ميرزا

 بلشويك از نه و رفته اشارت پيش از چنانكه باشد موافق كامال خودش شده
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 متمولين و خوانين اشرافی نفوذ و فراوان زر و زور با كه گيالن مصنوعی
 هم مجاهدنماها كه خاصه كند مقاومت است كرده خودنمائی گيالن اول درجه

 كه بوده اين بكند است توانسته كه كاری باشند شده ساختگی قوه اين دست آلت
 و اسلحه از توانسته هرچه كه است اين نمايد گشتباز جنگل در حود بجايگاه

 مخالفين آنكه بی است برگشته خود بجای بردارد برداشته پول و جنگی ملزومات
 خصوصا رشت جاری اوضاع با اين و سازند گرفتار را او باشند توانسته وی
 .است نبوده آسانی كار مصنوعی بلشويكهای مقابل در

 و خان هللااّ  احسان پای پيش در كه مانعی و ميرود خان كوچك ميرزا خالصه
 گيالنی ساختگی بلشويك و ميشود برطرف است بوده او ايرانی و قفقازی رفقای

 را ئی نقشه رسيده خود بلشويك ضد و سياسی بمقاصد او بدست ميتوانند مانع بی
 در سالهاست كه خان هللااّ  احسان شايد و نمايند عملی هستند آن اجرای مأمور كه

 از كشيده بسيار تعب و رنج راه اين در و است آزاديخواهان و مجاهدين كسوت
 پسند را خان كوچك ميرزا معتدل مسلك استبدادی های پرده بدريدن حرص روی
 ضد بر كه قوی دستهای نديدن و سياست از بودن دور بواسطه و باشد نكرده
 های بنقشه نبردن پی و درآمده داخلی و خارجی آستينهای از خان كوچك ميرزا

 .باشد خورده فريب كنند اجراء او بدست ميخواهند كه تودرتوئی
 فورا خان كوچك ميرزا جستن دوری از بعد افسادكننده نمای بلشويك قوه بهرحال

 سربازی رخت برادرش و سردارمحيی ميپردازد خويش نقشه باجرای جدا و
 نمای كمونيست چهي از بلشويكی سريع قدمهای برداشتن در نموده دربر بلشويكی

 .نميمانند عقب شرور
 آزاديخواهی بعنوان بلشويكی مسلك منفورساختن و نام بد برای رشت مفسدين
 اجرا حكم اين اما بيايند بيرون گشوده رو زنان ميكنند حكم كرده بعمليات شروع
 رو چندان موقع اين غير در كه الحال معلوم محيی زنهای سردار حتی و نميشود

 .ميآيند بسته بيرون رو اين از بعد ندا نبوده بسته
 كردن تهديد هيچگونه از و ميپردازند مردم از پول بگرفتن رشت نماهای بلشويك

 كنار در را متمولين و ميكنند قبر نميكنند دريغ پولدار اشخاص نمودن آزار و
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 معين رفتن بگور زنده يا و وجوه پرداختن را ايشان تكليف كرده حاضر قبرها
 سبب دارد خود دست در را گيالن امور زمام اكنون كه ئی قوه رفتار اين مينمايند
 فرارا گيالن از كرده رها را خود زندگانی و خانه متمولين از جمعی كه ميشود
 مينمايد هيجان توليد وتهران درقزوين رشت فراری جمع اين ورود ميآيند بتهران

 .ميآيند بقزوين رو رسيده منجيل نزديك متجاسرين ميرسد خبر كه خصوصا
 قوت برای الدوله مشير ميكنند چه مليون و دولت رئيس الدوله مشير ببينيم اينك
 وزرائی رياست ملی رقيب كه را الممالك مستوفی حسنخان ميرزا خود كار

 برادر با را او و ميدهد شركت كابينه تشكيل در است مربوط تندروان با و اوست
 .ميدهد قرار مشاور وزير الملك مؤتمن خان حسين ميرزا خويش
 قزاق هرچه با را استراوزلسكی سردار مازندران امنيت برای الدوله مشير

 غيره و سرباز و ژاندارم از ديگر مختلف هرقوه با و كند حاضر باشد توانسته
 و ندارد اهميت مازندران كار ميشود تصور صورتيكه در ميفرستد بمازندران

 شيبانی خان هللااّ  حبيب سرهنگ برياست است مازندران در كه ژاندارمری قوه
 .باشد بوده كافی اند رفته ناحيه بآن كه متجاسرين از جلوگيری برای

 از ئی عده بجنگل خان كوچك ميرزا نمودن بازگشت از بعد كه خصوصا
 كرده نشينی عقب بودند شده وارد بآنحدود درويش سعد برياست كه مجاهدين

 اردوی چنين بفرستادن نيست محتاج ندرانماز صورت اين در ميشوند متفرق
 آمدن پيش و گيالنيان مهاجرت و گيالن اوضاع وخامت عكس بر بزرگی

 كردن تخليه از پس كه انگليس قشون بيدليل نشينی عقب و رشت بلشويكهای
 دوائر در خاطر اضطراب موجب قزوين بطرف داشته اقامت منجيل در انزلی
 از فرار بخيال شده مضطرب شاه اطرخ بيشتر همه از و است شده دولتی

 .است افتاده پايتخت
برئيس  و ميگردد گيالن مأمور است شده جمع مازندران در كه اردوئی باالخره

 را او درجه و ميشود داده بسيار اختيارات استراوزلسكی سردار اردو آن كل
 بيك كه ميكند را اقتضا اين ضرورت چه و ميبرند باال است ممكن بحديكه
 در است مجهول نگارنده بر شود داده اختيارات اين و درجات اين بيگانه شخص
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 الدوله مشير بهرصورت و هستم بين خوش تازه دولت بعمليات نسبت صورتيكه
 با تاريك بباطن جمعی بعقيده و روس بظاهر روس سردار اين است كرده تصور

 است كرده درخواست كسانش و خود برای هرچه كه شده او از كه تشويقها اين
 غيره و ايرانی قزاق نفر هزار چند با توانست خواهد شده داده باو مضايقه بدون

 .نمايد جلوگيری ايران شمال در بلشويك نفوذ از
 در اردوئی خود كه انگليسيان نباشد كار در عميقی سياست يك تا است بديهی
 اعتناتر بی دنباشن عالقمندتر ما از اگر روس ازبلشويك بجلوگيری و دارند گيالن

 صاحبمنصب بيك اختياری و قدرت چنين يك بشوند راضی نبايد هرگز نميباشند
 ايران دولت طرف از ايشان بحكم محكوم غير و اقتدارآنها حوزه از خارج بيگانه

 با باشد نداشته آنها از فرمانبرداری سلفش مانند كه دولتی آنهم شود داده
 هيچ كه ميشود مالحظه ولی شد هنوشت شانزدهم فصل آخر در كه مالحظاتی

 زمام اوال اينكه برای چرا؟ مينمايند همراهی بظاهر بلكه نميكنند نارضائی اظهار
 ثانيا و نميدهند بآن اهميت و است آنها خود دست در گيالن نمايان بلشويك امر
 قابل قوه تنها اكنون كه است قزاقی قوه بردن ميان از آنها نظر نقطه تمام

 .دارند ايران در آنها كه ايست قوه برابر در دنكر ايستادگی
 بمصلحت و دارد اقامت قزوين نزديك بكندی در اكنون كه انگليس قشون بهرحال

 هزار ده از مركب ايرانی اردوی باين ميكند فرصت انتهاض نشسته ساكت بكلی
 ايرانی روس ارشد صاحبمنصب يك امر تحت در آنهم غيره و ژاندارم و قزاق
 منجيل بطرف گذشته آنها از نظامی اعالی درجات با و اختيارات تمام اب كه مآب

 او برای پيداست و نمينمايد نظر همكاری و برادری بديده است بديهی ميرود
 قزاقخانه خواستند پيش ماه دو كه اند نكرده فراموش البته و دارند سر در فكری

 آرام بظاهر همه اين با شد مانع سردار همين و آورند در خود نفوذ تحت در را
 .تماشا هم باز و ميكنند تماشا نشسته
 ايرانی هم كوچك ساده قوه يك ميرود منجيل بطرف زياد شكوه با ايرانی اردوی

 سرداران از يكی رياست تحت در خان كوچك ميرزا با ضديت روی از تنها كه
 ویارد باين محلی دادن كمك و كردن همراهی برای شده ايجاد طالش در طالشی
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 .است شده حاضر دولتی
 قوی اردوی اين مقابل در نما بلشويك قفقازی و گيالنی متجاسرين است بديهی
 اطمينان هم جنگل از و باشند داشته طالشی دشمن هم طرفی از كه خاصه دولتی
 و صدا بی گاهی و گريز و جنگ با كه است اين ندارد مقاومت تاب باشند نداشته

 .مينشينند عقب انزلی تا بلكه رشت تا ندا
 هنوز رفتن بگور زنده تهديد از كه رشت مردم و ميرسد برشت دولتی اردوی

 كرده تصور آسمانی نعمت برشت را مكمل اردوی اين رسيدن ميلرزد بدنهايشان
 آنها بنفرات حتی مهربانی وبحدی نميدارند دريغ بآنها نسبت پذيرائی ازهرگونه
 بمردم نسبت آميزخود شناعت های ازكرده ازقزاقان بعضی ميشود شنيده ميكنندكه

 .ميكنند پشيمانی اظهار اند بوده آمده جنگليان سركوبی برای شهردرموقعيكه اين
 درست را خود سرنوشت آنكه بی رشت در مختصر توقف از پس دولتی اردوی
 برای سر عقب و رو پيش از كه ئی تهيه و دشمن نقشه از آنكه بی و كند مطالعه

 انزلی بجانب بريزد بدريا را متجاسرين اينكه بهوای باشد آگاه ستا شده ديده او
 .ميگردد روانه

 اطراف در انگليس نظاميان شده گذارده رويهم بمصلحت لبهای كه اينجاست
 اغفال و غرور سايه در دولتی اردوی ديدگان و ميشود گشوده بخنده قزوين

 كه ميرود پيش دوار انزلی مردابهای در چه ميافتد بگريه روسی صاحبمنصب
 آتش پر را صحرا گذشته اردو سر از زن دور توپهای های گلوله دريا از ناگهان
 مانند ايرانی جوانان ميرسيد، اطراف از كه تير شصت های گلوله با و ميكند
 انگليسی های طياره بمباردمان بالی بدتر بال اين از و ميريزند بخاك خزان برگ
 .ميشود آنها سر بر دیبكن مقيم قشون طرف از كه است

 صدای بی نشينی عقب آن نمايد تصور انسان كه نميدهد اجازه وضعيت اين آيا
 باری آتش و انزلی بمردابهای دولتی اردوی كشانيدن و دريا لب تا نمايان بلشويك

 يك روی از همه جنگی های طياره كردن بمبارده و صحرا و دريا از آنها بر
 باشد؟ بوده مقصود يك برای و يك فرمان با و نقشه

 اردوی از كثير خلق نما دوست انگليس و آسا بلشويك دشمن آتش از بهرصورت
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 رشت بشهر بسيار بدبختی با آنها مانده باقی و گشته مجروح و كشته دولتی
 دولتی باردوی كه شديد وخسارت اندازی بمب درعذراين انگليسيان و برميگردند

 بانزلی بلشويك اردوی حال تحقيق برای ما های طياره ميگويند اند ساخته وارد
 .كردند بمبارده دانسته دشمن قشون را اردو اين و بودند رفته

 با ايران قشون باتفاق ما قشون مينوشتند خود اخبار در انگليسيان ايام اين در
 از آمده گران ايران مليون بر دروغ خبر اين ميجنگند گيالن در روس بلشويكان

 با اگر و نداريم جنگ روس با ما كه است روس با جنگ اگر ميپرسند دولت
 هم و ميگذارند روس بلشويك را آنها نام انگليسيان چرا است ايرانی متجاسرين

 جواب دولت ميدانند شريك را خود چرا انگليسيان ميجنگد كه است ما قشون اگر
 ايرانی متجاسرين با ما جنگ و ميكنيم جنگ خارجی شركت بی خود ما ميدهد
 .روس بلشويك با نه است

 يافتن اطمينان و انزلی مرداب نواحی در كشتار دلخراش واقعه از بعد اما
 كردن خشنود بجهت انگليسيان شد متالشی ايرانی قزاق قوه اينكه از انگليسيان

 روسی صاحبمنصبان رياست و قزاق بكار دادن قطعی خاتمه برای و جوان شاه
 بنفع كه مينمايند فكری كمكهای و ميكنند ئیدخالتها مستقيم غير قزاقخانه در

 .است انگليس و ايران مشترك
 -متحد ايران نظامی قوای كه آنها نظريات از يكقسمت بلی مشترك نفع گفتم

 امنيت از هم هرخارجه بلكه و انگليس و ماست مملكت صالح البته بشود الشكل
 چيزی اما مينمايد اقتصادی استفاده مزبور الشكل متحد قوه سايه در شده حاصل

 است اين برويم بار زير نبايد شود تمام كه قيمت بهر و است مضر ما بحال كه
 بايد ما بلكه بياوريم انگليسی صاحبمنصبان خود قشون برای باشيم مجبور كه

 اجير بخواهيم كه هركجا از افتاد احتياج خارجی بصاحبمنصب اگر باشيم آزاد
 .ميگردد هويدا انگليسيان و ما رنظ اختالف ما كه اينجاست نمائيم

 ميبايد و ميشود منحل قزاق قوه كه موقع اين در بايد ما كنونی دولت است بديهی 
 در قوی بيگانه بازی سياست پای ديگر طرف از و كند حيات تجديد ايران قشون

 در يعنی ما مملكت ناف در او چيز همه دارای قشون يك كه ئی بيگانه است كار
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 بسته داد قرار خودش بخيال ما با كه ئی بيگانه دارد اقامت پايتخت اطراف
 فراخ دان چنته در اقتصادا و سياستا را مملكت اين آن بموجب كه قراردادی

 اشخاص ترين دوست وطن و ترين طمع بی و ترين آگاه بايد ميكند مشاهده خويش
 هارچ در كه را مملكت نظامی كشتی بتواند كه بدهد جنگ وزارت را بالياقت
 بسوء ميبينيم ولی برساند نجات بساحل است شده گرفتار بال طوفان موجه

 ميشود برگزيده جنگ وزارت بكفالت كسی سياسی تأثيرات تحت در يا و انتخاب
 طمعی بی و درستكاری سرمشق نه و است مقام اين شايسته عمال و علما نه كه

 و بوده قشون ماليه تردف در سالها كه ميباشد السلطنه وثوق مهديخان او و است
 و دولت فالكتزدگی حال همين در و است مشهور است ميكرده كه ميلها و حيف
 مملكت حيثيت و آبرو گذاردن گرو با كه وجوهی نيز او شده متالشی قشون
 دستبرد از است آمده بدست او شده متفرق قوای شمل كردن جمع برای

 .نميماند محفوظ طمعكاران
 قشون آنها جنگی های طياره چرا كه دولت تعرض جواب رد انگليسيان بالجمله
 اردوی روابط كه ميشوند متعذر است گرفته خود اندازی بمب آتش زير را دولت

 در شده سبب ترتيبی بی آن را حادثه اين و است نبوده منظم ايرانی قشون با ما
 وارد دو اين ميان واسطه را خود صاحبمنصبان از يكی ما است الزم اينصورت

 اين تعقيب در و نگردد واقع ديگر است شده واقع آنچه نظائر تا بدهيم قرار
 آورده كارها گونه همين برای شايد ازهندوستان كه صاحبمنصب يكنفر گفتگو

 دزد از بيش بدرقه از گفت ميتوان كه اينجاست و ميشود قرارداده رابط است شده
 ميزنند دولتی باردوی كه بزرگی صدمه از بعد متجاسرين بهرحال كرد حذر بايد

 و نميبينند خود مقابل در ئی قوه ديگر چون ميگردد آسوده خيالشان آن طرف از و
 كرده استراحت ندارند نگرانی است قزوين دراطراف كه هم انگليس ازقشون
 ببينند تا دارند رفتی و آمد ببادكوبه روسی كشتيهای وبا مينمايند توقف درانزلی

  .خير يا بگيرند ميتوانند ديگر جاهای از مددی و دميشو چه كارها عاقبت
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  قزاقخانه انحالل و بيگانه بازی سياست   
  

 خود بر شده وارد كسر بجبران مانده رشت در قسمتی قزاق اردوی حال اين در
 است پرداخته بسنگرسازی انزلی و رشت ميان ديگرش قسمت و ميپردازد

 انتشارات مركز در ولی نه يا بود خواهد سنگرها باين حاجتی بداند آنكه بی
 و انزلی در بمتجاسرين روس قوای طرف از رسيدن مدد از هست غريب

 شود معلوم تا اساس بی شهرت اين برای است كرده اقتضا سياستی كه پيداست
 وقايع از كه دوستان از يكی زبان از نگارنده ايام اين در ايست نقشه چه روی از

 است آگاه اندازه يك تا ايران در انگليسيان افكار و عمليات از و كامال گيالن
 بچه گفتم ميشود تمام دعوا و مييابد خاتمه قضيه ديگر روز چند تا ميگفت شنيدم

 قزاق اختيار ميروند روسی صاحبمنصبان ميگردد منحل قزاقخانه گفت صورت
 رخب كجا از ميپرسم ميخورد هم بر هم كابينه ميفتد انگليسی صاحبمنصبان بدست
 چه ميكنم تلقی احتياط با را خبر اين نگارنده انگليسی منابع از ميگويد داری
 در بمقاومت را دولتی اردوی رفته برشت خود آن كفيل يا جنگ وزير ميبينم
 .است نموده تشويق متجاسرين برابر

 ميان خود سنگرهای در كه قزاق از قسمتی ميان ميرسد خبر روز چند از پس
 جنگ داشتند اقامت انزلی در كه متجاسرين با بودند نشسته آرام انزلی و رشت

 كه بهانه باين كردند اختيار نشينی عقب ضرورت بدون قزاقها و شد شروع
 دشمن بيرقداران بدست را بلشويك روس بيرقهای دور از استراوزلسكی سردار

 .نشست عقب بايد نميكنيم جنگ روس با ما است گفته ديده
 متجاسرين طرف از ئی حمله مختصر آنكه بی و اساس بی نشريات اين نتيجه در

 حقيقت متجاسرين دست در روس سرخ قشون بيرق قضيه آنكه بی و باشد شده
 رؤسای بامر كرده خالی داشتند انزلی راه در كه را سنگر سه قزاقها باشد داشته

 ميندازند شديد باضطراب را آنشهر مردم و ميروند برشت فرار خود  روسی
 پياده كرده ترك را عالقه و النه و خانه و بزرگ و كوچك و مرد و زن هبطوريك

 .ميگردند رهسپار ديگر طرفهای و قزوين بطرف سواره و
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 برويد ميگويند كوبيده را رشتيان خانه در شبانه قزاقها از بعضی كه ميشود شنيده
 ضرورتی نه و ميآيد برشت رو دشمنی نه صورتيكه در نمايند شهر در برويد

 است مسلم بنمايند بدبختی چنين دچار را بيچاره مردم اين كه است كرده قتضاا
 جای در باشند وفادار هرقدر هم شده فراری مقدمه بی رشتيان مانده بجا اموال
 .خويش صاحبان بازگشتن بانتظار نميمانند نخورده دست خود

 تا يدميآ بقزوين يكسر بلكه منجيل در نه مانده رشت در نه هم قزاق اردوی
 بيجا فرار اين اثر در زيرا آنها تمام نه اما باشد بوده نزديك خود بمقدرات
 در گرسنگی از جمعی ميروند بجنگل بعضی ميشوند متفرق آنها از قسمتهائی

 ميشود ديده است قزاق اردوی احوال بدترين كه حال اين در ميشوند تلف بيابانها
 و رشت ميان در خود اتومبيل با ايران نويان امير يا و روس استراوزلسكی كه

 انگليسی صاحبمنصبان با خوشروئی كمال با رسيده انگليس باردوی قزوين
 از چنانكه ميرود بقزوين پس زان كرده طوالنی صحبت مشفقانه و دوستانه
 اعتماد نتيجه است اين بلی است ديده خود بچشم بود مدعی كه شد شنيده شخصی

 ميدان متجاسرين واقعه اين از بعد باشد بوده جاهرك در و هركه بيگانه به كردن
 چند هاشم بامامزاده را خود پيشقراول و ميآيند برشت انزلی از ديده خالی را

 دولتی اردوی از رشت مردم كه پذيرائی بواسطه و ميفرستند رشت فرسخی
 صورتيكه در ميدهند گوشمال را شهر مردم مانده باقی ميتوانند هرچه بودند كرده
 فرار استطاعت باقيماندگان و اند شده فراری دولتی اردوی از كنندگان ائیپذير

 .باشند داشته را كسی از كردن پذيرائی استطاعت كه رسد چه اند نداشته
 اخبار در كه آنگونه يا و( دولتی اردوی نشينی عقب از بعد انگليس اردوی اما و

 وبا ميگذرند جيلمن از جلورفته) قزاقخانه اضمحالل ميشود منتشر انگليس
 ازآن خاطرمينشينند اطمينان كمال با متجاسرين قراوالن پيش و خود ميان فاصله
 خطا پا از دست و مينشينند آرام انزلی و رشت در مصنوعی بلشويكان هم طرف
 .ميگيرند دست در را گيالن حكومت زمام هم برادرش و سردار محيی نميكنند

 مالحظه دو ولی ميتوانسته البته بماند رشت در است نميتوانسته انگليس قشون آيا
 ظاهر بصورت قوه يك است ميخواسته آنكه ديگر و جنگل از نگرانی يكی داشته
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 آنهم باشد بوده فاصله خزر بحر و او ميان بلشويكی قوای و جنگل قوه همرنگ
 كه ميشود ظاهر اينجا باشد نبوده خارج آنها قدرت دست از زمامش كه ئی قوه

 واز دست كدام با سامان آن متمولين و اعيان بتوسط گيالن نوعیمص بلشويك
 .است داده نتيجه چه و شده ساخته مصلحت چه روی

 قزاقخانه ازانحالل خود بمقصود رسيدن از بعد انگليس سياستمداران بهرصورت
 با اينكه از اطمينان و ساختگی بلشويكان بدست متجاسرين قوه شكستن درهم و

 خاطر بفراغت شد نخواهد بلند صدائی سرو هم جنگل از گيالن حاضر وضعيت
 كه ترتيب باين تهران در چه قزوين در چه ميپردازند دارند كه نقشه باجرای
 ميكند تقديم شاه احمد بسلطان را خود استعفای رفته بتهران استراوزلسكی سردار

 را قزاقخانه رسما آمده بقزوين انگليسيان حمايت و نظارت تحت در و
 و نظارت همان تحت در باز و ميدهد تحويل انگليسی و ايرانی حبمنصبانبصا

 او امر تحت در كه روسی صاحبمنصبان ديگر با اش خانواده و خود حمايت
 .ميروند باروپا شده بغداد روانه اند بوده

 از است بوده گرفته نظر در الدوله مشير كه ترتيبی با آمدها پيش اين است بديهی
 امور پايه انداختن و شورايملی بمجلس توسل از و جاسرينمت با كردن جنگ

 ديگر اينصورت در دارد مخالفت بكلی اساسی قانون بموجب قانونی بمجرای
 انحالل از بعد هم او كه است اين داشت نخواهد معنائی و موضوع او رياست

 دهش آماده روز اين برای پيش از كه ئی كابينه و ميدهد استعفا بيفاصله قزاقخانه
 نموده بازگشت الدوله مشير كابينه تشكيل باوائل بايد اينجا ميآيد كار بروی است

 آگاه ها گذشته حقايق از خوانندگان تا بدهيم شرح را اوضاع نظر نقطه دو از
 .گردند

 وفا و خويش رياست دستور اجرای برای الدوله مشير اقدامات طرف از يكی
 كميته و انگليسيان اقدامات طرف زا ديگر و است داده هائيكه بوعده نمودن

 نمودن معين و الدوله مشير از بعد كابينه تشكيل برای ايشان رفقای و زرگنده
 از شورايملی مجلس يك تشكيل و تدافعی قرارداد و الدوله قرارداد وثوق تكليف

 .مزبور قراردادهای با مخالف غير اقل ال يا و موافق اشخاص
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 افتتاح و انتخابات تكميل موجبات آوردن بفراهم شتاب با الدوله مشير اول اما
 الدوله وثوق كاركنان بدست تاكنون كه انتخاباتی مفاسد اما ميپردازد مجلس

 اگر ميبيند و ميگردد واضح او بر ميدانسته آنچه از بيش است گرفته صورت
 برای ها نقشه همان روی از كه هائی زمينه و شده كه بانتخاباتی نسبت بخواهد

 را انتخابات كار است شده حاضر مخالف غير يا و قرارداد با موافق صاشخا
 و اساسی قانون با است صريح مخالفت اين اوال كند باز را مجلس رسانيده بآخر

 ثانيا و نيست شايسته كار اين ميشمارد مقننين و مؤسسين از را خود كه كسی از
 شرح شده بلند داص است شده كه انتخاباتی ضد بر واليات و مركز مردم از
 در است شده موضوع اين در واليات و مركز در كه اعتداليها بی و قانونيها بی

 و شكايتها از است پر داخله وزارت دفاتر و منتشر خارج و داخل های روزنامه
 بر و كرد نظر بآنها اعتنائی بی بديده نيست ممكن بطوريكه مدلل اعتراضهای

 را وكالء بقيه كرده صرفنظر است شده هك قانونيها بی از بخواهد كه فرض
 كه تام ضديت با كند دائر را مجلس و نموده انتخاب است ممكن بهرصورت

 در نمايد مدافعه آن از برده بمجلس آنرا ميتواند چگونه دارند قرارداد با مردم
 .ندارند باطنی موافقت قرارداد با نيز اش كابينه اعضای و خود صورتيكه

 ميگويند بعضی نموده مطرح را انتخابات موضوع یمحل جرائد بهرحال
 انتخابات در است گذشته شده آنچه ميگويند بعضی شود تجديد بايد انتخابات
 مجلس در و شوند انتخاب وطندوست جرئت با اشخاص كه كوشيد بايد باقيمانده
 شده پا بر باب اين در شديد هياهوی بالجمله و نمايند رد را قرارداد يافته اكثريت

 نه و نود و دويست و يكهزار اسد برج ششم در دولت رئيس باالخره و است
 عمومی بآراء مراجعه لزوم آن حاصل كه ميدهد نشر ئی بيانيه شمسی) ١٢٩٩(

 .آن عدم و شدن تجديد در انتخابات كار در است ملت
 صورتيكه در ولی است مليون رضای و ميل موافق و صحيح البته كار اين

 واقع آنها نظر تحت در انتخابات سوء كه نظار هيئتهای همان طرف از اينكار
 .شد خواهد پوشانيدن صحت لباس غلطی بكار گرنه و نگيرد است صورت شده
 نبودن بقانونی آنها بيشتر كه نمايندگانی طرف از دولت رئيس بيانيه نشر از بعد
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 بيانيه نبودن قانونی بر مشعر ميشود نشر ئی اليحه مشهورهستند آنها انتخاب
 نكرده مزبوراعتناء نمايندگان باعتراضنامه مشيرالدوله ولی دولت رئيس

 طرف از ميگذراند آنها در متنفذين از كردن باستمالت و دادن شفاهی بجوابهای
 مأمورين و حكام بمساعدت و مزبور نمايندگان بدستور واليتها بعض از ديگر
 و ميرسد است شده كه تیانتخابا از رضايت بر مشعر تلگرافات مغرض دولتی

 پارلمانی اكثريت يك تشكيل برای كه كاريها دسيسه و انتخابات داستان بالجمله
 كنونی اجتماعی و سياسی مسائل مهمترين از الدوله وثوق قرارداد با موافق
 .بيانجامد بكجا تا ميشود شمرده ايران
 الدوله مشير كابينه از بعد كابينه تشكيل برای زرگنده كميته باقدامات اينك

 از يكعده و قرارداد طرفداران از است مركب اكنون كه زرگنده كميته بپردازيم
 و ميخوانند سوسياليست را خود حاال كه قديم اعتداليون از جمع يك و دمكراتها
 رئيس ميخواهند دارد دربر غيره و كابينه تشكيل در هم را انگليسيان نظريات

 اجرای با و باشد همراه آنها خصوصی صدمقا با كه آورند سركار بر دولتی
 كميته در نفوذی گيالنی خان كريم ميرزا چون و مخالف غير يا موافق قرارداد
 گيالنی سپهدار خان هللااّ  بفتح آنها و اوست برادران دست در گيالن و دارد مزبور
 اما بگردد دولت زمامدار خان هللااّ  فتح كه ميشود گرفته نظر در دارند بستگی

 نيست مليون توجه مورد و ندارد را دولت رياست تصدی مقام هنوز او چون
 عده يك با سپهدار و شود رئيس الممالك مستوفی حسنخان ميرزا ميخواهند

 كه ميكنند زمزمه حتی بنمايند او عضوكابينه دارند نظر در كه را ديگری
 ضياء سيد كه را كميته معمم اعضای از نفر دو مملكت وعادت رسم برخالف

 وزارت بمقام كابينه آن در باشند طباطبائی صادق دمحم ميرزا و طباطبائی الدين
 رفته رفته ترتيب باين و معارف وزير ديگری و بگردد عدليه وزير يكی رسانيده

 اجرای در را انگليسيان مقاصد درآورده كميته بدست را دولت امور زمام
 اين در هم انگليسيان سندبر شخصی بمقاصد هريك نيز خود و آورند بر قرارداد

 .مينمايند كمك را آنها نقشه
الممالك  مستوفی ميگفت كاكس سرپرستی او مختار وزير كه انگليس همان بلی
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 ميگفت و بشود دولتی كارهای دخيل نبايد هرگز ديگر كه است اشخاصی از يكی
 واقع ما گفتگوی طرف كه نيست آن قابل ببرد را الممالك مستوفی نام كه كسی

 او تشويق برای الممالك بمستوفی نرمان ديگرش مختار وزير بزبان اكنون رددگ
 را ايران ميتوانيد كه هستيد شخصی تنها شما ميگويد دولت رياست كردن بقبول
 .بدهيد نجات

 آلت يا و بخورد را سخنان اين فريب كه است آن از عاقلتر الممالك مستوفی اما
 باشرافت مرتبه چندين نيك نام حصيلت عمر يك از بعد گشته آن و اين دست

 فدای باشد آنها جزء هم وطنش استقالل كه را خود چيز همه كردن دولت رياست
 .بنمايد روزه چند وزرائی رياست

 همدست بيفاصله نميتواند و است بوده مشيرالدوله رياست شريك او كه خصوصا
 مالحظه بی ندميشو ناچار بحران روز چند از بعد بالجمله بگردد وی مخالفين
 بضديت مردم صدای حال اين در و برگزينند دولت برياست را گيالنی سپهدار

 كه سابق وزراء از نفر چهار قرارداد با شديد مخالفت اظهار با ميشود بلند او با
 ميان در اكنون آورده باز الدوله مشير و بود كرده تبعيد را آنها الدوله وثوق
 طرفداران نزد و انگليس سفارت در كه هانداز همان دارند وجاهت مليون

 است الدوله سعد خان جواد ميرزا برادر آنها از يكی چون و وجاهتی بی قرارداد
 وزير چهار دارد بزرگ های داعيه وقت همه و ميباشد نشين خانه اكنون كه

 وی وزرای از آنها برسانند وزرائی برياست را او اگر كه ميدهد وعده را مزبور
 جرئت كه كس آن تنها كه ميكنند تبليغات افتاده مردم ميان هم آقايان بود خواهند

 .بود خواهد الدوله سعد كند لغو را قرارداد باشد داشته
 چهار اين كه بشود تشكيل ئی كابينه شد نخواهند راضی انگليسيان است بديهی اما
 .باشند نداشته بدی نظر الدوله بسعد گرچه باشند بوده آن در نفر

 رياست ضد بر خلق برانگيختن در هم او كاركنان و الدوله سعد ورتبهرص و
 او رياست دستخط صدور از بعد بيواسطه كه است اين نميكنند كوتاهی سپهدار

 دو يكی شده شروع مدارس شاگردان از و ميكند بروز انقالبی تهران در شاه از
 در آنها غير و محصلين ميشود بسته بازارها است انقالب حال در شهر روز
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 با هم دولتيان نميكنند فروگذار سپهدار رياست با و قرارداد با مخالفت اظهار
 گرفتارشدگان كردن زجر و حبس و ناطقين ازگرفتاركردن انگليس سفارت فشار
 وستهال سپهدار رياست يافتن رسميت بمحض كه دانست بايد و نميدارند دريغ

 و بود شده معزول الدوله رمشي رياست زمان در كه سابق نظميه رئيس سوئدی
 برقرار نظميه برياست است گشته زرگنده كميته عضو شده نوشته چنانكه

 دو يكی ظرف در همه كه قرارداد و الدوله وثوق كاركنان ديگر با و ميگردد
 انقالب اين آتش شديد فعاليت با و شده همدست ميشوند كار و شغل دارای روز

 .مينمايند خاموش را
 ضد رجال با روابط و است نگارنده منزل در خفا بطور البانق اين مركز

 سردستگان و جوانها گرفتاری حين در سبب بهمين و ميباشد برقرار قرارداد
 و بوسائل ملت توجه طرف معروف رجال جانب از و نگارنده طرف از انقالب
 از همه باشد بوده معلوم آنكه بی ميشود كوشش آنها استخالص در مختلف وسائط

 تمام كه ميشود اهتمام مقابل طرف فعاليت مقابل در بهرصورت است راه يك
 و بيايد كار در استنطاقی و محاكمه آنكه بی ميشوند آزاد استثنا بی گرفتارشدگان

 در مختصر انقالب اين گرچه قرارداد بمخالفين است ملت توده توجه بواسطه اين
 قرارداد ضد افكار كه ودميش سبب ولی نميبخشد اثری سپهدار رياست زدن برهم
 ميگردد نشر و طبع كسبه و تجار طرف از ملت عموم بنام ها بيانيه گرفته قوت

 بطور مليون كه است دفعه اول اين و ميشماريم باطل و لغو را قرارداد ما كه
 در و مينمايند اظهار قرارداد با را خود صريح مخالفت رسما و كتبا اجتماع
 .مينمايد شديد تأثير اندولتي نزد و انگليس سفارت

 شرح بيفاصله فصل اين از بعد فصل در دارند انتظار من كتاب خوانندگان شايد
 ولی بخوانند را بيگانگان بازی سياست و گيالنی سپهدار كردن دولت رياست
 آنها نوشتن وقت كه بيابد نگارش فصل دو يكی در بايد كه هست ديگری مسائل
 .بپردازيم دولت كار بنگارش پس زان نگذرد
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  آهن كميته و ملل جامعه طرفداران و نگارنده حال شرح  
 سياست نفوذ از جلوگيری برای نگارنده كه يافت نگارش دوازدهم فصل در

 مدير معتمد خان حسين بتوسط اصفهان در آهن كميته بعنوان مملكت در يگانه
 گرفته را يتهكم تهران مركز بتشكيل مربوط اشياء و اوراق مزبور كميته ايرانی

 آن در خود برفتار اينك. نمايم رفتار چه آنها با بتوانم آنجا تا ميبرم بتهران خود با
 ترين صميمی از تن يك با اينموضوع در بتهران ورود از پس مينمايم اشارت كار

 از را او داده شرح را قضيه ندارم ترديد او دوستی وطن در كه خود دوستان
 هستيم شما و من تهران در آهن كميته ميگويم باو و سازممي آگاه خود فكر و اقدام

 ما حقيقی نيت با كه نمائيم انتخاب دقت با گری منشی بسمت كه جوان يك با
 بشود بلكه و ببريم بكار نباشد كشنده كه ئی باندازه را زهر اين و باشد بوده موافق
 .بزنيم برهم آنرا اساس
 برئيس شرحی و مينمائيم انتخاب هم را جوانی ميكند موافقت نگارنده با عدالت
 شود نوشته آنكه بی است شده منعقد تهران در كميته مركز كه ميشود نوشته دولت

 رشت بمأمور اصفهان كميته تقاضای حسب بر كاغذی و كی بدست و كجاست
 و گردد تعيين كسی وی بجای آنكه بی است معزول او كه ميشود نوشته كميته
 در را خود مركزی كميته ايران و انگليس قرارداد قدع با ميشود مصادف چون
 حال اين در مينمايد مستور معين غير وعده برای شده موم و مهر امانت بسته
 كميته بسراغ آمده بتهران اصفهان از او و ميشود احضار لندن از هيك كلنل

 جشن و قرارداد عقد از بعد هم اصفهان در بيابد را او آنكه بی ميرود مركزی
 مزبور كميته تأسيس ميكند حالی شهر آن بوطنخواهان آن برای آهن كميته رفتنگ

 داخل نشناخته را حقيقت كميته در كه اشخاصی و است بوده مقصد چه برای
 هم معتمد خان حسين ميشود بلند كميته ضد بر هياهو و ميشوند خارج اند شده
 وجود وقت هر كه ئی كميته نظامنامه از ماده يك بموجب ديده دور را كلنل چشم

 ميتوان دمكرات سوسيال حزب بيك آنرا باشد نداشته ضرورت اگر انقالبی كميته
 آنكه بی ميكند تبديل مزبور بحزب آنرا ساخته منحل را انقالبی كميته كرد تبديل
 ميان در مدتی كرده ترك هم را اصفهان بلكه بدهد قرار حزب رأس در را خود
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 .ميماند بختياريها
 مصالحش از آنها كاركنان و انگليسيان كه است شده منحل آهن كميته نهمچني و

 .ميسازند را زرگنده كميته
 باقيمانده فروش راه از اصفهان از برگشتن از بعد بگويم خود كار و حال از باز
 با كه قراردادی با و شد برطرف اندكی داشتم كه معاشی عسرت پدر ميراث از

 تأسيس و ببادكوبه رفتن برای شود بسته بود اكرهمذ در قفقاز آذربايجان حكومت
 ميديدم خود برای معاش راه تهيه آن فارسی قسمت در خدمت و آكادمی يك

 ساخته مجبور مرا كه ميشنوند مالمت كنار و گوشه از و ميشوند آگاه دولتيان
 يك رياست بعنوان مرا شده مقطوع حقوق ناچار بپذيرم را ديگران استخدام باشند
 و تأسيس مزبور مجمع ميسازند برقرار معارف وزارت در ادبی و علمی مجمع

 وثوق كابينه با كه مليون از تندروان ميشود شروع خطابه و كنفرانس شعبه از
 بدائره مرا آمدورفت ميكنند اقدامات قرارداد ضد بر و دارند ضديت الدوله

 الدوله وثوقب منسوب معارف وزير برای موفقيتها از ئی پاره موجب كه معارف
 دخالت را سياسی نظريات نميتوانم معارف كار در من اما نميدارند خوش است
 كه عاملی تنها و است محيط فوق معارف ميگويم ها خطابه در مكرر و بدهم

 .معارف هم باز و است معارف كند صالح را فاسد محيط ميتواند
 ارندهنگ معارف وزارت رسمی های خطابه ضمن در كه موضوعات از يكی

 مسئله ميشود مخالف و موافق از طلبان هنگامه هياهوی موجب و ميكند طرح
 اقدامات و نگارشات تعقيب در كه است اسالمی خطوط بلكه فارسی خط اصالح
 خط اصالح لزوم در عرب و ترك و فارس از چند دانشمندانی طرف از ديرينه

 و ميگردد قرائت شده فتألي خوانا خط بعنوان كه ئی رساله و ميشود بياناتی شده
 جزو شده وضع حروف بصورت اعراب كه را خط نگارشات بآن از هائی نمونه

 هم و ميدهم ارائه را كنونی خط تدريجی اصالح راه داده نشان است حروف
 بيان داد تغيير را خط اساس گرفته را التين حروف بايد كه را جمعی عقيده

 .باشم كرده صورت دو از يك كدام خابانت در عقيده اظهار خود آنكه بی مينمايم
 عوام اشخاص ميكند بروز مخالفتهائی برخاسته موضوع اين اطراف در هياهو
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 اصالح با كه بزنند بسينه را قرآن سنگ داده بآن مذهبی رنگ ميخواهند فريبی
 شود نوشته الفباء بهر قرآن صورتيكه در ميرود ميان از قرآن الفباء تغيير يا

 داده بآن سياست رنگ ميخواهند بعضی دارا را خود مقدس ممقا و است قرآن
 موقع نگارنده بالجمله و بدهند نسبت اجانب بتحريك را موضوع اين شدن طرح

 و ميگذارد خودش وقت برای آنرا نديده مناسب موضوع تعقيب برای را
 الدوله وثوق كابينه ميشوم ملتفت كه خصوصا مينشيند فرو شده پا بر های هنگامه

 صحبتها باينگونه را سرها ميخواهد بيايد بميان كمتر قرارداد حرف اينكه ایبر
 .نمايد گرم

 با كه درآيد بصورتی ما الفباء و شود حل بايد روزی موضوع اين است بديهی
 فرع خواندن توانستن و خواند صحيح آنرا بشود هم لغت و عبارت معنی نداشتن
 دانشمندان و هست اكنون چنانكه باشد نبوده عبارت مفاد و الفاظ معانی دانستن

 .نمائيم شروع الفباء از و كنيم اصالح را خود چيز همه بايد ما ميگويند
 ذرع يك تفنگش و توپ كه است كسی با غلبه و فتح جنگ ميدان در چنانكه آری

 است بدولتمندی مربوط همه كه سياسی و اقتصادی و اجتماعی تفوق بزند بيشتر
 .نمايد باسواد را او طفل زودتر روز يك او فباءال كه است كسی برای

 صنعت و علم در برتری ميدان اين سالح و است زندگانی مبارزه ميدان دنيا
 در الفباء نواقص رفع و است آن وسيله اول تعلم و تعليم كار آسانی و است

 .دارد بزرگ مدخليت وسيله اين تحصيل
 كه توحيدی مزايای با اسالمی وسيع عالم ماندن عقب كه ميكند تصور نگارنده

 و تعليم نقصان يكی دارد اساسی سبب دو ديگر ملتهای از پيشقدمان قافله از دارد
 مشكالت و الفباء نارسائی ديگر و آنها نداشتن دركارجامعه شركت و زنها تربيت

 تا باشيم باسواد بايد ما و ميشوند باسواد خط خواندن با ديگران سواد كه تحصيل
 واگرنه است نظرعمومی  نقطه از مراد كه است بديهی و انيمبخو را خط

 بمقصود را خود نبردكرده هرمشكل با كه هستند باهوش اشخاص درهرجامعه
 .ميرسانند
 را خود سياست از و ميپردازد معارفی بكارهای نگارنده ايام اين در خالصه
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 ميماند نتيجه بی نمايند سياسی كار آلوده باز مرا كه ديگران سعی و ميگيرد دور
 .ذيل بشرح رويداد ملل جامعه از طرفداری قضيه در چنانكه

 ميدهد روی ملل اتفاق مجمع موضوع در كلمه اختالف امريكا و اروپا در
 بيابد عضويت ملل اتفاق مجمع در امريكا اصراردارند متفقين يعنی اروپائيان

 آلوده غيره و روپاا بكارهای را خود نميخواهد آنكه برای يكی نميپذيرد او ولی
 خواهد طول بيابد را خود حقيقی روح تا ملل اتفاق مجمع ميداند آنكه ديگر و كند

 تحميل و خود بمقاصد رسيدن برای متفقين دست در است آلتی اكنون و داشت
 اينصورت در مجمع اين بقوت متحدين بر العاده فوق جنگ خسارت كردن
 الزم اينصورت در و كنند دائر ئيانامريكا بی را مجمع ميشوند مجبور متفقين
 را خود عالقمندی اند شده مجمع داخل آنها بتشويق كه ضعيف دولتهای ميبينند
 صحنه اين بازيگران مهمترين كه فرانسه و انگليس و كنند ظاهر زياد بمجمع
 مجتمعا كنند زياد ملل جامعه در را خود رأی با موافق رأيهای ميكوشند هستند

 جمله از خصوصی منافع و مصالح در منفردا هريك و ركمشت موضوعات در
 تصور انگليسيان و است شده جامعه جزو انگليسيان بتشويق كه است ايران
 عده بر هرموضوع در و وقت همه ايران بنام رأی يك قرارداد رابطه با ميكنند

 الدوله ۀنصر ايران خارجه وزير كه است اين ميشود افزوده آنها موافق رأيهای
 مجمعی تهران در است الزم ميگويد الدوله بوثوق رمز تلگراف با اروپا در

 مخصوصا اروپا در كه اشخاصی از شود تشكيل ازجامعه طرفداری برای
 هستند اروپا در اكنون كه را اشخاص از كس دو مجمع آن و باشند نبوده ناشناس

 كرده فیمعر ملل جامعه طرفداران بمجامع را همانها و پذيرفته خود بعضويت
 .بدهد قرار خود نماينده
) ه ١٣٣٨( هشت و سی و سيصد و يكهزار قوس برج شانزدهم در الدوله وثوق

تشكيل  ما را مزبور مجمع ميكند تقاضا كرده دعوت ديگر تن چند و نگارنده از
 موافقت آن با جنگجو دسته هردو و است المللی بين كار يك اين ميگويد و بدهيم
 .نيست اينطور امر قيقتح صورتيكه در دارند

 در ميگويم الدوله بوثوق محرمانه شمرده مغتنم را فرصت نگارنده مجلس اين در
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 گفت خواهم باشم بوده خوشبين خيلی اگر من انگليس و ايران قرارداد موضوع
 بچنين نبود ممكن باختيار گرنه و بكنيد ايد نداشته چاره ايد كرده آنچه از غير شما
 شما ميگويم اينصورت در دارم را خوشبينی آن ميكنيم فرض نمائيد اقدام كار
 هم بشخصه و بيندازيد بام از را شكستنی ظرف يك كه نداشتيد چاره خود

 بسپاريد محرمانه بديگران ميتوانستيد اما كنيد حفظ آنرا آمده فرود نميتوانستيد
 نميكنيد؟ و نكرده را كار اين چرا بيابد فنا آمده بزمين نگذارند

 بدهد ندارد جوابی رفته فرو طوالنی بانديشه اعتراض اين از الوزراء رئيس
 اين از عجالتا بيانجامد بكجا عاقبتش نيست معلوم و شده است كاری حاال ميگويد
 و نگاهداريد خود شخص برای را معارف در دربانی ميكنم تقاضا گذشته مبحث

 راه اين از بلكه سازند محدود را اش دائره كه بيفتد بيگانه بدست آنجا نگذاريد
 فردا كه باشيم اميدوار اقل ال نشد امروز واگر نمائيم جستجو را خود های گمكرده

 .بگيريم عبرت درس آنجا از افكنده هندوستان بمعارف نظری اينكار در و بشود
 از مستشار كارمان همه برای هستيم مجبور ما ميكند تصور -الدوله وثوق

 .نميآوريم نخواهيم ميآوريم بخواهيم نيست وراينط خير بياوريم؟ انگليس
 در ولی باشيد بوده قوه هم آنها با شما كه است صورتی در اين -نگارنده

 و بخواهيد كه ميكنند مجبور را شما ضعيف شما و هستند قوی آنها صورتيكه
 .بپذيريد

 برای انگليسيان كه ام شنيده موثقی مجرای از را آنچه كنم اضافه بود مناسب و
 اند كرده تعيين تقريبا را اشخاصش و اند گرفته درنظر مشاور ما دولتی دوائر همه

 بطور چون اما بفرستند را براون پروفسور اند كرده خيال هم معارف برای
 نكردم اظهاری بود شده گفته بنگارنده براون گرفتن درنظر مسئله محرمانه
 معارف اساسی هایكار در گذارد نميبايد كه موضوع اين اطراف در خالصه

 با ميگويد دولت رئيس و ميشود صحبت قدری گردد داخل بيگانه دخالت دست
 اين در ساعت دو يكی بخواهد وقت من از علوم بگوئيد بوزير هستم همعقيده شما
 .نميايد بدست آنوقت ولی بداريم صحبت باب

 زاحم بطور كه سخن باين ميدهم خاتمه دولت رئيس با را خود مذاكره نگارنده
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 گذارديد آزاد را معارف در اگر ميگويم هستيد دادوستد اهل چون ميشود گفته باو
 چه ميگويد تبسم با شد خواهد داده بشما هم قابلی تقديمی كوشيديد آن توسعه در و

 روی از معارف بتوسعه شما كه ميدهم شرح نوشته رساله ميگويم بود؟ خواهد
 در كه را گناهی بمملكت خدمتهاست ترين اساسی بلكه اساسی خدمت كه اختيار

 .داديد كفاره بوديد شده مرتكب اضطرار روی از قرارداد عقد
 ميگذراند خنده با ولی برميخورد هم بسيار برميخورد الوزراء برئيس سخن اين

 در و ميگذرد روز دو يكی -ملل اتفاق مجمع از طرفداری اما و ميگذرد و
 طرف از كه مكانی تعيين حسب بر یشورايمل مجلس اطراف در يعنی بهارستان

 جلسه دو چون و ميگردند مجتمع بدهند تشكيل را مجمع بايد كسانيكه شده دولت
 در سيم جلسه در اند نموده دعوت هم ديگر اشخاص يكعده از و كرده مقدماتی

 .ميپردازند خود رئيسه هيئت بانتخاب شده جمع نفر بيست تقريبا بهارستان
 است كرده تعيين اروپا در خارجه وزير كه را نفر دو مجلس شدن رسمی از پس
 السلطنه منتصر خان هللااّ  فرج ميرزا ديگر و الملك ذكاء خان علی دمحم ميرزا يكی

 تأسيس از اصلی مقصود اينصورت در مينمايند معين خود طرف از بنمايندگی
 خواهد قرارداد جدی طرفدار خارجه وزير و است شده حاصل جمعيت اين

 ئی اعتبارنامه و است كرده موافقت آنها كاربا همين برای كه نفر دو باآن توانست
 دارد كه بمقاصدی دارند دست در ايران مليون طرف از نمايندگی بعنوان كه

 بوده دائر مرتبا مجمع اين كه ندارد اصراری ديگر هم دولت شود كامياب بهتر
 كميته اعضای و دادقرار طرفداران بروی درش كه بمجمع واردشدگان ولی باشد

 مخالفين بويژه ديگران تا است بوده بازتر آنها برای بلكه نبوده بسته هم زرگنده
 وسيله اين ميخواهند هستند كامل اقليت در و است كم بسيار عددشان كه قرارداد

  باشند داشته دست در را
 ميگيرند دولت از هم پولی ها جلسه خرج و دفتری مخارج برای كه خصوصا

 با بتواند نگارنده كه نيست كاری اين است بديهی دارد ضرورت آنچه از بيش
 مجمع باين مليون از صالح اشخاص كه بعالوه نمايد جهد بذل آن در اشخاص اين

 تأسيس بيگانگان تشويق با گذارندگان قرارداد كه را كاری و نيستند بين خوش
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 آن زدن برهم در يا و مقتضی يك بمنزله قرارداد اجرای در است ممكن و ميكنند
 طرف از نميشناسند وطن بحال سودمند ملی كار يك باشد بوده مانع يك بمنزله
 انتخاب واليات و مركز در كه شورايملی مجلس نمايندگان از قسمتی ديگر
 آنها آنكه بی بهارستان در مجمع اين انعقاد با دارند جلسه بهارستان در و اند شده
 در مجمع اين با مخالفت اسباب بهرصورت و ارندند موافقت باشند دخيل آن در

 اعتنائی بی با نميتوان و نميگيرد بخود خوش عنوان شده جمع آن خارج و داخل
 .كرد آمدورفت بدانجا

 شماره در و خواند خواهيد كه را ئی اليحه شمرده غنيمت را فرصت هم نگارنده
 ديگر و ميخواند مجمع های جلسه از يكی در است شده نشر رهنما روزنامه ١٠۴
 مجمع و مينمايند دوری هم خواه حقيقت اشخاص از بعضی ميگيرد دور را خود

 .ميگردد منحل
 افكار نشر برای كه ملی مجمع مؤسس هيئت چون محترم آقايان« اليحه صورت

 كفايت بحد اش عده يافته تشكيل ملل اتفاق مجمع از هواخواهی و المللی بين
 ميدانم الزم بپردازد دارد بعهده كه ئی وظيفه بادای بايد امروز از و است رسيده

 .نمايم عرض تذكرا را كلمه چند اين
 يك نزديك است عمومی صلح اساس طرح ريختن مقصدش عنوان كه ملل جامعه

 و است نموده عالميان گوشزد را خود نشان و نام مختلف بعنوانهای است قرن
 مزبور مجمع اخواهانهو شد بشر نوع شامل بدبختيش كه عمومی جنگ در

 بطوريكه نمايند تصور نزديك را بمقصود رسيدن راه كه شدند اميدوار بيشتر
 عمومی صلح مقدمه عمومی جنگ حقيقت و براستی ميآورند بخاطر گاهی

 و صلح اساس روی ملل جامعه تأسيس شنيدند و ديدند وقتی خصوصا بود خواهد
 جاری معنی بتمام اگر كه یبصورت آن نظامنامه و گشت واقع جدل و جنگ ترك
 است گشته منتشر ميشود برداشته بشری بسعادت عالم رو كه است قدم اول شود

 .شد خواهد نشر هم ما ملت ميان در بزودی و
 مجمع تأسيس كه است اين آن و داشت دور نظر از نبايد هم را نكته يك ولی

 عالم ملل كه باشد دهبو عمومی اخالق تهذيب بواسطه بايد يا معنی بتمام ملل اتفاق
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 بين ما اختالفات موجبات ايجاد از انسانيت مقدس بنام اخالق حسن آن روی از
 با جويان صلح وجدان محاكم در رويداد اختالفی احيانا اگر و نمايند احتراز خود

 زيان و سود در اشتراك در احتياج شدت بايد يا و كرد فصل و قطع عادی اسباب
 بنظر راهی راه دو اين از غير نمايد ايجاب را ملل اتفاق مجمع تأسيس عمومی
 .نميرسد
 دانش روی از كه است نرسيده ئی بدرجه هنوز بشری تربيت و علم است بديهی

 و صلح كه اصلی بمقصد گذارده طمعها و حرص بسينه رد دست پرورش و
 بدبختی هرچه ميكنيم مالحظه چنانكه گرديم نزديك الاقل يا و برسيم است سالمت

 بر طمع و حرص و كينه و بغض آتش اشتعال ميگردد عالم ملل حال شامل يشترب
 عمومی صلح محسنات بيان هزار با كه زبان صاحب يك بطوريكه ميشود زيادت

 را خويش حلقوم و صاف را خود اشتهای حال همان در ميكند عالميان گوشزد را
 هيچ كه بشری تطبيع است اين ببلعد را جهان سرتاسر بتواند كه ميدهد وسعت

 اقويای خاصه عالم ملل آيا احتياج مگر كند محدود را او عالم در نميتواند ئی قوه
 آن نگاهداری برای ملل جامعه تأسيس و عمومی بصلح را خود احتياج آنها

  سالمت و صلح صدای آيا دارم شك هنوز مسئله دراين من اند كرده احساس
 آن جهان جويان صلح كه ميآيد رونبي دول حلقوم از حقيقت و براستی خواهی

 من نمايند پر خود لبيك صدای از را آسمان و زمين دانسته غيب سروش را صدا
 .دارم ترديد هنوز اينموضوع در

 حوادث هست و بوده افراط بحد من نابود وجود در كه خوشبينی عين در زيرا
 كرده مجبور رام اندازه يك ام شنيده و ديده خود گوش و بچشم آنچه با دنيا اخير
 صلح صدای هركجا اين وجود با نگاهدارم محدود را خود خوشبينی است

 نام هركجا ميگردد گوش آن شنيدن برای من وجود سراسر ميشود بلند عمومی
 نظر از نبايد هم را مسئله يك و ميشتابم آن باستقبال ميشود برده ملل اتفاق مجمع

 در را خود حقيقی معنی ميشود ستأسي كه مللی جامعه اگرامروز كه داشت دور
 آن روزی و ميپيمايد كه اوست زندگانی مراحل از ئی اينمرحله باشد نداشته بر

 .گرفت خواهد بر در را معنی
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 و ابهت با اروپا در مسيحی نوزدهم قرن اواسط در عمومی صلح مجلس عنوان
 افكار صلب در تنها آنروز صورتيكه در گشت جهانيان گوشزد عظمت

 از هرمرحله در و پيمود مراحلی آن از بعد مينمود نما و نشو و بود يانجو صلح
 جنگ بدبختيهای كه وقت اين تا افزود خود بر چيزی دانشمندان های تجربه

 ميسازد محسوس پيش از بيش را المللی بين مؤسسه باين حاجتمندی عمومی
 از نهامخز شده تكيده اكنون جنگجوئی تحصيالت از مملو دماغهای كه خصوصا

 يا و سوخته پرشور سرهای با زياد های سرمايه گشته تهی جنگ ادوات و آالت
 در است گشته فرسوده و خسته سلحشوری دنيای باالخره و رفته خاك زير

 كه مراحلی طی از پس شود گفته اگر ملل اتفاق مجمع تأسيس انديشه اينصورت
 نبوده حقيقت از دور زياد بگذارد وجود بعالم قدم كه نكشد طولی شايد است نموده
 توسل در را خود مشترك منافع كه باشد شده نزديك شايد كنونی دنيای يعنی باشد
 صلح اساسی طرح بريختن را خود احتياج و بداند عالی مؤسسه اين بذيل

 مانده عقب ملتهای مخصوصا ملل عموم بر اينصورت در كند احراز بادوامی
 موجب را اساس اين در شركت و نگيرند دور دائره اين از را خود است الزم

 امروز معنی بتمام ملل اتفاق مجمع اگر كه باشند معتقد و بدانند خود سعادت
 بصلح رو است ناچار دنيا زود يا دير و بود خواهد فردا نباشد پذير صورت

 تا گشت همقدم سالمت و صلح قافله پيشروان با و بود آماده و مهيا بايد پس برود
  .نگرديد محسوب انواماندگ از
 اين باشيم كرده ادا اينمرحله در را خود مليت وظيفه خود ستمديده مملكت در هم

 از را خود ملت طرفداری پرداخته افكار بتبادل آمده گرد مجمع اين در كه است
 .خواهانيم خداوند از را ملت سعادت و توفيق حسن كرده اظهار ملل جامعه

 مملكت طبيعی اوضاع بواسطه اخير نهایقر در كه كنيم تصديق بايد هم و
 مختلف جريانهای بواسطه پيش حكومتهای از بسياری اداره سوء بواسطه

 و سران طرف از كه بدی درسهای بواسطه ما مملكت در خارجی سياستهای
 و اجتماعی حس ديگر بجهات و است ميشده داده ما بجامعه قوم سروران
 بنهايت ما ميان در است بشری یشرافتها بزرگترين از كه مدنی مسئوليت
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 آنرا قوت و توانائی موجبات آنكه بجای هم اخير حوادث است افتاده ناتوانی
 مشكل مسلح غير ديده با آن ديدن بحديكه است افزوده آن ضعف بر آورد فراهم
 است آن است ملی مجمع اين متوجه كه وظيفه بزرگتر اينصورت در ميآيد بنظر

 بتزريق را شده منجمد فسرده دلهای آورده باهتزاز را ملت اجتماعی روح كه
 بوده زمستان بحبوحه در گرچه آسايش و آزادی بهار رسيدن و تازه حيات روح
 اين بادای ما كوچك مجمع اگر كه درآورد عقالنی بهيجان نموده ذوب باشد

 نشر وسائل پژمردگی و افسردگی مدتی از پس و گرديد موفق بزرگ وظيفه
 بادای كه كند افتخار ميتواند آورد فراهم ستمديده ملت كالبد در را حيات روح

 باهتزاز افسرده ملت روح چون و است نموده اقدام و قيام خود وظيفه بزرگتر
 مجمعی از نمودن طرفداری و عالم زنده ملتهای با گشتن آواز هم برای خود آمد
 .بود خواهد مهيا و حاضر باشد بوده ملل اتفاق مجمع بحقيقت كه
 آورده بهيجان را ملت اجتماعی روح ميتواند وقتی ما مجمع كه دانست بايد هم و

 و صفت بهمين متصف خود او كه گردد كامياب خود وظيفه بزرگتر بادای
 ».باشد بوده اجتماعی روح دارای
 است انجمنی تأسيس يكی ميكند اقدام بآنها ايام اين در نگارنده كه كارها از ديگر

 حاصل موفقيتهائی و معارفی اصالحات برای خواهان عارفم انجمن بعنوان
 بواسطه و است كرده دائر مكرر كه را ايران ادبی انجمن ديگر و ميگردد

 جمعی ياری با است خورده برهم نظرها و همتها كوتاهی و طوالنی مسافرتهای
 ناي از بشود آنكه باميد ميكند اداره آنرا شخصا و مينمايد دائر باز ادب اهل از

 بزرگ مفاخر از يكی كه ادبی عالم نگذارد كرده مملكت بادبيات خدمتی راه
 و سجع بصورت تنها دارد بسيار عالقمند هم ديگر ملتهای در و است ايران
 نمودن مادی های استفاده و سرودن بيجا يا بجا ذم و مدح بسيرت و بازی قافيه
 .درآيد

  
-  ١٣۶١ –هارم، انتشارات عطار جلد چ»  حيات يحيی« يحيی دولت آبادی : منبع 

   ٨٩ – ١٧۵صص 
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   چهارم فصل
 

  پاريس صلح کنفرانس راهِ  نيمه در
 

می » در نيمه راِه کنفرانس پاريس« در نوشته خود  تحت عنوان  لشکری مودمح
 اعالن بر مبنی ايران دولت ق ١٣٣٢ الحجه ذی ١٢ بيانيه رغم علی: نويسد

 و ننهاده آن به وقعی متخاصم دول از يک هيچ اول، جهانی جنگ در طرفی بی
 ارمغان. ساختند خويش تاز و  تاخت ۀعرص را ايران غربی و شمالی صفحات

 ميليون شش و سی و چهارصد بر بالغ مالی خساراتی ايران برای متخاصم دول
 هزار سيصد بر بالغ انسانی تلفاتی و بود قران چهار و تومان هزار پنج و چهل و

 به باشد می روسيه و عثمانی قوای تهاجم به مربوط تنها ورمذک ارقام و آمار. تن
 .خوی و سلماس اروميه، زده جنگ اصلی مناطق استثناء

 
 مراحل در غربی های جبهه در آنها نشينی عقب و آلمان قوای  شکست با باری
 از پس صلح، کنفرانس تشکيل و بود الوقوع قريب متفقين پيروزی جنگ، پايانی
 حق جنگ در کننده شرکت دول تنها که اين اما. واضح رپ امری جنگ پايان

 الشعرا ملک. نيامد خوش ايرانيان بر داشت خواهند را صلح کنفرانس در حضور
 توان رانمی طرف بی دول تمام... « نگاشت چنين ايران ۀروزنام ۀدرسرمقال بهار

 يلقب از طرف بی دول برای بخواهند جنگجو دول اگر... داد قرار رديف يک در
 توانست خواهند آيا بگذارند خالی صندلی صلح مجلس در اسپانيا سوئد، سويس،

 نقض طرف هر از آنان طرفی بی که دولی ۀماد در داشت خواهند را حق اين يا
 و هجوم مورد طرفی بی اعالن و جنگ اول روز از ايران دولت مثل و شده

 تلفات به را آنان دشمن دو قوای اصطکاک و گرديده متخاصمه قوای اشغال
 معامله همان است نموده مقهور فرسا طاقت خسارات و اقتصادی تلفات و نفراتی

 داشت خواهيم را حق اين ما تنها نه بنمايند؟ است ممکن طرفان بی ساير با که را
 عالم از دادخواهی به را خود صدای صلح مجلس در... طرفی بی عين در که

] ای[ ذره ولی اند شده جنگ داخل که لدو بعضی از ما بلکه کنيم بلند متمدن
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  صلح مجلس عضويت در بيشتر چين دولت قبيل از اند نشده متحمل خسارات
 شده فانی و خراب ای اندازه به...  جنگ اين در ايران...  بود خواهيم حق ذی

 و معنوی و مادی قوای حد اين نبود ممکن شد می جنگ داخل اگر که است
 آن مسببين از را خود خسارت بايد ايران...  ددگر محو او اخالقی و روحی
 به عثمانی، امپراتوری و متفقين بِس  آتش فردای روی اين از» ...دارد دريافت
 هيئت و سابق الوزراهای رئيس از متشکل دربار در مجلسی شاه احمد فرمان

 مشی خط به راجع مذکور ۀجلس در. گشت منعقد آباد فرح قصر در وقت وزرای
 ای پاره صلح کنفرانس در حضور جهت نماينده تعيين و جیخار سياست

 ۀجلس به راجع اش روزانه های يادداشت در ای کمره دمحم. گرفت صورت مذاکرات
 الحق و سابق وزرای از نفر چهار و بيست... « است نگاشته چنين آباد فرح

 دعوت، از غرض که نمود خارجه وزير را افتتاح بدواً  بودند دربار مدعو
 ،١٩١١ التيماتوم ،١٩٠٧ معاهده در يکی شود حل که بود مورد چند در کرهمذا

 »... ديگر مطلب سه دو و سابق کابينه امتيازات الغای
 

 عالی شواری
 و ١٣٣٧ صفر ٧ تاريخ در آلمان و متفقين قوای بس آتش اعالن با اين بر عالوه
 و پيگيری و صلح کنفرانس در حضور برای ايران دولتمردان عزم جنگ، اتمام

 و حقوقی اقتصادی، سياسی، استقالل باب در ايرانيان های خواسته اجابت
 اين به نيل برای. گرفت قرار کار دستور در گذشته از تر جدّی غرامت، دريافت

 است يافته انعکاس ايران ۀروزنام در آن خبر که شد تشکيل مرتبی جلسات مهم
 حضور در جلسه سه هفته هر که گرفت قرار همايونی تصميم هفته اين در... «

 نيم تا ظهر از قبل ساعت سه از و شده حاضر وزرا محترم هيئت همايونی
 مهمه امور فصل و حل در و منعقد همايونی رياست به جلسه ظهر از قبل ساعت
 ايم توانسته ما فعالً ... جويد مشارکت دولت هيئت با اساسی اصالحات و سياسی

 است شده فصل و حل محفل آن در که دولت سياسی پروگرام ۀمهم مواد تمام از
 و اروپا به يکی دوگانه های ميسيون اعزام تصويب که را مهم فوری مسئله دو
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 کسب... [ باشد کوچکتر دومی و بزرگتر  ميسيون اولی امريکا، به ديگری
 الوزراهای رئيس تمامی وقت، وزرای هيئت بر عالوه مذکور ۀجلس در» ]نماييم
 آتی جلسات در احمدشاه حضور شد، مقرر همچنين. داشتند ورحض نيز سابق

 امريکا به نمايندگی های هيئت اعزام بر عالوه. گيرد صورت يابد، التزام چنانچه
 که کاپيتوالسيون فسخ و گذشته امتيازات و معاهدات الغاء به راجع اروپا، و

ً نهاي و آمد عمل به هايی بررسی و بحث بود، ايران استقالل منافی  شد مقرر تا
 و برسد تصويب به آراء، اتفاق صورت در جلسات در شده ارائه های طرح
. گردد برخوردار تامی اختيارات از مصوبات تر سريع اجرای برای دولت  هيئت

 جزو امريکا به اعزامی هيئت و صلح کنفرانس در ايران نماينده تعيين حق
 از مأمورين اين تعيين نکهاي با... «. گرفت قرار عالی شورای مجلس اختيارات

 ذلک مع رسد می نظر به تر فوری و تر عملی دولت هيئت يا شاهانه ذات طرف
 » ...شد واگذار مدعوين و مشاورين خود به آنها انتخاب

 مشيرالدوله صلح کنفرانس در ايران نمايندگی شد مقرر عالی شورای جلسات در
 اما. گرديد تفويض الملک منمؤت به متحده اياالت به ايران نمايندگی هيئت و

اد مستوفی پيشنه متعاقب. ورزيد امتناع مأموريت اين ازپذيرش مشيرالدوله
 لندن در هنگام آن که ناصرالملک به مهم اين آراء اتفاقالممالک با تصويب 

 امتناع مسئوليت اين پذيرش از نيز ناصرالملک اما. گرديد تفويض داشت اقامت
 بوده قبول عدم بر مشعر لندن، از ناصرالملک آقای جوابيه تلگراف... « ورزيد

 آقای که اين بر مشعر رسيده لندن مقيم ايران مختار وزير از ديگری تلگراف و
 آقای خود عزيمت که داند می صالح چنان شفاهی مذاکرات در ناصرالملک

 شخص. »...است انفع و اصلح جهت هر از اروپا به الوزرا رئيس وثوق الدوله 
ً  لوزراا رئيس ً  و قلبا . کرد مخالفت احمدشاه اما بود مأموريت اين داوطلب باطنا
 ضروری مملکتی جاری امور انجام جهت پايتخت رادر وی حضور شاه ظاهراً 

 مهمتر علل به و ندانسته صالح به را ايشان حرکت اعليحضرت... «. دانست می
 اند فرموده امر شد،با بوده داخلی مشاغل انجام در وکيلی هر اقتدار عدم يکی که
 از که هم اين برای نيز و شود مخابره ناصرالملک آقای به تلگراف دوباره که
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 تلگراف اند، فرموده نامزد را بعضی شوند اعزام مجربی و دانشمند رجال ايران
 »...است شده مخابره ناصرالملک به دولت طرف از اخيراً  نيز را ثانی

 
 خشم پاريس صلح کنفرانس به لدوله وثوق ا مأموريت با احمدشاه مخالفت

 ايران نماينده تعيين بود کرده موافقت قبالً  شاه که چرا برانگيخت را الوزرا رئيس
. گيرد صورت عالی شورای توسط پاريس، صلح کنفرانس در حضور جهت
صمصام  طرفداران و تشکيلی ضد های دموکرات ايام درهمين براين عالوه

 وثوق الدوله  کابينه آمدن کار روی محض به نيز یقبل الوزرای رئيس ،السلطنه 
 او ۀکابين نمودن ساقط جهت را خود عزم و برافراشته وی عليه را طغيان َعلَم

 وی به تا بود خواسته شاه از وثوق الدوله  که هم هنگامی. بودند کرده جزم
 ۀخواست به خوشی روی شاه بدهد آنها سرکوب جهت تامی اختيارات

 کسالت بهانه به و اعتراض ۀنشان به نيز وثوق الدوله . نداد شانن الوزرا رئيس
 به... «. نشد واقع وی موافقت مورد گرچه نمود شاه تقديم را خود استعفای
 علل بيان و حضوری مذاکرات تعقيب در شنبه پنج روز داريم اطالع که طوری

 شرحی الوزرا رئيس آقای طرف از ديگر جريانات پاره و نامساعدتی و خستگی
 استدعای فوق جهات به و شده همايونی اقدس اعليحضرت مبارک محضر به

 رد جداً  مزبور استدعای ملوکانه مقدس ذات طرف از اند نموده خدمت از معافيت
 کسالت به نظر جمعه روز و احضار الوزرا رئيس آقای تلفن وسيله به و شده

 منفرداً ] صفر ٢۵[ ديروز ظهر از قبل نگرديده حضور تشرف درک به موفق
 از که عقيدت حسن و موافقت در اطمينان و بليغه تأکيدات نتيجه در و شرفياب

 مجدداً  را خود الوزرا رئيس آقای گرديد اظهار همايونی اقدس اعليحضرت طرف
 »...نمودند حاضر خدمات انجام بر همايونی االمر حسب و
 

 همايونی تصميم
 با پاريس صلح کنفرانس به ايران ۀندنماي انتخاب◌ِ  بحث ۀادام در شاه هذا، مع

 خارج که امری. برگزيد مهم اين برای را مشاورالممالک خود، شخص تصميم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٤١                                                                      ٤ج

  

  

  

 نماينده تعيين بود شده مقرر قبالً  که چرا داشت قرار شاه اختيارات حيطه از
... «. پذيرد صورت عالی شورای مجلس توسط پاريس صلح کنفرانس در ايران
 را خود حضور عدم ثانی جواب در چه و اول جواب در چه ناصرالملک آقای

 از شد عرض مشيرالدوله آقای خدمت طبقات عموم طرف از. بودند داده اطالع
 عدم ايشان داليل شد تکليف ايشان به هم همايونی اقدس اعليحضرت طرف

مشاور  آقای مسافرت الزمه مصالح نظربه اينک. داشت رامدلل حضورايشان
 ساير انتخاب همچنين]. رسيد...[همايونی ليحضرتاع تصويب بهالممالک 

 مشاورالممالک نيزبه پاريس صلح کنفرانس به ايران اعزامی هيئت اعضای
 سمت به امورخارجه وزير مشاورالممالک آقای ازانتصاب پس» .گرديد تفويض

 موکول اليه معزی پيشنهاد به همراهان هيئت انتخاب... « عليه، دولت نمايندگی
 وآقای تميز ديوانعالی رئيس ذکاءالملک آقايان ايشان صالحديد به نظر لذا شد

 الملک انتظام وآقای وتجارت علم فوايد سابق وزير] عالء[ خان حسين ميرزا
 عضويت به عدليه وزارت مشاور پرنی وميسو امورخارجه وزارت کابينه رئيس
 خان ينعبدالحس ميرزا آقای و... گرديده انتخاب دولت طرف از اعزامی هيئت
 عضويت برای و خارجه امور وزارت اعضا از که مشاورالممالک آقای فرزند

 ضبط و ثبت برای موقع اين در بود شده انتخاب اروپا های سفارتخانه از يکی در
. »...يافتند عضويت مذکور محترم نمايندگان هيئت معيت به رمز مديريت دفاتر
 جانب از ذکاءالملک انتخاب که دنمو بيان ای اصالحيه طی ايران روزنامه البته

 مأموريت به راجع« ايران ۀنوشت به. مشاورالممالک نه است بوده الوزرا رئيس
ً  که ذکاءالملک آقای  انتخاب را ايشان مشاورالممالک آقای شد نوشته سابقا

ً  ذکاءالملک آقای ايم يافته اطالع اخيراً  که طوری به اند نموده  طرف از مستقيما
 اعزام و انتخاب اروپا به ايران نمايندگان اعزامی هيئت عضويت به دولت

 هزار دو ماهانه الممالک مشاور برای ايران نمايندگی هيئت حقوق» .اند شده
 ماه چهار حقوق. شد گرفته نظر در تومان پانصد يک هر اعضا مابقی و تومان
 . گرديد تقبل پرداخت پيش صورت به هيئت

 به را ايران نمايندگی هيئت رياست  مدشاه،اح شد سبب عاملی چه که اين اما
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 است امری  نمايد، مخالفت وثوق الدوله  مأموريت با و تفويض مشاورالممالک
 ميان بنيادين اختالفات در بايد را آن ۀريش و است نيازمند بيشتری مداقه به که

 جستجو وثوق الدوله  به نسبت شاه بدبينی و مشاورالممالک و وثوق الدوله 
 .نمود

 
 مشاورالممالک تحريکات
 اختالفات اين های ريشه راجع تهران در امريکا سفارت کاردار وايت فرانسيس

 خبرچينی با و کرد می دسيسه کابينه ضد بر... «مشاورالممالک که نويسد می
 آنچنان را مطالب هميشه که است متهم او. نموده عزيز او نزد را خود شاه برای

 اعتبار بی را کابينه داشته قصد گويند می زيرا است دهنرسان شاه گوش به بوده که
 شاه به منظور همين به او. دهد اختصاص خود به را کابينه رياست پست و کند

 جنوب مستقل حاکم مقام در را فرمانفرما خواهند می ها انگليسی که داد گزارش
 کابينه، ييدتأ با انگليس مختار وزير وقتی... « که بود آن واقعيت. »... کنند علم
 به ايران جنوب تفنگداران تحويل به مربوط يادداشت مفاد سر بر مذاکره حال در

 زيرا بماند باقی خود مقام بايددر فرمانفرما که کرد تصريح بود فارس والی
 وقتی ولی داند می ضروری را شيراز در دوست حاکم يک بودن انگليس دولت

 گرفت قرار حثب مورد غيررسمی و شخصی طور به موضوع اين
 حاکم را فرمانفرما خواهند می ها انگليسی که داد گزارش شاه به مشاورالممالک

 و آزار برای فقط و نداشت اساسی و پايه اظهارات اين. کنند ايران جنوب مستقل
 » ...بود شده ساخته کابينه اذيت

 همين در مشاورالممالک های کارشکنی ديگر از يکی به وايت های گزارش در
 مذاکرات که بود مشاورالممالک همين...« او ۀنوشت به. است شده اشاره نيز امايّ 

 را ١٩١٨ سپتامبر در انگليس سفارت و] وثوق الدوله [ الوزرا رئيس غيررسمی
 انجام انگليس قوای توسط ايران شرق سمت به ها ترک پيشروی توقف برای که
 و کابينه رسوايی اعثب و داد اطالع قسطنطنيه و برلن به تلگراف با شد می

 مشاورالممالک نيت سوء نيزبه انگليسی منابع در. »...شد مذاکرات خاتمه
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 خارجه وزيرامور... «: است شده اشاره وزرايی رياست برای اش طلبی وجاه
 از بسياری. کرد می عمل وثوق الدوله  ضد بر و داشت سر در خياالتی خود

در يادداشت  . »...حکومتی بودند ومنافع قدرت از سهمی خواهان ها دموکرات
... «: است يافته انعکاس وثوق الدوله  ـ مشاورالممالک جدال نيز ای کمرههای 

 گذارد نمی وثوق الدوله  داشت، کابينه اين از که هايی طمع آن مشاورالممالک
 دارند انتفاع کمی ۀواسط به هم وثوق الدوله  های دالل از بعضی. شود نايل

 مشاورالممالک که اند داده وعده هم به و اند کرده پيدا را همديگر دشون می پراکنده
 بنای روزه سه دو اين. نمايد تالفی هم مشاورالممالک و نمايند الوزرا رئيس را

 آرای بعضی در وزرايی رياست هوس برای فقط و گذاشته کابينه با مخالفت
وثوق  موافقت علل توضيح در اوصافی چنين با. »...کند نمی موافقت کابينه

 ذيل داليل به توان می مشاورالممالک به خارجه وزارت پست تفويض با الدوله 
 کابينه مخالفان ترين جدی السلطنه صمصام طرفداران و ها دموکرات. کرد اشاره

 السلطنه، صمصام کابينه در مشاورالممالک که آنجايی از. بودند وثوق الدوله 
 فشارها از مشاورالممالک انتخاب با داشت دقص وثوق احتماالً  بود خارجه وزير
 ايران نمايندگی هيئت رياست به وی انتخاب احتماالً  هم باز اين بر عالوه. بکاهد

 وثوق الدوله  بعدی نظر در پايتخت از وی دوری و پاريس صلح کنفرانس در
 .نيامد مذمومی امر هم چندان

 تدوين و تنظيم جهت عالی شورای مجلس تشکيل به نوشته اين ابتدای در
 عالوه. شد اشاره پاريس صلح کنفرانس در ايران حضور جهت جامع ای برنامه

 به »ايران آمال مقاصد تعيين کميسيون« به موسوم کميسيونی فوق، مجلس بر
. گرديد تشکيل دولت هئيت توسط مشاورالممالک، گانه هشت پيشنهادات موجب

 در ايران دولت نماينده شدن بولق ـ١« بودند عبارت گانه هشت پيشنهادات اهمّ 
 دليل به نشوند، پذيرفته طرف بی دول ساير نمايندگان آنکه ولو صلح کنفرانس
. ايران خاک در متحارب دول مصادر ۀواسط به ايران دولت به وارده خسارات

 و ارضی تماميت مخل که قراردادهايی و معاهدات و عهود الغای و رفع ـ ٢
 کنندگان امضاء طرف از کافيه اطمينانات جلب و است بوده ايران استقالل
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 از ايران ارضی تماميت و استقالل آينده در که آن برای المللی بين صلح معاهده
 به متحارب دول طرف از وارده خسارات ۀمطالب ـ٣. بماند مصون تعرض هر

 تاکنون که جاتی عهدنامه در تجديدنظر ـ ۵ ايران دولت اقتصادی آزادی ـ۴ ايران
 انعقاد ـ ۶. کاپيتوالسيون فسخ تصميم و است باقی خود ۀقو به و نشده یملغ

 ـ٧ اقتصادی، آزادی اصل زمينه در گمرکی تعرفه و جديد تجارتی جات عهدنامه
 و نشده ملغی که امتيازاتی در تجديدنظر برای ايران دولت با مساعدت جلب

 .»ايران سرحدی خطوط اصالح ـ ٨. فوق مذکور اصول با آن تطبيق
 

 آمال کميسيون
 ١٣٣٧ االول ربيع ۶ صفرالی ١٢ ازتاريخ نوبت ده در »آمال کميسيون« جلسات
ميرزاحسين  فروغی، ذکاءالملک: از بودند عبارت مدعو اشخاص. شد تشکيل
 و خارجه امور وزارت کل مدير امورخارجه، وزارت کل معاون عال،خان 
 به را جلسات مابقی و دش حاضر جلسه يک در تنها عال حسين. الملک انتظام
 رئيس الملک معظم نيز، بعد به سوم جلسه از. بود غايب کسالت ۀبهان يا سبب
 کميسيون« جلسات در. پيوست حاضرين جمع به امورخارجه وزارت دفتر
 ماده به جلسات اکثر اما گرفت قرار مداقه و بررسی مورد گانه هشت مواد »آمال
 و ١٩١٧ انقالب. يافت ختصاصا ايران سرحدات اصالح به راجع هشتم

 شده ايران شمالی سرحدات در کشورهايی تأسيس سبب تزاری، روسيه فروپاشی
 خواهان ايرانی مقامات برخی. شدند می محسوب ايران قلمرو جزو پيشتر که بود

 جنگ در عثمانی شکست ديگر سوی از. بودند وطن مام به مناطق آن اعاده
 ضروری را عثمانی و ايران مرزی و ارضی معاهدات در تجديدنظر لزوم
 وجود نظر اتفاق آمال کميسيون جلسات در هشتم ۀماد با رابطه در. ساخت می

ً «. نداشت  حدود در شد قرار آرا اکثريت تصويب و الملک انتظام پيشنهاد به نهايتا
 پيشرفت به بسته که حدوسط حداکثر، حداقل، شود، مطالعه سرزمين در سرحدی

] صلح کنفرانس در[ آن قبوالندن در موفقيتی که کدام هر قعمو اقتضای و کار
 تا ايران حداکثر ۀخواست شرقی شمال سرحدات در. »...شود تقاضا شد مشاهده
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. شد گرفته نظر در تجن رود تا حداقل و مرغاب رود تا حدوسط جيحون، رود
 تا وسط حد گلستان، معاهده از قبل تا سرحدات حداکثر شمالی سرحدات در

 رود با آن ملتقای تا ارس رود متابعت تا حداقل و چای ترکمن از قبل داتسرح
 در. شد گرفته نظر در خزر بحر در ارس رود مصب تا جا آن از و کر

ً  و دجله رود تا ايران دولت شد قرار غربی سراحدات  را مقدسه اماکن  مخصوصا
 . نمايد مطالبه
 های تعرفه در جديدنظرت لزوم به راجع شد مقرر سرحدی، مسايل بر عالوه

 فسخ آهن، راه احداث ،١٩١١ التيماتوم ،١٩٠٧ معاهدات الغای گمرکی،
 های بررسی ايران طرفی بی نقض از ناشی غرامت دريافت لزوم و کاپيتوالسيون

 مصوبات و جلسات صورت از ذکاءالملک پيشنهاد به. گيرد صورت الزم
 در که است جالب. گشت ارسال الوزرا رئيس برای گزارشی »آمال کميسيون«
 جنوبی ـ شرقی سرحدات به ای اشاره سرحدی امور بخش در »آمال کميسيون«

 موضوع در... « بود چنين موضوع اين به راجع کميسيون نظر. نشد ايران
 که داند نمی مصلحت کميسيون فارس خليج جزاير و شرقی و جنوبی سرحدات

 ً  و تقاضاها که است اين بر سيونکمي عقيده. بشود اظهاری دولت طرف از عجالتا
 در شدن مطرح مستلزم آنها به وصول که نيست چيزی ايران دولت نيات

 . »...باشد المللی بين مجمع و صلح کنفرانس
 کنفرانس در حضور برای ايرانيان تالش و جهد از ای گوشه مذکور، مطالب در

 در مهم علل از يکی. گذشت نظرها از شان های خواسته تحقق و پاريس صلح
 نتايج در بايد نخست را خواسته اين به نيل جهت ايرانيان جزمِ  عزمِ  گيریِ  شکل

 قراردادهای ثابت پای يک که انقالب اين چرا. نمود جستجو روسيه انقالب
 جديد نظام. بود کرده قطع را ايران ملت بر شده تحميل استثماری و استعماری

 بر عالوه. بود کرده اعالن يکن لم کان را ١٩١۵ و ١٩٠٧ معاهدات نيز روسيه
 تزاری، روسيه های امپراتوری فروپاشی سبب به اول الملل بين جنگ اين،

 فردی به منحصر و خاص موقعيت در را ايران جنوبی همسايه آلمان و عثمانی
 مقامات مدتی برای. بود گرديده منطقه يشاء ما فعال نحوی به و بود داده قرار
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 و جويند استعانت ثالثی کشور از قوا توازن جهت ددادن تشخيص ضروری ايران
 ً  ايران در را ساختاری اصالحات نظامی ـ مالی مستشاران استخدام با ضمنا

 اياالت باالخص و فرانسه کشورهای ايرانی، نخبگان نظر در. نمايند ريزی پی
 دول برابری اصل ويژه به و ويلسن اصل ١۴. بودند مناسبی های گزينه متحده

 به را ايرانيان از بسياری ها، ملت سرنوشت تعيين حق و بزرگ و کوچک
 در ايران وزيرمختار و سنتی رجال. نمود می متمايل متحده اياالت با همراهی
 ضمن در. داشتند تأکيد فرانسه از نظامی ـ مالی مستشار استخدام لزوم بر فرانسه
 دولی همراهی و حمايت به کامل بستگی صلح کنفرانس در ايرانی هيئت موفقيت

 .داشت بريتانيا و فرانسه و امريکا چون
 هيئت جلسه در طهران در... « که داشته اظهار زمينه اين در فروغی دمحمعلی

 بوديم کرده خارجی دول از استعانت و خارجی مستخدمين استخدام باب در وزرا
ً  الوزرا رئيس شخص و دولت هيئت و  پاريس در که دادند امر ما به صريحا

ً  و برآئيم مقصود اين حصول دددرص  مستخدمين که اين از شد گفتگو مخصوصا
 امريکا و فرانسه از بايد مستخدمين هم که را نظامی منصبان صاحب و ماليه

 از منصب صاحب و آمريکا از ماليه آيا که اين از بود ترديد فقط و کنيم استخدام
 که بود اين دولت ئتهي و الوزرا رئيس آقايان تمايل برعکس، يا باشد فرانسه

 . »...باشد امريکا از منصب صاحب و فرانسه از ماليه
 فرانسه به واهی اميد
 ميان صلح قرارداد شدن بسته از پس بالفاصله الدوله، وثوق روی همين از

 ابراز کلمانسو به را خود صميمانه تبريک پيام تلگرافی طی آلمان و متفقين
 خواهان ايران دولت که شد گفته نيز انتهر در فرانسه مختار وزير به. داشت
 وزير به نيز لوکنت. باشد می فرانسه و ايران روابط در جديدی فصل افتتاح

 ساخته مأمور مرا تهران کابينه... « که نمود تلگراف) پيشون( فرانسه خارجه
 دولت که کنم تضمين و برسانم] پيشون[ حضرتعالی اطالع به تا است

 از فرانسه با روابطش ۀواسط به که دارد کامل آمادگی ايران پادشاه اعليحضرت
 . »بخشد مستحکم ای پايه تجاری، قرادادهای طريق
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 به را آمال کميسيون گانه هشت اصول ١٣٣٧ صفر ١۶ نيز مشاورالممالک
 خارجه وزير به جداگانه ای نامه در اين بر عالوه و رسانيد لوکنت ريموند اطالع
 اينکه به توجه با و فرانسه دولت پشتيبانی به لکام اعتماد با« نوشت فرانسه

 را ايران ادعاهای فهرست دارد افتخار شود می برگزار زودی به صلح کنفرانس
 فهرست بار چند ايران خارجه امور وزارت ضمن در» .کند مقام آن تسليم

 در فرانسه سفارتخانه به را ايران به متخاصم دول تهاجم از ناشی های خسارت
 چندان ايرانيان های خواسته به نسبت فرانسويان واکنش اما. داشت  سالار تهران

 خارجه وزارت به ايران خسارت تأديه به راجع لوکنت ريموند. نبود دوستانه
 قصد که است آميز مبالغه و آنقدرالکی شده ارائه جداول« داشت اظهار فرانسه
 دولت به کوشيدم بسيار...  آشکاراست آن در کنفرانس مثبت نظر جلب و فريب
 زياد فشار و اصرار بلکه است فايده بی تنها نه مانورها اينگونه که بفهمانم ايران
 ما که است شأنی و احترام شدن دار خدشه باعث حدی تا درخواست، اين روی
 ايران شرکت حق لوکنت ريموند براين، عالوه. »هستيم قائل ايران برای

 تنها ما قبال در ايران مختلف های ابينهک رفتار«. نمود رد را صلح درکنفرانس
 اينها به مدام و نشدم خسته من اين وجود با. سوءظن و بدگمانی از بود عبارت
 گوش اما. کنيد خودداری متفقين ضد بر تان فعاليت از است بهتر که کردم گوشزد

 است شرمانه بی خيلی پس... بودند مطمئن آلمان پيروزی از که آنقدر کردند، نمی
 ساير که ويژه به کنند، شرکت صلح کنفرانس در کنند می تقاضا امروز که

 » .ندارند شرکت حق طرف بی کشورهای
 در ايران نمايندگی هيئت اعضای ترکيب به راجع فرانسوی مقامات نظر

 مشاورالممالک«. بود ظن سوء با همراه و منفی نيز پاريس صلح کنفرانس
 خود دغلکارانه تحريکات با ورخارجهام وزير مقام در ها، دموکرات طرفدار

 وانمود چنين و کند ترک را اروميه پزشکی، ميسيون که شد باعث فرانسه عليه
 ميرزا مورد در. »...است بوده نظامی شورش عامل زونتاک مونسينيور که کرد

... اند کرده انتخاب ها انگليسی خاطرآزردن اورابه« دارد می بيان عالء خان حسين
 توصيه لوکنت اما. »...بود ارتباط در مدام ما دشمنان با او گجن دوران در
 ايرانی هيئت«. نمايند را خان حسين ميرزا حال مراعات ها فرانسوی کند می
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 نام به داشتنی دوست جوانکی و الملک ذکاء نام به دانشمندی شامل همچنين
 تا اند هکرد آنها همراه فنی مشاور عنوان به نيز را پرنی. است الملک انتظام
 مورد در پيشون استفان» .کند اصالح را نمايندگان اين احتمالی های رفتن بيراهه

 در وی خاص گيری موضع دليل به« که بود داشته اظهار نيز مشاورالممالک
 کشورهای ديگر اينکه جهت به و بوده الممالک مستوفی کابينه عضو که زمانی

 کنفرانس در وی شرکت با اه فرانسوی ندارند، حضور کنفرانس در طرف بی
 » ...مخالفند صلح

 امتياز اخذ را صلح کنفرانس در شرکت از ايران هدف فرانسه خارجه وزارت
 در جديدشان مختار وزير به لذا. دانست می بزرگ های قدرت رقابت طريق از

 که شويد متذکر ايران دولت به است الزم« که داشت اظهار ـ بونن ـ تهران
 اين از بلکه بود نخواهد مثمرثمر تنها نه دول نظر اختالف زا استفاده سياست

 از پس. »...داد نخواهند را سياستی چنين ۀادام اجازه انگليس نه و فرانسه نه پس
 ايران حضور شد مقرر تهران، مقامات های پيگيری و فراوان های قوس و کش
 استفان. باشد رأی حق بدون هايش خواسته قرائت برای تنها صلح کنفرانس در

 آنجا از و بوده طرف بی جنگ پايان تا ابتدا از ايران دولت« داشت اظهار پيشون
 در ايرانی هيئت حضور است، جنگ فاتح و درگير دول ويژه کنفرانس که

 که همانطور. »باشد می گزارش قرائت حد در فقط و رأی حق بدون کنفرانس
 ايام آن در ايران سياسيون از ای پاره تلقی برخالف فرانسوی، مقامات شد اشاره

 در ايران حضور با بعد، درمراحل دوره آن تحوالت نگاری تاريخ همچنين و
 ايرانيان به خود ظاهری های سياست در چه گر. نبودند موافق صلح کنفرانس

 .باشد می پاريس تأييد مورد صلح کنفرانس در ايران حضور داشتند، می عنوان
 استخدام و پاريس صلح کنفرانس در حضور جهت ايرانيان اصلی اميد الواقع فی

 متحده اياالت استعماری ۀسابق عدم. بود متحده اياالت نظامی، و مالی مستشاران
 ۀگان چهارده اصول باالخص و شوستر مورگان ايرانيان نيک خاطرات درمنطقه،

 به تا بود ساخته مصمم را ايرانيان ضعيف، دول از وی حمايت اعالم و ويلسن
 .باشند داشته اميد چشم ها امريکايی های تمساعد
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 نادرست راهنمايی
 عالی شورای مجلس اهداف از يکی شد، اشاره نوشته ابتدای در که همانطور

 و حمايت جلب جهت بود واشنگتن به الملک مؤتمن رياست به هيئتی اعزام
 جلب همچنين و پاريس صلح کنفرانس در ايران دعاوی از ها امريکايی همراهی

 استخدام و ايران اقتصادی های بخش در امريکا گذاری سرمايه و ارکتمش
 داشته بازتاب نيز ها امريکايی اسناد در موضوع اين. مالی و نظامی مستشاران

 دولت... « که ساخت نشان خاطر گزارشی در متحده اياالت مختار وزير. است
 که اميد و هدف اين با کند اعزام واشنگتن به کميسيونی فوراً  دارد نظر در ايران

 پيشنهاد احترام با...  شود کرسی صاحب صلح کنفرانس در امريکا کمک با
 ايران اميد چشم... است رسيده فرا ايران ساله ٢۵٠٠ مسئله حل زمان که کنم می
 . »...امريکاست به

 را امر اين علل از ای پاره شايد. نيافت تحقق امريکا به الملک مؤتمن سفر البته
 اول در وی. ديد ايران سفارت کاردار الدوله نبيل های چينی زمينه رد بتوان
 در جمهوری رئيس امروز... « داشت اظهار تلگرافی طی ١٣٣٧ االول ربيع
 فردا و نموده شرق ممالک به همراهی و دلسوزی اظهار پارلمان در خود نطق

 باب رد اروپاست عازم خارجه، امور وزير با آمريکا صلح کميسيون رياست به
 همراهی و دلسوزی اظهار خارجه امور وزير مبارک های تلگراف موضوع

 خواهند رسمی جواب دول ساير های کميسيون مالقات از پس پاريس در و نموده
 امور در و قبول ايران کميسيون نيست شکی کردم تلگراف سابق چنانچه. داد

 هم ها انگليسی ندهب سری اقدامات وسايل به. داشت خواهند رأی ايران به مربوط
 جلب برای کميسيونی خواهند می عليه دولت مذکور قرار از!] ؟[است شده همراه

 پول هرگاه. بفرستند واشنگتن به کنفرانس در نماينده قبول در امريکا همراهی
 اِال و فرماييد مرحمت را سفارت اين مقرری است مستدعی است موجود زياد
 تلگراف نوامبر هشتم که زيرا] است[ فايده بی کلی به واشنگتن به کميسيون آمدن
 ايران مقاصد انجام چون]... است[ همراه جداً  ايران مقاصد يا آمريک کردم

 بنده بود خواهد انگليسی کنفرانس لسان معلوم قرار از و است آمريک به مربوط
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 کميسيون رؤسای با و شناسم می را عمده اشخاص بوده امريک سال بيست که
 بنده کرده مالحظه را دولت ۀصرف دارد استدعا دارم خصوصيت آمريک صلح

 ».نمايند تعيين صلح کنفرانس در عليه دولت صلح های نماينده جزء را
 اعالم و ندانسته ضروری را واشنگتن به نمايندگی هيئت اعزام  الدوله، نبيل

 آميز موفقيت ايران مسايل به راجع امريکايی مقامات و وی مذاکرات که داشت
 و بود اساس بی کامالً  او دعاوی شد خواهد مالحظه که چنان اما. است بوده

 به تلگرافی در الدوله نبيل دعاوی اينگونه از ديگر ۀنمون در. گمراهی موجب
 توانسته و داشته شوستر مورگان با آميزی موفقيت مذاکرات  داشت، اعالم تهران

 تهران به مالی ستشارم مقام در خدماتش ۀادام برای تا سازد مجاب را او
 نيستم حاضر ابداً ... «: بود الدوله نبيل های گفته خالف شوستر نظر اما. بازگردد

 حکومت که وقتی مگر دهم قرار توجه مورد ايران به را خود مراجعت مسئله
 مکرراً  الدوله نبيل. »...کنند تصويب را آن انگليس حکومت هم و خودم متبوع
 توانسته داشته، امريکا بلندپايه مقامات با که اکراتیمذ موجب به داشت می اظهار
 مشارکت جلب و صلح کنفرانس در ايران دعاوی طرح برای را امريکا حمايت

 رفته دريا کنار به قبل روز چند... «: کند کسب ايران امور اصالحات در را آنها
 مذاکره و مالقات...  ويلسن پرزيدنت مخصوص مشاور و رفيق هوس کلنل با
 رأی  هم بنده با هم او و نمودم امريک وسيله به ايران امور اصالح و فصلم

 . »....شد
 کافی تسلط از اينکه و آمريکا در اش ساله بيست تجربيات بر تأکيد با الدوله نبيل

 ويلسن پرزيدنت همسر دوست اش، امريکايی همسر و دارد انگليسی زبان به
 و شود اعزام صلح کنفرانس به ات نمود درخواست ايران دولت از باشد، می

 . شد پاريس روانه ايران اعزامی هيئت غيررسمی عضو عنوان به  باالخره
 تفاوت الدوله نبيل گزارشات با ايران به راجع متحده اياالت اجرايی سياست

 همواره متحده اياالت  زمان، آن تا کشور دو روابط طول در. داشت آشکاری
 بُعد بر عالوه که زيرا بود کرده تعقيب را ايران امور در مداخله عدم سياستِ 
 همواره و نداشت ايران در نيز مستقيمی منافع  جغرافيايی، فاصله و مسافت
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 بريتانيا ميل و اطالعات مبنای بر را ايران امور به ارتباط در را سياستش
 . ساخت می منطبق
 و مساعدت و صلح کنفرانس در حضورايران حق به راجع امريکا سياست
 کننده اميدوار نيز چندان ايران گانه هشت دعاوی از دولت آن احتمالی حمايت

 خارجه امور وزارت به تهران در امريکا مختار وزير ١٣٣٧ صفر ١٧در. نبود
 ايران دعاوی حاوی را يادداشتی الممالک مشاور که داد گزارش متبوعش دولت

 پرزيدنت همراهی و حمايت خواهان و داشته عرضه وی به صلح کنفرانس در
 پرزيدنت ارشد مشاور هاوس کلنل. باشد می ايران گانه هشت دعاوی از ويلسن
 جهت بود نخواهد مجاز ايران« داد اطالع امريکا خارجه امور وزير به ويلسن
 » .نمايد شرکت صلح کنفرانس مذاکرات در خود اهداف تشريح
 اعضای به مساعدی نظر دخو متفقين ديگر همانند نيز ها امريکايی اين بر عالوه
 بسيار فردی] مشاورالممالک[ خارجه وزير«. نداشتند ايران نمايندگی هيئت

 نيز او منشی است، بوده ها آلمان طرفدار وی. است قلق بد و تراش  اشکال
 ولی درستکار پرست وطن يک عاليی خان حسين. کند می تراشی اشکال اندازه بی

 يک ذکاءالملک... است انگليس ضد تعصب حد به تقريبا و گراست آرمان
 انتخاب ايران نمايندگی برای اينها که دارد تأسف بسی جای. است پرست وطن
 طرف از مساعدت و کمک گونه هر که کرد خواهند اتخاذ نگرشی زيرا اند شده

 ».ساخت خواهند دشوار را متفقين
 

 اصلی مخالف
 فاتح. نداشت صلح فرانسکن در ايران حضور به نسبت مساعدی نظر نيز بريتانيا
 کيلومتر ميليون سه و سی به امپراتوريش وسعت اول، الملل بين جنگ ظاهری

 را بديلی بی و ناب موقعيت نفوذ ۀحوز ۀتوسع اين در و بود يافته گسترش مربع
 تصاحب را عثمانی امپراتوری اعظم بخش. بود کرده کسب خاورميانه منطقه در

 تزاری روسيه منطقه، در اش ديرينه و سنتی رقيب اين، بر مضاف. بود کرده
 نبردهای درگير بلشويکی قالب يک در روسيه جديد رژيم و بود شده مضمحل
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 اصلی ۀدغدغ دو همواره کرزن لرد بريتانيا، شرقی سياست طراح بود داخلی
 سرکوب و مهار ديگری هند، يعنی بريتانيا امپراتوری نگين حفظ نخست. داشت

 و هولناک تهديدی را بلشويکی نظام که ويژه به روسيه، یامپرياليست اقدامات
 را اهدافش به نيل های راه از يکی کرزن. دانست می تزاری نظام از تر سهمگين

 برخالف، کرزن. دانست می بريتانيا به متمايل و قوی ايرانی وجودِ  در
 مخالفان از همواره و تابيد برنمی را روسيه با مماشات سياست سرادواردگری

. کرد استقبال الدوله وثوق دولت آمدن کار روی از وی. بود ١٩٠٧ قرارداد
 ايران به مالی مساعده تومان هزار پنجاه و سيصد ماهانه بريتانيا اين بر عالوه

 داشت تأکيد ايران نظامی و مالی ـ اداری اصالحات لزوم بر کرزن. پرداخت می
 حضور با او. دانست می مباح بريتانيايی مستشاران توسط تنها را امر اين اما

 موقعيت به ای خدشه مبادا تا بود مخالف ايران در ثالث کشوری مستشاران
 حضور ۀاجاز صدور صورت در. شود وارد منطقه در بريتانيا فرد به منحصر

 رؤيا هايش، خواسته تحقق در اعزامی هيئت موفقيت و صلح کنفرانس در ايران
 هميشه برای بار يک ايران مسئله خواست می او. رفت می باد بر کرزن ی ها

. پاريس در نه و شود فصل و حل لندن ـ تهران ميان جانبه دو مذاکراتی طی
 ً  اکثر ميل باب که نبود سياستی ايران مسايل به راجع کرزن لرد سياست طبيعتا

 انقالب از بعد پيشامدهای موجب به که چرا. باشد ها دموکرات ويژه به و ايرانيان
 روسيه های سياست با بريتانيا همراهی و ١٩٠٧ قرارداد باالخص مشروطيت

 از پس آنکه ويژه به. بود گشته سلب انگليس به ايرانيان اطمينان و اعتماد تزاری
 کشور از برحمايت مبنی لنين های واعالميه ها بيانيه و بلشويکی انقالب وقوع
 سری عهدنامه و ١٩٠٧ قراردادهای الغا همچنين و همسايه و مسلمان های

 که چرا بودند شده ظنين بريتانيا به نسبت پيش از بيش نحوی به ايرانيان ،١٩١۵
 را ايران بر کامل ۀسيطر و تسلط قصد تنهايی به بريتانيا بودند، عقيده اين بر

 کنفرانس در شرکت با تا گرفتند پيش در را ای مجدّانه تالش روی همين از. دارد
 مستقل کشوری عنوان به جهان ملل جمع رد را خود عضويت پاريس، صلح
 ساختاری اصالحات به فرانسوی ـ امريکايی مستشاران استخدام وبا نمايند تثبيت
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 .بپردازند ايران در
 به بريتانيا، ۀماهيان ۀازمساعد تشکر ضمن ١٣٣٧صفر دراوايل الدوله وثوق

 برای کشورثالث يک از مستشاری استخدام درصدد که گفت کاکس سرپرسی
 الدوله وثوق. کرد مخالفت نيز کاکس و باشد می ايران در مالی امور صالحاتا

. تابد برنمی را انگليسی مستشاران ايران در عمومی افکار اظهارداشت، پاسخ در
 تنها نه بريتانيا از مالی مستشار تعيين داشت تأکيد نيز بريتانيا خارجه وزير
 آن نصب و عزل بلکه شد خواهدن ايران حاکميت و استقالل شدن دار خدشه باعث

ً  بود خواهد ايران دولت اختيار مستشارتحت  کشور دو روابط تحکيم عامل ونهايتا
ً . شد خواهد نعطاف  سياست بر باتأکيد بريتانيا، امورخارجه وزارت نهايتا

 دولتی دست ۀهزين که ازآنجايی...« اظهارداشت مالی مستشار به راجعناپذيرش 
 مالی مستشار يک استخدام ايران دولت اگر پردازد، می يابريتان دولت را ايران

ً  دهد، می تشخيص ضروری را خارجی  که دارد انتظار بريتانيا دولت طبعا
 . »...باشد انگليسی مستشار
 درکنفرانس ايران باحضور دررابطه عالی شورای درجلسات شده مطرح مباحث

 چنين مورد اين در دنلن مشی خط و نيامد خوش بريتانيا مقامات مذاق به صلح
 صلح کنفرانس در غيرمتخاصم کشورهای حضور مورد در انگلستان«: شد بيان

 هذا، مع. »بگيرد تصميم بايد متفقين مجمع مورد اين در. نيست گيرنده تصميم
 صلح کنفرانس در ايران شرکت لزوم بر کاکس سرپرسی با  مذاکره در احمدشاه
 به الاقل يا شد ايران های خواسته از يابريتان حمايت خواهان و ورزيد اصرار

 شرکت صلح کنفرانس در »افتخاری عضو« عنوان به شود داده اجازه ايران
 اين در گيری تصميم نمود اعالم مجدداً  بريتانيا، خارجه وزارت چند هر. جويد
 حضور با بريتانيا مخالفت. باشد می متفق کشورهای ساير موافقت به منوط مورد
 نمايندگی هيات اعضای ترکيب از شدن مطلع از پس صلح، رانسکنف در ايران
 دانستند، می اعتماد غيرقابل فردی را مشاورالممالک که چرا. شد شديدتر ايران

 مسايل تمام دارد نظر در ايران که داشتند اين بر حمل نيز را عالء انتخاب
 . سازد مطرح صلح کنفرانس در را کننده نگران



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٥٤                                                                      ٤ج

  

  

  

. نداشت تمامی صلح کنفرانس در ايران حضور با بريتانيا یها مخالفت و ايرادها
 مربوط مسايل ويژه به»آمال کميسيون« در بحث مورد ازمفاد بريتانيا شدن مطلع

 از تر پريشان و آشفته را لندن مقامات غرامت، اخذ و سرحدی خطوط اصالح به
 عراج ايران دعاوی طرح صورت در داشتند اعالم که طوری به نمود، گذشته

 وارده خسارات به راجع متقابل دعاوی طرح با بريتانيا، از غرامت دريافت به
 ادعای اند ديده آسيب الملل بين جنگ طول در که هايی انگليسی ومال جان بر

 شرق و جنوب سرحدی مسايل در ايران دعاوی به راجع. نمود خواهد غرامت
 در مسايل اين رحط از بايد داشتند عنوان مؤکداً  نيز فارس خليج ويژه به

 دولت موافقت مورد احتماالً  که هايی خواسته. ورزند خودداری صلح کنفرانس
 ۀمساعد آن بريتانيا داشت امکان مقاومت، صورت در که چرا شد، واقع ايران
 صورت در که امری نمايد، قطع را تومان هزار پنجاه و سيصد مبلغ به ماهانه
 اختالل بروز وسبب ساخت می واجهم الينحلی مشکالت با را کابينه وقوع،

 در اش دعاوی از ايران اغماض و پوشی چشم. گشت می مملکتی درامورجاری
 از غرامت درخواست عدم ۀاضاف به مرحله اين در فارس خليج جزاير مورد

 غيبت داليل از يکی شايد. گشت ايرانی مليون يأس و سرخوردگی سبب بريتانيا،
 مطلب همين »ايران آمال کميسيون« عدیب درجلسات عالء خان ميرزاحسين

 تقاضای نيز امريکا و فرانسه دول از زده جنگ ايران زمانی، مقطع درآن. باشد
 . بود نکرده دريافت بخشی رضايت و قاطع پاسخ اما بود کرده مالی مساعده

 بريتانيا به نسبت ايرانيان منفی نگاه و سوءظن از کاستن برای کاکس سرپرسی
 صلح کنفرانس در ايران شرکت اذن تا کرد پيشنهاد متبوعش هخارج وزارت به

 وی. کنند رد را ايران های وخواسته دعاوی متفق دول اما شود، صادر پاريس
 تا نمايد کسب را متحده اياالت موافقت بريتانيا تا شود داده ترتيبی افزود ادامه در

 فصل و حل لندن و تهران مقامات بين صلح، کنفرانس از خارج در ايران مسئله
  .شود
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 پاريس سوی به
  

ً  ايران نمايندگی هيئت نهايت در  ايران دعاوی و ها خواسته قرائت برای صرفا
 که منتخبه هيئت و مشاورالممالک آقای... «: شد پاريس راهی رأی، حق بدون

 حضور تشرف و ازتکميل پس بوده مسافرت لوازم ۀتهي مشغول را روز چند اين
 االول ربيع ١٣[  گذشته روز ظهر از قبل ساعت دو دولت ناستيذا و همايونی
 اروپا به گيالن طريق از و نموده عزيمت ازمرکز مخصوص اتومبيل با] ١٣٣٧

 هيئت اعضای از که خان حسين ميرزا آقای ليکن. کردند اختيار مسافرت
 حرکت قبالً  پريروز دوشنبه روز نقليه وسايل سهولت به نظر باشند می اعزاميه

 هئيت حال اين با» .شد خواهند ملحق آقايان به حد سر از خارج در و بودند هکرد
 اين دليل ايران ۀروزنام. کرد توقف انزلی در بعد هفته يک تا ايران نمايندگی

 امريکا سفارت کاردار اما. داند می کشتی به اعزامی هئيت رسيدن دير را مسئله
 جزاير شدن بازگردانده برای اناير خواست... « نويسد می تأخير اين توضيح در

 هئيت اعضای از که خان حسين ميرزا است بوده] توقف علت[ فارس خليج
 چندين گيری بازپس خواهان مشتاقانه باشد می صلح کنفرانس به ايران اعزامی

 قرار انگليس کنترل در اينک هم که است فارس خليج در ايران به متعلق ۀجزير
ً  و استانبول و باطوم به انزلی از ايران زامیاع هيئت باالخره. »...دارند  با نهايتا
 پاريس رهسپار قطار با آنجا از و رسيده تولون به فرانسوی جنگی کشتی يک

 در ١٩١٩ ژانويه ٢٣ شنبه پنج با مصادف پاريس به ايرانی هيئت ورود. شدند
 .بود بامداد سه ساعت
ً  کاکس پاريس، به اعزامی هئيت حرکت مقارن  اظهار الدوله وثوق به  صريحا
 صلح کنفرانس در ايران دعاوی »شرقی ۀکميت« تصميمات موجب به داشت
 استخدام باب در ايرانيان است بهتر و گرفت نخواهد قرار بررسی مورد پاريس

 و لندن بين. کنند همراهی درخواست بريتانيا از نظامی و مالی مستشاران
 الدوله وثوق روی، همين از. اردد وجود نظر اتفاق مسئله اين در نيز واشنگتن

 و لندن در ايران مختار وزرای از صلح، کنفرانس به ايران هيئت ورود از پيش
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 امريکا و فرانسه و انگليس دول بين آيا کنند وجو پرس تا نمود تقاضا پاريس
 يا است گرفته صورت ايران نظر مورد مستشاران استخدام به راجع توافقی
 های خواسته به راجع امريکا دولت واقعی موضع يندنما تحقيق همچنين خير؛
 های خواسته تحقق برای نيت، حسن ابراز صورت در و چيست ايران گانه هشت
 . دارند پيشنهادی چه ايران

 برای ای محرمانه تلگراف ۀمخابر ضمن الدوله وثوق مذکور، تلگراف بر مضاف
ً « داشت اظهار مشاورالممالک  تأمل فرانسه لمينمع استخدام باب در عجالتا

ً . بفرماييد   حيث من است ممکن و آمده پيش اخيراً  که مذاکرات ای پاره نظربه  ثانيا
 را دولت که مذاکراتی نوع هيچ داخل بشود پروگرام مواد بعضی تغيير المجموع

ً . شود فرستاده الزمه اطالعات و تعليمات تا نشويد نمايد ملزم امری به  ثالثا
 در. »دارند معمول قرار همين از که بفرماييد هيئت ضایاع عموم به را مراتب
 مختار وزير. داشت جريان کاکس پرسی سر و الدوله وثوق ميان مذاکراتی تهران

 از را خود مالی و نظامی مستشار بايد تنها نه ايران بوده عقيده اين بر بريتانيا
 عامه، فوايد ایه خانه وزارت در آنان وجود از بايد بلکه کند استخدام بريتانيا

 قشون و ايران مهم اياالت عالوه به نمايد، استفاده نيز معارف و کشاورزی
 رضايت و قبول مورد که امری. گردد اداره بريتانيا توسط بايد نيز الشکل متحد
 دادن قرار فشار تحت برای الدوله وثوق خاطر، همين به. نبود الدوله وثوق

 دستورداد ايران اعزامی هيئت به ملی، منافع با مطابق امتيازاتی اخذ و بريتانيا
  . گيرد قرار پيگيری و بررسی مورد مجدداً  را ايران گانه هشت دعاوی

 
 مشاورالممالک های اميدواری

 در امريکايی مقامات ديدگاه به راجع الدوله وثوق به تلگرامی در الممالک مشاور
 از الوزرا يسرئ اشرف حضرت سئواالت به راجع« داد گزارش ايران مورد

 صغيره، ملل به نسبت شود می استنباط کنون تا آنچه لندن و پاريس سفارتين
 ايران و مزبوره ملل به نسبت امريکا نظر و دارد پيشرفت ويلسون مستر اصل

 و امريکا بين ايران به راجع. شود داده آنها به ترقی برای مجال که است اين
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 اطمينان و نمايند می مساعدت اظهار امريکا و فرانسه. نشده تصميمی انگليس
ً . گرفت نخواهند تصميمی ايران نمايندگان به مراجعه بدون دهند می  مخصوصا

 مذاکرات از. کرد خواهند کمک القوه حتی که دهند می اطمينان ها امريکايی
 مورد در که شود می استنباط طور اين آمريکا ميسيون ايران شعبه با غيررسمی

 بايد اما. هستند حاضر کمک برای ها امريکايی اقتصادی سائلم و گانه هشت مواد
 است خوب گويند می خارجی مستخدمين باب در. بشود ايران طرف از استمداد

 داد، خواهد ايران به سرمايه امريکا اينکه جواب در. باشند دولت يک از همه
 و نزديک شرق مسايل در امريکا که است نشده قطعی تصميم هنوز گويند می

 ادخال برای صورت هر در ولی. نمود خواهند دخالت اندازه چه وسطی
 مسئله که است مسلم ولی نيست مانعی ايران به امريکايی شخصی های سرمايه
 که مملکتی داران سرمايه البته و است مستشاران به مربوط بيشتر سرمايه دخول

 در خود سرمايه صرف برای بيشتر و زودتر خواست خواهيد مستخدم آنجا از
 . »بود خواهند حاضر ايران

 برای که آن بدون متحده اياالت آيد برمی مزبور گزارش از که ای گونه به
 همدلی ابراز بيشتر باشد داشته سر در طرحی ايران، های برنامه با مشارکت

 که مطلب اين. نداشت نيز شرق مسايل مورد در خاصی سياست حتی. کرد می
 يک تابع همگی که بگيريد خدمت به را شارانیمست است بهتر داشتند اظهار
 دريافت آن از را اقتصاديش های کمک ايران که باشند کشوری از و مليت

 کاکس که همانطور. باشد  نيز بريتانيا به غيرمستقيمی ۀاشار توانست می دارد می
 جريان در. بود کرده توافق واشنگتن با ايران به مربوط مسايل در لندن بود، گفته

 خارجه وزير به کرزن قرارداد، با امريکا مخالفت و ١٩١٩ قرارداد عقادان
 کنفرانس جريان در هاوس کلنل با ايران مسئله به راجع که بود گفته امريکا
... «: نمود تأييد را موضوع اين نيز هاوس البته. است رسيده توافق به صلح

 کرزن خاطر به سپاري در ما قبل ماه چند مذاکرات از آنچه که نيست ترديدی
ً . »...است درست همگی مانده،  هاوس کلنل شد اشاره قبالً  که همانطور ضمنا
 ً  های خواسته به توجهی و بود مخالف صلح کنفرانس در ايران حضور با اساسا
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 ،١٩١٩ مارس ماه در ايران، اعزامی هيئت هذا مع. نداشت ايران گانه هشت
 تقديم بخش سه قالب در ای صفحه چهارده سندی در را ايران های خواسته

 حقوقی ـ سياسی استقالل به راجع را ايران دعاوی اول بخش. کرد صلح کنفرانس
 ،١٩٠٧ قراردادهای فسخ را آن تحقق الزمه که شد می شامل ايران اقتصادی و

 فروپاشی با عمالً  که امری بود، بريتانيا و روسيه ميان منعقده ١٩١١ و ١٩٠١٠
 لغو اعزامی هيئت. بود نهاده برون کف از را خود يیاجرا ضمانت تزاری رژيم

 نيز را روسيه و ايران ١٩٠١ گمرکی معاهده در تجديدنظر و کاپيتوالسيون
 مستشاران استخدام مورد در ايران انتخاب حق لزوم بر همچنين. شد خواستار
 بخش. گرديد تأکيد باشد، بدان مايل ايران که کشوری هر از استقراض و خارجی

 حاصل توافق برخالف بود، سرحدی مسائل به مربوط ايران های خواسته دوم
 طبق ايران مرزی و ارضی های خواسته بود قرار که »آمال کميسيون« در شده

 و مقتضيات و عملی امکانات به توجه با و حدوسط ـ حداکثر ـ حداقل فرمول
 سرحدات تمام در مشاورالممالک ابتکار به شود، مطالبه صلح کنفرانس شرايط
 تا داد متفقين به ای بهانه امر، اين. شد ارائه صلح کنفرانس به حداکثر مقياس
 پرداخت از حتی آيد برنمی خود داخلی امنيت عهده از که کشوری نمايند اظهار
 دست و است عاجز خود کارمندان حقوق پرداخت و مملکتی جاری های هزينه

 خواهد را امپراتوری يک ۀادار توان چطور گردد می خارجه دول دامن به
 .داشت

 
 گزاف دعاوی

 حداکثر که شد گرفته اين بر تصميم« نوشت خود عمل توجيه در مشاورالممالک
 مشاورالممالک ترفند. »کند راضی نحوی به را ايران هم حداقل تا شود مطالبه

 دعاوی اين... « ها غربی نظر از. داد عکس ۀنتيج بلکه نبرد جايی به راه فقط نه
 شان دست بودن پر برای که است شده مطرح ها شرقی شيوه به شک بدون کالن
 البته. کنند می مطالبه دارند را انتظارش آنچه از بيشتر هميشه زنی چانه جهت
 هاست، غربی با کارشان و سر وقتی ولی باشد شرق در خوبی سياستِ  اين شايد
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 که آيد می نظر به. »انش نفع تا بود خواهد ضررشان به بيشتر تاکتيک اين احتماالً 
 بدين ها خواسته آن طرح با نيز اعزامی هيئت اعضای ساير مشاورالممالک، جز

 در که مشاورالممالک پسر انصاری، مسعود عبدالحسين. بودند مخالف شيوه
 به راجع... « نوشت خود بعدی خاطرات در داشت حضور ايران اعزامی هيئت
 کنم می اذعان بودم ايران نمايندگی هيئت منشی که هم من ايران، های طلبی زياده

 اظهار چنين نيز ذکاءالملک» .بود شده روی زياده خيلی ما تقاضاهای در که
 بود زيادی ادعای اين که کنم نمی پوشی پرده ارضی دعاوی باب در... «: داشت

ً  بود، آميز مبالغه کرديم ما که  حسن. »بود مزخرف کشيديم که هم نقشه مخصوصا
 ايران ادعاهای و ها خواسته« عنوان با يادداشتی ايام همان در که نيز زاده تقی

 باب در بود، نگاشته فرانسه زبان به »پاريس در صلح کنفرانس به خطاب
ً  و نياورده ميان به سخنی ارضی دعاوی  در مباحث اين طرح مخالف اساسا

 اسباب ار مسايل اين طرح زاده، تقی که کند می نقل فروغی. بود صلح کنفرانس
 بر متفرع و مبنی را ايران مضحک وسيع ادعاهای«: دانست می ايران زحمت

 اين با مخالف اول از ايشان خود و فرمايند می دانستند می ميسيون افراد جهل
 وزرا هئيت. »بردند پيش سايرين ولی کردند می پروتست هميشه و بودند ادعاها

 در امريکا سفارت کاردار د،بو گشته متعجب ايرانی هيئت اقدام اين از نيز
 به را فوق سند که زمانی تا فعلی کابينه... « دارد می بيان رابطه اين در تهران

 و فعلی اعضای بودند، نکرده رؤيت را آن دادم نشان اعضايش از تعدادی
 طرح از شديداً  بودند دولت مخالف سياسی احزاب از که قبلی های کابينه اعضای

 زده شگفت پاريس در ايران نمايندگی هيئت طرف از فراطیا حد اين تا مطالباتی
 و تاريخی ادله بر مطابق که ايران، ارضی دعاوی اصل در چه اگر. »...شدند

 مرزی نواحی مردمان با فرهنگی و مذهبی ـ نژادی ـ زبانی ـ قومی اشتراکات
 زوج قبل سال يکصد تا نواحی اين آنکه ويژه به نداشت وجود ترديدی بود، ايران

 تزاری روسيه دولت فشار و زور و جبر با و شد می محسوب ايران متصرفات
 و سرخس نواحی مردمان اين بر مضاف. بود شده خارج ايران تملک از

 به مجدد الحاق خواهان ايران مرکزی دولت به تلگرافاتی ارسال با نخجوان
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 ونبد حداکثر، صورت به ارضی ادعاهای طرح ۀنحو اما. بودند ايران خاک
 هر و نبود خردمندانه چندان المللی بين محذورات و داخلی مقدورات به توجه
 .نمود می شکست به محکوم را ايران موفقيت گونه
 از غرامت اخذ به مربوط صلح کنفرانس در ايران های خواسته سوم بخش

 اول جهانی جنگ طول در ايران طرفی بی نقض موجب به عثمانی و روسيه
 های بدهی لغو صورت به روسيه از غرامت دريافت برای اناير پيشنهاد. بود

 ايران از روسيه اتباع و دولت اين بر سابق که امتيازاتی الغاء و روسيه به ايران
 شد، بيان نيز عثمانی از غرامت دريافت مورد در. شد مطرح بودند نموده اخذ

 در گرچها. گردد منظور اش کلی های بدهی در عثمانی از وارده صدمات ميزان
 اما نشد آورده ميان به سخنی قبلی توافق طبق بريتانيا از غرامت اخذ مورد
 هستند مدعی که خارجی های قدرت« آن به اشاره در ای کنايه در ايرانی هيئت

 دچار ايران در آنها تجارتی و صنعتی مؤسسات و اتباع جنگ خالل در که
 صدماتی که است عقيده اين بر ايران دولت« داشت اظهار ،»است شده صدماتی

 ديگری کسی تعرض اين مسببان جز و است طرفی بی نقض حاصل قسم اين از
 . »نيست آن مسئول

 کنفرانس در ايران های خواسته طرح از جلوگيری شد اشاره که گونه همان
 به مختص تنها امر اين. بود گرفته صورت متفق دول قبلی توافق طبق صلح،
 حاضر صلح کنفرانس در که ديگر طرفِ  بی کشور هسيزد با بلکه نبود، ايران
ً  و شد مشابه رفتاری نيز شدند  شان های خواسته و ادعاها قرائت به صرفا

 در و شد گذارده اجرا به طرف بی کشورهای عموم مورد در که اصلی. پرداختند
 آن تعميم خواستار نيز طرف بی دول ديگر استثناء، به شدن قائل صورت

 صلح، کنفرانس در حضور برای ايران دولتمردان تالش اهذ مع. گشتند می
 جهت آنان تالش و جهد بر دال شد، اشاره آن به که فرودهايی و فراز عليرغم

 امور اصالحات جهت بستری ساختن فراهم و بود ايرانيان حقوق احقاق
 در نيز نهايت در. ايران سياسی استقالل تأمين و اداری و نظامی و اقتصادی

 نام المللی بين نهاد اين مؤسس دول از يکی عنوان به ايران از ملل ۀمعجا ميثاق
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 مقياس در چند هر ـ قطبی يک جهان يک گيری شکل اين، بر عالوه. شد برده
 قدرت تنها عنوان به ـ موقت طور به ولو ـ بريتانيا برآمدن صورت به ـ ای منطقه
 کلی به وضعيتی د،بو کرده خو توازن سياست نوعی به که ايران برای برتر،

 های خواسته رساندنِ  بست بن به در بريتانيا توفيق. آورد وجود به پيش از متفاوت
 تا کرد تشويق پيش از بيش را الدوله وثوق دولت پاريس صلح کنفرانس در ايران
 و حل تهران  ـ لندن جانبه دو مذاکرات طريق از را ايران مسائل تا کند سعی
 ايران ديپلماسی ۀحوز در جديد تحرکاتی شروع بر را راه خود اين و نمايد فصل
 .شد منجر انگليس و ايران ١٩١٩ قرارداد انعقاد به که گشود
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   :مآخذ و توضيحات ◀ 
 ها يادداشت

 ق ١٣٣٧الثانی  جمادی ٢ايران،  ۀروزنام. 
 ق ١٣٣٧الحرام  محرم ١٣همان، . 
، همچنين مراجعه ٨۵، ص ١٣٨١د شاه، اميرکبير حسين مکی، زندگانی سياسی سلطان احم. 

، و ۵١٠، ص ١٣۶٢الدوله سپهر، ايران در جنگ بزرگ، انتشارات اديب  شود به مورخ
، ص ١٣۶٣ها، به کوشش مرتضی کامران، نشر فرهنگ  ها و شنيده زاده، ديده ابوالقاسم کحال

٣٩۴. 
الدوله، به کوشش  دن دولت وثوقای، روزنامه خاطرات سيددمحم کمره ای، برآم سيددمحم کمره. 

 .١٣٨٢نيا، شيرازه  دمحمجواد مرادی
 ق ١٣٣٧صفر  ٨روزنامه ايران، . 
 ق ١٣٣٧صفر  ١۵همان، . 
 ق ١٣٣٧صفر  ١٧همان، . 
 ق ١٣٣٧صفر  ٢۶همان، . 
 .همان. 

 ٧١٨پيشين، ص  ای، سيددمحم کمره. 

 ق ١٣٣٧صفر  ٢۶روزنامه ايران، . 

 ق ١٣٣٧االول  همان، غره ربيع. 

 ق ١٣٣٧االول  ربيع ١۴همان، . 

 ق١٣٣٧الثانی  ربيع ١٢همان، . 

به کوشش منصوره ) الدوله مهذب(هايی از زندگانی باقر کاظمی  باقر کاظمی، يادداشت. 

 ۴۵٢، ص ١، ج ١٣٩٠اتحاديه و داوود کاظمی، نشر تاريخ ايران 

صطفی اميری، مؤسسه دمحمقلی مجد، انگليس و اشغال ايران در جنگ جهانی اول، ترجمه م. 

 ۵٢۴و  ۵٠١، صص ١٣٩٠های سياسی،  مطالعات و پژوهش

 ۵٠١همان، ص .

، ١٣۶٩جميز مابرلی، عمليات در ايران، ترجمه کاوه بيات، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا . 

 .۴٧۵ص 

 ۵۴٣ای، پيشين، ص  دمحم کمره. 

يس، به کوشش کاوه ايران و انگل ١٩١٩آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پاريس تا قرارداد . 

، ص ١٣٩٢بيات و رضا آذری شهرضايی، پرديس دانش با همکاری شرکت شيرازه کتاب، 
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١۶۴ 

 ١٧۴همان، ص . 

 ١٧٩همان، ص . 

 ١٨۵همان، ص . 

 ۶۴، ص ١، ج ١٣۵۴انتشارات طوس،  دمحمعلی فروغی، مقاالت فروغی، . 

صلنامه تاريخ روابط ، ف١٩١٨-١٩٢٠مجيد بزرگمهری، نگاهی به روابط ايران و فرانسه . 

 .٧۴، ص ١٨خارجی، شماره 

 .٧۴همان، ص . 

 .٧۴همان، ص . 

، در »سرمشق چينی«اميدهای بر باد رفته و  ١٩١٩اليورباست، ايران و کنفرانس صلح . 

مرکز اسناد تاريخ  مجموعه مقاالت سمينار ايران و جنگ جهانی اول، به کوشش صفا اخوان،

 ۴۵٠، ص ١٣٨٠و ديپلماسی 

ريشار، روابط ايران و فرانسه پس از جنگ بزرگ، در مجموعه مقاالت سمينار ايران و  يان. 

-١٠، صص ١٣٨٠جنگ جهانی اول، به کوشش صفا اخوان، مرکز اسناد تاريخ ديپلماسی 

١٠٩ 

 ۴۵١اليور باست، پيشين، ص . 

 ٧۴مجيد بزرگمهری، پيشين، ص . 

 ۵٠٧دمحمقلی مجد، پيشين، ص . 

 ١٨٣ين، ص آمال ايرانيان، پيش. 

، به کوشش علی موحانی، دفتر )١٨١۵-١٩٢۵(گزيده اسناد روابط ايران و امريکا . 

 ٣۴٠، ص ١٣٧۵المللی،  مطالعات سياسی و بين

 ٣۶٩همان، ص . 

کلمات و ... «: راجع به تسلط وی بر زبان انگليسی، مورگان شوستر چنين نوشت. 

 ٣۴٠، همان، ص »...برد معنی آنها نمیبردکه پی به  اصطالحاتی درزبان انگليسی به کار می

 .٢١٣يسلسون، پيشين، ص . 

 .۵٢٢دمحمقلی مجد، پيشين، ص . 

ويليام جی اولسون، روابط ايران و انگليس در جنگ جهانی اول، ترجمه حسن زنگنه، . 

 .٣٧٨، ص ١٣٨٠شيرازه 
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 .٣٨٠همان، ص . 

 .۵٧٢جيمز مابرلی، پيشين، ص . 

 ۴٨٣و مابرلی، پيشين، ص  ٣٨٣ ويليام جی اولسون، پيشين، ص. 

 ٣٨٨همان، ص . 

 .٣٩٢همان، ص . 

 ٢٠١يسلسون، پيشين، ص . 

 ۴٨٣، و مابرلی، پيشين ص ٣٨۵اولسون، پيشين، ص . 

 ق ١٣٣٧االول  ربيع ١۴روزنامه ايران، . 

 ۵٢٣دمحمقلی مجد، پيشين، ص . 

 ١۶٠آمال ايرانيان، پيشين، ص . 

سينا  من و نگاهی به تاريخ سياسی ايران و جهان، ابنعبدالحسين مسعود انصاری، زندگانی . 

 .٢٧٢، ص ١، ج ١٣۵١

 ۴٠۵ويليام جی اولسون، پيشين، ص . 

 ٢۶۶-٢۶٧مسعود انصاری، پيشين، صص . 

 ٢٧۵-٧۶عبدالحسين مسعود انصاری، پيشين، صص . 

 ايران و انگليس، ترجمه ١٩١٩اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيا در قرارداد . 

 ١۵٠، ص ١، ج ١٣۶۵االسالمی، کيهان  جواد شيخ

 ٣٣٠آمال ايرانيان، پيشين، ص . 

 ٣٣٠عبدالحسين مسعود انصاری، پيشين، ص . 

 ۵٣۵دمحمقلی مجد، پيشين، ص . 

 ٣٣١مسعود انصاری، پيشين، ص . 

 ٧٨دمحمعلی فروغی، پيشين، ص . 

، ١٣٨۴ش ايرج افشار، قطره زاده، به کوش های پاريس از دمحم قزوينی به سيدحسن تقی نامه. 

 ٢٨ص 

 .۵٢۶دمحمقلی مجد، پيشين، ص . 

  ٢٧٨آمال ايرانيان، پيشين، ص . 

  

  ۶۵اجتماعی ،  شماره  –فصلنامه فرهنگی  –محمود لشکری گفتگو
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   پنجم فصل
 

   ايران اعزامی هيئت و پاريس در صلح کنفرانس
  

به کنفرانس  با اشاره  » زندگی سياسی سلطان احمد شاه« حسين مکی درکتاب 
پس ازعقد قرارداد هيئت اعزامی  ايران که مأموريت « : صلح پاريس می نويسد

درانجمن  کنفرانس  صلح پاريس  را داشتند در اثر اين بازی خطرناک محرمانه 
از کار افتاد و منحل شد و اين عمل اهانتی بود از طرف  کشورهای دنيا  بر 

ن ايرانی  کوشش کردند که وارد مجمع  عليه قرارداد که پس  از آن هر چه مليو
زندگی سياسی سلطان « حسين مکی درکتاب ) ١.(بشوند مورد قبول واقع نشد

   ٧۶،  ص  ١٣۵٧ –انتشارات امير کبير» احمد شاه
روزنامۀ  تان پاريس  در مقالۀ اساسی  خود  راجع به وضعيت  ايران چنين  ...  

  :نوشت
مرکب از نمايندگان  ايران وارد پاريس  چندی پس از عقد متارکه يک هيئتی « 

شدند برای اينکه عرايض و مستدعيات حقه ايران را به عرض کنفرانس  صلج 
برساند، دولت ايران  اظهار می داشت که به مقدار خسارت  و صدمات بسياری  
که ازجنگ متوجه  آن مملکت گرديده است عطف توجهی شود و حقوق ايران 

از طرف متفقين  شناخته » اندامينيته « رامه ای بعنوانبرای دريافت يک حق الغ
  .گردد

ً هم مهاجمات عثمانی  يک قسمت  بزرگی از اراضی  ايران  را ويران  حقيقتا
  .کرده بود

اين هيئت نمايندگان در تحت  رياست آقای عليقلی خان  انصاری ملقب به 
ان را عهدار مشاورالممالک اعزام شده بود که شخصاً  پست وزارت خارجۀ اير

وفاميل  مشاراليه يکی از آن خانواده هايی  است که چندين وزير خارجه .  بود
  .برای مملکت  خود تربيت کرده  است که مشاور الممالک آخرين  آنهاست
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آقای مشاور الممالک هويت و شخصيت خويش را سابق بر اين در آن زمانی که 
اطور  روس بود در خدمت  به از طرف ايران مأمور  دربار نيکالی  دوم امپر

وطن و مدافعۀ جدی از حقوق مملکت  خود بر ضد روسيه تزاری بخوبی 
در آن هنگام  که دول متفقه و مشترک المنافع . معروف  و مشهور ساخته است

خاصه  انگلستان  داليل قويه عديده  در دست داشته برای اينکه در خواستهای 
ساساتی ايرانی را از منافع و احساسات حقه ايران را استعماع  نموده و اح

عثمانی  جدا و تفکيک  نمايند  و فوايد آن  به خودشان عايد می گشت؛  همچنين 
منافع متفقين اينطور تقاضا  می نمود که احساسات  وطن پرستانه  و مليت ايران  

  .را تقويت  نمايند
مرتبه از طرف  مع هذا ماهها گذشت و نمايندگان ايران نتواستند حتی برای يک

  .کنفرانس  رسماً  پذيرفته  بشوند
  برای چه  اينطور شد؟ 

زيرا يک سياست ديگری  در خارج  کنفرانس  صلح  و خيلی  دورتر از پاريس 
غفلتاً و بطور ناگهانی شنيده شد  ١٩١٩در کماه اوت .  می رفت که تعقيب  شود

دولت ايران قراردادی با ] سر پرسی کاکس[ که وزير مختارانگليس مقيم  تهران 
منعقد داشته  است که در حقيقت حد تسلط و کفالت انگلستان را بر ايران استقرار 

در صورتی که حکومت فرانسه در ضمن  انعقاد اين قرارداد بهيچوجه  . داده بود
از ما  وقع  مستحضر  نگرديد و پس از ختم عمل هم ابداً  نتوانست  در کيفيت و 

اما وزير امور خارجۀ  ايران که مدتها در آستانۀ  کنفرانس  . هدنتايج  تبديالتی بد
ً تلگراف ساده ای از تهران دريافت  صلح  انتظار اجازۀ  ورود می کشيد غفلتا

به وزارت ) فيروزميرزا نصرت الدوله( نمود که بجای مشاراليه، ديگری
طنتطنيه مستقرگرديده و باالخره مشاور المملک به سمت سفير کبير ايران در قس

  ]١[].شد[معين  
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   پاريس صلح کنفرانس سفر از  قروغی  دمحمعلی روزانۀ يادداشتهای
١٩٢٠اوت    - ١٩١٨دسامبر   

 
سمت رئيس ديوان عالی  که ذکاءالملک  روزانۀ دمحم علی فروغی اين يادداشتها  

جزو هيئت اعزامی ايران برای راهيابی به کنفرانس صلح عازم را داشت  تميز
راهيابی به ذعلل ناکامی ايران دردرياداشتهای فروغی دربارۀ  .س شدپاري

الدوله،  کنفرانس صلح، داخل شدن ايران در مجمع ملل، روابط انگليسها با وثوق
عدم هماهنگی وبی نظمی بين رئيس الوزرا ووزارت و ١٩١٩قرارداد نهم اوت 

  .امورخارجه و هيات اعزامی بخوبی ديده می شود
  
    ] ١٣٣٧يزدهم ربيع االول سنۀ سه شنبه، س[ 

دوساعت و بيست دقيقه قبل از ظهر  ١٣٣٧سه شنبه، سيزدهم ربيع االول سنۀ 
من و مشاورو انتظام الملک وعبدالحسين . ازمنزل مشاورالممالک حرکت کرديم

] آدولف[ ويمس م،يشاه است نشستخان پسر مشاور در يک اتومبيل متعلق به  
و  یسيشوفر ما انگل. گريد لياتوموب آدِم مشاور در  ]یبهزاد[خان  ميو رح یپرن

] هارالد[و شوفرش از ماژر  گريد  لياتوموب. گرفته شده سياز سفارت انگل
. و اشجع السلطنه به ما ملحق شدند اکبرخان  یدروازه عل رونيب. لونبرگ است

نهار خوردن توقف  یو برا ميديرس امام  ینگيبه  ازظهربعد ميساعت و ن کي
ما را به منزل . حاکم ساوجبالغ است حضور پسر اعتمادالسلطنه  بياد. ميکرد

ما  ليغروب، اتوموب یحوال. ميکرد و حرکت  مينهار خورد. خود دعوت کرد
کرد متوقف  دايکه پ ینقص ۀبه واسط نيقزو  یشش فرسخ بيبه کفنده، قر دهينرس
که  ليدر آن اتوموب. ميماند چارهيما تنها و ب. بود رفته  شيپ گريد لياتوموب. شد

دو ساعت که . خان بودند ميانتظام الملک و رح و  یپرن ويرفته بود مس شيپ
 ندازنديما را راه ب ليهرچه خواستند اتوموب. شوفر آمد تنها با  ليگذشت آن اتوموب

که به  ميراه انداخت یسياکبرخان را با شوفر انگل  یعاقبت مشاور و عل. نشد
  خان در قهوه  ميو رح یپرن ويانتظام الملک و مس . کنندب یبروند و فکر نيقزو
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خان و  نيحضرات رفتند و من و عبدالحس یبار. بودند متوقف  یخانه دو فرسخ
 یاز حسن اتفاق خوراک. ميشب را صبح کرد لياتوموب  نياشجع السلطنه در ا

من سرد  یپاها یوب محفوظ بود ولخ لياگرچه اتوموب م،يماندن و گرسنه  ميداشت
ً يع نيزم ۀمنظر نجايتا ا. جهت بود نيزحمت من از ا بود و عمده  همان است  نا

راه  ۀجاد رسد،يو به نظر م. دروازه امامزاده حسن رونيطهران ب که در 
به  کتريبعض جاها نزد رود،يم یهمواره رو به مغرب و شمال غرب شوسه 

ً به همان شوديم کوه   یبعض نقاط سنگها. دروازه است رونيب ۀفاصل و غالبا
از  یفروغ یدمحمعل ۀروزان یادداشتهاي. شود یم دهيسبز و قرمز د کوه 
  ١صفحه ) ١٩٢٠اوت  - ١٩١٨دسامبر ( سيکنفرانس صلح پار سفر 

  
  ١٢٩٧و پنجم قوس  ستيب عاالول،يچهاردهم رب چهارشنبه،

تا  . ميمشغول کرد یدن چاخودمان را به روشن کردن بوته ها و درست کر صبح
شوفر   ۀبه عالو. آمد گريد ليظهر اتومب یحوال. مينشد و نگران شد یظهر خبر

هم همراه   یپرن ويآورده انتظام الملک و مس گريد یسيشوفر انگل کي ،یسيانگل
 یخوراک یايبقا . بودند دهيرانبد گذ یليمعلوم شد شب در قهوه خانه خ. آمده بودند

  . ميصرف کرد با هم ميکه داشت
. ميشد  وسيمعطل شده باالخره مأ یسلطنت لياصالح اتوموب یدوساعت برا بيقر

 لياتومب آمده در  نيکه از قزو یسيو انتظام الملک با شوفر انگل یپرن ويمن و مس
اشجع السلطنه  خان و  نيعبدالحس. ميديوقت غروب رس نيکوچک نشسته به قزو

 نيدر ا. برسانند کفنده  ۀانخانشان را به مهمبنا شد خود یسيانگل یميو شوفر قد
و  ديبود رس یبهمن  ۀنفر چابک سوار با چهار اسب که متعلق به ادار کياثنا 
  .بسته، بکشند یسلطنت ليآنها را به اتوموب ميگفت
مشاورالممالک هم آنجا . ميدارالحکومه رفت] به[و  ميآمد نيما به قزو یبار
از بابت عقب افتاده ها  نکهياز ا ريغ م،يسر کرد یشب را به خوش . بود

 سيالسلطنه گفته بود از طهران رئ ۀتلگرافخانه هم به مدح سيرئ. ميبود نگران 
. د تا دستورالعمل برسديتلگراف کرده است که توقف کن] الدوله وثوق[  الوزرا 
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حاضر  ۀدرهرصورت به واسط. شد که مسئله ازچه قرار است اليخ اسباب 
حرکت  توانست ميازرفقا فردا نخواه یحرکت وعقب ماندن بعض ليوسا نبودن 

  ٢صفحه   .کنيم
  

 ]ربيع االول [ شنبه ، هفدهم
بود اردو وهمه  دهيماخواب ليکه اتوموب یمحل یدرچند قدم سهايانگل چون
هم اصالح  گريد یلهاياتوموب. را از ِگل درآوردند لياسباب داشتند اتوموب قسم 
و  ميامامزاده هاشم نهار خورد کينزد. ميهر حرکت کردباالخره ظ. داشت الزم 
  . ميراه افتاد باز 

 نکهيومشاورالممالک به واسطه ا نميبب داشتم رشت را ليمن م چون
کند عازم بود در  نيخواست چن یو نم ميمنزل کن شانيمتوقّع بودند نزد ا  هايجنگل

اتو موبيل  آمده در رونيب یسلطنت ليواسطه ازاتوموب نيبه ا. توقف نکند رشت 
نزديک  تمام رفته رعترفتم به س وانتظام الملک بودند یپرن ويکه مس قنسول

  .ميديبه شهر رشت رسغروب 
راه به انزلی  سوگون وازآنجاويبه منزل مس ليکه ما را دراتوموب یپسران تيحکا
  .کردند تيهدا

گفت  . ميرسانکه تذکره ها را به امضا ب ميسوگون قنسول فرانسه رفت ويمس منزل
  . واسطه ممکن نشد نيبه ا. مختار فرانسه الزم است رياجازه وز

چون اتومبيل   م،يشد و نگران بود یم کيتار. مياز رشت حرکت کرد غروب
 یچراغ خود  یاو برا. ميديلونبرک رس لياز حسن اتفاق به اتوموب. نداشتچراغ 

قاطر افتاده  از  یقطه بدبختن کيدر . مياو رفت تيبه هدا. داد و جلو افتاد بيترت
بعد از آن . کرد خدا رحم . درو لياتوموب ريبود ز کيبود و ازهوش رفته، نزد

  . ميبدون حادثه آمد
 یانزل و سوار لتکه شده به  ميديرس انيچهار از شب رفته به غاز یعنينه  ساعت

ً رئ یالحکومه انزل بينا. ميرفت ذکره ت  سيکه معاضدالوزاره نام دارد و سابقا
منزل گرفته  ما  یبه او شده بود برا نيکه از قزو یخراسان بود به موجب اخبار
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  .ميديرانو شب را به طور متعارف گذ ميآنجا رفت. بود
از ابتدا تنگه . خوش گذشت یلينداشت، بلکه خ یمسافرت ما مکروهامروز

 تونيز یتا رودبار درختها لياز منج دروديبود ورودخانه سف ليدره منج و 
 یبعد هم از رستم آباد جنگل شروع شد و در سه چهار فرسخ. داد یم صفا 

 یزسب یچون زمستان است درختها برگ ندارد، صفا. جنگل تمام شد رشت 
در بهار . تمام سطح کوهها و تپه ها مشجر است. قشنگ است ارياما بس ندارد، 

راه همه بعد از جنگلها هم . هم سبز خواهد بود وهنگامه خواهد شد  نيزم
است  یگردش یمختصرمسافرت ازرودبار تا رشت انزل. باغستان است جا 
  .يیباغ باصفا در 

تفاوت   نيطهران و قزو هيبا سبک ابن یآن به کلّ  یاست، بناها یشهر قشنگ رشت
 یکوچه ها است اما  یخوب جائ یليآن خ دانيم یسبز. به اروپاست هيدارد و شب

است و آن هم  تر  زهياز رشت پاک انيو غاز یلانز. و ِگل است فيآن تنگ و کث
که صرف   انيازشباهت دارد؛ بخصوص غ شتريبه اروپا ب قشنگ است و

 یهستند صفا که در بندر هايو لتکه ها و کشت ايوجود دهنه در. است يیاروپا
. است یگردش خوب حرکت با لتکه هم . دهد یم انيو غاز یبه انزل یمخصوص
  .آرام است ايدر هوا صاف و  ميهست النيه ما در گموقع ک نياتفاقاً در ا

قبل  یاست، که چند ونيهما ديو متعلّق به مرحوم عم ميخانه که ما هست در
درخت  ینارنج هست به بزرگ یاز کسانش کشته شده، درختها یکيدست  به 

در اطاقها هر وقت در باز باشد . قشنگ است یليو نارنج فراوان دارد و خ توت 
 یمشام م هعطرنارنج و پرتقال ب یبو یبازار گاه درکوچه و نيهمچن و 

رطوبت در . رهياز عالم طهران و غ رياست غ یمختصر عالم مخصوص . رسد
کنار رودخانه ها سبز است و  یمثل سنگها وارهاياست که غالباً د یطور  یانزل

   ۴ - ۶صص . است ختهيسقفها سفال ر یعمارات با چوب است و رو. دارد خزه 
 

 ]ربيع االول[ دوشنبه، نوزدهم 
اسالم  اتحاد  اتيه یها رضاخان افشار که از کارکن رزايخان و م ابوالقاسمدکتر« 
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نبودم و  ها  اما من در مالقات آن. هستند آمدند و با مشاورالممالک مالقات کردند
 چيه ها با ما  تاکنون مشاورالممالک در کار. چه گفتند و چه کردند دانم ینم

 روزيد و  دهيرمز از طهران رس گرافتل کي نکهيا یره نکرده است؛ حتمذاک
 گريد يیجا در  اي) ٧ص(» .است امدهين انياز آن به م یکشف شده و با ما سخن

  : سدينو یم
 تيمامور  نيا یانتخاب مشاورالممالک برا گفت یم یپرن ويکه مس یقرار از« 

 د؛يآ ینم چندان از او خوششان  اه سيانگل نکهيا ۀواسط  بوده، به موقع یب یليخ
 شيشدن کش در موقع کشته  نکهيا ۀواسط  مخصوصاً به. طور نيها هم هم فرانسه

اقدامات الزمه  از آن سانحه  یريجلوگ یخارجه بوده و برا ريسونتاگ او وز
  )١٠ص(» .است ننموده و چون دولت فرانسه از او جبران خواسته رد کرده 

 
صحبت   چيقسم امور با ما ه نيها و ا ممالک درباب کاراست که مشاورال عجب« 

  )١٣ص(» .مثل مسافرت گردش است یو مسافرت ما به کل کند ینم
دور  ميخان وانتظام الملک قرارگذاشته بود نيحس رزايم و یپرن ويمس با

خودمان  تيرا راجع به مأمور یداريلژب آخر ۀجمع شده صورت جلس هم 
آمد   انياز طرف روسها به م رانيصدمات وارده به اکه گفتگواز نيهم .بنويسيم

بکنيد را انعنو نيا متحد بوده واگر شما با ما روسها گفت یپرن ويمس
به عمل آمد و  یباب مباحثات طوالن  نيدر ا. ديخواهند رنج فرانسويها

به اطاق ما آمد و کالم قطع شد  م،يکه ما مجلس دار مديمشاورالممالک فه ضمناً 
   ٢٣ – ٢۴صص  .  مينگرفت جهينت و 
 

  ] یالثان عيرب[، دهم  دوشنبه
ظهر مشغول آن کار  بيمن آمدند وتا قر دنيبه د هايرانيا یبعض صبح

و زنش با ما خدا حافظ  کردند  کايمختار آمرريظهر درسر نهار وز . ميبود
اصرارداشتندکه ما هم با  یليخ. روند یم یسيانگل یامروز با کشت چون 
چون  ممالکمشاور ال. ميبرس سيزودتر به پار نکهيا یبرا ميبرو یکشت همان 
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حرکت را  تقاضا کرده  ليالبحر فرانسه وسا ريام ازيپرن ويتوسط مس به 
حرکت  فياما از آن طرف تکل. بدهد وحق داشت یرأ ريينشد که تغ  یراض

  .شود  ريواقعاً د ميترس یو م ستين معلوم 
ً يدوربود، تقر یليخ. ميممالک رفتال فيبارفقا به منزل سبعدازظهر  یآباد اواخر  با

. ميرفت به اطاق مشاور . شب بود ميچون مراجعت کرد. شهر از طرف شمال
روزپنجنشبه  شده و  نيّ ببرد مع ديکه ما را با یمعلوم  شد کشت. بود هميپرن ويمس

 سيپار گريد  ۀگفت  پنجشنب یميپرن ويکه مس یکرد واز قرار ميحرکت خواه
شده و بعد از  ريد در هر حال . خواهد بود هيو سوم ژانو ستيوآن ب ديرس ميخواه

ازآن طرف  کنيل . ديرس ميشود خواه یدول متّفقه منعقد م نيانعقاد مجمع که ب
مشکل است  یقدر  ۀقيراحقيز ستيما را به آن مجمع قبول کنند هم ن نکهيا ديام

 نيا نکهيخاصه ا م؛يبدان ارب همان حقوق  دول متح یرا دارا ودمانخ ميکه بتوان
دول و دول  ريسا فيتکل نييتع آلمان است و  فيتکل نييتع یفقط برا ايمجمع  گو

 فهايآن تکل نييکه تع یکه در مجمع رود  یم یواحتمال کل. کوچک بعد خواهد شد
چندان در  مالککه مشاور الم نقدرهستيا . داشت ميخواه تيشود ما عضو یم
فکر و مذاکره در  شياز پ ديکه با ميکن یاظهار م هم که ما  یگاه. ستيکار ن ديق

در طهران و فرنگستان  ميدان یو نم ميخبر یب نجايا ما که  ديگو یکارها  کرد م
ازحاال   ميتوان یواسطه نم  نيمذاکرات به عمل آمده  و به ا چه واقع شده و چه 

ست اما  از آن ا حيحرف صح نياندازه ا کيتا . ميکن نيّ مع خود را  یخط مش
 زيگونه مذاکره و مشاوره در مطالب نکردن هم چ چينبودن وه به فکر چيطرف ه

 یوخدا چه م ديآ یم شيچه پ  مينيتا بب. دارد یدانم چه معن ینم است و  یبيغر
  .خواهد

زنهای مسلمين حجاب را موقوف کرده اند وصورتشان تماماً اسالمبول در
لباس  با  یرونداما لباسشان قدر یدها راه مدر کوچه  ها  مثل مر. استمکشوف 

 در سابقاًهم . ستيمکشوف ن یفرنگ  یمثل زنها سوهايتفاوت دارد و گ یفرنگ
 – ٢٨صص . حجاب را متروک داشته اند یعثمان یبودم که زنها دهيطهران شن

٢٧   
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  ]یالثان عيرب[  ازدهميسه شنبه ،  
نرفته  هنوز  کايمختار امر ريوز. مياناحتشام السلطنه مهم یعنيريسف امروزمنزل

 یکه م  یافتاده و از قرار رياو را ببرد حرکتش به تأخ ديکه با یو کشت یو کشت
خدا رحم  . و گول خورده است ديخواهد رس رهميد هم هست و یبد یگفت کشت

سرگذشت هم  گذشت هم  یواالّ هم بد م ميرفتيرا نپذ سهايکرد که ما دعوت انگل
  .کشت یما را  م  یپرن  ويسم یسر زنشها

 ۀبرترجم ودوجلد کتاب مشتمل  ميمنزل احتشام السلطنه خورد ینهارخوب خالصه
خوشوقت   یليخ. به من داد ديديو گزنوفن وتوس نيوآر اسيکتب هردوت و کتز

طالب بودم و  است؛ خاصه گزنوفن را که امسال   یخوب یهمه کتابها نهايا. شدم
    .نکرده بودم دايطهران پ
و   ميديرا د شيخان پسرها یساالرمعّظم و تق. مينظام السلطنه رفت ديبازد عصربه

 ميکرد در مسائل مذاکره  یبا مشاور الممالک اتفاق افتاد که قهراً قدر. ميمنزل آمد
از مقاصد  است که مارا  نيمنظورش عمده ا یپرن ويکه مس ميو او را متوجه کرد

 نيدر ا متوجه ساخته و  یائل  اقتصادومنصرف کند و به مس وسيمأ یاسيس
هم  یمبن زند که  یم يیو حرفها. ندازديب هايمورد هم ما را فقط  به دامن فرانسو

خشونت  شده  که با ما به  نياست حاال مسلکش ا بيو هم بر تحب فيبر تخو
سونتاگ  کشته شدن پر  ريخواهد تقص یو م ديرفتار کند و مشاور را جلب  نما

در  ميرفت سيپار وارد آورد و ما را بترساند  که چون به  رانيا تدولرا به گردن 
و . ميها متملّق  باش و نسبت به فرانسه  ميموضوع  با دولت فرانسه موافقث کن نيا

ً  دال کنفرانس در نظر  ما و شرکت در  تياستحقاق عضو یکه برا یليضمنا
   ٢٧ص . ميکرد انيب  ميداشت

 
  ]  یالثان عيرب[  زدهميس پنجشنبه،

خان به سفارت فرانسه در اسالمبول رفته  نيحس رزايبعد از ظهر با م...  
 کيو ساعت چهار به بندر رفته به توسط  ميکارت  گذاشت    Ametراليآم  یبرا
ما را حمل کند  ديکه با یشود به کشت یم دهيکه معموالًموش نام یبخار  قيقا
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ناصرهم   ريام. آمده بودند یخدا حافظ یبه بندر برا یريجمع کث هايرانيا . ميرفت
 یو سوار موش شده وارد کشت ميخدا حافظ کفت. به ما داد ینيريجعبه ش دو 
   ٢٨ص  . ميشد
  

  )١٩١٩ هيژانو(  ١٣٣٧  یالثان عيرب« ، چهاردهم  جمعه
آمدم   رونيچون ب. صبح ساعت نُه برخاستم دميبالنسبه راحت خواب شب
خان با مشاور  نيحس رزايم....ميخل داردانل بودشده و دا یمرمره ط  یايدر

 ميتوان ینم یپرن ويدر باب کار کرده بود، اظها کرده بود ما با حضور مس گفتگو 
ضمناً   . بدون حضوراواگربکنيم موردسوءظن می شويم یجلساتبکنيم واينجا کار

ر مختارو مأمو  ريباشوف که وز یتوپچ کيب مردانيمعلوم شد دراسالمبول با عل
مذاکرات کرده و طرح  دراسالمبول است گفتگو و  جانيمخصوص دولت آذربا

دولت  تيکند که تحت حما  یحضرت را اض ديشا نکهيا یحت. ختهير تيخصوص
خوب  نکهيدر باب ُکردها و ا حرف زده و  ادرعبدالق خيبا ش زيو ن نديدر آ رانيا

 یپاشا فيا شده است شرکرده و بن را بکنند گفتگو   رانيالحاق به ا یاست تقاضا
 ینم چيخوب اما چرا با ما ه اريبس  نهايا. است اقدام بکند سيُکرد که در پار

  .ديگو
و  و ضمناً خود او آمد  ميمذاکرات کرد ليقب نيعصربا حضور پسرش از ا وقت

به  . ديشده مذاکرات به عمل آ یدانند که جلسات یالزم م  انيپسرش گفت که آقا
حضور  که بدون  یگفت من که به شما  گفتم در کشت نيحس ارزيبه م یطور تند

 ميبرس سيپار تا  ديکن صبر م،يبکن یکار ديتوان جلسه کرد، نبا ینم یپرن ويمس
راست است اما چه  من گفتم . کرد ميخواهد بود و کارخواه  حدهيآنجا منزل ما عل

 یور او مکه با حض يیحرفها و   ميبکن یپرن ويبا حضورمس یضرر دارد جلسات
ً ا م،يو بشنو مييبگو ميتوان خالصه آنچه محقّق  . ميهم بکن آدم را امتحان  نيضمنا

اصالً  در فکر کار  ايکار کند   کيشر خواهد ما را  ینم اي مالکاست مشاور الم
  .کار کرد  ديبا شود که از حاال  یو ملتفت نم ستين

    ٢٩   – ٣٠صص . ميديابوخو ميگرف تماشا کردنماتويبعد از شام دو پرده س شب
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  ]      یالثان عيرب[شانزدهم   کشنبه،ي
  دهيخواب یليروز خ  نکهيا ۀشب هوا آرام شد و من هم  به واسط نصف
 ادداشتهاي نيشدم و خوابم  نبرد و مشغول خواندن گزنوفن و نوشتن ا داريب بودم 
قالب وقت ان در. وآسمان تفاوت است نيگزنوفن وافالطون زم نيو ب شدم 
چهار پنج  دين بايازپنجره داخل اطاق هم شدند و بنابرا ايدر یموجها هوا 

  .کنند دايارتفاع  پ ذرع  
 ويمس   ميرا هم امروز نوشتم که بعد  بده رانيا یداريصورت مجلس لژ ب ۀمسود

   ٣١ص . انشا کند یپرن
 

  ] یالثان عيرب[  ستميب پنجشنبه
 یقدر رفته  رونيبه عجله  ب  (Station la Loche) طلوع آفتاب درالرش کينزد

خوب  حرکت ترن  ۀشب به واسط.  ميو باز راه  افتاد مينان و کاکائو خورد
انشاءهللا  . خوب و آسمان صاف و آفتاب است یليامروز صبح هوا خ. دمينخواب

عرض راه  همه جا در . دواقع خواهد ش یو گشاده دل  یبه خوش سيورود به پار
. بسته خينهرها  اغ  و جنگل، اما هوا سرد است و آبها در کنار مزرعه است و ب

با صفاست،  ابانيب نيا شود، با وصف  یواگن هم متصل منجمد م ۀشيبخار آب ش
وزن و فرزند کردم و  خانه   اديکم کم  یحال نيدر چن. بهار چه هنگامه باشد  ايآ

  »..آمد اديکه محراب به فر  ترف یحالت« .ستميگر
و  ممتازالسلطنه . ميشد سيپار] راه آهن ستگاهيا[وارد گار مياعت نُه ونس خالصه

استقبال  اند به  سيسفارت پار یکه ازاعضا رخانيپسرش وپسرمشارالسلطنه وام
 کيهرکدام  خان  نيحس رزايو م ريمن و وز. آورده بودند لياتومب.آمده بودند

ماک  ابانيخ در  ميد رفتکرده ان هيته یو به مهمانخانه که برا مينشست لياتومب
 Avenue  Mac Mahon :آدرس آن است. ماهون ومهمانخانه ماک ماهون است

مرکز دور  است،  اما از  یپالس دولتوال است و خوب محله ا کينزد    29
آمده ،  سيپار خان شارژدافرواشنگتن هم برحسب احضار به  یقليعل. است

که هنوز  یصورت آمده، در  ئتيه تيکند به عضو یال مياما خ. حاضرشده بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٧٨                                                                      ٤ج

  

  

  

 م،يبدان ندهيخودمان را نما ما  ديبا ديگو یاو م. ستيبند ن يیجا یخودمان رو یپا
  ٣۵ص . خواهند ندانند یخواهند بدانند م یانها م

 
  ] یالثان عيرب[  و سوم  ستي، ب کشنبهي

ه ک  یکند و از وقت یکار نم چياست که مشاورالممالک ه نيا ريکدورت اخ مطلب
چون  است و  رهيامور خارجه و غ ريهمه منتظرمالقات وز  ميشده ا سيوارد پار

رود و  در  دانياز م یهم شده و اتمال  دارد بزود وسيملول مأ دهيبطول انجام
  سيرئ امروز در ضمِن راپرت  . خاطر است یاسباب نگران یليوضع او خ

  ٣٧ص .  راندبگذ ريخدا بخ. ميالوزرا اشاره از وضع  و حال  او کرد
 
  ] یالثان عيرب[ و پنجم   ستيسه شنبه ،  ب  

 مينمود هم  سيو تاعصر پاکنو ميرا تمام کرد حهيال ۀمشغول کار شده ترجم صبح
 ويعصرمس امروز . ميموارد هشت گانه را هم به فرانسه درست کرد ۀو ترجم

نزد است  یمحترم و مرد  هيشرق راموريفرانسه مد  ۀگو که در وزارت خارج
  .ندبک ريمالقات وز رياز تأخ یمشاور آمد که عذر خواه

  ٣٧ – ٣٨ ص
 

  )   ١٩١٩ هيژانو( ١٣٣٧ یالثان عيو ششم رب ستيب چهارشنبه،
به   رانيا یاعزام ئتيه یاصل سيرئ[مشاورالممالک . ميمشغول کار بود صبح

را  فطر یب گفته بود دول . گو نقل کرد ويمالقات خود را با مس تيحکا] سيپار
هم  رانيا یکارها بود و در  دياما در مجمع ملل خواه دهند یدر کنفرانس راه نم

 یکاغذ. نخواهند کرد  یميتصمشما  یها که بدون استماع حرف ديداشته باش نيقي
ام و وعده  حرف زده  ها یسيبود که من در لندن با انگل دهياز عالءالسطنه رس

جهت  نيالسطنه از ا ممتاز . دت بکنندمساع رانيا تياند که در قبول عضو داده
قانع  شوند، یقبول نم  طرف یاند که دول ب که جواب داده نينکرده و هم یکار

 لينوشته بود که اگر م در باب رفتن مشاور به لندن هم  نهطلعالءالس. شده است
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 نياما ا اند، سيمهم در پار اگرچه رجال . کنم ايرا مه نهيزم نجايقبالً ا ديبا ديدار
 یحضوراً قرار سيطنه به پارلعالءالس قرار شد بعد از آمدن . است ديهم مف دنيد

  .داده شود
کرده  گردش یوقدر دميخر هناريازظهربه لووررفته عصا واسفنج وپ بعد

فرانسه  تئاتر  گرانياز باز یکي[بعد از شام به تئاتر سارا برنار . نمودم مراجعت
    ٣٨ – ٣٩ص .  کردند ینم یچندان خوب باز. ميرفت] در آن دوران

  
    یالثان عيو هفتم رب ستيب پنجشنبه،

] سيپار به  رانيا یاعزام ئتيه یاز اعضا گريد یکي[خان  نيحس رزايم صبح
صحبت کند که  شده رفته بود و بنا بود با او  سيکالدول که تازه وارد پار دنيبه د
هشتگانه  حيلوا  بيرتمن مشغول ت. ها بدهد يیکايروابط ما را با امر بيترت

الوزرا  سيرئ طهران  زاما ا. شدم] در کنفرانس صلح رانيا یها خواسته[
شده  دايپ اتينظر  یچون بعض دينکن یاقدام ئتيه یتلگراف کرد که در کارها
ً از قرار اظهار . فرستاد ميکه بعد دستورالعمل خواه  نيعالءالسطنه، ا ضمنا

الوزرا رفته و احتمال   سيزد شاه و رئدر طهران ن سيانگل رمختاريروزها وز
چه خبر  دانم ینم. بگذارند  ريخدا به خ. آن باشد جهيتلگراف نت نيدارد که ا یکل

از چه  بيترت نديگو ینم چيه و  دياقدام نکن نديگويعجب است که اجماالً م. است
ً احتمال کل. ميکن  ارياخت یاصالً چه حالت ميقرار است تا ما بدان  دارد یضمنا

  .        کرد ديچه با ميندان  چيمطرح شود و ما ه بيعنقر رانيمسائل ا
قسمت  ضمناً . بود یرقص و آواز و مسخرگ. ميرفت  Apollo از شام به تئاتر  بعد
 یقدر اما . دنديرقص یو م دنديپوش یم نيمشرق زم هيشب یها از آن لباس یمهم

   ٣٩ص . کردند یم یحجاب یب یاديز
 

      یالثان عيهشتم رب و ستيب جمعه،
کارها که در مشاورالممالک به طهران تلگراف کرد. ميکارکرد یقدر صبح

 یبعد از نهارو چا. گذرد یکه وقت م ديدستور را بده و زودتر تعجيل کرده
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اسم  کايامر جمهور  سيمنزل زن رئ ميخان رفت نيرزاحسيو مرمختاريوز با 
   ۴٠ص ...   کنند يیرايکه بعدها از ما پذ ميرا ثبت کردخودمان 

 
           یالثان عيو نهم رب ستيب شنبه،
است   یا حهيمنظور ال[رانيراجع به استقالل ا حهيومن ال ميمشغول کاربود صبح

 ئتياعزام ه  یشده بود و هدف اصل ميتنظ رانيا یارض تيکه درمورد حفظ تمام
ازخاک  سينگلا دول روس و  یروهايدر جهت خارج راندن ن سيبه پار رانيا
ها  دولت نيتوسط ا رانيا  یازاراض يیها از کاسته شدن قسمت یريو جلوگ رانيا

سابق را که که راجع به   ی حهيال سيبعد از نهار پاکنو. کردم هيرا ته.] بود
که  یبارب ويعصر مس . در قبول شدن در کنفرانس است نمودم رانيا تيحقان

 نيرزاحسيبوده و با م رانيا در  راً يو اخ  Le Journal   است در روزنامه سندهينو
که  يیها مقاصد خودمان و مساعدت در خصوص  یآمد و مدت نجايخان آشناست ا

 یاو در روزنامجات وقت دهيبه عق. ميکرد صحبت  ميمتوقع سياز روزنامجات پار
از وقت اگر نوشته  شيچون پ. باشد رانيا  ینوشت که موقع کارها یزيچ ديبا

  .        مطلب هم ُخنک است و بعد تکرار  شود یمشود فراموش 
 ليوک ] دولت فرانسه در کنفرانس صلح ندگانياز نما یکي[کلونه  وياز آن مس بعد
داخل   خواهد یم رانيا نکهيو به عنوان ا ميصحبت کرد یبا او هم مبلغ. آمد

طالعه کند م و بنا شد  ميداد ميکه حاضر کرده بود یا حهيو ال ميکنفرانس باشد نمود
   ۴٠ - ۴١صص  .  دهد بيرا به کنفرانس صلح ترت رانيا ندهيو عرض حال نما

 
  ]یاالول یجماد[  ۵،  جمعه 

ما غذا زيم یپهلو یمهمانخانه دخترقشنگدر خان یقليظهر به اتفاق عل کينزد
  هم نسبت به ما  يیاست و دلربا حيمل یليخ. جاست  نيمنزلش هم هم. خورد یم
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و من او را متوجه   ختهير یاو آشنا شده  و طرح دوست کند و کم کم مشاور با  یم
  .است جاسوس  باشد ممکن   نکهيکردم  به ا

 ۀخارج ريبلفور وز] مزيآرتور ج[و بعد با   یجمهور سيخانم رئ باامروز مشاور 
 رانيدولت ا نکهيکرده بود از ا یخوشوقت بلفور اظهار . مالقات کرد سيانگل

 یرخواهيو اظهار خ دهد یطهران قرارو مدار م در سيمشغول است با دولت انگل
اند  ما تلگراف کرده هطهران ب نکهيا یمعن شود یمعلوم م حاال . کرده بود رانيبه ا

سازش کنند  ها سيآنجا با انگل خواهند یم شود یمعلوم م. ستيچ  ديدست نگاه دار
باشد و خدا  ريمملکت خ یشاءهللا برا ان. ديکه چه بکن دهند یخبر نم و به ما هم 

با  دياين رهيدا یدر کنفرانس صلح مطالب رو نکهيا ۀبه مالحظ ها سيانگل کند 
 نيخائن نکهيو به منافع مملکت سازش و موافقت کنند، به شرط ا رانيا دولت 

در  رانيندارند مسئله ا ليم ها سيانگل نکهيدر ا. ندهند گرانيرا به د کاله ما 
 .ميا ملتفت شده نجايفقره را ا نيو ا ستين یمطرح شود حرف کنفرانس 
کرد   یاطاق مشاوررفته با او صحبت م هيازظهرکه دخترقشنگ همسا امروزبعد

 یليخ»  ...نبردم هرگز حسد « :شعررا نوشته به او دادم نيکارت خود ا یمن رو
  .از موقع داشتن  شعر خوشش آمده بود

  ]»یوصال یاال بر آن که دارد با دلبر/یو مال یبردم بر منصبهرگز حسد ن[ 
  ) ۴۵ص(  »یسعد« 

 
  ] یاالول یجماد[  ۶،  شنبه
 هاييکايامر  ۀخان به ادار نيحس رزايخان و م یقليظهربه اتفاق عل کينزد
 نيمأمور  ئتيکه از اشخاص مهم ه    Mesisمالقات دکتر یبرا   Hotel Crillon در

 نانياطم  یليو او خ ميمسبوق ساخت رانيو او را از اوضاع  ا ميرفت کاستيامر
در  یميتصم  رانيبه ا مراجعهمساعدت خواهدشد و بدون  رانيداد که با ا یم

  .او نخواهد شد ۀبار
به  خان و انتظام الملک  نيحس رزايبعد به اتفاق م. نوشتم زيچ یاز ظهر قدر بعد
 یانجا چا و مياست رفت سيانگل ۀخارجامور ريکه وز نگيخانم مسترلنس يیرايپذ
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 بيترت خان هم آمدند بعد ازشام  یقليمشاور و عل. ميو مراجعت کرد ميخورد
به  ميکرده ا که تاکنون  استباط  را یمطالب انکهي یبرا ميبه طهران داد یتلگراف

ً مشاور شرح. ميآنها بفهمان رجال  و فساد  کهايازاوضاع  طهران وانتر یضمنا
 نيّ خودم مع یهمراه  یگفت من شماها را برا یاست که م نيمزه درا .کرد انيب

  .بودايض ديجمله س کردم و وثوق الدوله  صورت چند نفررا داده  بود که از 
  ۴۶ص  
  
  ] یاالول یجماد[ هفتم  کشنبه،ي
به  خواست یکنفرانس ازچاپ در آمده مشاور نم تيعضو یتقاضا ۀحيال  

خان  نيحس رزايمن و م. طهران دستور داده شود بدهد، به انتظارازکنفرانس 
طهران  کند و به  ميرا تقد حهيوباالخره قرارشد ال ميدوره اش کردوانتظام الملک 

اوضاع  بعد از شام باز با مشاور از .... ميو چنان کرد نيهم تلگراف کند که چن
السلطنه در  صمصام  ئتيه یميمعلوم شد بعد از تصم. ميطهران گفتگو کرد
 یکرده اند برا که شاه را کوک  یو عهود از اشخاص ازاتيخصوص الغاء  امت

وثوق  ليبرخالف م چگونه  نکهيمشاور بوده است و از ا نه،يمعزول کردن کاب
 ليقب نياست  و از ا کرده  نيّ مع تيمأمور یبرا رااور شاوشاه م ۀنيالدوله و کاب

   ۴٧ص . صحبتها
 

  » یاالول یجماد[ ، هشتم  دوشنبه
درموقع  کرد که  دياز مشاور تنف یليخ. بعد از ظهر به منزل ممتازالسلطنه رفتم  

رفته بودهم  بالفورکه  شيچنانکه پ. زند یبزند نم ديکه با یکند وحرف یکار نم
بالفورگفت سفارت ما   نکهيا یو کنفرانس باشد نزد و حت رانيکه راجع به ا یحرف

 ليگفتگوها از چه قب نيکه ا  دينپرس  چيهبا دولت شما مشغول گفتگوو قرار است 
حق داشته باشد اما خود اوهم  اندازه ممتازالسلطنه  کيتا  ديخالصه شا. است

ً مفتّن است و م یليخ . ماها را هم به هم بزند ۀانيخواهد م  یخود خواه و ضمنا
. طور نيمشاورآن طور، ممتازا. ميا گرفتار شده  یحال نيخالصه ما در چن
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. و طهران هم آن طور  ستين قيافکارش عم خان هم بچه است و  نيحس رزايم
  ۴٧ – ۴٨صص  . کند ريخدا عاقبت ما را به خ

 
  ] یاالول یجماد[  شنبه، نهم  سه
 ميبود است که با آنکه مشاور را وادار کرده   نيکه اوقاتمان را تلخ کرده ا یزيچ
دارد و   ینگران سهاينگلشده و از ا مانيرا بدهد باز پش تيعضو یتقاضا ۀحيال

وقت از  تا آن  نکهيا ديکرده است که تا روز شنبه معطل کند، به ام دايعذر پ
 ميصحبت کرد خان و انتظام الملک  با هم  نيحس رزايمن و م. طهران خبر رسد

انتظام الملک باهم   خان و  نيحس رزايمن و م. به طهران خبر رسد یکه تلگراف
  ميبعد فکر کرد.  ميبکن الممالک  یبه طهران به مستوف یکه تلگراف ميصحبت کرد

معطل  نجايکه ما ا  ميکن  ديتهد الوزرا کرده  به او  سياول به خود رئ یکه تلگراف
. ميکار را بکن نيامروز مجال نشد ا اما  . شود یاو م جهينت تيو مسئول  ميا شده

مشغول   المياما من  خکرد،   هيته ديبا خسارات را  ۀمطالب يۀال نديگو یرفقا م
  ۴٨ – ۴٩صص . مجله است ۀمقال يۀته

    
  ] یاالول یجماد[ دهم  چهارشنبه،

مجله را تمام نکنم  ۀاما من تا مقال م،يخسرات مذاکره کرد يۀدر خصوص ال  
چون  ديالوزرا رس سيرئ از یامروز تلگراف. شوم یکارمشغول نم نيا به 

 ايگو. چه نوشته بود ميدينفهم  یخارج یبود در خصوص مستشارها مغلوط 
اما . ميريبگ   نيمستخدم گريندارند ما از دول د ليم سهايبود که انگل  نيمطلب ا
اما   م،يخوشحال شد یليخ. ديبکن یمواد هشت گانه نوشته بود اقدام فور در باب 

  .افتاد ريهفته کار ما به تأخ کي اقالً 
 ميديخر شب و فوکل و کراوات  راهنيرفته پ رونياز ظهربا انتظام الملک ب بعد

.  دارد یمهمان ممتازالسلطنه امشب  . ميو آمده لباس عوض  کرده به سفارت رفت
 سيکه رئ نيبو  نيفرانسه و فرانسوا آراگو و فرانکل ۀيبحر ريو وز هيرماليوز
 کايمختارآمر  ريوز زن و  نفرو چند  تيهر ويمجلس است ومس ۀخارج ونيسيکم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٨٥                                                                      ٤ج

  

  

  

واقع  نيبو  نيفرانکل یپهلو خصوصاً من .  ميخوب کرد یصحبتها .مهمان بودند
گفتگو کرد صحبت  ديبا رانيا خارجه درباب  ونيسيبا کم نکهيشدم، در باب ا

دارند و دلشان  اتينظر  هيسور چون  فرانسه ها در . مساعد بود یليخ. ميکرد
 ميخواه هياهمس رانيبود که با ا نيا باشند، نظرش  تصّرفخواهد تا موصل م یم

کردم و  قرار به  قشيمن هم  تشو . ميشد و الزم است روابط  خوب داشته باش
  ۴٩ص . مالقات شد

 
  ] یاالول یجماد[ شنبه ، شانزدهم  سه
.  نوشته بود خواندمخسارات  ۀرا که مشارالممالک درباب مطالب حهيازظهرال بعد

. ميکرد نوشتن  بيتخان مباحثه درباب تر یقليوانتظام الملک وعلبا عاليی 
که  را هم  رتیاصرار دارد که خسا. ندارد یپلماسيوجه د چيکه به ه يیعال
 تيرعا ما  ديکردم که فعالً  با حيمن تشر. ميسيبنو ديبه ما وارد آوردند با سهايانگل
هم  سهايانگل آن وقت هرچه از  م،يتا درکنفرانس قبول شو ميرا بکن سهايانگل

  ۵٣ص  . را درست کنم  حهيخره قرارشد من الباال. مييگو یم ميزاريب
 

  ] یاالول یجماد[ شنبه ، هفدهم  چهار
که ترتيب   کردم یخان گفتگو م نيحس رزايوزه با انتظام الملک مردو نيا  

خيلی از انگليسها که  ميکن یبه طهران داده شودکه اوضاع را به آنها حالتلگرافی 
به ترتيب داده  تلگراف را هم. ندازندينخود را به دامن آنها  مرعوب نباشندو

   ۵٣ص..خودمان بکنيم ديکه شا ميکن یاما او مخالف است وگفتگوم. ميمشاورداد
  

  ] یاالول یجماد[ شنبه، بيستم 
 یبدبخت فقر و . هستند ستيبلکه آنارش ستياليافکارسوس یاروپا گرفتارترق دول« 

مخصوصاً  . شده استجات مشکل  از عمله یريشده و جلوگ اديز یکاريو ب
عساکرشان از  اند و  خورده یتودهن یليخود خ یريجهانگ االتيدر خ ها سيانگل

   )۵۶ص(» .اند دهيامتناع ورز هيرفتن به روس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٨٦                                                                      ٤ج

  

  

  

  ] یاالول یجماد[ چهارشنبه، بيست و چهارم 
 
. بود اينجا غفارخان. بود مهمان و نبود حاضر شام سر در امشب مشاور«

 صوت عکس درست. کرديم خود مأموريت و مملکت کار در زياد های صحبت
 ضمنا و شوند متفق هم با احزاب که قديم های حرف همان و است ناصرالملک

 حرف. بيندازد انگليس دامن در را خود بايد ايران که پخته را او خوب که فهميدم
 اين بدبختانه. کنند کار اتفاق به بايد طهران و شما هيئت اين که بود اين صحيحش

 با خواهند می ها انگليس طهران در شود می استنباط که قراری از و شود نمی مه
. بيايد کنفرانس در ايران مطلب نگذارند االمکان حتی و کنند تمام را کارها دولت
 )۶٠ ص(» .است نکرده اعتنايی ما شأن به پاريس در حال به تا هم کسی

 
  ]  یاالول یجماد[ هفتم  ستيب جمعه،

کنفرانس  جواب  از  دنيخبر از طهران و دستورالعمل و نرس دنيسنر ۀواسط به
. کنند یچه م در طهران  ها سيو انگل شود یچه واقع م ميدان ینم.  مينگران هست

مشغول  شتريب و به نظرم حواسش  کند ینم یمشاور هم که جز چرت زدن کار
را چرا  حيوال که  کند یبه ما مالمت م یمزه دارد که گاه. است شيّ تفّرج و تع

و کار  ميهست حيلوا کردن  تمام  یما مامور و موظف برا نکهيمثل ا. ديکن یتمام نم
  )۶٣ص(» .ندارد گريد یاست و معطل حيمنحصر به لوا

 
 االخره یجماد ۀشنبه ، غرّ  سه
 عيتشج به طهران بکند و طهران را   یکه تلگراف مياصرارگردن مشاور گذاشت به

 یم سهايانگل کند و از  یفوق العاده مالحظه م. ديبنما و دعوت به اتفاق با ما
 نجايخان که ا غفار . است یبيغرزيازعالء السلطنه هم چ دنيخبر نرس. ترسد

برسد که مشاور   دو روز بعد از عالء السلطنه خبر  یکيآمده بود مترقب بود که 
نه  که عالء السلط شود  یمعلوم م. وغفارخان برگشت دينرس. به لندن برود

مطلب از  ستيمعلوم  ن مسافرت مشاور را بسازد و  ۀنينتوانسته است در لندن زم
 سيبه پار سيصدراعظم انگل . گذرد یاز آن طرف دارد موقع م. چه قراراست
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 یکند و کارها یاروپا م هم مراجعت به  کايآمر یجمهور سيرئ. برگشت
حرف  یبرود و با کمشاور کجا  حال  نيدر ا. شود یم ريکنفرانس به شدت در گ

 بزند؟
سرما را گرم کنند  هايحقّه باز نيخواهند به هم یم سهايهرحال انگل به
ً ناصرالملک هم درا. کنفرانس تمام شود تا  کند  یم یبيغر یباز انهيم نيضمنا
که  سر او باشد  ريعالءالسلطنه هم ز ديو ترد یاست که سرگردان نيگمان من ا و 
عالءالسلطنه  و  ندازديب سيرا در دامن انگل رانياهست  یخواهد به هر نحو یم

به  دميغفارخان را که د . او مقهور است یاست در مقابل حقّه باز یريکه آدم فق
. از او پخمه تر باشد کنم  یعالءالسلطنه گمان م. خر ناصرالملک است یکلّ 

. ظهر خواب است کينزد تا . خالصه مشاور هم که ماشاءهللا خر وامانده است
 ايکند  یکشد و فکر م یم گاريس  ايخواند  یم یسيدرس انگل اي زديخ یبعد بر م

. و تئاتر یوعصر گردش و مهمان طور  نيبعد از ناهار هم هم. مختلفه یکارها
 یبرا نجايکند که من در ا ینم اليخ  چيکند و ه یخود چه فکر م شيدانم پ ینم

 رزاياگر من و م. بکنم ديبا یمقصود اقدام موفق شدن به  یآمده ام و برا یکار
کار تا به حال نشده  چيه ميکرد ینم يیوجو خان و انتظام الملک جنب  نيحس
آمده کرده  یما آنچه از دستمان بر م یاست ول نشده  یاگر چه حاال هم کار. بود

کوک است از  یليکند و خ ینم یهم جز ادعا کار از آن طرف ممتازالسلطنه . ميا
مرد را  نيکه ا مييگو یهر چه هم به مشاور م. ندارد ما شرکت  یدر کارها نکهيا

 یبيلجوج غر. رود یبمالد به خرجش نم رهيسرش را ش کند و اقالً  ینگهدار
قبول  ميگذار یم شيپا شيکه پ یو راه ميزن یکه م یحرف غالب اوقات . است

  ۶۶صفحه .   دارد یبيغر  inertie  ۀيکند و گلّ  ینم
 

  ١٣٣٧االخره  یاددهم جم پنجشنبه،
که در  يیکاينشان داد از کلنل هوس امر یممتازالسلطنه کاغذ امروز

 رانياست که به سفارت ا لسونيمجمع ملل قائم مقام مستر و ونيسيکم  استير
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جلسه  کيدر  طرف یدول ب ريرا دعوت کرده که با سا رانيدولت ا نوشته و 
که  یجوابدر سر. ديفکار نمامجمع ملل تبادل ا حهينشسته در باب ال  یررسميغ
خودش  رخارجهيوز ديفوراً گرفت که با خان یقليعل. شد یليهمهمه خ نوشت  ديبا

الملک و مشاور  من و انتظام. هم فوراً قبول کرد خان نيحس رزايم. سديبنو جواب 
 وسد؛يسفارت بن ديو جواب را با شود ینم نيکه ا ميکرد یهزار زحمت حال به 
دولت در کنفرانس  ندهياست و نما سيپارکه در  رخارجهيوز که با دينگو  یول

را  االتيخ نيا خان یقليعل. مذاکره کرده و مامور به قبول دعوت هستم است 
کردن هم  یحرف حال. پندارد یم یکار محافظه هايو به اصطالح طهران  یمهمل

است  ديدر هر صورت ام. خورم یواقعاً من خون دل م. رساند یبه لب م که جان 
  .وارد مجمع ملل شود کم کم رانيا که 
است  نيکشف شد و آن ا یمطلب مهم. ميُکرد بود یپاشا  فيمهمان شر شب
و امور خود را  افتهياند که استقالل  کرده دواريُکردها را ام ها یسيانگل که 

  مهيضم خواهند یرا هم م رانيکنند و کردستان ا ها یسيبه انگل محّول 
حاکم گماشته شده از  یعني[ رانيا تهيکنند؛ منتها انکه اسم سورن یعثمان کردستان 

به آن بدهند و مشاورالممالک احمق در مذاکرات خود ] تيدر آن وال رانيا  یسو
کرده بود ُکردها حاضر  اليخ دهينکته را نفهم نيا پاشا فيُکردها و شر با 
. نظر من آورد شيپ یبيفقره منظره غر نيخالصه ا. شوند رانيجزء ا اند  شده

 موارد ريخصوص و سا نيکه در ا يیها یقصانبگذارند گربه ر ريخ خدا به 
  ٧١- ٧٢صص .  بکنند رانيا یبرا انگليسی ها 

 
  االخره     یچهاردهم جماد دوشنبه،

ميرزا حسين وعالءالسطنه و صبح مشاور. ميکرد مطالبه خسارات راتمام حهيال
و مشاوره  عالءالسطنه را بشنوند  یها صحبت انتظام به اطاق من آمدند که خان و

ً يتقر. کنند با ما موافق  کرد ه طهران  یکار ديگذشت که با نيتمام وقت ما به ا با
. نشد ميتجاوز کن مرحله  نياز ا مياستو هرچه خو رود ینم شيباشد واال کار پ
انم  گم. خود ندارد  از   يیفکر  و را.  شباهت به پدرش دارد یليعالءالسطنه خ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٢٨٩                                                                      ٤ج

  

  

  

ضمناً . آموخته است همان است که از ناصر الملک  ديگو یاست که آنچه م نيا
ً يحق. اند او را خوب ماالنده ها یسيانگل  رانيچگونه کار ا ها پلماتيد قسم  نيبا ا قتا

  .رديصورت بگ
ضمناً  . ميمجمع ملل گفتگو کرد ۀحيازظهر باز ممتازالسلطنه آمد و در باب ال بعد
 ونيسيکم بکند که ممتاز السلطنه به  یش  و خروش دارد که کارخان جو یقليعل

.   مشاور برود صحبت کرده است که بلکه  خود   هاييکايمجمع ملل نرود و با آمر
  ٧۴ص 

 
  االخره     یشنبه، پانزدهم جماد سه
شب  . دميضمناً چند جلد کتاب خر. رفته گردش کردم رونيازاتمام مذاکرات ب بعد

 نياما ب  م،يريبگ ها یسيکه مستشار از انگل ميکرد ميو تصم ميشستبعد از شام ن
پول اگر  در باب . ميکن اريدهند اخت حيها ترج هرکدام را که آن کايفرانسه و امر

بخواهند  قهيوث که فقط گمرکات را  یدر صورت ميها قرض کن باشند که از آن ديّ مق
آهن را که به جنوب  خط  کيکه  ستين قهيآهن هم مضا در باب راه. ميندار یحرف

دست از سرما  نکهيا ها مشروط است به  مساعدت نياما ا. ميها بده برود به آن
 تيفيک نيو به ا . بردارند و در کنفرانس با مقاصد ما موافقت تمام بکنند

گفتگو کند و او را  هم متقاعد شد که به لندن برود و با لرد ُکرزن  لطنهعالءالس
چشمم نه از عالءالسلطنه  اما من . ديمالقات کرده سازش نما حاضر کند که با ما

ً حدس م. ها یسينه از انگل خورد یآب م اگر بنا شود  ها یسيکه انگل  زنم یضمنا
ص .  دهند حيرا ترج کايما امر  یباشند برا ريّ مخ کايمستشار فرانسه و امر نيب

٧۵  
 

 ]جمادی االخره[چهارشنبه، شانزدهم 
ً  هوس کلنل طرف از شده، مؤثر هم انخ عليقلی اقدامات  برای دعوت مستقيما

 اما شد منگ ممتازالسلطنه و آوردند مشاور جهت ملل مجمع کميسيون در فردا
 . نياورد خود روی به چيزی

وزارت   یو رؤسا هيبحر ريوز گيل ويامروز نزد مس گفتيپرن وياز شام مس بعد
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فرانسه در  منافع  یو حت رانيبه ا سهايانگل یخارجه فرانسه رفتم  و از مخالفتها
 سهايکنند و انگل خواهند با فرانسه کار  یم هايرانيا نکهيگفتگو کردم و از ا رانيا

بده   ادداشتيبه من   مسئله را کتباً  نيبه او گفته  بود ا گيل ويو مس. خواهند ینم
  ۀديود عقحاضرکرده  نوشته ب  یادداشتي نيخارجه گفتگو کنم  و بنابرا ريتا با  وز

اين است که فرانسه بايد مشاور الممالک را تقويت کند و در عوض  من
 بهرا که  رانيا یغرب یشرق راه آهن   ازيبدهد و امت رانينظام به ا یمستشاربرا

 تيچون شما عضو مأمور مشاور گفت . رديشود بگ یبندر اسکندرون  منته
صبر کرد، چون هنوز ما  ديبا و  ديبده ادداشتي ستيحاال صالح ن ديهست رانيا

معلوم شد . بود شبيمذاکرات د مقصود او نظر به . ميسرشاخ نشده ا سهايبا انگل
 رانياند که به دولت ا دهخواهش کر دو روزه   از دولت فرانسه  نيهم سهايانگل

حاال کم کم . درايران منافع مالی دارند خودشان نکهيا یندهد، برا هيمستشار مال
 رانيکه هنوز دولت ا یدرصورت. کنند یکارمانگليسها چطور معلوم می شودکه 
گفت  یم یپرن ويو مس ميندار نانياگر چه اطم. نخواسته است مستشاراز فرانسه 

. است بيهم غر نيباشد ا نيفرانسه خواسته است واگرچن سفارت وثوق الدوله از 
 صص. بکندخدا تمامشان . ميبکن یگذارند ما کار ینم سهايبازانگل به هر حال 

٧۶   -٧۵ 
 
  االخره     یجماد  ستميب کشنبه،ي

 نيحس  رزاياصرار دارد و م یپرن ويمس. ميبارر نقشه کش رفت ويآنجا نزد مس از
شخص  را   نيهمراه شده که ا یاليو خوش خ یرتيبص یب  یخان هم  از رو

 رانيدولت ا کند و  نيتلفق نيسابق  ینقشه ها یاز رو رانيا ۀنقش کيوادار کنند 
چون حضرات  و  ميکرد گفتگوبارر  ويباب با مس نيدرا. کند یدر طبع آن همراه

 نيندارد و ا دهيفا کار  نيمن به آنها بفهامانم که ا ستيفمهمند و ممکن ن ینم زيچ
 یگريو الابال یديق حمل به  راينخواهد داشت مخالفت هم نکردم، ز یتينقشه اهم

 یفقط قدر. نخواهد بود نباشد مضر  ديگر مفنقشه ا نيا یوانگه. من خواهند کرد
  .شد اهدپول صرف خو
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 یاقدام  هاييکايکه درکارامر دهيکه از طهران تلگراف رس ميمراجعت مطلع شددر
. برسد تا تلگراف مفصل ما  ديکند و صبر کن یکه وضع را خطرناک م دينکن

نخواهند  و   را خوب  رام کرده اند   هايحضرات طهران سهايشود انگل یمعلوم  م
  )  ٨٢ص .( ميبکن یگذاشت  ما کار

  
      ]االخره یجماد [چهارشنبه ، بيست و سوم 

 رفته کتابخانه به نهار از بعد و خواندم روزنامه برخاسته دير خيلی صبح«
 که کتابی جلد سه از جمله از. گرفتم بودم داده سفارش که هايی کتاب از بعضی
 هم راه بين در. گرفتم بود شده پيدا جلد دو بود داده سفارش خان عباسقلی ميرزا

 به يافتم، رودخانه کنار در آراگو فرانسو  populaire Astronomie دوره يک
 من برای ها کتابفروشی جلوی و رودخانه کنار گردش. خريدم فرانک دوازده
 به کاغذ فقره چند نوشتن و چای صرف از بعد آمده منزل خالصه. دارد ضرر

 منزل به پوشيده لباس  اصغرخان، علی ميرزا و غفارخان و يونهما احتشام
 خان عليقلی. گذرانديم وخوب بد نه وشبی رفتيم بوديم مهمان که خان عليقلی

 خوب ازآنها بعضی. داد عيدی عنوان به من به انگليسی کتاب چهارجلد
 چه نيست معلوم و است برهم درهم اروپا سياسی اوضاع. است هايی کتاب

 زياد دعاوی هريک و نيستند متفق هم با صلح باب در هم متفقين. شد خواهد
 )٨٣ ص(» .نباشد اشکال از خالی آينده که آيد می نظر به. دارند

 
  االخره     یو چهارم  جماد ستميب پنجشنبه،

دوشنبه  خان در با مذاکرات روز  نيحس رزايبا م مياز آنجا که مراجعت کرد بعد
 رونيمن ب بعد . ميگفتگو کرد ميدتود حرف بزن وناليناس  تهيکه بنا هست در کم

و  یومشتر رفته راه رفتم و درمراجعت کرد هوا صاف  شده بود و زهره  
  .دميستاره ها را د یبعض

هنوز تمام .تلگراف مشاوربه طهران رفت وتلگراف مفصل طهران هم آمدامروز
    ٨۴ص  . ل کرده اندطهران راخوب ما سهاياستخراج نشده امامعلوم استکه انگل
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  االخره     یو پنجم جماد ستميب پنجشنبه،
ً می گويند بايد ما مطيع  تلگراف طهران چيز غريبی است و در واقع صريحا
 نيا  یبرا یجواب. دهند یبه ما م یاطياحت یو ب یمباالت یونسبت ب ميباشانگليسها

   ٨۴ص . ميکرد هيتلگراف ته
 

  ]   الّخرها یجماد[و هشتم   ستيب دوشنبه،
بوديم، عذر  را دعوت کرده هيبحر ريوز گيژرژ ل ويمس .ميمهمان داشت شام

ناخوش شد و . ميراهم دعوت کرده بود نيفرانکلن بوويمس. خواسته بود
السلطنه  خان  و زنش وممتاز  یوزنش و تق وهربتيمهمان مس یباق. عذرخواست

است و شما   اسوساست و جخان بد  یقليعل نکهياز ا یممتازالسلطنه شرح. بودند
 دهيعق نيچن رفقا همه . گفت یم ديکن یکه او را محرم  خودتان م ديکن یبد م

هم  یو بد ذات بد ذات است  نکهيکند و در ا یم طنتيدارند که ممتاز السلطنه ش
 یم تيخان شکا  نيحس رزاياز م یامروز مشاورشرح.  ستين یکند حرف یم

حرف  نيو ا ديگو یم همه کس  شيرا پ یر حرفکند و ه یم یاطياحت یکرد که ب
  .دارد بيخالصه همه طرفمان ع. راست

و  خسته  یليخ گاريو شرب و س یدو سه  روز و مهمان نيا  یکارها  ۀبه وسط  
   ٨۶ – ٨٧ص  . دميکسل شده بودم و با کسالت خواب

 
  ) ١٩١٩  لياول آور]   ( ١٣٣٧االّخره  یجماد[و نهم   ستيشنبه ، ب سه

طهران    یخيممتاز السلطنه به انتظام الملک اظهار اطالع  از تلگراف توب  شبيد
و از  ديگو  یدروغ م یام ؛ ول دهيشن هايفرانسو  یکرده و گفته بود از مجرا

در  سيسفارت انگل  نکهياز ا یکي:  دو داللت دارد نيو ا دهيشن سهايانگل یمجرا
رابطه دارد  سهايبا انگل ممتاز السلطنه  نکهيا یکيحرفها خبر دارد،  نيطهران ازا

را هم خود  نهاياز تفت یمقدار که  ميزن یحدس م زيو ن ميزد یرا حدس م نيو ا
به طهران شد،  اما  تهايدردها  و شکا   نيبر هم یمبن یتلگراف یبار. کند  یاو م

  ٨٨ص . دهيچه  فا
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  ]رجب[ دوم پنجشنبه،
د از ظهر قدری   با مشاور  در باب بع.  دادن دوسيه ها بود بيترت کارمان

 سيانگل که مخالفت طهران با مشاور و نوکر  حق اين است. کارها صحبت کرديم
 یمقدمات  ۀمعاهد . ميرينگ جهينت چيکنم ه یبودن آنها دست ما را بسته و گمان م

ً يقيروز  پانزده  نيدر ا. شود یحاضر م گريصلح تا ده پانزده  روز د به کار ما  نا
شوند  یمتفرق م گريشد د بعد از آنکه آن عهد نامه هم بسته . نخواهد شد یتوجه

   ٨٩ص.  ميکن  یحال  یبه کس  یحرف ميما بتوان ستيو معلوم ن
 

  ]رجب[ سوم  جمعه،
عصر،  تا  ميها شد هيدوس بيبعدمشغول ترت. روزنامه وکتاب خواندم یقدر صبح

در  و  یپرن ويبا مس گريخان مرا برد به اطاق د نيحس رزاياز ظهر م شيپ
که ما  اصرار دارد که به کنفرانس نوشته شود  یپرن ويکه مس یخصوص کاغذ

است   ريصغ یايکه مأمور آس یونيسيخود را به کم یمغرب یارض یدعاو
گفته  کار را  نيعدم لزوم ا ليکه دال یدرصورت. صحبت کرد ميکن یواگذارم

و  که حرف بزنم  ستميمن آزاد ن یپرن ويشود که با مس یملتفت نم چيه. بودم
باشند  خود هم صدا داشته  یبرا سهاياست که درمقابل انگل نيمقصود فرانسه ها ا

حاضر  ما  یاستماع حرفها یاند و برا هراه نداد يیو حال آنکه ما را اصالً جا
 م،يکن یواگذار م  ونيسيخودرا به کم یغرب یارض یدعاو مييگو یمام. نشده اند

  .نه ايهست  نيمصلحت در ا ستيه معلوم نک یدر صورت
 یقدر و  ميخان حرف زد نيحس رزايبا مشاوروانتظام و م یبعدازظهر قدر یبار

در ضمن  قرار شد . گرفتن کرد جهينت یبرا یفکر ديکه با ميجوش و خروش کرد
ها هم  یفرانسو ها و  يیکاينزد امر ميکن یم جهياز کنفرانس مطالبه نت نکهيا

 نکهيبدتر از همه ا . نه ايداد  واهدخ جهياقدامات نت نيا دانمياما نم م،يناقدامات بک
ملل هم آن طور که  رود و مجمع  یماه م ستميب لسنيو مينيب یدر روزنامه ها م

  .اليواو نشود  یمحکم زيمجمع هم چ نياگر ا. شود یبشود نم ديبا
خان   یقليبا عل یدرق. ميخان بود آنجا رفت یقليمادام عل يیرايچون روز پذ عصر
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کار  در  یقاتيخود کردم و وعده داد تحق یها یمذاکره کرده او را ملتفت نگران
  .بکند
که  است  نيا تيهمه حکا یزنيبا او هرچه حرف م. بود نجايممتازالسلطنه ا شام

و  من درست نشده بود  ینيشبيکرده بودم و گفتم کاش که پ ینيشبيمن از اول پ
 یرو به  چيه ،یگفت یخاک به سرت، چه مزخرف م یگفت یحاال شما به من م

  .کار نکردم چيآورد که من هم ه یخود نم
است که  نيکند، اما عجب در ا یکم کم دارد برگ م سيپار یها درخت

است و  اديها و باغات ز ابانيچمن ها درخ. ندارد یبهار یطراوت و صفا  چيه
خوشا طهران و همان . رداما آنها هم طراوت ندا زند،يم یدور سبز از 

به  راحال  نيما ا یشوريو ب یدماغ یب دانمينم. خودمان رانهيفق یميصم وضع 
  ٨٩ -  ٩٠ص  . بهتر است رانيا ۀقيحق ايدهد  یم من 

 
  ]رجب[  ازدهمي،  شنبه
  یشرح و   ميرفت هيبحر ريوز گيژرژ ل دنيخان به د نيحس رزايبه اتفاق م صبح

 یشود و م  یتمام  نم یزود نيبود که کارها به ا نيا  حّس  او هم. ميصحبت کرد
و امور مهمه  خود را کم و منحصر به مسائل مهمه   یگفت شما خوب است دعاو

ً معتقد یو م ديبکن یو امور اقتصاد آزاد و  ديملل با  ۀکه هم مگفت من شخصا
خارجه  ريو با وز مستقل باشند و در فرانسه همه با شما همراه و همزبان هستند 

است  نيما هم ۀفيوظ اما  م،ينگرفت یبزرگ  ۀجينت یبار.  هم صحبت  خواهم  کرد
  .مياقدامات  بکن نيکه  از ا

و با بعضی مالقات  ميرفت ديجد یاروپا ۀمجل ريمد لوزيف کيبه مجلس موزعصر
ً هم اسم او  یدلنکل و مارک وياز جمله  مس .کرديم را برده  دوکاستالن که سابقا

گفت   یم خان  نيحس رزايم.  رابطه  دارد سهايو انگل هاييکايبا امر بودند که
با آنها  ديما با دارند و   یدست قو یليخ  سهاياست که انگل نيا  دهيرا عق  یمارک
باز  گريسال د توانند  با آنها مخالفت کنند و تا پنجاه  یو فرانسه ها نم ميبساز
ظّن مرا نسبت به  صحبتها سوء  نيا. ذاه ینفوذ دارند و قس عل  ايدر دن سهايانگل
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 مينيتا ب.  گسترده  باشند  سهايباشد که انگل یترسم دام یو م ادکردهيجماعت ز نيا
   ٩۶ص    .شود یچه م

 
  ]رجب[ شنبه، پانزدهم چهار

 رانيا  تيّ مالقات کرده بود وگفته بود ما استقالل و تمام نگيمشاوربا هاردامروز
 یهمراه گفته بود در مقاصد ما در کنفرانس .  ميهم دارومساعدت  ميخواه یرا م

تا   م،يهست جواب داده بود ما در طهران   با وثوق الدوله مشغول مذاکرات . ديکن
 ديبا جينتا بود چه قسم  دهيپرس. کرد ميواهنخ یشما کار یبرا ميرينگ  جهينت

که مطلب    رايتوانم ، ز ینم ميگفته  بود اگر هم  بخواهم به شما بگو د؟يريبگ
  .راجع به لرد کرزن است

 شتريب هر چه  ديگو یم کند و یم تيخصوص اظهار یليخان با من خ صمد
 فيمشاور تعر امروزاز  نکهيا بيازعجا. شود یمشتريکنم اعتقادم ب یم معاشرت

 نگيدوتاستا و هارد و امروز درمذاکرات  با  روزيگفت د یم یعنيکرد،  یم
  .سرکش  بود نگيهارد کهنيخوب حرف  زد، اال ا

آسيا را که مال خود می دانند ، اما  . دنيا را می خواهدبخورند سهايانگل  
اما . شود   دهيفرعون دماغش مال  نيمنقلب است  خدا کند که اهندوستان و مصر 

 ١٠٠ص   شد؟  ميما چه خواه
 

  ]رجب[ و دوم   ستيشنبه، ب چهار
مجلل   در  لوزيف ويمس.  آمد  نجايالسلطنه هم او ممتاز   مياز نهار هم کار کرد بعد

ً از ا سهايخود مقاله نوشته و از انگل  رانيا مانع  کار  نکهيبد گفته و مخصوصا
در  رانيا گذارد کار  یخواهند و لرد کرزن  نم یم رانياز ا ازاتيهستند و امت

 زاريگردن  م  رآنينامناسب است و تقص همقال نيا یليخ. کنفرانس مطرح شود
   ١٠۵ص .زند  یرا م یمالحظه با هر کس هر حرف یخان است  که ب نيحس
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  ]رجب[پنجشنبه، بيست و سوم 
 از و نوشته مقاله تايمز روزنامه اينکه از بود آشفته خان حسين ميرزا صبح«

 که وقت آن گفتم. است داشته محسوب سفيهانه را ما تقاضاهای و گفته بد ايران
 گوش ما حرف به و داديد ترتيب پرنی مسيو با شما هک را نقشه آن ترتيب من

 بابت اين از هم حاال اما. نشويم استهزا طور اين امروز که بود همين برای نداديد
 سفر از ديشب که پرنی مسيو با نهار سر. کرد تالفی بايد و شد آشفته نبايد

 وزير و الدوله ارفع مساله در اينکه واسطه به   شد، دعوايشان کرده مراجعت
  ١٠۶ ص » .گفت می مزخرف فرانسه مختار

 
  ١٣٣٧» ] آخر ماه رجب[سلخ  پنجشنبه

. ميا مانده چطور عاجز  نکهيو ا ميکرد یالملک صحبت از کار خودمان م انتظام با
ساکت و  مشاور هم که ساکن و . نه بد نه خوب دهد، ینم یخبر چيطهران ه

طهران مشغول  که االن در  ديهم که زرنگ و فعال و شا سيانگل. صامت است
طهران را مّطلع  مردم  نکهيا یبرا  لهيوس چيما هم ه. باشند یانجام مقاصد خود م

مخصوص هم بر  چاپار  ست،يچاپارکه ن ست،يتلگراف که ممکن ن. ميندار ميکن
الملک  انتظام ريقرارتقر خالصه از. رسد یبه طهران مگريفرض که بشود دوماه د

. دهد یموافقت دست م ميشو  کينزد ها سياست که ما با انگل نيمور ا ويمس ۀديعق
است  نيا ام دهيمن گفتم عق. کنند اقبال  ها سيانگل روم ینم شيمن پ ديگو یمشاور م

 سيبا انگل یتيضد رانيا ندگانينما اظهار کند که  رود یمور که به لندن م ويمس
کار مملکت نباشد ممکن به اساس  که ُمضّر  یها تا حد ندارند و موافقت با آن

اند که  خاطر جمع هراناز ط ها سيانگل  اي: ستيو کاراز دوحالت خارج ن. است
 نيبه ما اعتنا نخواهند کرد؛ اگر ا ميبکن مقصودشان برآورده است، ما هرچه 

بدبختانه . حاضر خواهند شد که به ما اقبال کنند را نداشته باشند البته  یخاطرجمع
. صمدخان خائن است. ميکه ندار. دينما یم نيآثار هم چن شد و شّق اول با ترسم یم

دست ناصرالملک رياس ديو شا چارهيعالءالسلطنه عاجز و ب . تمشاور جامد اس
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  ».است سيانگل که نوکر طهران هم . است
  )١١٢-١١٣ص( 
 

  چهارم شعبان       دوشنبه،
 ميکن بردارم ببرم گردش ام تو را  آمد و گفت آمده نجاياز ظهر ساالرالسلطنه ا بعد

قبول  که حرف دارد  دانستم یشده بود و م رميدستگ یزيچون چ. ميبخور یو چا
شما   شنوم یکه م یگفت از قرار. ميخورد یخانه چا قهوه کيدر  ميرفت. کردم

 نيدر ا  یشرح مفصل. خراب شده کارو  ديا دهيرا رنجان ها سيخبطها کرده و انگل
هم خراب  و کار  ميا نکرده یدمان نقل کردم که ما خبطخو عيوقا خچهيباب و تار
گفتم علت   ست؟يشما و ممتازالسلطنه چرا صفا ن ئتيه نيگفت ب زينشده و ن

  .         مينخور ممتاز متوقع است ما بدون اجازه او آب  نکهيندارد، اال ا یواقع
از  بعد . دمگردش  تا بوا دو بولن  رفته  با مترو  مراجعت کر یپس از چا یبار

وثوق ماه است از کيبا هم در باب سکوت طهران صحبت کردم که  یشام قدر
هم قريب بيست روز هم هست که از اعتالءالملک . هيچ تلگراف نمی رسدالدوله 

 نکهيا ايبحران باشد  طهران  رد نکهيجز ا دينرس جا چيوعقلمان به ه ستين یخبر
که ما را  کنند یم تعّمد  اي. ستا فيِشّق ضع نيا. شود یم فيتلگرافات توق

 یبرا یتلگراف در هرحال قرار شد . گانه است هم بچه نيا. بگذارند فيتکل یب
  .        استخبار به طهران بشود

مستر  . صحبت کرده بودند یليهم خ یاسيمسترمور ومشاور در مسائل س شبيپر
 دايبهانه پ  کيو هرطور هست  ديسازش کن ها سيکه با انگل کرد یم حتيمور نص

اند به  کرده با من  ها یسيکه انگل یمشاور گفته بود با رفتار. ديکرده به لندن برو
  ١١۵ص . کنند تها دعو آن نکهيلندن نخواهم رفت، مگر ا

 
  شنبه، پنجم شعبان       سه

 نکهيا از طهران از اعتالءالملک تلگراف آمده راجع به . مشغول کار بودم صبح
از . هستند  یشاک سيبه پار] رانيا ندگانينما[از آمدن نواب  سيفرانسه و انگل
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نه  نکهياز ا اما . بابت خوشوقت شدم نياز ا. سالمت خانواده هم اطالع داده بود
 یزيکارها چ راجع به  الءالملکونه اعت دهد یم یازخود خبر الوزرا سيرئ
  ١١۶  ص » .معّما پرده بردار نيز ايخدا«. شد شتريب رتيح ديگو یم
 

  ]شعبان[ هفتم  پنجشنبه
 شيخان ومشاورپ نيحس رزايم. کتاب سبزرا تمام کردم حيتصح امروز« 

اظهار دراسالمبول رفته بودند و کايسابق امرريمرگنتا وسف دنيظهربه د از 
گفت  یم گوش بدهند و  رانيدرکنفرانس بحرف ا نکهيکرد ازا یم أسيو نگرانی 

  .شده اند آمده و مکدّر   بدشان هاييز اروپاا لسونيومستر و هاييکايامر ۀيکل
 یگريد باالخره  کار  ميوگفت ميخودمان مذاکره کرد یدر باب کارها یاز قدر بعد
و  مياوريب و به طهران هم فشار   ميکن یمّصل نجايا نکهيجز ا ميبکن ميتوان ینم

به   یفتلگرا نوشته  شود و  شونيپ ويبه مس یو قرار شد کاغذ. ميضمناً  صبر کن
  .شود برهمخا گريطهران بعد از دو سه روز  د

بگذرد  الدوله سکوت کرده که موقع کنفرانس است که وثوق نيا یبعض حدس
جز   ستيپس حاال چاره ن نديآن وقت بگو. شود یدگيرس رانيبه کار ا نکهيا بدون

  ....ميبساز سيبا انگل نکهيا
پانزده داده اند و یجلس رسمآلمان درم ندگانيصلح را به نما ۀعهد نامروزيد

نامه  عهد  نيدر ا. نديخودرا کتباً بگو اتيمجال داده اند که مطالعه کرده نظرروز
 یجزء  دول  رانيدرقسمت اول مسئله مجمع ملل مذکوراست و مخصوصاً دولت ا

  .که عضو  مجمع هستند مذکور است
را  خدا پدر مشاور . کردند یخود رامطالبه م ۀوابوالقاسم خان آمده ماهنام یبانيش
مسرورشده   یليمشاور خ یحالتها نيازا. راداد شانيتااظهارکردم پول ا امرزد،يب

هم هرچه  شود و از طهران  یدانم دارد پولش تمام م یکه م یدر صورت. ام
  .ماست  ۀنديآ کيتار   یاز نقطه ها یکين هم يرسد وا یکند جواب نم یمطالبه م

از  کار  چيممکن است ه ميبمان نجاياست که اگر ا نياکار  بيگفتم ع یامروز م  
و  ديگذاشت کار بود  یخواهند گفت وقت ميواگر برو. ميو مفتضح شو مينبر شيپب
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  ايکرده  دانم قهر  ینم.  رديگ یاز ما نم یهفته است ممتاز سراغ کي. ديرفت
  )١١٨ص( »  .است یگريد تيحکا

 
  ]شعبان [ ، نهم  شنبه

اند  کرده  یکه انجا  بوده اند پچ پج  م یدر سالم نوروز اشخاص کهنيا گريد..  « 
 یپولها  ۀپسر مشاور هم نکهيا  ۀپول  ندارد، به واسط  سيپار يۀاعزام ئتيکه ه

 ۀروزنام روز آخر سال و بعدها  نکهيا ۀميفقره ، به ضم نيا. را قمارکرده ئتيه
طهران  کند که در  یممشاور نوشته معلوم   تيرا از مأمور لهايرعد آن تفض

فرانسه و   ۀو وزارت خارج کننديرفتار م ئتيه نيچگونه  نسبت به مشاور و ا
 ئتيه نيا دانند چگونه  به  یو م ننديب یرا م زهايچ نيدول که ا ريسا نيهمچن

بعد از  نکهيا تر  یمبک ايمطلب مهم ترمضحک تر   یبار. اعتنا خواهند کرد
 سيکرده سفارت انگل به طهران تلگراف  نيمعلم خان در باب نيحس رزايآنکه  م

 یفرانسه معلم م چرا از مطلع  شده وبه  وثوق الدوله  توپ وتشر زده اند  که 
حاال  محاّجه کرده گفته است یقدر و بعد از آنکه وثوق الدوله درآن باب   گيرند

 اي ديمان یشما مستقل م مينيبب ديرنگاه دا هر صورت تا اتمام عمل صلح دست در
الدوله هم  ۀامروز پهلوان معرکه است و نصر از آن طرف صارم الدوله . نه

. کنند یم یهستند وخدمتگذار سيروز درسفارت انگل کوچک ابدال اوشده و شب 
   ١٢١  - ١٢٢ص ص
 
  ]شعبان [ ، دهم  کشنبهي
 یقليعل فقط .  امدنديرفقا ن. والفويتا منزل د ميبعد ازتئاتر گردش کنان رفت یبار«  

درد دل   یراه قدر نيدر ب. بود همراه بودند یکيخان و زنش  چون خط راهمان 
و او را     نميخواهم  فالن کس را بب یبه صمد خان  گفته بود م والفويد.  ميکرد
و مراکش  است که در تونس  یکس.  ز آشنا کنميتم وانياز مستشاران  د یکيبا 
گفت  وفوايد ضمناً . اطالع دارد یاسالم يۀعدل باتيبوده و از ترت نافياست سيرئ

 سهايانگل شما کار کرده ام، اما  یو برا ستمياطالع ن یشما ب یمن از کارها
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آدمی است  نيا نديگو یبا مشاورالممالک داخل مذاکره شوند و م ستنديحاضر ن
هم اگر که با ضدّ است، اگر وثوق الدوله  خيلی خوب بود ، حتی ذکاءالملک 

 یب رانيکه او در ا رايز  م،يکه داخل مذاکره شو مينداشت یود حرفب ئتيه سيرئ
 نيسفارش کرد که ا والفوايد خالصه اگر چه . است یطرف بوده و آدم حساب

خان  نيحس رزايم بهمشاور را من  اما قسمت راجع به  مينگو یحرف را به کس
صمد  یالقااست  که حرف   نياش ا  دهيشترعقييانتظام ب. و انتظام الملک گفتم

ابتدا با  سهايشود واال انگل رانيا  ۀنديخود نما است که  نيخان است و مقصود او ا
لرد  کرزن از مالقات و مذاکره با  یوانگه. نداشتند  تيشخص مشاور چندان ضدّ 

در هر صورت . بروند  ديفقط گفته بود کنفرانس نبا.   بود ردهمشاور امتناع نک
   ١٢١ – ١٢٢ص . ميسرگردان اوضاع بد است  و 

 
  ]شعبان[ ازدهمي،  دوشنبه

مهمانی بالنسبه . ممتاز السلطنه هم بود. منزل مناردوريان مهمان بودم شب
 یبعض موت و  ويکاشن و زنش و مس ويبودند، مس ستياليهمه سوس. مفصلی بود

 ويمس. بودند چک  ۀنديو مادام پرنس نما ويمن مس نيطرف. که نشناختم یاشخاص
. ميصحبت  کن هم  با  ميو نتوانست مينشد یبود، اما به هم معرف هم یکرنسک

   ١٢٢  ص . مهر بان شده  است هايرانيا انيبه من از م  انيمناردور
 

  ]شعبان[ چهاردهم  پنجشنبه،
 یورسا بعد از ظهر برحسب وعده سفارت خودمان رفتم که با ممتاز  به  یبار « 

  روزنامه  نيا(  چهره نما ۀردندکه روزنامفرانسه تلفون ک ۀازوزارت خارج. ميبرو
خوردو  یما بر م نوشته که به  یشرح) شد یدر قاهره منتشر م یبه زبان فترس

گفت روزنامه . شده نوشته  رانيا نيمأموراز طرف  ميکرد قيکه تحق یاز قرار
  ....مينيبب ديرا بفرست

 یشارالتان و  یانگويد. مفتضح است یليخان نوشته وخ یقليچهره نما را عل ۀمقال
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. کرد ديبا که چه  ريّ متألم شدم و متح یليخ. دفعه ظاهر شد کيخان  یقليعل
ودرمشرق جا  کردند  یمهربان. ميرفت تهيکلمانت آم  تريخالصه بعد از شام به شاپ

. به مشرق  بردند او را هم  . آمد ستا قتيطر یشورا یسنُشل هم که اجزا. داند 
. آشنا کردند جدهميه ۀرتب نفر را هم به  کي د؟يکن یچه م سهايبا انگل ديازمن پرس

    ١٢۵ص . تماشا کردم
 
  ]شعبان[ ، هفدهم  کشنبهي

  رتيباز ح و ازسکوت وثوق الدوله  ميمباحثه  کرد حيبا مشاورو رفقا درلوا صبح
کنفرانس به حرف  و اگر بنا شد  ميدولت سرگردان کيضمناً ازبابت پلت.  مينمود

 یکارها نکهيشدازا به ما خواهد  ید والبته آن وقت اعتراضاتما گوش بده
 ديهمه ادعا دار نيشما که ا بشود که  والسئ ديوشا ميکن یخودمان را اصالح نم

.  درمان   است یدرد ب یبار . ميچه بده ميدان یجواب نم ديبکن ديخواه یچه م
   ١٢٨ص . تلگراف هم شد  نيقرارنوشتن  آخر

  ]شعبان[ شنبه ، نوزدهم  سه
کردن  دادند که زنها هم حق انتخاب  یرأ] فرانسه[ یمل یدرمجلس شورا امروز

   ١٢٩ص . داشته باشند یوانتخاب شدن در تمام مجالس انتخاب
 

  ]شعبان[   ستمي، ب چهارشنبه
خود  بال  ريخواهند ز یرا هم م رانيدارند و ا اديز یاشتها سهايبعد ازکه انگل « 

صورت   نيکند و در ا یاست که  دولت شما هم موافقت م نيدرا بيو ع رنديبگ
 ۀهمه لقم نيا  سيومشکل است که انگل.  ديصبر کن نکهيتوان  کرد جزا یچه م

که آدم  طوراست  نيا رانيا يۀاما دولت حال. ببرد ليتحل بزرگ را بتواند
که  ديآ  یگفت آقا خان بدش نم یم نکهيضمناً مطلب مضحک ا. سهاستيانگل

 رديبگ کار صورت  نيکه ا ديآ یبدشان نم سهاهميباشد و  انگل رانين اسلطا
  ١٣٠ص » !است که از طرف مادر شاهزاده است نيوعنوانش هم ا
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  ] شعبان [   کميو  ستي، ب پنجشنبه
 یاگر جواب بعض نکهيحاصل ا. آمده یاز وثوق الدوله تلگراف روزيد « 

کنار . معلوم نشده فيست که تکلا نيا یسئواالت شما را نداده ام  برا از 
 یاما ساع.  است  قياز بابت پول هم دولت در ض. ستيشما هم مناسب ن  یريگ

  . ديحساب پول را هم  بفرست.  بفرستم هستم 
را   جواب  شما  نديگو یسرگردان گذاشته اند و م نجاياست که ما را ا نيدر ا مزه

معلوم   ديبا یرا ک فيپس تکل.  ستيمعلوم ن فيتکل نکهيا  ۀبه واسط م،يده ینم
   ١٣١  ص »  خواهند  معلوم کنند؟ یم یفيبکند؟ و چه  تکل ديکرد و که با

  
 

 و سوم  شعبان  ستي، ب شنبه
که   یگفت از قرار یانتظام الملک م. بوده اند نجايامروز نهار ممتاز السلطنه ا « 

کار   سهايانگل یراب یارمن انيکرد عدل الملک و آقا یم تيمعاون السلطنه حکا
 تهيهومان  ۀخواهند در روزنامه  ها مثالً در روزنام یم نکهيا یکنند و حت یم

 زيکند و ن  یم حقيدارد که او را ذ یفعمنا  رانيدر ا  سياظهار کنند که  انگل
از همان  دارد  و  یشيالدوله خو ةصمصام الملک پس سهم الملک که با نصر

دو   روزيد الدوله  دارد و   ةدوستان  نصر یبرا یمراسالت نجايجنس است ا
سر برده است و  به    (Café de la Paix)  در کافه دو الپه  یپرن  ويساعت  با مس
کار ما در  طهران   بيگفتم ع. کند یما کنکاش م االتيضدّ خ نکهيحاصل کالم ا

.  اضافه کنند توانند  ینم یزياشخاص بر مشکالت ما چندان  چ نياست ا
   ١٣٢ص

 
  ]شعبان[ و چهارم   ستي، ب  کشنبهي
کردم   سيخسارات را پاک نو ۀحينوشتم و مخصوصاً ال زيچ  یقدر حامروزصب  

  ١٣٣ص . یبه فارس
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  ]شعبان[ ششم  ستيسه شنبه ، ب  
خان   نيحس رزايم. متفرقه کردم یکارها یاستقالل را تمام کرده بعض يۀال صبح

 یچاپ اوراق  حيبعد از نهار تصح. بود نيمنچستر گارد  ۀسندينهار مهمان نو
  .ميکتاب سبز را کرد

خان شام  نيحس رزايخان و م نيمشاور و عبدالحس. رفته گردش کردم رونيب بعد
. ميکرد  یصحبت م م،يو انتظام الملک تنها بود یپرن ويمن و مس. نبودند نجايا

که  ديشا وده و ب  ديمف یليخ سيکرد که وجود ما در پار یم قيتصد  یپرن  ويمس
کردند و  یم  اريرا اخت رانيا یرسماً عنوان سرپرست سهايانگل مينبود نجاياگر ما ا

   ١٣۴ص . شد یمجمع  ملل هم حاصل نم  تيعضو
 

  و نهم شعبان  ستي، ب جمعه
 Pere Lachaise )  الملک به قبرستان پرالشز قيجنازه صد عييبه تش صبح

بزرگ است، اما  یليپرالشز خ. آنجا هست قبرستان مسلمانها کي. ميرفت    (
 قبر. مع ذلک پاک و قشنگ است. ستيبودم ن دهيکه د یعکس یقشنگ به 

فور  کسيکوزن وفل کتوريو و فرانس آراگو دميکه د یمعروف اشخاص 
ً به ز  سال،وال دو نفر  نيا. ميو الفنتن رفت ريو مول نيقبر راس ارتيمخصوصا

چشمه  کيقبر الفنتن  یرو. بره آنها ساده استمدفون اند و مق گريهمد  یپهلو
 یقدر نيقبر راس. شده یروباه کوچک حّجار کيآن  یاست و رو ) فنتن(

 یوارهايد یهاياشنق. ميبعد به پانتئون رفت. ادياست اما نه ز شتريب  لشيتفص
و کار  یعال یليو ژاندارک است خ ويراجعه به سنت ژنو عيوقا شتريب پانتئون که 

 کتوريولتر و و. ميقبرها هم رفت دنيبه د نيرزميبه ز. باشد یشاوان م دو  یپو
پانتئون . زال و برتلو و الکرانژ آنجا بودند ليکارنو و رفلو و ام یباد هوگو و 

  .که معّرف بود مضحک بود ماراهن. است یعال  یليخ
طبع   یرفته گفتگو یبعد نزد چاپچ. رفته لباس امتحان کردم اطيازنهار نزد خ بعد

ممتازالسلطنه  خان بعد از آن به منزل  نيحس رزايبه اتفاق م. ميکتاب سبز را کرد
راه آهن  یگفتگو رندر  ويبا مس. بر حسب دعوت مشاور هم آنجا بود. ميرفت

 نيکه ب یمسئله وقت  نيا یبوده است در گفتگو ليشخص دخ نيترانسپرسان بود ا
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ً يو روس و فرانسه مذاکره بوده و تقر سيانگل  نيکرده بودند که متّفقاً ا  ميتصم با
رفته  انيرندر، روس از م  ويحاال به قول مس. رنديبگ رانيرا از دولت ا ازيامت

 نيباز ا ديکه شا ميبکش انيبه م را  کايامر یخوب است پا. ستين ليهم ما سيانگل
 ديبا یاست، اما زنگوله را ک خوب  اريو بس حيمطلب صح. رديانجام بگ ارک

 ینم انيرا به م کايامر یپا چرا خودشان  النديها اگر ما ی؟ و فرانسوببندد
ندارند و  یخارج کيمخصوصاً پلت مهمالند و  یليها خ یآورند؟ حقّا که فرانسو

  . فعاالند و مراقب و  اريالعاده هوش فوق سهايانگل
آمد  نجايوواز ا وياز نهار مس شيپ. ميگردش کرد ابانيدرخ یاز شام قدر بعد
مجله  نيکه ا کرديهمواره استهزام یپرن ويمس. ميدرباب مجله گفتگو کرد و 
 دهيفا چيفقط اسباب تشّخص صمد است و ه ديداده ا بيشکل که ترت نيا به 

صص . ستيچاره ن وداده شده  یرا نطوريباالخره گفته شد هرچه هست ا . ندارد
١٣۶   – ١٣۵  

 
  ]رمضان[ دهم   دوشنبه،

نهار  بعد از . مهمان ما بودند لشينهار مستر کالدول با فام .ميکارکرد یقدر صبح
چقدر     نکهيتعجب  کردم  از ا  کايگفت در امر یم. ميکرد  یصحبت مفصل

مطمئن باشد  بخواهد و  رانيو اگر ا  دميشده اند و شوستر  را هم د رانيمتوجه ا
ً  . برود رانينخواهد شد حاضر است که به  ا یممانعت گريکه د معلوم شد   ضمنا

طهران به من نوشته  آن طور که ممتاز السلطنه گفته بود نبوده  و گفته است از 
 شيکه پ ميرا وادار کرد او  یخالصه قدر. کنند یم ديتنق ئتياز ه  نجايبودندکه ا

ً قرار  یبرا هايي کايامر ئتيه به توسط   ینوشتجات  ميگذاتش ما کار کند و ضمنا
  ١۴٣ص  .ميطهران  بفرست هاو ب

  ] رمضان[ چهاردهم  جمعه،
و   ميدرکارها صحبت کرد یبه طورسرسر یقدر. آمد نجايممتاز السلطنه ا صبح
 نيدوم[  گفت شعاع السلطنه  یم. را کرد و نهار با ما خورد نيمعلم ۀمسئل ۀمذاکر

گفتم ازمن چه  . کرد ینصرهللا مذّمت م ديّ از حاج س] شاه نيفرزند ذکور مظفرالد
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 نيا بشيگفت ع  یگفت، اما م یدرست جواب نداد و گفت از توبد نمگفت؟  یم
  .نصرهللا دوست است  ديّ است که با حاج س

ً تکل ميکرد یصحبت م ميظهربا انتظام الملک تنها بود بعداز  فيکه واقعا
شقوق  . نه ايپول  بفرستند  ايآ ستيکه معلوم ن یپول یبه خصوص با ب ست،يچ ما 

. کرد  یحل نم یکدام  مسئله  را به درست  چياما ه م،يوشعب مختلفه ذکر کرد
  م،يبرو را جمع کرده   ودمانخ یدست و پا رهيبه فروختن اسباب و غ  ميبخواه

چرا مثل   رانيا ندگانيموقع نما نيکه در ا  ميکار چه بگذار نياسم ا ايدر تمام دن
.. کارآنهاست ع به بعد موق  نياز ا ديکه شا یدفعه آب شدند؟  در صورت کيبرف 
 یبعض م،يرا کم کن  تيجمع ميکرد اليخ یحت م؟يچه کن یپول یبا ب ميبمان ميبخواه

 ینم حيمسئله  به طور صح هم حل  نيا. که مخارج کم شود ميبمان یوبعض ميوبر
ص »  .ميريّ مات و متح نکهيا که  بماند و که برود؟ حاصل  نيعالوه بر ا.  شود

١۴۶   
  

  ]      ضان رم[ پانزدهم  شنبه،
 سيرئ  یبرا  یکاغذ ۀمسود.مينرفت رونيو ب ميصبح تا شام مشغول کار بود از

در  یفرانسو و قراراست که ممتازالسلطنه قبالً با رجال  ميداد بيکنفرانس ترت
 یو مقدارکم ميداد  بيرا هم ترت یطرف یکتاب ب. کاغذ مذاکره کند نيباب دادن ا

دعوت  يیکايخوردن امر  یچا لسما را به مج چون فردا. مانده است یازآن باق
را  یو مطالب ميبزند نشست در آنجا حرف  خان نيرزاحسيکرده و قراراست که م

   ١۴۶  ص . کردم کتهيداده و به او د بيترت ديبگو ديکه با
 
  شانزدهم رمضان   کشنبه،ي

رنگ ف همراه برادرش به . آمده بود نجايالدوله برادرمصدق السلطنه ا ۀثق صبح
. آورده است ما  یمانده و او آمده و مراسالت برا سيمصدق السلطنه درسو. آمده
خان را فرستاده  ابوالحسن  رزاياز مصدق داشت که تلگراف م یمن  کاغذ یبرا

نتوانستم کاغذ بفرستم  خبر نشدم و  ابه او کرده که از حرکت شم یبود که به انزل
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  .مت استالسال یسالم اند، بحمدهللا عل ليو فام
از انو شيروان خان کاغذی داشت  که برای او شرح داده بود که  الملک انتظام

وزارت خارجه خربازارغريبی شده  و معتصم السلطنه رفيق ملک الشعرا ميدان 
  .است یبيغرۀو هنگام کند یم یالملک هم پهلوان ساعددار معرکه است و 

اجازه   تان را در طهران  ۀالمشاورالملک نوشته که روزنامه مق یخان برا محسن
  .برود  شيهم پ  یکار سيکه در پار  ميما متوقّع ليتفص نيبا ا.  ندادند طبع شود

معلمين  او رفتم و در باب نزد سيالو ويصبح برحسب اظهارخود مس یبار
 گفت یم او هم . ميمختلف راجع به اوضاع کرد یها ضمناً صحبت. ميکردصحبت 

عدالت را  و  تيو اصول انسان ستين یراض یو کس ندک یکنفرانس خوب کار نم
 ويمس. گذارند یم اقوام وملل تفاوت  نيمنظور نداشتندوماب ديطور که با  آن

چه  ستيمعلوم ن آلمانها . کلمانسوهم مردم داخله و خارجه را رنجانده است
شود امضا  فيخف اگر بناست آلمان خوار و  نديخواهند کرد و ممکن است بگو

است و  یبهبود رو به  ايذلک دن مع یول. بشود شود یخراب م ايدن م،ينک ینم
هم رفته  یرو. است  یباز مقدمه خوب یلو ستين ديمجمع ملل هم اگرچه آنچه با

  .با من موافق بود یليخ دشيو عقا اتينظر
دعوت   را جانيآذربا یجمهور ندگانيکه نما ميبا رفقا مهمان اسدخان بودنهار

هستند، سو  حزب مختلف که از گريپنج نفر د و گيب مردانيعل .کرده بود
 رانيا به  ليظاهراً از اول متما ريحزب اخ. ومساوات و اتحاد اسالم سياليست

 یاست ول  یعثمان ارمساوات طرفد. ستين ليتما یهم ب ستياليسوس. بوده است
ً يکلّ   یاهال نکهيا  باشند و در با رانينداشته باشند که ملحق به ا یحرف ايحاال گو تا

هستند حرف بود  هم  نژاد یترک ايهستند آ زبان یو قفقاز که ترک رانيا جانيآذربا
طرف زبان ترک  کي از . کردند یم ديباب اظهار جهل و ترد نيو خودشان در ا

در باب  یقدر رانياايران و بسياری از خصايصشان خاک گرياست از طرف د
   ١۴۶ – ١۴٧صص . تحقيق و تقويت کرديم تيرانيا
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  هفدهم رمضان     دوشنبه،
السلطنه شد  سرنهار صحبت از شعاع. ميبود یمتعارف یمشغول کارها صبح

ً خ. در چه حال است نکهيا و  . بود سيپرست و ضدانگل روس یليگفتم سابقا
 سيانگل ديو حفظ امالک ست حاال با یچون تمام غرضش منافع شخص اما 

  .        شده باشد پرست 
ت را قضا ۀسالنام    Pedone  ۀدر کتابخان. رفتم رونيکتاب ب ديخر یراب عصر
 گريد  یزهايو چ هيعدل هيراپرت بودجه و احصائ  Riviere  ۀدر کتابخان .خريدم

  .دميخر رشته رسائل فالسفه  کي شليسن م ابانيدر خ. سفارش دادم ليقب نياز ا
 یفرانسو و زنش  یسينگلخودش ا. ميشب بعد ازشام برحسب وعده به منزل رفت  

منصفانه  ريغ پست و  االتشانيهستند و خ یمردمان خوب. دو پسرهم  دارد. است
گفت  یالسلطنه  م خان  نقل  کرد که ممتاز  نيحس رزايدر مراجعت م. ستين

رود و  یبه لندن م  کيپرست شده و حاالهم از بلژ سيانگل یليشعاع السلطنه خ
خواهندحکومت  یم سهايوانگل بند وبست کند  سهايلخواهد با انگ یاست که م نيقي

جنوب را در دست  ۀريو غ یاقتصاد کنند و منابع  یفرمانفرما را در فارس دائم
عربستان کل کنند و  ۀميرا ضم رانيا است که عربستاِن  نيا الشانيو خ رنديبگ

   ١۴٨ص .  معلوم شد حدس من صائب بود . ران بدهنديدرعوض ازترکستان به ا
  

  ]رمضان[   جدهميسه شنبه  ه
 یم و رسائل  ميدرست کرد یطرف یکتاب ب.  ميصبح تا شام مشغول  کار بود از

 رزايم هم  یگاغذ. عمل مجمع ملل نوشتم  یبه لئون  بورژوا برا یکاغذ. مينوشت
که   یدر جواب سئواالت يیکايوسترمان آمر یخان از قول مشاوربرا نيحس

که    یضمناً  در اوقات. ميادآن را د بينوشت و ترت  کرده بود هايراجع به آشور
. کردم  سينو رونيرا که  انتخاب  کرده بودم  ب اميّ خ  اتيشدم رباع کاريقهراً  ب

   ١۴٩ص 
 

 نوزدهم رمضان چهارشنبه،
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باب نهار مشغول استخراج تلگرافی  که از وثوق الدوله رسيده شديم در از بعد
مذاکرات  اساس . ميا نگرفته جهينت ها سيرات انگلنوشته بود هنوز از مذاککارها 

 تياستقالل و تمام  نکهيبه شرط ا م،يکن یقبول م یسياست که مستخدم انگل نيما ا
. ديپول و اسلحه بده حاصل گردد و  نسدر کنفرا رانيحفظ شود و مقاصد ا رانيا

در آن [ ميده یپول م ما  گفتند یداشتند و م تيشکا سيپار ئتياز ه ها یسيانگل
و مصادره کامل  رانيا به خاطرحضورشان درمناطق جنوب  ها یسيزمان انگل

 رانينفت به ا متيکمتر از ق اريبس یپول انهيکشوربه طورسال ینفت مناطق جنوب
که برضد  ديفرست یم سيبه پار ] گذشت یپول م نيکه امورات دولت از ا دادند یم

  .   ما کار کنند
هزار   ستيدو نکهيا جهينت. ميرا قبوالند ونهيله کرد لحوا اديبه زحمت ز باالخره

پرکاتالن  و شب در  ميبابت خوشوقت شد نياز ا. ما خواهد شد ديفرانک عا
از رفتن  قبل . و خوش گذشت مينکرد قهيدر شرب مضا یعني م،يکرد یاشيع

حق  ها سيانگل  نکهيابر یمبن م،يمنزل مادام مورو جواب تلگراف طهران را داد
 – ١۵١صص . ميهست از ما ندارند و منتظر دستورالعمل طهران بوده و  تيشکا

١۵٠   
 

  ]رمضان[ و ششم  ستيب چهارشنبه،
  یسيانگل    Sir Walter Alexander Smart (1883- 1926)مستراسمارت شام
 است  و عازم سالونيک آمده  سياز لندن  به پار  شبيبوده و د  رانيسابقاً درا که 

 Edward  Granville )  پرفسوربراوند شاگر .داند یخوب م یفارس. دميهمان مابو

Brown  1862 – 1926 )     شاگرد . داند  یخوب م یفارس. بود مااست مهمان
 یآدم خوب  یليطلب و خ یو آزاد راندوستيا. براون بوده] ادوارد[پرفسور 

ضمناً و  . ديکن ینم کيرا تحر سيانگل ۀگفت شما چرا افکار عام یم. است
قبول  برود،  رانيبه ا هيخدمت مال یشده است که برا فيمعلوم شد به او تکل

 نيبه ا را وادار  سهايانگل هايخودمان رانيکه در ا ميکرد نيقي ۀيو کلّ . نکرده است
 ینم ديخواه  یبود که چرا شما هر کار م نيزبان حال او هم ا. کرده اند االتيخ
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و  ميخواه ینم داند که ما خودمان  ینم چارهيب د؟يريگ یمستشار چرا نم د؟يکن
هرچه  ميگفت توارد مرتبه به طور  کيمن و انتظام الملک . درخودمان است بيع

که ادارات و  ميديفهم او  یاز حرفها زيو ن]. ماست اندام یناساز ب[هست از قامت 
 در دست رانيامور ا  ۀمثالً حاال ادار. هم خربازار است سيانگل ۀوزارت خارج

 ۀبوده ومضحک رانيدر ا  سيسفارت انگل یازاعضا یاست که وقت ینام فانتياُل
 زيو ن. و مشاراو است ريمش هم  يیکذا ليو چرچ استسفارت بوده  یهمه اعضا

هند  ۀريدا یواعضا سيانگل  ۀوزارت خارج یاعضا نيماب شهيگفت هم یم
با او مخالفت  درلندن ديکاکس بگو  یاست ومثالً هرچه سرپرس تياختالف و ضدّ 

  . هند است  یاو از اعضا نکهيا ۀشود، به واسط یم
چه   رانيا یبرا نکهيازرفتن او من و انتظام الملک باز بر حال خودمان و ا بعد

تأسف  کند  یکارخراب م هايرانيا یکار انتياست و چطور خ یخوب موقع
 ديس.ستسين ساخته  یکار چياز دست ماه ميديد ميو هر چه  فکر کرد ميخورد

 ۀباشد قالد وهر طور دان دانيالدوله پهلوان مةو صارم الدوله و نصر اءيض
 رانيرا در ا اقالً  دو نفر  نکهيا ۀلياندازند و ما وس یم رانيرابه گردن ا سيانگل

   ١۵۴ – ١۵۵صص .  ميندار  ميمطلع کن
 
  ]رمضان[ ام  یس  کشنبهي  
 امدهين شانتونگ به عمل  ۀدر مسئل منظورشان نکهيا ۀبه واسط هاينيشد چ معلوم« 

 سيانگل ندگانيازنما هم که  یسيجنرال اسموت انگل. عهد نامه را امضا نکرده اند
است که  نيحق ا. است عهدنامه نوشته  بيدر تکذ یا حهيبوده امضا کرده، اما ال

افسوس که . است یترقّ  بشررو به  یقيودرک منافع حق تيانسان يۀّ عال االتيخ
ص ».دميحمام گرفته خواب بعد ازمراجعت ازگردش . ستين یزيچ نرايملت ا
١۵٨   

  
  ]شوال[ ، چهارم  پنجشنبه

پرفسوربراون که به فرانسه ترجمه شده و  ۀرسال حيصبح مشغول تصح  
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رساله هوسم گرفت که کنفرانس  نياز خواندن ا. بودم  ميچاپ کن ميخواه  یم
  .ميطبع  کندر تمدن عرب  هايرانيا تيرا در اهم خودم 

 »کولي  ديوزريپرس« و »ديس «یباز. ميوبه تئاترفرانسه رفت ميزودتر خورد نهار
منزل گلو  بعد ازآن به . کردم هيگر یبازمبلغ ديس یدرباز. بود یارعاليبس. بود

 جانيآذربا  یوکال یو به مهمان دمياز آنجا مراجعت کرده لباس پوش. رفتم فيب
مشاور الممالک   نيوهمچن گرانيود گيب ني حسباشوف ودمحم یتوپچ. ميقفقاز رفت

 یليگفتم و خ  خيتار بر فلسفه و  یمبن یمن هم شرح. در باب اتحاد کردند یاناتيب
ازآنها  یبعض.گردندو  یدارند برم هايحضرات خودشان ازعثمان. مطلوب افتاد

  .دوست هستند رانيا ۀً قيحق
فرانک  و هفتاد  ستيوردندودوکه سفارش داده بودم آ ديخورشرويامروز نشان ش  

  ١۶٠ص . دادم
 

  ]شوال[، پنجم  جمعه
 دنيخان به د نيحس رزايبعد به اتفاق م. کار کردم یصبح قدر امروز
اساس همان . حرف زد یباز مبلغ. خواهد عمل کند یفردا م. ميخان رفت  یکتابچ
داند  ینم. ستديبا سهاينفع کرد تا در مقابل انگل یفرانسه ها را ذ ديکه با است 

داند که  ینم. ستديبا سهايخواهد که در مقابل انگل ینم رانياصالً دولت ا که 
وباالخره مقصود  ستديبا سهايخواهد که درمقابل انگل ینم رانيدولت ا اصالً 

داند  ینم. داشته باشد یسمت رسم رانيا نيمأمور ئتياست که دره نياو ا  یاصل
  .ميما خودمان در صدد فرار هست که 
وستدال که تازه  ويمس.ميرفت یازآنجا به منزل ممتازالسلطنه به مهمان یبار
و  شده، از وثوق الدوله  ديشود کنتراتش تجد یمعلوم م. آمده آنجا بود یمرخص به 

 سيانگل قشون . بسازد سيبا انگل رانيا ديبا ديگو یاست و م یصارم الدوله راض
 ويمس گريد  یبار. شده  یسيانگلشهر نيگفت قزو یو رشت هستند وم نيدر قزو

زنش به  خان و  یقليوعل يیکايو زنش بود و مستر پرات آمر یباب فوسيدر
اصالح شود، و  خان و ممتاز السلطنه  یقليعل نيبنا شده است که ب نکهيا ۀواسط
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دارد که معلم  یپسر با او صحبت کردم،  معلوم شد  یليخ. درک بود ويمس گريد
  .است به کار ما بخورد  ممکناست و  یميو ش کيزيف

صحبت  خان وانتظام الملک  نيحس رزايآنجا به منزل مراجعت کرده عصربا ماز
که مشاور  شد  نيو باالخره بنامان برا ميپول کرد دنيو نرس یفيتکل یاز کار و ب

 یفيتکل ديشا . دينما انيبه طهران بکند و اوضاع  را ب یکه تلگراف ميکن یرا راض
ً بر روزگار خود م .کنند نيّ مع در طهران  که  ميدار نيقيو  ميستيرگ یضمنا

ً قرار و مدار ً عمل گذشته  سيبا انگل یاگرهم کتابا و منتظرند  نبسته اند، شفاها
  ١۶١ص . مام شود و دستشان آزاد شودتکنفرانس 

 
  ]شوال [ ، هشتم  دوشنبه

 دهيات مفاطالع. بود نجاينهاراوانس خان ا. صبح مشغول مطالعه بودم  
امپراطور  گفت یم نکهيداد وعجب ا یخصوص امپراطور ورجال آلمان م در

کار  از  شهيدارد اما   رجال کاردان را هم تيفقط  فعال ستين یزيچندان چآلمان 
کارش  ن جهت  يرا دوست نداشت و به ا یرأ یداشت و مردمان ذ یدور م

  .خراب شد
 
  شوال  ٢٢دوشنبه   
وقت  ازظهر  شيکه به توسط آلبرتما ازاووقت خواسته بودم پويتارد ويامروزمس   

 نکهيا  ۀنداشت؛ به واسط جهيچندان نت. کرده بود رفته او را مالقات کردم  نيّ مع
هستم و  هستم ومستغرق در امور مغرب  یمشرق عار یگفت من از کارها

ما خبر به ش برتلو گفتگو کرده  ويومس شونيپ ويممکن است با مس. ندارم یاطالع
 رانيکنفرانس به ا  ديايب شيپ رانيا ۀاگرمسئل ديکن یگمان نم ايصمناً گفت آ. دهم 

وباز دولت  ديايب شيپ ] مومتيق[ماندا  ۀو مسئل يیايممالک آس رينظر کند مانند سا
جواب . شود رانيا] سرپرست  م،يّ دولت ق[ظاهر کند که مانداتر  یمناسبات سيانگل
   ١٧۴ص . است یخطر  کيهم  نيا ۀقياما حق .مسئله دادم نيبه ا الزم
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  ]شوال[ و سوم   ستيشنبه ، ب سه
 سيانگل نفوذ وقدرت  اديازد ۀهمان فقر. رنار آمده با او مالقات کردم ويمس صبح
 وسيو مأ افسرده  حيو مردم صح سهاستيانگل عيدولت مط  نکهيگفت و ا یرا م

اما . ندارد يیاتکا  نکهيا ۀبه واسط اندازه حق داشته باشد، کيتا  ديو دولت هم شا
 سهايرا انگل یدولت   ۀضخانيمر لهاز جم. کند ینم یمقاومت چيبه هر حال ه

و     [Anthony Richard  Neligan (1879-1946)] گانيبرحسب حکم به دکتر نل
 یافکارعامه را متوجه کرد و کار نجايا  دياما با. دادند   [.J.S.Scott] دکتر اسکات

ها دست فرانسه را  یسيهمه جا انگل شود که  نيجنگ ا ۀجينت ديانند نباکه بد
  ١٧۵ص . ببندند

 
دانم   یهم نم یجوان اعراب نيا. السلطنه  امروز ظهر به جانب  لندن رفت شعاع

 یباز . مينهار زودتر خورده به اجماع به تئاتر فرانسه رفت. سر دارد ريباز چه ز
« .ميبود  دهيرا بازد» آندور ماک « . »یاجبار بيطب« بود و بعد» آندرو ماک«

   ١٧٩ص  . بعد از تئاتر به هوتل آمدم. مضحک است یليهم خ»  یاجبار بيطب
 

 العقده یذ ۀشنبه، غرّ  سه
که  بود  نيکه اظهار کرد ا یمطلب مهم یول. که بدجنس و بهانه جوست ممتازهم

را  انک روس خواهد ب یآمده و م نجايبانک روس طهران ا سيگفت رئ یم
خط  استنباط کرده ام که صارم الدوله در   نياوچن یدر ضمن صحبتها. بفروشد

مجمع   استير همکند، از مردم هم جلب قلوب کرده و فعالً   یسلطنت حرکت م
مساعدت   مقام برسد؛ خاصه با  نيکه به ا ستيمستبعد ن چيرا دارد وه هيقاجار

در زمان  است و  دهيرنجان یليدم را خهم مر هيشاه حال نکهيا گريو د. سيانگل
شهر طهران  مرتبه به  کيقحط وغال حوب رفتار نکرده و در ظرف دو سال 

  ١٨٠ – ١٨١ص . آمده است
  
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣١٣                                                                      ٤ج

  

  

  

 العقده یشنبه ، دوم  ذ چهار
رنار  ويخان نزد مس نيحس رزاياز ظهر برحسب قرارداد به اتفاق م بعد
 نيا ۀکه هم یدرصورت. ميکرد یکرد م ديکه با یصحبت ازاقدامات . ميرفت

در  یبار. خواهد یدولت ما نم نکهيا ۀمصرف است؛ به واسط یب اقدامات 
  .دمينقاشان بزرگ است خر یشاهکارها یچند جلد کتابچه که حاو مراجعت 

عجالۀ  مضمون که نيبه ا دهيازاعتالء الملک رس یشام معلوم شد تلگرافسر
 ماتيتعل ماه او  ليتا در اوا ديندار یمجر ديآخرماه کرده ا یا که براتصميمی ر

بود که از  تلگراف کرده  یآن محسن خان با رمز خصوص ليدر ذ. به شما برسد
. مسافرت خواهد کرد  باشاه جهامورخار ريالدوله به سمت وز ةقرارمعلوم نصر

باالخره    ست؟يچ فيحال تکل نيکه با ا ميمذاکره کرد. مبارک استانشاءهللا 
 یعني. ميده انجام   ميکرده بود اليرا که قبالً  خ یکه همان وجه نيقرارمان برا

 رزايم.  باشد نباشد و مخالفت هم نکرده  یخال نهيزم نکهيا یمشاور بماند برا
 بهيپرن ويومس من و انتظام الملک . بماند سيپار ايخان به لندن  برود  نيحس

 نکهيبرا ا. ميکن   هرچه زودتر حرکت ستين یتوقف کاف یپول برا نکهيعنوان ا
اما من . بدنماست شد ماندن ما بد است، رفتن هم  یالدوله علن ۀنصر ۀاگر مسئل
شود و  یمطلب علن شود اسباب رفتن  ما فراهم   نکهيدهم که قبل از ا یاحتمال  م

است که صورت مطلب را   نياز مشکالت کار فعالً ا یکيکار ما مشکل شود و 
   ١٨١ – ١٨٢صص  .  ميطنه چگونه درست کنو ممتازالسل یپرن ويبا مس

 
  »القعده یذ[ چهارم ،  جمعه   

حرکت   یزود نيخواهد به ا یکه نم یپرن ويمس. ميازشام گفتگو ازرفتن کرد بعد
که دست   ميکرد ميخودمان تصم انيباالخره ما م. ميدارد ما برو ليمشاور م. کند

حرکت را   یبنا دياين شيپ یرو پامان را تا دهم جمع کرده در آن موقع اگر ام
   ١٨٣ص . ميبگذار
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  ]القعده یذ[ نهم  چهارشنبه،
حرکت  بعد در خصوص . حضرات نقل کردم یرا برا شبيصبح من گزارش د  

ما  یبرا که  یو مشاور اظهار کرد مبلغ ميو توقف در حضور جمع گفتگو کرد
مرخص  رم که خان گفت من حاض نيحس رزايم. ستيماندن ن یبرا یمانده کاف

. ميبرو طهران که به  ميما حاضر ميمن و انتظام االملک هم گفت. شده به لندن بروم
باشم، اما چون  افتتاح در طهران  یدارم بروم  و برا ليگفت من م یپرن ويمس

فقره  در  نيو ا بدهم   یسر و صورت هيمشغول بودم کار خودم  را در عدل  نجايا
 یو برا داکردميپ  یعموم ليمقام وک سي من در پاراست و حاال افتنيشرف انجام 

 نيبه ا. بمانم  نجايا   یشود الزم است  چند روز امقام درست پا بر ج نيا نکهيا
.  دياست که راست بگو محتمل . توانم حرکت کنم یماه نم ليچهت است که تا اوا

قرار شد فوراً   و ميندازيب ريتأخ حرکت خود را به  ميتوان یما نم  ميبه هر حال گفت
   ١٨٧ -  ١٨٨صص  .   مييحرکت برا ليوسا یبرا قيدر صدد تحق

 
 القعده یچهاردهم ذ دوشنبه

تمام   ها سيقرارداد با انگل نکهيبر ا یمبن ديرس الوزرا سياز رئ یتلگراف امروز« 
 ینيمستخدم است که  نياما اساس ا شد، یتلگراف خوب استخراج نم. و امضا شد

. ذلک  یعل  قس قشون متحدالشکل و  یو صاحب منصب برا رنديبگ سياز انگل
چشم . قرض بدهند و پول  نندرا حفظ ک رانيو استقالل ا تيهم تمام ها سيانگل

 يیپروا یوقاحت و ب اندازه  نيآخر کار خودشان را کردند و ا. حضرات روشن
  . . در انسان موجود شود رفت یهم تصور نم

 نيا نوشته اند با  خودشان رايخوب شد، ز یليخ ئتياما در باب افراد ه یبار  
رکاب  ارتيز مشاور به اسالمبول به . است دهيفا یب سيدر پار ئتيحال توقف ه

 یلندن چنانکه م خان به  نيحس رزايم. داشت اليچنانکه خ سيبه سو ايشاه برود 
. برسد اتميتا تعل ميبمان   سيمن و انتظام الملک را هم نوشته اند در پار. خواست

باشد که ما سِر خود به   نيدر هم ريدهم خ یاما احتمال م. خوب نبود یکي نيا
عجب . ميبخواه فيکرده تکل بناشد تلگراف  ۀً عجال. ميطهران مراجعت نکرده باش
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  . نکرده اند یذکر  یپرن  وياست  که از مس نيا
حتمی  انگليسدرچنگ  رانيرجال مملکت افتادن ا يیايح یملت وب یحس یب با

حاال  . مينبود رانيا یواقع ۀنديچون نما ميبکن ميتوانست ینم یهم البته کار ما. بود
را  رانيا اگر شرکت . بود دينبا وسيما یباز به کل ندهيآ یگذشت، اما برا گريد

آن را هم  که  ترسم یازآن م. هست یليخ یدواريدر مجمع ملل خراب نکنند ام
  )١٩٢ص(» .خراب کنند

 
  ١٩١٩اوت /  ١٣٣٧ ۀالقعد یهفدهم ذ ، پنجشنبه

 یکاغذ . مشاور الملک در زنده وارد شد.  بودم یسينو زياز نهار مشغول چ بعد
شارژدافر  بودکه خودش  یحامل هم شخص. آورده بودند سيازسفارت انگل

لندن به خرج  دعوت مشاور به  سيانگلرمختاريکاغذ از طرف وز. است سيانگل
است، اسباب   جهوزارت خار  ليد کرزن که حاال کفاز جانب لر سيدولت انگل

 نيا ديکه رس يیجا باالخره عقلمان به . ميبا  رفقا  نشسته صحبت کرد. شد رتيح
لندن برده باشند که در  را هم به  رانيا ندگانياست که نما نيبود که مقصودشان ا

شت و باالخره را کنار گذا  رانيا ندگانينما سيکفته نشود که انگل اينظر مردم  دن
 نيما ا یرأ نيو بنابرا.  باشند کرده  ادتريخودشان را ز قداماتاعتبارقرارداد و ا

ً يشد که دعوت را رد کنند و صر  ۀندينما.  رخارجهيوز گريمن د که  ديبگو حا
  .ستمين رانيا

مين در و   استيطاليا)   (II Secolo XIXیسکولو ۀکه مخبرروزنام یشخص یبار
از من وقت خواسته بود  که در باب  قرار داد  انگليس  و ايران هتل منزل دارد 

امروز نوشته )   (L`Echo  de Paris  یاکو دو پار ۀچون در روز ناماستفسار کند، 
مشتعمل  بر پنجاه و شش ماده و  گذاشته  یاردادقر سيبا انگل رانيشده که دولت ا

قران   ونيقرض  نهصد مل کيمقابِل  داده و در  سهايرا به دست انگل رانيرايدوا
ً يکه تقر کرده اند و افکار مردم در طهران متزلزل   شود قبول  یم ارديليم کي با

 فعاست که منا نيفروخته  است و عجب ا رانيا شود که  یگفته م یو حت. است
   ١٩۵ص .  است نشده  تيدول هم رعا ريسا
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  ]القعده یذ[ نوزدهم  شنبه،
داد  ما همواره  از قرار  ۀصحبت و مذاکر  مينشست یقدر از شام هم با انتظام  بعد
  ونيليم دهند دو  یم رانيبه ا  سهايکه انگل یاز قرار معلوم قرض. است ديجد

ً يقيچه  ثمن بخش فروخته اند، اگر نياست وحضرات مملکت را به ا رهيل  نا
 نيادر  یليخ فرانسه   یها روزنامهدرهرحال . خود را هم پر کرده اند یبهايج

  ۀهمه بهتر روزنام از. نديگو یبد م یليخ سيازانگل یو بعض سندينو یمزيباب چ
  ميدار شياال همه تشوح . هربت ويبر مس نيآفر. تان نوشته که شسته و رفته است

    ١٩٧  ص . کنند  عيمجمع  ملل  را هم ضا  ۀکه مبادا مسئل
  

  ]ذی القعده[يکشنبه، بيست و هفتم 
 غذا آهن راه در ظهر از پيش شد خواهد طوالنی مسافرت اينکه خيال به خالصه
. دريا کنار است کوچکی شهر. رسيديم تروويل به ظهر قريب ولی خورديم

 و خوب خيلی هوا. است باصفايی جای رفته رويهم. دارد خوبی خيلی ساحل
. هستند بازی آب و تنی آب و عيش و تفنّن مشغول مردم. است خنک و لطيف

. کنند می هوا ائروپالن شکل به عديده بادبادکهای و دارند حّظی هم ها بچه
 واقع دوويل قصبه تروويل پهلوی. کند می پرواز گاهی هم حقيقی ائروپالن

 .پيداست و است نزديک خيلی هم هاور بندر. است
 و شصت روزی گرفتيم دريا به رو اطاق دو پاری دو هوتل در آمديم خالصه

 رشنوار که ديگر معتبر مهمانخانه به رفتيم را شام .دهد نمی غذا اما فرانک، پنج
ً  طريق اين به. شد تمام فرانک شصت و خورديم دارد نام  روزی کدام هر تقريبا

 .داريم مخارج فرانک صد
 خوبی بازی آتش. کرديم تماشا را مردم کردن قمار کازينو به رفتيم شام از بعد
 را مردم رقص نشسته وشهگ و کرديم پيدا هم را فاتح محمودخان. کردند هم

 غريبی هنگامه فرانسه در يعنی اينجاها در عياشی و زن مسئله. کرديم تماشا
 منزل تغيير که شايد دوويل به برويم فردا گذاشتيم قرار محمودخان با. است
 ٢٠١-٢٠٢ صص .بدهيم
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  ] الحجه  یذ[ جمعه ، دوم   
و  ه شما و صدق السلطنه مضمون ک نيبه ا ديازاعتالء الملک رس یصبح تلگراف  

به  الدوله   ةکه نصر  نيهم. ديشده ا نيّ در مجمع ملل مع ندهينما ونياحتشام هما
شد  معلوم .  ديبا او مالقات کرده هر چه زودتر به واشنگتن برو ديرس سيپار

   ٢٠۵ص . داشت قتيخبر ممتازالسلطنه حق
 

  ]الحجه یذ[ ، هفتم  چهارشنبه
فرانسه   ۀاز وزارت خارج یکاغذ. ميلسلطنه رامالقات کردمتاز امسفارت  ميرفت  

 تيمأمور  کيالدوله  به من کرده تبر ۀکه نصر یتلگراف یبود محتو دهيبه او رس
ص . باشم منتظر او  سيسپتامبر در پار ۀميگفته و خواهش کرده است  که تا ن

٢٠٨   
 

  ]الحجه یذ[ ، هشتم   پنجشنبه
مشاورالممالک  تيگفت مأمور یم شبيدکه ممتازالسلطنه  یاز قرار  

اقالً  چارهيب نيکه به ا  ميبابت خشنود شد نياز ا. دارد قتياسالمبول حق به 
اما در .  از ردّ و قبول چه کنم رانميکار خودم ح ۀسخت نشود من در بار کار 
   ٢٠٩ص . کنم بتوانم قبول کنم یجازم ترم و گمان نم رد 

 
  ] جهالح یذ[    ازدهمي،  کشنبهي
 یم بود که  دهيالدوله به انتظام الملک رس ةازنصر یکاغذ. کارکردم یصبح قدر  

  . حرکت  خواهم کرد سيپار یبرا سيچهار شنبه از سو ايسه شنبه  ديگو
بعد  . ميشعاع السلطنه کارت گذاشت یظهربه اتفاق انتظام الملک رفته برا کينزد  

آنحا  از . زنش هم بود. هاروعده گرفتهچون ما را به ن م،يبه منزل اسد خان  رفت
ازاو  الدوله  ۀکرده بود نصر ليچون ممتازالسلطنه  اظهارم. ميبه سفارت رفت

 کار  آن  یبرا ميبه اتفاق رفت. رديمنزل بگ سيدرپار شيخواسته است که برا
  ٢١٠ص .  ميگردش کرد
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  ]الحجه یذ[ شنبه ، پانزدهم  پنج

متضاد از  بين کرد که  تلگرافات مکاتممتاز السلطنه به من تلفو صبح
رسد من سرگردان شده  یالدوله در باب آمدن  خودش و منزل گرفتن م  ۀنصر

  .رسد یکرده و امروز م روزحرکتيدرهر صورت معلوم شد د . ام
مراجعت  ظهربه منزل مادموزال رو رفتم و نهارآنجا خورده، عصر که  کينزد

وارد شده   (Hotel  Maurice)   سيهوتل  مورالدوله به  ۀکردم  خبر دادند  نصر
 La)   پارل  بريل ۀروزنام  ۀنفر گماشت کيخان و  نيعبدالحس رزايم]  از [ است 

Libre Parole) ونهايسدلگا  یجمع کردن امضا یکه برا   (delegation)    آمده بودند
و به رفته  خودش  نبود،  کات گذاشتم   سيبعد به هوتل  مور. کردم يیرايپذ

  .گردش رفته مراحعت کردم
خودش  و عجب که  ميکرد اديالملک آمد و گفت مالقاتش کرده و صحبت ز انتظام

فرنگستان استفاده   از اوضاع   ديهست که با یقرارداد نکات بد نيدرا ديگو یم
درهر حال قرارشد . بود  ميحرف صم نيگفتم کاش ا.  کرده آنها را اصالح  نمود

رنارآنجا امد و خوب   ويمس گفت  یم. ميو مذاکره  کن ميآنجا برو فردا قبل از ظهر
   ٢١٢ص  »  .حرف زد و گفت  شماها را خواهند کشت

 
  ] الحجه   یذ[  ، شانزدهم   جمعه
قرارداد  ودر باب  ميومالقات کرد ميالدوله رفت ةبا انتظام الملک منزل نصر صبح
 ايابطال  بود که چه اندازه  نياساس مذاکره ا. ميصحبت کرد رانيا سيانگل

در حصول آن   یو سع ميشود؛  معلوم کن یاصالح قرارداد الزم است و ممکن  م
عصر در سفارت   ميقرار گذاشت. نشد امو مذاکرات  تم ديموقع نهار رس. مييبنما

  ميدر قرارداد نشان کرد چند  یو نکات ميکرد نيچن. ميکن بيخودمان مطلب را تعق
آن  ۀشد بعد از ظهر دنبال شود و باز هم  مطلب تمام نش  و بنا  اصالح  ديکه با
  .ميريرا بگ

هم  با  کشنبهيروز  ديالدوله بود که با ةاز نصر یکاغذ ميديبه منزل که رس..  
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   ٢١٢   – ٢١٣صص .  کرد ديدانم چه با ینم گرينغمه را د نيا. لندن ميبرو
  ] ١٩١٩سپتامبر   ١٣الحجه ،  یذ[  ، هفدهم   شنبه

 یقدر با دکترکمبو و زنش . ماترن هم آنجا بود يیلو. نهارمهمان دکترُرالن بودم  
الملک و  با انتظام . الدوله رفتم ۀبعد به منزل نصر. مياز اوضاع  صحبت کرد

 یبرا. ميکرد خود را درباب قرارداد تمام  یممتاز السلطنه و خودش صحبتها
به منزل  ميآ یم من خودم سر شب  تگف. ميمسافرت لندن مجال نبود صحبت کن

مذاکرات . ميبرو  یما بدون سمت رسم ميکرد و باالخره قرار گذاشت نيچن. شما
 یگفت حرف. کردمطهران گفتگو درباب مراجعت خودم بهروزيد... ميکردگريد

 یو از قرار معلوم م ديکن و کمک  یبا من همراه ديچهل روزبا یندارم، ما س
   ٢١٣ -   ٢١۴ص » . را امتداد بدهد رانيا ونيخواهد دلگاس

 
  »الحجه  یذ[  جدهمي، ه کشنبهي  

دادم  خود را  یپانصد فرانک سهم اختصاص دهيحساب مهمانخانه را رس باربسته
جهانبخش   خان و  نيغالمحس رزايالدوله و م ةنصر. ميو با انتظام به گاردونر رفت

خان و  ريام و  یبانيخان و ش یقليعل. ميالدوله آمدند که برو ةآدم نصر رزايم
مقارن ظهر  . آمده بودند عتيممتاز السلطنه و دکتر محمود خان و بهمن به مشا

  . ...مينهار در ترن خورد.  ميراه افتاد
و فريد غفّارخان عالءالسلطنه و.بود کيتار. ميديشب لندن رس ازدهيساعت   

اجزای  فانتيال سيگلطرف دولت انزا.السلطنه آمده بودند قيبرادرصدالسلطنه 
  نجيس نفرموسوم به سررابرت  کياست و رانيامورا یخارجه که متصد وزارت 

   ٢١۴ص  . آمده بودند يیرايبه استقبال و پذ
 

  دوشنبه، پانزدهم سپتامبر، نوزدهم ذی الحجه
مطلع   کايامور امر تيفيالسلطنه خواسته بود که او را ازک قيالدوله ازصد ةنصر

 نيبه ا شروع  کرده بود  یرعد مقاالت ۀه بود در طهران روزنامجواب داد. کند
 سيانگل قرار داد با  نيا ميشد ینکرد ما جبور یبا ما همراه یدولت چيعنوان ه
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کرده که ما  ابالغ   کايدولت امر طرفهم در طهران از  کايسفارت امر. ميببند
 یحاال معلوم م د و نگذاشتن ميرا مطرح کن رانيکار ا ميمکّرر در کنفرانس خواست

بسته  سيرا با انگل قرارداد  نيکه ا رانيشود که مطلب از چه قرار بوده و دولت ا
افکار  جانياسباب ه فقره   نيا. ندارد  کايشود چشم مساعدت ازآمر یمعلوم م

و ممتازالملک و  مستشارالدوله و ممتاز الدوله و محتشم  السلطنه . است هشد
الدوله  ةنصر. اند کرده   یو به کاشان تبعد فيو لت توقالتّجار را د نيمع یحاج

گفتم که  یو با لحن دينکن کارها   نيگفت من به طهران تلگراف کردم که ازا یم
  .دو لت  شود  یو سرد أسياسباب  ديشا

مذاکره   یاساس یالدوله با ناصر الملک مالقات کرد و در باب کارهاةنصرامروز
 نيدولت مسئله موافقت . ديمطلب داخل نشو اتيئدرجز اوگفته بود. کرده بود

مستشار  به چون راجع است  ست،يمضّرهم ن است و یعيدرعمل مستشارها طب
که به همان   آن است   بهتر. گرينه از دو ل د رنديگ یم سيکه از خود انگلهايی 

 یحرف معن نيا چون  ست،يمجلس هم الزم ن بيتصو  ۀمذاکر. ديقانع شو اتيکل
آن را  ديخواه یم و حال آن که شما  ستيقرارداد فعالً معتبر ن نيکه ا دهد  یم

  .ديخودتان استمداد کن  یدر دعاو سيوبر طبق آن از  دولت انگل دياجرا بگذار
 نيکنم ناصرالملک با ا یزدم گمان م یهم رفته چنانکه حدس م یرو

  ٢١۶ص . موافق باشد ونقطه نظرش با ما متفاوت است قرارداد 
 

  الحجه  یذ ٢٣، نوزدهم  سپتامبر ،  عهجم
نطق لرد کرزن . مينهاربا ناصرالملک ورفقا مهمان عالء السلطنه بود  

 یاز خدمات اديکرده، اما در اول ز انياندازه  مقاصد ما را ب کيبوده تا  مفصل 
الدوله کردند حرف زده است امروز اول نصرت  رانيوروس به ا سيانگل که 

   ٢٢٠ص .  نبود یزيطرف چ چيامروز ازه  اناتيب. رزنبعد لرد ک حرف زد
 
 مّحرم مي، دو] سپتامبر[ و هشتم  ستي، ب کشنبهي  

  ليم برحسب  یوقت رالدولهيخان مش يیحيناصرالملک معلوم شد  یها تيصح از
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 نکهيا  یسخت اعتراض کرده اند و شاه برا سهايخارجه  شده انگل ريروسها وز
کرده  فيتکل که کرده نکرده باشد به آنها  یخالف اقدام کند هم یهم آنها را راض

 نيرجوع کنند به ام خان   يیحيخواهند به  یدارد و نم تيکه اهم يیکه در کارها
السلطان   نيوقت ام و از آن . السلطان رجوع کنند که به عرض شاه برساند

طان چون السل نيفرنگستان ام داشت، بعد درموقع سفر شاه به  سيروابط  با انگل
روسها   قيرف یبست کرد و مدت بند و  شانيکنند با ا تيروسها به اواذ ديترس یم

  .دانستند یکس نم چيوه  سهايبود و انگل
کرد، اما از  یم فيحسن خان تعر رزايم یحاج ۀو حس ادار اقتياز ل  

 حيناصر الملک غالباً صح یحرفها. نمود و حق داشت یاخالق اومذمت م سوء  
طور بود  نيسلطنت ا ابتيدانم چرا رفتار خود در زمان  ن ینم. است یمنطق و 
بود    یسيانگل  ظاهراً گفت ظل السلطان همان وقت  که  یزمين. ندانست چه کند و 

. آورد کار  یروسها رو ۀخان  را او به اشار يیحيبا روسها هم سازش داشت و 
  ٢٢٩ص 

 
   ١٣٣٨پنجم مّحرم  چهارشنبه،

ً يفتم ثاناز نهار ر بعد . است فوق العاده مفصل  . را تماشا  کردم  وميالبرت موز ا
  دهيند که دفعه سابق  يیرهاياز جمله چ.  دمياز آن را فقط د یخسته شدم و قسمت

چقدر . اند جفت لنگه در بود که از عمارت چهل ستون اصفهان آورده  کيبودم 
ً يقشنگ، ع خدا لعنت . باشد داشته  یرکا  بيو تذه یکه نقاش یکتاب یمثل جلدها نا

خاتم   یجعبه ها تخته نردها و . آثار را برانداخت نيکند ظل السلطان را که ا
 نجايدر ا یليخ یرانيا و مرّصع  یفلز یو ظروف و اوان یو منبّت  کار یکار

   ٢٣١ص . هست
  ]محّرم[ ، چهاردهم  جمعه

ً يمستق. ميديرس سيبه پار] ازلندن[ ميهفت ون ساعت  ةنصر که  سيهوتل موربه  ما
گرفتم، نبود و  سراغ سراغ انتظام الملک را . الدوله وشاه واتباع آنجا هستندرفتم

 نيبالخره مع. نبود هم  گريکس د چيالدوله وه ةنصر. معلوم  شد آنجا منزل ندارد
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الدوله را  ةنصر اطاق  نکهيگرم نشد جز ا یاز او هم آب. کردم دايالملک را پ
ص . معلوم  کند  یاو نتوانست مطلب. کردم داي، آدامش را پدانسته، جهانبخش

٢٣٩  
 

  ]محّرم[پانزدهم  شنبه،
اطاق دفتر  مرا به . رفته به دکتر محمود خان برخوردم سيبه هوتل مور صبح

هوتل  معلوم شد همان . انتظام الملک هم بعد آمد. خان بود نيغالمحس رزايم .برد
ً م. دميله را هم  دالدو ةنصر.  ِد دوموند منزل دارد   ديخواه  یگفت اگر حتما

بد خواهد  ندارد و در قفقاز  یفيتعر هاما اوالً را ستين یالبته حرف ديطهران برو
ً يگذشت، ثان  ۀواسط ما به  یاساس یو کارها ميبه وجود شما محتاج نجايما ا ا

ه شما کرده ک  هيو توص ديوثوق الدوله هم تأک. من معّوق است ۀمتفرق یهايگرفتار
  ليتفص  نيبروم، با ا دارم  به طهران  ليم یليگفتم هر چند خ. نگاه بدارم نجايرا ا

در باب قفقاز و ارمنستان  بعد . کنم یمانم و به شما کمک م یفعالً م دييگو یکه م
] ینيقزو[دمحم خان  رزايم در باب . عمل ختم شد نيو ا ميصحبت کرد یقدر

  ٢۴٠ص . آن را خواهد داد  بيوله نوشته و او ترتگفت به ذکاء الد. مذاکره  کردم
 
  ]محّرم[ شانزدهم  کشنبه،ي
کردن  رعد را دادخواندم که وثوق الدوله بعد از گرفتار  ۀروزنام] ممتازالسلطنه[ 

آن  اتين افسوس که  یاثبات و قدرت خود نوشته، خوب نوشته ول یبرا یجماعت
مغضوب  و  قيمعلوم اشخاص توفاز قرار . ستين  حيکند صح یطور که ادعا م

ً  ب ايگو.  ستين ميدانست یمنحصر به پنج نفر و آنکه م نفرند، از   ستيمجموعا
  ۀيو کل هستند  یو فّرخ یو حساب  یکمره ا ديالضرب  وس نيام  یجمله حاج
نبوده  منحصر به طهران هم   ايبوده است و گو یليخ جانيشود  ه یمعلوم  م

تعّرض واقع  داشته و محل  یمدّرس هم ظاهراً  جنبش امام جمعه و یحاج. است
گفت  یالملک م انتظام   روزيکه  د  یالسلطنه از قرار تازشده اند، اما خود مم

 یعنيراه داشته  سهايانگل کرده و با  طنتيدر کارها ش یليمسلّم شده است که خ
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همه بد  شيپ ینيريخود ش  یآنها بوده و اخاللها  کرده و حاال  برا یراپرت  چ
و از   ودشاز برادر خ یحت خان و  نيحس رزاياز مشاورالملک و م  د؛يگو یم
کم . شناسم  یخوب م  یليخ من که  تعجب  نکردم  و او را  . زهايچ  ليقب نيا

ص .  شود یو جناتش ظاهر م است  که تمام  حاالتش از   یاو هم طور  یظرف
٢۴٢ - ٢۴١   

 
  ]ممحرّ [ و ششم  ستي، ب چهارشنبه

روز مرا به نهار دعوت کرده بود و  کيرالن که قبل از سفرلندن  دکتر
کند  یجواب م ۀدارد و هر روز مطالب  یشود اصرار رانيخواهد مستخدم ا  یم

من  کند و  یتلفون م ايدو مرتبه  یکي  یروز. خواهد یجواب را هم  از من  م و 
خواهد از   یم اصراره هم هست که ب سينفر روزنامه نو کي. در مانده شده ام

 ینم حيصح و با آنکه جواب   رديده پانزده هزارفرانک پول بگ رانيدولت ا
 نياز دست ا است  کينزد. کند یم تيآن هم مرا اذ. دارد یشنود دست بر  نم

  .شوم یفرار سياشخاص از پار
همين امروزاز مصرآمده . باری امروزعصر مسنتصرالسلطنه به سراغ من آمد

ارنصرة الدوله ودرهمين هوتل منزل کرده وخيلی بامن  خصومت برحسب احض
او  هم دوسه . با او مشغول صحبت بودم حاجی اصفهانی پيدا شد. و تملّق می کند

با . کم کم وقت  شام شد. روزاست به پاريس آمده و درهوتل کالريج منزل دارد
زند اما بی سلطنه خيلی حرف  می لهم شام خورديم و با انتظام الملک مستنصرا

   ٢۴٨ص  .حاجی اصفهانی ما را برای جمعه  به شام دعوت کرد. فهمی نيست
  
 

  ]محّرم[پنجشنبه، بيست و هفتم 
صبح برحسب قرارداد به اتفاق دکتر محمود خان و حکيم الدوله و لقمان الدوله  

 Leon Charles Albert Calmetteانستيتو پاستر رفتيم ودکتررو و دکتر کالمت  به

معلّمين  بابو دکتر لگرو را که سابقاً  هم ديده بودم ديديم و در   (1863-1933)
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. لقمان است بودناتان الريه هم که رفيق . طب و باکترويولوژيست صحبت کردم
مهربانی کردند و از ديدن اين اشخاص بزرگ محفوط شدم و برای سه خيلی 

دکتر رو که  پير مرد   .شنبه  به شام دعوتمان کردند که دنبالۀ صحبت را بگيريم
  .کالمت خيلی خوشرو  و خوش محضر استدکتر .  و محترم  است

نزديک موقع شام باز خبرکردند که حاجی اصفهانی است چون پايين  رفتم  با  
چون موقع شام بود باز نگاهشان داشته .  مستضرالسلطنه نشسته صحبت می کرد

به پاريس   ه  گفت  من برای اينکنارکشيد احاجی اصفهانی مر. با هم شام خورديم
آمده ام  که به اتفاق آقا خان محالتی در مسئلۀ آذربايجان و اتصال آن به ايران  

يها گفتگو کرده ايم و قرارشده است روز شنبه شما و ما کار کنيم و با آذربايجان
  .به چائی مهمان ايشان باشيم و صحبت کنيم

   
  ]محّرم[ جمعه، بيست و هشتم 

مهدی اف آمده من و انتظام الملک و نصرةالدوله  را برای فردا به   ميريعقوب
کديگر صحبت يمبلغی درمسائل آذربايجان و لزوم  اتفاق با . چای دعوت کرد

برای ما ازطرف روسيه است و ما اصل مقصودمان   اين می گفت خطر . کرديم
مقصود  با است که دو باره  گرفتار روس  نشويم و عقيده ام اين است که اين 

.  ييم آران به هر شکل باشد کنار می يا موافقت انگليس صورت  می گيرد؛ با 
.  اين مطالب را به  نصرة الدوله  گفتم. شما انگليسها را برای اين کارحاضرکنيد

شما  باز زمينۀ مطلب را درست کنيد، من پس  . گفت من فردا  حاضر نمی شوم 
  .نبالۀ  مطلب را می گيرمفردا به بازديد آنها  می روم  و د

بعد به منزل آمده لباس پوشيدم و شام به . معصربه چای مهمان مادام رو بود
زنهای خوشکل  . ازشام درهوتل رقص بود دبع. دعوت حاجی اصفهانی رفتم

روی هم رفته  مجلس . معلوم بود که اکثربلکه همه اهل کار بودندخيلی بودند اما 
بعبارة اُخری محل الس زدن .  ت تعريف نداردجدّی نيست  وهوتل از اين جه

  ٢۴٩ - ٢۵٠صص  .است
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  ]١٩١٩اکتبر /  ١٣٣٨صفر [  ميدو دوشنبه،
رفتن  لباش مشغول کردم تا وقت  دنيصبح با کسالت برخاستم و خودم را به پوش  

لباسمان  . و شاه هم مهمان است ميچون مهمان ممتازالسلطنه هست.  شد یبه مهمان
الدوله  ةنصر السلطنه وةآقاخان و نصر. وسربرهنه یاما کاله فرنگرد نگوت بود 

 یمشاورجا ايگو . نشسته بودند سلطنهلشاه و ممتاز ا نيو مشاور الممالک طرف
الدوله بودم ، شهاب ةنصر  یمن پهلو. بود امدهيعضد السلطان نشست، چون او ن

دست مشاور ري، زالدوله  ةنصر دست  ريآقا خان، ساالرالسلطنه ز یالدوله پهلو
خواست کاله بردارد، آخر  ینم آمده بود و یرانيمشاوربا کاله ا. بود یخال
بعد از .  فربه شده یلياما شاه خ . مجلس بد نبود و خوش گذشت. کردند رشوادا

ص . مفخم الدوله بود. شدند ابيشرف که نهارموعود نبودند آمدند و ینهاربعض
٢۵١    

 
  ]صفر[چهار شنبه ، چهارم  
ر حسب خواهش نصرۀ الدوله صبح زودتربه هوتل موريس رفته بعضی  نطقها ب

که شاه درانگلستان بايد بکند وبه انگليسی نوشته شده بود به فرانسه ترتيب  
مستنصرالسلطنه دراين کار  . داديم، انگليسی را ظاهراً ناصرالملک نوشته است

   ٢۵٢ص»  .کمک کرد
 

  ]صفر[ ، ششم  جمعه
 یرسم   يیرايروز پذ روزيد. الدوله واتباعشان به لندن رفتند ةصرامروزشاه ون  

 ديبه بازد  سيبود وعصر رئ یجمهور سيشاه   نهارمهمان رئ. در فرانسه  بود
    ٢۵٣ص  .بود یاو آمد و شب در سفارت خودمان مهمان

  ]ربيع االول[جمعه بيست پنجم
. تتل موريس رفتمبعد از نهارمنزل آمده پالتو عوض کردم و چتربرداشته هو

  .آدرس مسيو دالپرادل هم پيدا نکردم.  کتابچه هنوز تمام  نشده بود
حکيم الدوله و لقمان مرا به اطاق خود دعوت  . اين عمل موکول به فردا شد 
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کردند و مقداری از وضع شاه و از ترتيبی که نصرة الدوله و برادرش برای 
نصرة السلطنه  کردند و می گفتند دورکردن او از مردم اختيار کرده اند شکايت 

وعضدالسلطان هم به ماندن شاه  اينجا کمک می کنندو ولی ما يک مقداری  خود 
 ٢٧٨ص  .کشی کرده و او را از بعضی کارها باز داشته ايم

 
  ]١٩١٩دسامبر /   ١٣٣٨االول  عيرب[ و هشتم  ستيب دوشنبه

الدوله ۀنصر رفته  با  سيورخان به هوتل م نيحس رزاياز نهار به اتفاق او م بعد
و مخصوصاً  خواهد بدهد  یکه به کنفرانس م یا حهيو درباب ال ميمالقات کرد
لندن داشت   که از طهران و  یو اطالعات ميگفتگو کرد یارض یمسئله دعاو

شد که  نيبرا  یرأ  هو باالخر ميکرد یمسئله را حالج نيگفت و مشکالت ا
اعتمادالدوله هم  خان  يیحي. ميجمل و مبهم کنسمت قفقاز و خراسان را م یدعاو

  ٢٧٩ص . کرد یحضورداشت و عرفان باف
  

  ]االول  عيرب[ و نهم   ستيشنبه، ب سه
و در باب  ميخان به منزل دو الپرادل رفت نيحس رزايصبح به اتفاق م  

 اناتيب. ميخواهد به کنفرانس بدهد مذاکره کرد یالدوله  مةکه نصر ديجد  ۀحيال
 ستيالزم ن ديجد  ۀحيبود که ال نيو حاصل آن ا دميکرد که من پسند خوب 

و  ديبده یثمانخود راجع به ع یدر باب دعاو ادداشتي کي ۀعجال . ديبده
  ٢٧٩ص . استقالل خود یراجع  به مجمع  ملل در استحکام  مبان  ادداشتي  کي
  

  ] یالثان عيرب[ ، سوم  جمعه
راجع   یکي. حاضر کرده بود ادداشتيو فقره سب وعده آمد دحدو پرادل بر ويمس

راجع به   گريبه مجمع ملل داده شود، د ديکه با رانياستقالل ا تيبه اثبات تمام
 رزايمن  و م که  یرا بعد از مذاکرات حهيهر  دوال نيو ا یبرعثمان رانيا یدعاو
ً يا تقرهم آنها ر الدوله   ةنصر. یبود ردهک  هيته  ميخان با او کرده  بود نيحس  با

ص . ميصحبت کن باب  نيگر در ايدماگر چه باز قرارگذاشت فردا با ه د،يپسند
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٢٨١   
  ] یالثان عيرب[ ، چهارم  شنبه
 حهيال خان در باب  يیحيخان و  نيحس رزايالدوله و م ةبعد از ظهربا نصر یبار

را که   یا حهيو باالخره ال ميخواهد به کنفرانس بدهد صحبت کرد یکه م یا
و  ميکرد داده مأخذ قرارداده  اصالحات مختصر درآن  بيدو الپرادل  ترت ويسم

   ٢٨٢ص »  ..ميکرد لرا به فردا  قبل از ظهر مّحو هيتمام نشد و بق
  

  ]ربيع اثانی [ چهارشنبه ، پانزدهم 
نصرة الدوله شرحی راجع به محمع ملل وکنفرانس راجع به عملجات خواسته 

ونوشتم و شب با وحيد الملک وانتظام الملک به  بود که به طهران بفرستد
.  مشاورالممالک و پسرش و احتساب الملک هم بودند. مهمانی عليقلی خان رفتيم

. ميرزا محمود خانن وعيالش هم بودند. احتساب  را برای آشپزی دعوت می کنند
قشنگ خوبی است يک دختر فرانسوی ديگرهم بود  زن ميرزا محمود خان دختر

  ٢٨٨صص . شب خوش گذرانيديم. فتند  با کمال استکه می گ
 

  ]  یالثان عيرب[ شانزدهم  پنجشنبه،
کردم عصر  یتصّور م کهيوارد شد در حال] ینيقزو[دمحمخان  رزايم صبح

رسيديم مشغول  که به هم نيازمالقات اومحظوظ شدم وهم یليخ .شود وارد 
  ميرفت خان را بر داشته  دمحم رزايم...ميرا فراموش کرد صحبت شديم و همه چيز

 کي او در یبرا. منزل ميو بعد رفت مينهارخورد الورسياون یبه براسر
  ...رفت کار خو د  یبعد او پ. دوازده فرانک  یروز  ميکرد دايمهمانخانه اطاق  پ

دمحمخان همان است که بود، با همان وسواس و سودا و با همان ذوق  رزايم
 یاگر ب. است ديهم سف شيموها. زرد دارد یرنگ و رو یليفهم، اما خ و 

 یبياما واقعاً تناسب عج. شناختم یدارد که نم یاحتمال کل دميد یاو را م سابقه 
  .نمی شود ما تمام بتصح ميکه با هم هست یوقت. افکارو ذوق من واوهست  نيب

  ٢٨٩صفحه 
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  ] یاثان عيرب[  جدهمي، ه شنبه
راه  ۀمسئل. داشتم ديکار زا نکهيا یبرا سيزود رفتم به هوتل مور صبح
خواهد مطالعه کند  یم یسيانگل یکايرا که سند  یو طهران و انزل نيخانق آهن 

   ٢٩٠ص . خواهد مطرح قرار دهد یالدوله نم ۀکه بسازد نصر ديشا و 
  

  ]ربيع الثانی [ دوشنبه ، بيستم 
ن هم  به هوتل  صبح  دير برخاسته  برای نهار رفتم  منزل مادام  رو و بعد از  آ

محسن خان پسر حاج سيّاح را که  خواسته  .مشغول اليحۀ خسارت شدم. موريس
حکيم  . با اوگفتگو  کردم بودم آمد و مطالبی را که ميرزا همايون خان نوشته بود

الدوله  آمد و گفت امشب دکتر لگرو و رفقايش می آيند مهمان ما هستند، شما هم 
سر ميز . چنين کرديم. باکتريولوژيست  صحبت کنيم بيائيد  که بعد در باب  کار

ار که منغيراز حکيم الدوله و لقمان الدوله و دکتر لگرو بود ناتان الريه  و مسيو 
بعد از شام . طلب رفتن به ايران است و مسيو رناروکه داداوطلب رفتن به ايران 

   ٢٩١ص. صحبت زياد کرديم و قريب نصف شب  منزل  آمديم
  

  ]ربيع الثانی [ بيست  و يکم  سه شنبه ،
چون فردا شاه و اتباع  و نصرةالدوله به بلژيک می روند و خيلی کارها بود که  

من اليۀ خسارات  عثمانی  . می بايست انجام بگيرد نهاردرهوتل موريس خورديم
  ...را  تمام  کردم و کارها ی متفرق  ديگر کرديم
يی رسمی از او می کنند و برمی شاه به بلژيک می رود، دو روز آنجا پذيرا

سه را ديدن می کند و به نيس و جنوب فرانسه  نگردد و نواحی خراب شدۀ فرا
نصرة الدوله  بينی بين هللا  . می رود و نصرة الدوله به پاريس مراجعت می کند 

   ٢٩٢ص . زبر دست و کار کن است
 

  ] یالثان عيرب[ و شوم  ستي، ب پنجشنبه
به  ميبا هم رفت] ینيقزو[ دمحم خان رزايمنزل م ميقرارداد رفت برحسب
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باشوف که فردا  یو پچ یدادم  برا غاميضمناً من پ. ميخورد یچا  جيکالر هوتل  
و قرار  ميشام خورد ميدمحم خان  رفت رزايبعد با م. خواهم  او را مالقات کنم  یم

 جيتل  کالردرهو] الدوله  عتمادخان ا يیحيبا [ فردا عصر باز هر سه نفر شد 
تا بعد   ميدرهوتل خودمان نشست ميدمحم خان آمد رزايبعد از شام با م. ميشو حمع 

   ٢٩٣ص . مينصف شب  صحبت کرد از 
  
  ]ربيع الثانی [ شنبه  ، بيست  و پنجم  

بعد از راه انداختن او رفته اصالح ريش کرده  . مد آصبح صديق السلطنه اينجا 
نامه  ها معلوم شد  برضد کلمانسو  کار کرده اند از روز. وبه هوتل موريس رفتم

از داو طلبی رياست جمهوراستعفا  کرده . و فهميده است که کارش پس است
  .است

غذای   (Hotel Continental)با انتظام الملک رفتيم به هوتل کنتی نانتالرنها 
چون هوا خوب و صاف بود قدری در توئيلری گردش کرديم تا . خوبی خورديم 

رفتم به هوتل کالريج  و .  ر شد و موقع رفتن به ديدن توپچی باشوف رسيدعص
بعد از تمهيد مقدمه گفتم برای اينکه دولت ايران  . با او به مذاکره  پرداختم و

يکی اينکه  . کامالً با شما موافقت کند الزم است که در سه فقره  او راضی کنيد
خودتان را عوض  اينکه اسم کی ي. درمسئلۀ  نخجوان به رأی اهالی رجوع شود

  .سيم اينکه  سرحد اصالح  شود. کنيد
در موضوع سوم  . در دو موضوع  اول  بعد از  قدری مذاکره اشکال نکرد   

متعجب و متفکر  . گفتم  طالش و مغان بايد تماماً مال ايران باشد. توضيح خواست
فراوان  به ما  می  جنگل و پنبه و ماهی .  شد و گفت اين واليت پر ثروت ماست

.  قدری مباجثه کرديم.  دهد و اگر از مابگيريد  نخواهيم  توانست زندگی کنيم
دو  آناما در .  سايرين هم همين طور. باالخره اين فقره در بادکوبه بايد حل شود

 .من عقيدۀ خود را بگويم باب چند روزديگربازممکن است يکديگر را ببينيم و
   ٢٩۴ – ٢٩۵صص 
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   یالثان عيو هفتم رب  ستي، ب دوشنبه
لئون   ويمس دنيالدوله به د ةعصربه اتفاق نصر. مادام روخوردم نهارمنزل
به  مرا . ميو در امور راجعه به مسائل مجمع ملل با او مشاوره کرد ميرفتبورژوا 

   ٢٩۶ص . کرد  یدر مجمع ملل معرف رانيا ۀنديعنوان نما
 

  ] یاالول یجماد[ چهارم  دوشنبه،
نشسته  و منزل او  ميشب آمد و با هم رفته شام خورد] ینيقزو[ دمحم خان  رزايم    

صحبت   یالدوله هم آمد اطاق من قدر ةنصر. ميتا نصف شب  صحبت کرد
است  نکند و خوب  یما کار یترسم کنفرانس  برا یگفتم به او من م. ميکرد

. ميبکن ميتوان  یم کار نميگفت خودمان قوه ندار. ميخودمان کاربکن ۀخودمان به قو
االن در دست   نيگفت آن سفا  دهند؟يبه ما نم  سهايگفتم بحرخزر را چرا انگل

ما اگر  نديگو یم  سهايهم که خراب است و انگل نيکيکار دن یاست ول  نيکيدن
 یو حت رنديشما بگ از  کهايترسم و ممکن است بلشو یم ميرا بده نيسفا ميبخواه

  ٢٩٨ص  . ميکن را غرق    نيسفا  نيخودمان ا ميشو وربمج ميده یاحتمال م
 

  ] یاالول یجماد[  ازدهمي دوشنبه،
 ميدمحم خان رفته با او به رستوران رفته و شام خورد رزايبعد رفتم  منزل م  

شده    یلژ منتن سيرنار  که رئ ويمن رفتم به شرق  اعظم، برحسب دعوت  مس و 
 یهايجمهور و قفقاز بوده کنفرانس در باب  رانيکه درا هاياز فرانسو یکي. است

  .قفقاز کرد و بد نبود
در  . ميبه منزل آمد ادهيرنار پ یبه همراه. مراجعت هوا خوب و مهتاب بود در

کمبود  دکتر . از او دفاع کردم یوقدر دميکش شيدمحم خان را پ رزايراه ذکر م نيب
ً م . به شام دعوت کرد  ندهيآ ۀسه شنب یدر لژ بود مرا و رنار را برا  یضمنا

 ديگفتم با.  بدهم کنفرانس  رانيا باز لژها خواسته اند که من در با یگفت بعض
   .. ٣٠٢ص . گفتگو کنم
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  ] یاالول  یجماد[  کميو  ستي، ب پنجشنبه 
دانستم شاه آنجا  یبه هوتل رول که م ميرفت یبانيبعدازشام به اتفاق ش  

 سيشاه هنوز در ن ۀاز تبع یمعلوم شد بعض. فتمرفته سراغ  گر. داشته منزل 
پيدا کرده  الملک را نيرفته شهاب الدوله ومع آنجا. هستند اليهوتل روا در 

شد در  معلوم. الدوله و انتظام الملک را گرفتمةوسراغ نصر ميکردصحبت 
 چيبه ه یربط  چيبود و ه یعال یليرفته، خ اليسيمون نويبعد به کاز. مونت هستند

   ٣١٠ص .  بودم نداشت دهيها که تا  به حال د نويز کازا کي
 

   ]االّخره یجماد[ ، پنجم  پنجشنبه
صدراعظم     (Alexandre Millerand 1857– 1943) لرانيبه م یه کاغذلالدو ةنصر

  یدانست  ول خان آن را تند  يیحي. کردم  بيمن تصو.  خواند. فرانسه نوشته بود
من خواهش کرد  الدوله از  ةنصر. ميخره متفق شدباال. در آن کرد یتصرف جزئ

  ...را کردم کار  نيظهرا ازبعد . کنم ليرا تکم یحسارات عثمان ۀحيال
 ديالدوله پسند ۀخسارات نوشته بودم نصر ۀحيال یکه من برا یبيترت خالصه

   ٣٢۴ص » ...کنند  نيماش ميداد و 
  ]االخره یجماد[  زدهمي، س جمعه

به  مطلع ومطالبه ديتجد یبرا حهيال کيمشب قرارگذاشت الدوله ا ةنصر  
 یبرا   سميخواست من بنو هم حهيال کي. سديخان بنو يیحيبدهد وآن راکنفرانس 

   ٣٣٢ص .  عمل مغان و طالش
 

  ]١٩٢٠مارس /  ١٣٣٨االخره  یجماد[ ، چهاردهم  شنبه
 هايجانيآذربا . مداد که من اشتباه کرده امروز نهار مهمان غاميالدوله پة نصر صبح

مغان شدن و تا  طالش و  يۀتلفون کردم و مشغول ال. ديشام دعوت کن یرا برا
  »...ديالدوله پسندةظهرتمام کردم نصر

 یسيانگل  (Claude Bayfield stokes 1875–1948) ازکلنل استکس صحبت
چون در  بد است،  یليالدوله گفت با من خۀشد که تازه از بادکوبه آمده و نصر
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 ۀنيکاب که بر ضد  یگفت داستان اغتشاش یو م.کردم تيّ هران با او ضدط
آدم بود   نيا ینيصمصام السلطنه  شد که رفتند مسجد شاه را گرفتند به اسباب چ

شد در  درهرصورت معلوم . بود من آن را به هم زدم بيو چون بر خالف ترت
 Sir Charles Murray Marling 1863   – 1933) نگيمارل نيکه ب یاختالف

کار  گريکدي بوده و بر ضد  نگيمارل  ۀالدوله جزء دستةو استکس بود نصر    (
  ٣٣٣ص .  کرده اند یم
 

  ]االخره یجماد[ شانزدهم  دوشنبه،
دو فقره تلگراف . خان يیحيالدوله مالقات کردم با حضور  ةبا نصر عصر

 یربادکوبه کارما د ونيسيم نکهيراجع به ا یکي. وثوق الدوله نشان داد از 
کرد   ميروابط را قطع  خواه باشد آنهابرخواهند گشت و نيچن نبرده واگر شيپ از 
هم  و مرکز پرپاگاند آنها   ندکن یپرپاگاند م رانيدر ا کهايبلشو نکهيا یکيو 

 جهينت و  ميمشاوره کرد. کمک کنند یريدر جلوگ سهايانگل ديبادکوبه است و با
 نيهم سهايانگل سازش با آنهاست چنانکه  کهايزبلشوا یريجلوگ] راه[شد که نيا

با  نجايا نکهيا جز  ميبکن ميتوان ینم یو اما بادکوبه ها را  کار. را دارند هيرو
دولت  خودشان را  که آن اندازه که بتوانند  ميآنها گفتگو بکن ندگانيحضرات نما
  ١٣۵ص  . ارشاد بکنند

 
  ] االخره یجماد[ شنبه ، هفدهم  سه

. ميدولت آنها گله کردزومذاکره وا ميباشوف رفت یتوپچ ديبه بازدرعص
بی تجربگی  و یطرف دولت خود عذر نادان از قتياظهارموافقت و درحق آنها 

 نيطرف قرارشد . کاراست یخراب جهيدرهر صورت نت ميگفت .می خواستندآنها را 
تلگراف را   کرد  واهشالدوله از من خ ةو نصر ميکن خيو توب هيتلگراف و توص

  .و بعد از شام نوشتم سميبنو
 یانجمنها راجع به اتصال انجمن طهران به  يیهم به طباطبا یاز شام تلگراف بعد

  ٣٣۶ص .  مجمع ملل کردم و  روزنامه خواندم
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  ] االخره یجماد[  ستمي، ب جمعه
و چون عازم  اعتمادادوله آمد. مياز نهار مشغول روزنامه و صحبت بود بعد
. ميبرو که دوشنبه   ميکرد ميوتصم ميبهترآن است که با هم برو ميگفتس است پاري

جواب او  در  یمعلوم شد لرد کرزن کاغذ ميالدوله  مالقات کردةبعد با نصر
است تاکنون  کرده وگفته  یتلق خوشراجع به کردستان را به طور ۀحينوشته و ال

  یممالک  سرحد ل امرپرداخته و داخ یعثمان یکنفرانس فقط به مسائل داخل
اول دفعه  نيا قتيحق در . ديرا خواهد طلب رانيا ندگانينشده و چون بشود نما

ً وعد پس . دهند یکنفرانس  م را در   رانيا ندگانياستماع  نما ۀاست که متبا
فعالً درلندن بماند تا چند  الدوله بنا شد  ةخود نصر. کرد ديچه با ميصحبت کرد

  . سيپارو من بروم   گريروز د
. شود صحبت شد و بنا شد تلگراف به طهران  رانيالدوله به ا ةباب رفتن نصردر

 رانياستقالل ا  ۀمسئل ميتحک یداد برا ديکه به مجمع ملل با یا حهيبعد در باب ال
ً راجع به  خود را  اظهارکردم؛   اتيو من نظر ميشد تيداخل صح مخصوصا

. معلوم شود فشيتکل نهم ماه او  ده قرارداک ميبکن یکار ديبا حهيال نيرد ا نکهيا
بناشد .  ميکرده اه  رانيا خواهد بود که به استقالل  یخدمت ميانجام  ده یخوب انيب

   ٣٣٩ص .کنم و بعد  با دوالپرال هم مشورت  زميطرح آن را من بر
 

  ] االخره یجماد[ و سوم  ستيب دوشنبه،
خان و محسن  یقليعل.ت کردحرک ايکتوريراه آهن از گار و ازدهيساعت   

ً يتقر. پسر ناصرالملک  همراه آمده بودند خان   ايساعت  و ربع در  در کي  با
  .  ميبود

و  پول شام و نهار .  ميوشام در راه آهن  فرانسه خورد سينهار در راه آهن انگل  
 نگيشل و پنج  رهيرا که دو ل یکشت نيپول کاب. خان داد يیحيرا  هيمخارج جزئ

خان است   يیحيکه آدم  یخان و جعفر نام یتق اليع سيدر گار پار. من دادم بود 
را به هوتل  من اسباب . رساندند و رفتند لمرا به هوت. به استقبال او آمده بودند

  رزايم. بود  ميساعت نه و ن. رفتم]  ینيقزو[ دمحم خان  رزايگذاشته به سراغ  م
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چند روزه  نيو ا بود  سيکه درسو] وردا[العموم  یاکبرخان معروف به مدع یعل
که  یبه قاض معروف  یکردستان یشخص نيهمچن. آمده آنجا بود سيبه پار

صحبت   تا نصف شب آنجا . الدوله آمده ۀنصر دنيدرآلمان بوده وبه قصد د
   ٣۴١ص .  ميکرد

 
  ، ]١٩٢٠مارس /  ١٣٣٨االخره  یجماد[ ونهم  ستيب کشنبه،ي

االرالسلطنه بود وی يک نفر از بختياريها که تازه س درسفارتحمل،نوروز اول 
 ۀخود را کرد و مرا برد به دفترخان یصحبت معزولممتاز السلطنه .  آمده بود
الدوله را که به او نوشته و  ةنصر یکاغذ متحدالمآل و کاغذ خصوص خود و 

 يیبدگو یحکرده  بود نشان داد و شر فيواشنگتن  را به او تکل یمختار  ريوز
پوانکاره  نخواهند گذاشت ودشانل و  هايوگفت فرانسو و اظهار قدرت کرد ديتنق و 

و . نخواهند کرد من قبول  یرا به جا یگريدادند و د نانيهمه به من اطمريوغ
   ٣۴۵ص  . الدوله صحبت کنمۀتقاضا کرد که من با  نصر

 
  ]رجب[ شنبه، سوم  چهار

و  در وزارت خارجه مالقات کرده  پالئولوگ ويالدوله با مس ةامروز صبح نصر  
ممتازالسلطنه  به بودن  ليبا او در باب کارممتازالسلطنه صحبت کرده واواظهارم

  .بود ميخواه قيدق  یلياو ما خ نيکرده و گفته بود در هر صورت در باب جانش
راجع   قاتيتحق یبرا وگويربع بعد از ظهر بر حسب قراررفتم به مالقات مس کي

 ۀروزنام نسخه   کيشد و تيکه داشتم تقو یو اطالعات ديهمان عقا. به مجمع ملل
ممتازالسلطنه  آخرمجلس صحبت را به طرف . مجمع ملل را به ما داد یرسم
با  رانيدولت ا  هسفارش او را کرد و گفت در زمان جنگ ک یليو خ ديکشان

مسئله  را  نيکرد ا  تيحرف تقو نيا. کرد یدشمنان ما دوست بود او با ما وفادار
دوست آلمان قلم داده  را  هايرانيا ،ینيريخود ش یکه ممتازالسلطنه همواره  برا

  ۴۴٧ص .  است
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  ]رجب[ صبح  جمعه
و  عجله  نيا. ممتاز السلطنه به من تلفون کرده و گفت کاغذ شما را خواندم صبح
جوج ل بدخواهد داشت و فرانسه ها از او  جيکند نتا یالدوله م ةکه نصر یتشدّد
به فرانسه  متشبث  نکهيرفتار شما را معروف  خواهند کرد به ا نيگفتم از ا. ترند

 یراض دينبا گفتم  شما . هستند سهايگلگفت آنها خودشان متشبث به ان. ديشو یم
گفت مردم   . ديکن یبه فرانسه م هيدولت خودتان تک ليشما درمقا نديبگو ديشو

طلب مرا ندهند و  د، وباالخره باز گفت تا شناسن یشناسند، آنها را هم م یمرا م
گفت پس  . الدوله گفتم  ةرفتم به نصر. دارم ینشود دست برنم هيحساب من تسو

به او  دهيمرحوم را طلب ینظرآقا پسر .داخل عمل شد ديگرحرف تمام است و بايد
  ٣۴٩ص . یريبگ ليممتازالسلطنه تحو وسفارت را از یشارژدافرباشديگفت توبا

  
  ]رجب [ ، دوزادهم  جمعه

 استير  فاتيتشر سيممتاز السلطنه به حضور شاه رفته و گفته است رئ روزيد   
خودت هم   ۀاست در بار دهيشاه پرس. ديايخواهد به حضورب یم] فرانسه[ جمهور

چون . ديايب  ديجواب داده است پس نبا. ديگفته است شا. خواهد حرف بزند یم
ً يثان د،يايخارجه نزد من ب ريبا حضور وز دياوالً او با گذشته است و  عمل  نيا ا

   ٣۵٣ص  . توانم برگردانم یمن نم
  ]رجب [ ، نوزدهم  جمعه

. سيمور بعد رفتم به هوتل  . آمد، کاغذ انتظام الملک را به او دادم یصبح قاض   
به گران  مينهاررفت بعد از . الدوله و لقمان الدوله مرا به نهاردعوت کرده ميجک
 یبرا یبود کس یباران و  کيچون هوا تار.  ميندازيعکس ب نکهيا اليبه خ انيراو

آنها . فروشند یم یماسون و نشان  ليکه حما وبه دکان روبر ميرفت. امديعکس ن
 یو پرگارهم برا ايعالمت گون  یطال یانگشتر کي. دنديخر زيخودشان چ یبرا

  .به نود فرانک  دنديمن خر
من هفتصد وهشتاد فرانک قرض لژ را دادم و يک نظامنامه  رفتم داراالنشاء  بعد

   ٣۵٨ص   .خريدم و آمدم منزل
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  ]١٩٢٠ ليآور/  ١٣٣٨شعبان [ شنبه هشتم  سه
شاه  آمد و  ديدشانل رفته، بعد او به بازد ويمس نيبه د یخداحافظ یشاه برا امروز

 یمهربان به مجلس  یليگفتند خ یکه م یجمهور داد واز قرار سينشان تاج به رئ
برده بود و با  را به سمت شارژدافرهمراه  رخانيالدوله هم اردش ةگذشته و نصر

ظاهر شود  نداشت فقدان ممتاز السلطنه   ليم فاتيتشر سيررئيوفوکيآنکه مس
   ٣٧٠ص . کند یريمسئله جلوگ نينتوانست از ا

 
  ]١٩٢٠مه /  ١٣٣٨شعبان [ ، چهاردهم دوشنبه

او  فرانسه به  يۀرماليوز. ميالدوله  نهار خورد ةبا نصر سيرفتم به هوتل مور بعد
مسائل  الوزرا مذاکره  کرده معلوم نمودم که در صالح   سينوشته است که با  رئ

 نيّ زودتر مع  سيدر پار رانيدولت ا ۀنديخوب است نما رانيفرانسه و ا یاقتصاد
  نييشود در تع  یم ضمناً معلوم. ديکن یمعرف اخود ر  ۀنديشود و حاال موقع نما

 یخواهد او را معرف  یالدوله م ةهستند و حاال نصر یخان راض نيحس رزايم
  ٣٧٣ص .است  شناکيبابت  اند نيندارد  و از ا ليخودش  م. کند

  
 

  ]شعبان[ شنبه ، پانزدهم  سه
 ميخورد خان و اعتماد الدوله  نيحس رزايبا انتظام الملک وم سيمور نهاردرهوتل

و باالخره   ميکرد  سيخان در پار نيحس رزايم یمختار ريدر مسئله وزو مباحثه 
خان  نيحس رزايکرد م خوب  اناتيالدوله ب ۀآن نصر ۀبعد از مذاکرات که خاتم

  ٣٧٣ص » ...اردواهمه د یليمتقاعد  شد، اگر چه  خ
 

  ]شعبان[  کميو  ستي، ب دوشنبه
. حت جنگل فتن بلو رفتيمبه اتفاق جمع يک کالسکۀ اسبی گرفته  به سيا صبح

هزار و  هشتصد  یکهن آنجا است که بعض یکه تماشا داشت ودرختهاجنگل 
جنگل نهار  درمان   یدر جنب پارک سلطنت ميبعد  رفت. چهارصد سال عمر دارد
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. ميگردش کرد  یطنتبعد ازنهار در قصرسل. خوش و فراوان یليخ ميخورد
 یداده و اطاقها که آنجا استعفا  یاقآن و اط ۀمختلف یو اطاقها ونيعمارت ناپل

سوم چقدر  ونيناپل چهارم گرفته  تا  یاول و هانر یاز فرانسوا گريد نيسالط
 زهايچ نيا ۀچطور هم کند که  یشخص عجب م ۀقيو حق یو عال نيّ مفّصل و مز

 نيا یبرا  متيق یگنج ب حفظ شده و  رهيوغ هياثاثاز مبل و فرش و  ادگارهايو 
 نياست مفصل تر از ا یداستان خود  ليکه ورسا یرده درصورتمملکت درست ک

شود که چقدر تفاوت است  یمتذکر م هم هست و شخص فوراً  گريد یو قصرها
ممالک و آنچه  در مملکت ما  واقع   نيا در  عيوقا انيمردم و جر نيا عتينيب

کرده  از حوادث  تمام آثار گذشته را محو یليس مرتبه   کيهر چند روز  کهشده 
 گريآنچه مردمان د ايمثل آنچه ظل السلطان کرد  م،يا عمداً آنها را خراب کرده  اي

کنند که حاال آن  یاماکن معتبره  کرده و م سيفروختن نفا جلب منافع خود  یبرا
  ٣٧٧ – ٣٧٨صص  ! کن یم نتيفرنگستان را ز یها کم کم  موزه  سينفا
 

  ]شعبان[ و سوم   ستيشنبه ، ب چهار
ً يما تقر ونيسيالدوله گفت کارم ةصرن   عثمانی  ۀتمام است، چون درعهد نام با

 انيم خسارات هم که از  ميشده و مسئله ترم ینيب شيپ رانياصالح سرحد ا مسئلۀ
کار  بيع . ميخود را جمع کرده و برو یدست و پا ميتوان یرفته است و حاال م

  ٣٧٩ص . مياست که راه رفتن ندار نيا
 

  ]   ١٩٢٠ژوئن /  ١٣٣٨شوال  [ هفتم ،  پنجشنبه
شده   شد که اگر  وثوق الدوله چنان  که مذکور   یالدوله  صحبت مةبا نصر  زين

خواهد آمد  بر سر کار  نهيکند؟  چه کاب یم دايپ  یخود را  کناربکشد چه صورت
  . دينرس يیو اوضاع  چه خواهد شد ؟  عقلمان به جا

 
  ]   ١٩٢٠ژوئن /  ١٣٣٨شوال  [ ، هشتم  جمعه

جداً  معلوم شد وثوق الدوله . ميالدوله صحبت کرد ةبا نصر یاز شب قدر بعد
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کار  سر گربريد ۀنيهستند که کاب نياست و حاال در طهران درفکرا دهيکنارکش
بر  موقع   نيدرا رالدولهيمش اياما آ. است رالدولهيمش یو ظاهراً گفتگو اورنديب

 د؟يآ یسر کار م
که  حاال  واسطه است  نيکرده و به ا یکج تاب یليسفر با مردم خ نيالدوله ا وثوق

 شيت در پکممل یبرا حاال  که یراتطشود واالً با مخا یم یريمجبور به کناره گ
باهوش است ندانست  یليخ نکهيا با وجود .  کردند یم یاست مردم با او همراه

کرد  یم اليپهساالر خست،چنانکه سا یکاف  سهايانگل تيکرد تقو اليچه بکند و خ
. به حماقت سپهساالر باشد ستيبا یاما وثوق الدوله نم است،  یروسها کاف تيتقو

    ۴١٣ص 
 

  ]شوال [ نهم  شنبه،
گفتگو  اوضاع   یالدوله در چگونگ ةبعد از نهار با نصر. به کارلتن رفتم صبح
شده و  یطعق وثوق الدوله  یريکناره گ  دهيکه رس یگفت بنا بر تلگرافات. ميکرد

. ستينشاه سازگارنبوده و  اش با انهياست که م نيعلت عمده اگريگذشته ازعلل د
الدوله ريمش يیوزرا استيازر کرده بود که شهرت  رافمنصورالملک تلگ

الدوله و سپهدار و صمصام  السلطنه و  الممالک و فرمانفرما و صارم  یومستوف
  .دوله استلحشمت ا

گفت نظر   یکردند و م یبا من صحبت م سهايانگل روزيگفت د یم لدولهاۀنصر
 یاز نظر خارج  م فقره  نيالبته با بودن من در فرنگستان ا یود من بوده ولخبه 

    دييتأ یليکردند  و من خ  یاز من استمزاج  م  لهورالديمش ۀگفت در بار یشود م
  یگريبا د دنديو پرس یگفتم  بل  ؟یکن  یتو با او کار م ايآ دنديسکردم و پر ديو تأک

  .ندارم یمن نظرشخص. داشته باشد یکيچه پلت  یگريکرد؟  گفتم تا د یار خواهک
 ريمش  نکهيکرد از ا یم یکرد و اظهار نگران ديچه با دين گفت حاال باآاز پس

است و هم  و اوضاع  مملکت خطرناک  ميبکن ديالدوله  قبول  نکند و ما چه با
دوله  لاريگفتم  مش . مملکت سّم  قاتل است یبرا تيکفا یب ۀنيکاب کيبحران و هم 

است  که از  نيقبول او باشد ا   یبرا ینکند اما اگر وجه لوجه قبو چيبه ه ديشا
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افکارعامه هم با او موافقت   زيباشد و ن و مساعدت آنها مطمئن  سهايطرف انگل
که با  یقرار دادنسبت به  سهايانگل نکهيمگرا شود  یممکن نم نيداشته باشد و ا

 نيا ميبکن ميبتوان یرا مساعد کنند و ما اگر کار هايرانيا بسته اند افکار  رانيا
 ليو م ديدر طالب یجدّ  ۀنيکاب کيکه شما اگر  ميبفهمان سهايانگل است که به 

مردم      تيکه شکا ديبکن یکار ديبا کند یريکه او بتواند از مخاطرات جلوگ  ديدار
 یاندازه مفاسد  کيمسئله خود  تا   نيقرارداد رفع  شود و ا نياز شما به سبب ا

  .خواهد کرد یرياست جلوگ شيرا که در پ
چه خوب  .   گفت سهايشود با انگل یمرا که ابتدأً  ن یحرف نيالدوله  گفت ا ۀنصر  

 دييعنوان را بکند، ما هم  تأ  نيکنند او ا یالدوله گفتگو مريکه با مش یبود که وقت
 یتحاشممکن است چنان از قبول کار  نکهيا ۀنکند، به واسط دياشگفتم او . ميکن

 نيا ديکرد داينشود و شما اگرموقع پ طيشرا داشته باشد که اصالً داخل گفتگو و 
به منصورالملک کرد و  یدرهرحال تلگراف . ديالقا کن ینحو کيرا به  اليخ

کرد  یم یهارنگرانقبول کردن است واظ  فيکه تکل رالدولهيسفارش به مش
بکند و او در  نهيماندن در کاب فيو به او تکل  ديايسرکارب یآدم مهمل کي نکهيازا

محتمل  یلياست که فقره خ نيچون تصورش ا مجبور شود؛  یستيعالم رودربا
   ۴١۴ – ۴١۵صص . ستين  یواقعاً  هم بعد. است

  ]شوال[ ، دهم  کشنبهي  
خصوص    و  در  ميخان و انتظام الملک خورد نيحس رزايم الدوله وةبا نصرنهار

  یدست ما کار از   ۀً گفتم عجال.  کرد ديکه چه با مياوضاع  طهران  گفتگو کرد
 سيانگل ۀرا به وزارت خارج مفاد تلگراف منصورالملک  نکهيجزا ستيساخته ن

بشود که  یهم تلگراف نيچريو به چ به داراالنشاء مجمع ملل،  نيبفرستم ، همچن
من باز عنوان و اصرار کردم  که دولت . دارد شما با عمل شما منافات  یه هاگفت

 نهيرا سهل کند، چه امروز کاب رانيمقبول ملت ا ۀنيکاب  کي ليتشک ديبا سيانگل
حاضر  سهايانگل نکهيمگرا. کاربکند بتواندمشکل است  یليخ ملت نباشد  مقبول

 نهيکاب ديمسّخرکنند واّال با کهايوو بلش هايرانيرا در مقابل ا رانيا شوند تمام 
شود    ميهم ممکن  ن نيباشد و ا یآورد که ملت به او وثوق داشته واز او راض  یا
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 ليتشک آن را قبل از  سيکنند بلکه رئ دييرا تأ نهيآن کاب سهايانگل نکهيمگر ا
 التيتسه سيانگل است که در فققره قرارداد  نيهم ا قيتشو نيوبهتر ندينما قيتشو
  .بدهند  ناناتيو اطم نديبنما

  ميتوان  یتلگراف کرده  که ما نم نجاياز طهران به ا سيمختارانگل ريگفت وز یم
  یعيمطلب طب  نيگفتم ا. ميکه به آنها مطمئن باش یمگر به اشخاص ميکمک کن

از او مطمئن  نکهيمگر ا دوست باشند  سيتواند با انگل یهم نم هايرانياست، اما ا
فقره  را ظاهر کند  نيندارد ا رانيا نسبت به استقالل  یر قصد و غرضباشند واگ

دوست خواهند شد و مشکالت   سيبا انگل هايرانيا فوراً  ديرا مطمئن نما هايرانيو ا
کنم که در  یم رکا  نهيزم نيمتقاعد شد و گفت من در ا باالخره . شود یمرتفع م

  ميصادق دار تيّ ما ن نديو به او بگو ننديرا بب ولهالدريبروند مش  سهايطهران انگل
 گفتم اگرچه ؟یکار بکن نکهيا یبرا یچه الزم  دار م،يکن یم یهمراه و باشما 

. چنين شود يقين ندارم، اما اميدوارم که مشيرالدوله برای کارحاضر شود
ملل  عمجم و  سيانگل ۀابالغات به وزارت خارج. حاضر شد  نيچريچتلگرافات 

  ۴١۵ – ۴١۶صص . ديهم به عمل آ
  

   ]شوال[، يازدهم دوشنبه
. کند یم  دييتآ مرا  اتيکند که نظر یتلگراف م یاز طهران مطالب مسيمخبر تا

مثالً  . فقت کنندامو ک اندازه يم  ردم اتيخوب است با نظر ديگو یاز جمله م
معلوم  نجاياز ا. قبول کنند ند يت  نمادم هبخواهند قرارداد را محدود  ینکه ميا
 یو م شوديم ريتفس رانيدولت ا سلب حقوق  یبه همان معن دادشود که قرار یم

بوده   نيا  سهايانگل یکه منظور باطن است  نيقيو  ندياقالً آن را موقت نما نديگو
  .استی ناچار کنند  از  یو اگر مخالف آن را قبول م

  نيکه ا کرد به طهران  یتلگراف ده،يخبر مطلب را فهم نيا دنيشنالدوله از  ةنصر
 یکردن آن مقتض کند که موقّت  یرا محدود نم رانيخبط واشتباه است وقرارداد ا

شود که   حيتصر ديبا خود راسخ تر شدم که  ۀديبه هر حال من در عق.  باشد
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نداشته  باشد و  دهيافهم  نيا  گريترسم  حاال د یمحدود نشده،  اما م رانيحقوق ا
خاطر  شيتشو. کرد یريرات جلوگطمخا وادث و وقت گذشته باشد که بتوان ازح

  انينها نسبت به من فوق بآاند و تصّور حال  من از کسان خودم  که در طهران 
 يیکنم عقلم به جا یو هر چه هم  فکر م  شوم یغافل  نم جهت  نياز ا یآن. است

   ۴١۶ص . توّکل  کنم و همه را به خدا بسپارم  نکهيا رسد جز  ینم
  

  ]شوال[ هم پانزد جمعه
جواب   دش آمد و معلوم  یم شتريب یدواريام یالدوله بو ةنصر یاز حرفها امروز

توقعات شاه  یخصوص اما در . بدنبود ميکرد یآن طورکه ما تصور م سهايانگل
فرانک من درفرانگستان خرح   ونيمل کي ديگو یگفت شاه م. خواستم حاتيتوض

واقعاً . توقّعات  ليقب نيو از ا ديکن  اديحقوق من هم  کم است ز و ديکرده ام  بده
بندد وجز به  یاست و دست همه را م یا آدم درحرص و طمع فوق العاده  نيا

   ۴٢١  ص . فهمد ینم یزيپول چ
 
  ] شوال [   جدهميدوشنبه ، ه  

 یبرا الدوله رياز مش یمعلوم شد تلگراف. الدوله ةرفتم به کارلت ونزد نصر یبار
حرکت خود  موقع  د،يشده ا نيّ ل معوه اند شما به سفارت اسالمبو گفت دهياو رس
شود  یمعلوم م نجايا از . ستاو او هم بعد از تشکر امتناع کرده  د،يکن نييرا تع

درهر . ستينه معلوم ن اي شده  ليتشک نهيکاب ايآشده، اما ارمشغول ک رالدولهيمش
 الدوله را به ةنصر نکهيانظر به   وت سين نهيالدوله در کابةحال معلوم شد نصر
به .  ممالک از سفارت منفصل استلمشاورا کنند پس  یم نيّ سفارت اسالمبول مع

 ین  بآاما مشاورالممالک به . شده باشد  جهخارريوز او  مزن یس مدقاعده ح نيا
  .چه خواهد کرد ميشناس یم که ما  او را   یحال
فته بودم که يا مشاورالممالک له می گفت من خودم درتلگرافاتم گوالدةنصر یبار

در . مشاورالممالک باشد  ديبا  نيخان را و بنابرا نيحس اي ديکن را وزيرخارجه
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کند   یخود را جمع م یدست و پا  گريالدوله کنار رفت و حاال د ةهر حال نصر
  !دهند یشود و به ما  چه دستور م یم ريوز که  مينيبب ميمنتظر باش ديو ما با

الملک   با انتظام  ی، تا بعد از شام قدر ميبرو مينتوانست رونيب یندگبار ۀواسط به
الدوله  مشيرکه  ميدار نيتعجب از ا. ميو ازاوضاع صحبت داشت ميگردش کرد

 یباق نهيهم در کاب الدوله را ةاست که نصر یعچطور قبول کارکرده وچه اوضا
خود،اما   یبحا الدولهةنصر  افکارعامه با وثوق الدوله و تيضد! نگذاشته ً

 چيرا ه  سهايانگل تياست که رعا  یاوضاع  طور ايچه شده؟ آ سهايمالحظه انگل
مطلب  ۀستند؟ عجالهفقرات  نيبه ا یراض خودشان  سهايانگل نکهيا ايکرد؟  دينبا

   ۴٢۴ص . آورد شيپ ريخداوندخ معناست و هر درهر حال 
   
  ]القعده یذ[ سه شنبه ، سوم  

السلطنه   سلطنه تلفون کرد که با مصدق لبعد ازنهارمعاون ا. کارکردم یقدر صبح
مسافرت خود  آمدند شرح مفصل از احوال  و . مييايبه مالقات شما ب ميخواه یم
نتوانسته   گريوآنجا د رفته  سيبه باطوم و تفل رانيرفتن به ا یکرد که برا  انيب

و ناخوش شده اند و  داشته و دو طفل همراه  دهيمشقّتها کش چهاست تجاوزکندو 
 دهيشدن خود مطلع گردريزازو باالخره مجبوربه مراجعت شده و در مراجعت 

  .ستا
بعد  من و ه، شاهزاده بدبودن نجايسلطنه و معاون السلطنه الکه مصدق ا یحال در
ومعاون و  مصدق . الملک هم آمدندم العموم و انتظا یاکبر خان مدع یعلرزيم
   ۴٣٧ص. من رفتندهب
 
  ]القعده  یذ[   زدهميمعه ، سج  
. ميخورد شام  نيارو ۀدر مهمانخان. ميوعده گرفته بود] را[السلطنه  مصدق شب«  

شما طالب  را که  یگفت مقام. حفظ کند ديبا زيبه او هم گفتم که مقام مرا در تم
 ]٢[ )۴۴۵ص(» بدهد؟ یگريکه دهن دارد که به د ديباش
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 )لکمشاورالمما(مسعود انصاری  ليقلیع
     

فرزند ميرزا  ]چهارمين[مسعود انصاری معروف به مشاورالممالک عليقلی
گرمرودی انصاری  ینوۀ حاج ميرزا مسعود ايشلق[ ، وحسن خان نايب الوزاره

« مهدی بامداد  - .وزير امور خارجه در زمان سلطنت  دمحم شاه قاحار می  باشد
. ن  متولد  شددر تهرا ١٢۴٨در ]  ۴۵٩، ص ٢ج» شرح حال رجال ايران

قسمتی  از  تحصيالت خود را در تهران انجام داد و  قسمتی  را  در قفقاز انجام 
مدتی هم . در وزارت امورخارجه با سمت مترجم استخدام شد ١٢۶٧در. داد

اولين سمتی که در خارج از ايران به دست آورد . مترجم  ناصرالدين شاه بود
  .نيابت قنسولگری حاج طرخان بود

منصوب شد و سپس  نبازگشت از اين مأموريت به رياست  تذکره خراسا پس از
به نيابت اول سفارت  ايران در روسيه و بعد مستشاری آن سفارتخانه  منصوب 

بعد  از استبداد صغير  به تهران آمد و  به . و سپس کاردارايران در استانبول شد
  .مقام مدير کلی و معاونت وزارت امورخارجه بر گزيده  شد

در کابينه عبدالحسين  ميرزا فرمانفرما به وزارت خارجه  معرفی شد  ١٩۴٨در 
در کابينه  مستوفی الممالک  ١٢٩۶در .  و قريب دو ماه وزير خارجه  بود

در کابينه  بعدی  که به رياست صمصام  السلطنه  .  مجدداً وزير  خارجه  گرديد
وثوق الدوله برای بار  دوم هنگامی  که . تشکيل شد همچنان  وزير خارجه  بود

در  ١٢٩٨به نخست وزيری رسيد  وزارت خارجه  را به او سپرده و تا واسط  
آن سمت  بود،  بعد   در رأس هيئتی عازم  پاريس شد که  به نمايندگی  دولت  
ايران در مذاکرات کنفرانس صلح ورسای   شرکت کند ولی انگليس نمايندگان 

مشاور الممالک پس از  ناکامی از . رسای راه ندادايران  را به کنفرنس صلح و
اين مأموريت از طرف  دولت ايران سفير کبير در عثمانی شد و  قريب يک 

  با سمت سفير کبير و نمايندۀ ]  ١٢٩٩[دراوايل  کودتا. سال در آن مأموريت  بود
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  مذاکرات  خود رافوق العاده ايران به کشور جديد التأسيس شوروی  رفت و 

تنظيم و به  ١٩٢١برای  انعقاد يک قرارداد آغاز نمود و سرانجام  قرارداد  
به موحب اين . ايران فرستاده  شد و مجلس چهارم  آن را به تصويب رسانيد
  .قرار  داد دولت شوروی  بانک  استقراضی  را به ايران بخشيد

وقتی  درآن سال . بودسفير کبير ايران در شوروی  ١٣٠۵مشاورالممالک تا 
برای ششمين بار مستوفی به رياست دولت رسيد مشاورالممالک را از مسکو 

در تمام مدت يک سال رئيس . احضار و به وزارت امور خارجه منصوب کرد
مخبرالسلطنه هدايت جانشين  مستوفی . الوزرائی مستوفی وزيرامورخارجه بود 

درابتدای رياست . ن سمت ابقاء نمودنيز مشاورالممالک را درکابينه خود در هما
دولت   مخبر السلطنه  به علت  بهم  خوردن روابط  تجاری ايران و شوروی ، 

تيمور تاش وزير دربار به آن کشور عزيمت نمود و  ظرف شش ماه  مذاکراتی  
پس از  مراجعت به تهران برای .  پيرامون روابط  تجاری دو دولت  انجام  داد

چندی در . اين بار مشاور الممالک به شوروی اعزام گرديد ادامه مذاکرات ،
مجدداً  ١٣٠٧سمت وزير امورخارجه مذاکرات را دنبال کرد و تا اينکه در 

درآن سمت بود، بعد  به سمت  ١٣٠٩سفيرکبير ايران در شوروی  شد و تا 
در سفر جان  کدمن رئيس شرکت . وزير مختار ايران در لندن  انتخاب گرديد

.  جام داد و با شکست مواجه شد،  مشاورالممالک  با او همکاری  داشتنفت ان
که تيمورتاش از وزارت دربار معزول و چندی بعد توقيف  ١٣١١در اواخر 

همزمان با اين جريان  مشاورالممالک نيزبه تهران احضار و مغصوب . گرديد
  ]٣[.  در تهران درگئشت ١٣١٩بازنشسته و سرانجام در ١٣١٣در . شد
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   خارجه امور وزارات و زراوال رئيس با مشاورالملک مکاتبات برخی
  

  ] ١٣٣٧جمادی  الثانی   ٢مشاور الممالک  به وزارت امور خارجه ، [ 
، از پاريس   به طهران ، به کفيل   ] مارس  ۵/  ١٣٣٧[ جمادی االخر    ٢

  ١٠وزارت  خارجه ، نمرۀ 
ا از کارهای ايران مسامحه  را رويۀ  آنچه از اوضاع استباط می شود، انگليس ه

بعد  از فرستادن اليحۀ اولی دايربه عضويت ايران  در . خود قرار دادند
کنفراس، وزيرخارجۀ فرانسه دو مرتبه مطلب را در مجلس طرح کرده و وزير 

مدتی است  .  خارجه انگليس مذاکره  را تعطيل و موکول به وقت ديگر نمود
فته با کميسيونی که برای کارهای ايران منعقد است و خيال کرده ام به لندن ر

وزيرخارجۀ انگليس بر طبق عقيدۀ آنها کار می کند،  مذاکره  کرده ، به هرطور 
تا حال جواب قطعی عالء السلطنه . ممکن باشد،  جلب موافقت آنها را بنمايم

ماه  شرايط صلح با اروپای مرکزی نه تنها تا يک . نتوانسته است تحصيل نمايد
ديگر تمام خواهد شد، بديهی است همين که اين مسئله خاتمه يافت، دل کسی 
برای ساير دول  و ملل نخواهد سوخت و موافق مصالح خود طوری مسائل را 
فيمابين خود خاتمه خواهند داد و ممکن است انگليس ها درين خيال باشند که بر 

ايند، قيم   ايران بشوند و طبق اصولی که به رأی مجمع ملل می خواهند اتخاذ نم
عقيدۀ من اينست برای اينکه از ننگ تاريخی . ايران مصرسی سال قبل شود

دولت  حاضراحتراز نمايد بايد در طهران و در اينجا جداً و متحداً اقدام بشود و 
دراساس مسايل ابداً اختالفی  بروز نکنند و در صورتی که به همين طريقه 

طهران کامالً تأييد شود، به حصول نتيجۀ مطلوب  رفتار و اقدامات هيئت در
نمی دانم انگليس ها در اين اواخر چه مذاکراتی کرده اند و .  خيلی اميدوارهستم

. دولت چه کرده، دو فقره  تلگراف رمز اخيراً از آقای رئيس الوزراء  رسيد
رسيده چون به کلی مغلوط  بود،  دو مرتبه کشفاً تکرار آنها را خواستم تا حال ن

الزم است اين تلگراف را به عرض آقای   رئيس  الوزراء رسانده ، عقيدۀ . است
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  .حضرت معظم  له تلگراف  کند
  )١(١٣۴، سند  شمارۀ  ٧پ  ۶۶ق، ک   ١٣٣٧سال .  ١
   

  ] ١٣٣٧جمادی الثانی   ٢١رياست  وزراء  به مشاور الممالک، [  

  ]١٩١٩مارس     ٢۴/   ١٣٣٧[  جمادی   االخر    ٢١،  ١٠نمرۀ   

 ١٢اينجانب و تلگراف نمره  ٧جناب مشاور الممالک؛ دو تلگراف جواب نمرۀ  
تصور ميکنم  اين تلگراف ها در تحت تأثير محيط و . به وزارت خارجه   رسيد

انگليس ها حق . غفلت از اوضاع داخلی و اوضاع  عمومی اطراف مملکت  شده
ظر به سابقۀ  مذاکرات چند سال قبل ترجيح  امتياز راه آهن و معادن جنوب را ن

گرفته  می دانند و اين مسائل .. برای خود مسلم بلکه امتياز راه آهن را در همان 
را چيز  تازه  نمی دانند و احساس ترجيح ديگران را برخودشان با آن سابقه ها 
دليل ضديت ما و مستلزم عدم مساعدت خودشان فرض می کنند و متأسفانه ما 

همين  نپذيرفتن جنابعالی درلندن برای. م ازمساعدت آنها مستغنی باشيمنمی تواني
جنابعالی و بعضی از اعضاء هيئت سوء ظن داشتند وبه ] به[ ازاول . است

همين جهت من هم ازموفقيت مأموريت جنابعالی نگران بودم و آنچه توانستم 
هار می شايد عقايدی که حاال در تلگرافات اظ. برای رفع اين سوءظن کردم

فرمائيد و تعيين آثار را در پاريس مشاهده کرده اند، مقوی سوء شده و قطع دارم 
اخيراً .  عقايد را تعقيب بفرمائيد، انگليس ها مانع همراهی موفقيت هايی خود شد

مذاکرات  که درباب لزوم رفتن جنابعالی به لندن وجلب مساعدت وزارت خارجه
اعدت حاضريم مشروط  براينکه  نصايح جواب می گويند مابرای مس ،کرده ام

در صورتی که می دانيم مأمورين  شما نظرموافق با . ما با حسن  ظن تلقی شود
ماندارند، چگونه می توانيم مساعدت کنيم؟ می فرمائيد انگليس قوۀ  سابق را در 

.  من معتقد به اين حرف نيستم. ايران نمی تواند به کار برد و وحشت نبايد کرد
نگليس درايران اعمال قوه الزم نيست؛  فقط با اقدامات مخفی و تحريکات برای ا
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مخفی  می تواند زحماتی بزرگتر از حد تصور فراهم کند و البته اين اقدامات را 
طوری   نخواهد کرد که آمريکا بتواند اعتراض کند يا در مقابل آنها اقدام مأثری 

ه دولت می کند قطع نمايد، امريکا يا اگرانگليس کمک   مالی که عجالتاً ب. بنمايد 
فرانسه نمی توانند ايراد کنند؛ ولی فوراً امنيت مملکت متزلزل، آثارتجزيه و 

.  تفريق ظاهرو حتی کار نان شهر طهران که به زحمت اداره شه، مختل می شود
اگر مساعدت انگليس ها نبود، دولت حتی موفق به  فرستادن هيئت به پاريس 

قايق را از نظرنبايد دور کرد و نظاير توسل به آلمان و عثمانی پس ح.  نمی شد
. را که موجب آن همه بدبختی مملکت شد، به صورت ديگر نبايد تجديد کرد

تصرف  بين النهرين و استيالی بر قفقاز و ترکستان و داشتن قشون در ايران و 
ها وثيقه نفوذ در قبيله ها و عشاير و هزار خصوصيت های  ديگر برای انگليس 

احتياج دايم و فقدان . ها و وسايلی هستند که تجاهل نسبت به آنها خطرناک است
وسايل الزمه و خطر گسيخته شدن رشتۀ امنيت مملکت، اجازۀ بی احتياطی نمی 

صريحاً می نويسم تعاقب سياستی که بيش از اين سوء ظن انگليس ها را .  دهد
نتيجه خواهد گذاشت بلکه خطر  جلب کند نه فقط  مأموريت جنابعالی را بی

همان طورکه جنابعالی پارۀ . تجزيه و محو استقالل کلی را تسريع خواهد کرد
مذاکرات و قرار دادها را فداکاری فرض کرده ايد، من هم نهی ازاقداماتی را که 
خطراتی به مملکت جلب کرده و فرصت رسيدن به نتايج آن را نداشته باشيم 

سته، صريح عرض می کنم ازهرنوع بی احتياطی احتراز ومهمی دان... فداکاری
اين تلگراف را بعد ازآنکه به عرض  خاکپای مبارک همايونی رسانيده . بفرمائيد

و اجازه   تحصيل کردم، به جنابعالی مخابره  می کنم و الزم می دانم به بی 
نشان  مباالتی از آقايان اعضاء هيئت ، لزوم  تجربه آموختن از وقايع  را خاطر

  .کرده ، نگذاريد زحمات جبران نشدنی توليد نمايند

  وثوق الدوله 

  )٢(١۵۴، سند  شمارۀ  ٧پ  ۶۶ق، ک  ١٣٣٧سال .  
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  ]١٣٣٧ جمادی الثانی ٢۶مشاور الممالک  به وزارت  امورخارجه ، [

  ]١٣٣٧جمادی   االخر      ٢۶/     ١٩١٩[  مارس   ٢٩ 

  

ر حضرت اشرف رئيس الوزراء اين جناب اعتالء الملک؛ از تلگرافات اخي 
طور معلوم می شود که   معاندين و مغرضين که ميشه جز خود پرستی و منافع 
خود خيالی نداشته اند،  اين طور جلوه داده که از طرف من و اعضاء هيئت در 

کارها بی احتياطی و بی مباالتی شده و از اين جهت ممکن است ضديت   
هر چه فکر می کنم  گذشته از .  جه مملکت شودانگليس ها جلب و خطراتی متو

اينکه اين نسبت ها به ميسيون نمی چسبد، نه تنها؛ درجه احتياط هم از هر حيث 
اگر گفته ام در اين موقع  نبايد به هيچ دولتی امتيازی داده . رعايت شده است

شود، نمی خواستم دولتی که می خواهد قيمومت ايران را تحصيل  کند،  داليل 
  انترنا سيوناليزاسيون  ازه برای حصول به مقصودبه دست بياورد يا سندی برایت

هرگاه  در صدد تحقيقات مخفيانه برآمده معلوم کرده ام که ابداً . واقع شودايران 
ممکن نيست محل ايرادی واقع  شود و ابداً از طرف بنده و همکاران بنده  قولی 

د، داده نشده و باز تصميم  را موکول ياسندی که دولت را دوچار اشکاالت نماي
در موقع حرکت از طهرانن   . به شخص حضرت اشرف رئيس الوزراء کرده ام

تمام مشکالت را در پيش چشم داشته، يکی از اميدواری های بزرگ بنده تقويت 
حاال متأسفانه می بينم ايشان به معاندين و مغرضين بيش . حضرت معظم له بود

فرمايند و چون بديهی است بنده يا هر کس ديگر بدون تقويت از بنده اعتماد می 
حضرت معظم له ممکن نيست کاری از پيش ببرد و بنده هم خود  خواه نيستم که 
به واسطۀّ اين پيشامد ناگوار لطمه به مملکت وارد آورم، از حضورشان استدعا 

و لوايحی  دارم تعقيب اقدامات ميسيون را به هر کس مايل هستند، محول فرمايند
که بايد به کنفرانس تقديم شود، تقديم و زمينۀ همراهی از طرف مطبوعات و 

غيره به قدرمقدور تهيه شده، دفاع آنها در کنفرانس  باقی است و معلوم است اگر  
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کسی  را معين فرمايند که محل اطمينان حضرت معظم له و طرف  توجه 
در اين مورد . فايده داشته باشدانگليس ها باشد، ممکن است برای مملکت بيشتر 

بايد زودتر تا وقت  نگذشته  تصميمی بفرمائيد که مصالح  ايران حفظ  شده باشد 
  .منتظر جوابم . 

  مشاور الممالک 

  )٣( ١۵١، سند  شمارۀ  ٧پ  ۶۶ق، ک   ١٣٣٧سال .   

  

  ]١٣٣٧رمضان    ١۶رياست وزراء   به مشاور الملک ، [ 

  ] ١٣٣٧ن رمضا ١۶/ ١٩١٩[ ژوئن   ١۵
جناب مشاورالممالک؛ علت تأخيرجواب تلگراف های اخير جنابعالی اين بود که 

متأسفانه مسائل . می خواستم مطالب روشن تر شده، بتوانم تعليمات قطعی بفرستم
برای  اينکه بيش ازاين تأخير نشود، به طور . هنوز در حال ابهام باقی است

هرنحو بود از مأموريت جنابعالی اوالً انگليس ها به : اختصارعرض می کنم
اينجانب  . ناراضی و پس از ورود جنابعالی به پاريس عدم رضامندی شدن کرد

انگليس ها می دانستم همه نوع اقدام برای جلب ) ١... (چون اشکال کارهيأت را 
هم نبوده و به ...  هنوز موفقيت تام حاصل نکرده ام ، ولی بی ... موافقت انگليس

ً  در باب مواجب پول قبل از .  ز موفقيت مأيوس نيستمهمين دليل ا پول ...ثانيا
کردند که پولی که ازدولت انگليس  می گيريد ... بعد از اينکه خواست. نخواهيد

به پاريس می فرستيد که برای تبليغات ضد انگليس خرج کرده شود، حتی در 
با زحمت تمام ... پول هايی که به  دولت می داند بنای امساک وتعلل انگليس

ثالثاً از طرف دولت هيج .  را بانک بپردازم) ٢(  --- اخيراً توانستم حواله  کردی
و ... نشده و اينجانب تا توانسته تقويت... امری که موهم مخالفت با هيأت باشد

اطمينان  ...کرده ام ، ولی البته مجبور بوده ام که هميشه...رفع سوء ظن گذاشتند
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مذاکرات با . رين دولت اقداماتی ضد انگليس نخواهند کردبدهم که دولت و مأمو
سفارت انگليس هنوز به جايی نرسيده؛  اساس مذاکرات چنان که مکرر گفته ام ، 

با تقاضاهای ... قبول مستشارها برای خدمات ايران ازاتباع انگليس بود، به شرط
ان واضح است دولت عليه و دادن  پول واسلحه و احترام استقالل و تماميت   اير

اگر مذاکرات به جايی منتهی شود با تعليمات مخصوص هرچه هست ابالغ 
   . بی نمره است. خواهد شد

  وثوق الدوله
  .تمامی نقطه چين ها، نشانۀ  افتادگی  در اصل  است  - ١
  .يک کلمه ناخوانا  است – ٢
  )۴( ٧، پ ۶۶ق، ک  ١٣٣٧سال  – ٣
   

  ] ١٣٣٧رمضان  ٢١مشاور الممالک به رياست وزراء، [ 
از پاريس به  طهران، به توسط  وزارت خارجه ، حضرت اشرف رئيس 

  ] ١٣٣٧رمضان   ٢١/  ١٩١٩[ ژوئن  ٢٠،  ٢٣الوزراء ، نمرۀ  
واينک ) ١(تلگراف مبارک پس ازمدتی بی خبروبی تکليفی زيارت شد  

بنده  به هيچ  وجه علتی  نمی بينم انگليس ها . مختصراً  جواب عرض می کنم
تمام اين مدت هيچ مخالفتی با انگليس ها نشده و . ز هيأت شکايت داشته باشندا

به همين جهت از بدو ورود به پاريس تا . هميشه در صدد جلب موافقت آنها بوده
از نوشتجاتی که اخيراً به طهرن ارسال . حال هميشه برحسن لندن ساعی بوده

زنامۀ تايمز دليل روشن رو ٣٠شده ، صحت  عرايض معلوم  خواهد شد و مقالۀ 
 باالخره هيأت برطبق دستور. است که انگليس حق اعتراض به هيأت ندارند

از ارسال . العمل دولت به اندازۀ که وسيله داشته، در انجام مقاصد  کوشيده است
ٌ نزديک بود افتضاح فراهم شود بابی . پول فوق العاده متشکرم؛ زيرا واقعا

  ) ٢.(صبری  منتظر رسيدن آن هستم
  مشاورالممالک 
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   ١٨۴احتماالً سند شماره     - ١ 
  )۵( ١٠۴، سند  ٧، پ ۶۶ق، ک  ١٣٣٧سال  – - ٢
   

  
  ] ١٣٣٧ذيقعدۀ  ١٢رياست  وزراء  به مشاور الممالک ، [ 

، ] ١٣٣٧ذيقعدۀ    ١٢/   ١٩١٩[  اوت  ١١، تاريخ  وصول ٩تاريخ  مخابره 
   ٢٨٢نمرۀ 

.  گليس ها تمام و قرارداد به امضا رسيدهجناب مشاورالممالک؛ مذاکرات با ان
رعايت استقالل مطلق و تماميت  اوالً : اصول مواد قرارداد ازاين قراراست

اينکه مستشاران مخصوص که برای ] برای[، حاضربودن انگليس )١(ايران
. بخرج دولت عليۀ ايران تهيه نمايد) ٢...(اصالحات اداری ايران الزم است

اجيرخواهند شد بين دولت عليه ايران وخود ] ت[راۀکنتيلمستشارها به وس
ثالثاً دولت انگليس حاضرخواهد بود به قدرلزوم صاحب . خواهد شد... مستشارها

منصب و اسلحه و مهمات سيستم جديد  بفرستد تشکيل قشون يک شکل در ايران 
يس رابعاً دولت انگل..درآتيه معين خواهد شد...به توسط...و مقداراسلحه... بدهد و

محل  . حاضر است قرضی کافی برای اجرای مقاصد دولت عليه ايران بدهد
استقراض به ... تأمين قرض عايدی گمرکات و غيره خواهد بود تا مدت يک

دولت  ... دولت انگليس  حاضر است دولت بطور مساعدت  به دولت عليه...انجام
آهن ] راه  [تأسيس خرج ...  انگليس حاضر است شرکت ايرانی و انگليسی را

ترقی .. و اين بعد از مراجعه به متخصصين  و موافقت . ايران تشويق  نمايد... 
درجبر ... در معاهدات... بودن خود را برای...آن ضميمۀ قرارداد دولت انگليس 

خساراتی که برايران ازدول مختلفه ومداخالت و همچنين در اصالحات .. 
با اين ترتيب ديگر دوام هيأت . م نمايدسرحدی که طرفين مفيد تصور نمايند اعال

اعليحضرت همايونی به طورغير رسمی و ناشناس مصمم حرکت . مفيد نيست.. 
به اروپا  هستند و بيستم  شهر ذيقعده از راه  انزلی و بادکوبه و باطوم حرکت 
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خارجه ملتزم رکاب  الدوله به سمت وزارت امور ةشاهزاده نصر. خواهند فرمود
... ( برای زيارت خاکپای مبارک به اسالمبول رفته ... حضرتعالی. خواهند بود

اشعار فرموديد، ) ۵١(و يا به  طوری که در ) ازهر حيث مسالمت  بفرمائيد
همان ( آقا ميرزا حسين خان .. موقتاً  يه سوئيس برای رفع خستگی تشريف ببريد

و انتظام الملک   آقايان ذکاء الملک.  طوری که خواسته اند به لندن حرکت نمايند
بايد درپاريس بمانند و نوشتجات هيأت ضبط آنها باشد تا تکليف آنها را در ثانی 

  )٣.(معين 
  شهر ذيقعده ١٢وثوق  الدوله، 

  
استعماری انگليس کوشيد « می باشد که دولت فخيمۀ ١٩١٩قرار داد   -  ١

  شوه بهباتوجه به شرايط موجود و تعطيلی مجلس شورای ملی ايران،با دادن ر
را که به  ١٩١٩وزير،وزير خارجه و وزير ماليهء دولت ايران،قرارداد  نخست

مستور بود،به تصويب رسانده و به مرحلهء اجرا   نوعی نظام تحت الحمايگی
نظامی و مالی ايران در   درصورت اجرای اين نقشه،اختيار کامل قوای.درآورد

 .رفت ه طور کامل از ميان میگرفت و استقالل ايران ب دست انگليسيها قرار می
  »خائنانه به  به حراج  گذاشته شده بود

  افتادگی در اصل است  – ٢
  ]۴[ )۶(١٠۴، سند  ٧، پ ۶۶ق، ک  ١٣٣٧سال  - ٣
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   :مآخذ و توضيحات ◀ 
  
   ٧۶،  ص  ١٣۵٧ –انتشارات امير کبير» زندگی سياسی سلطان احمد شاه« حسين مکی   -١
  ٧٨- ٧٩پيشين ، ص ) ٢(

  ) ١٩٢٠ –١٩١٨دسامبر ( ی روزانۀ دمحم علی فروغی از سفر کنفرانس پاريس ادداشتهاي - ٢

گنجينۀ پژوهشی ايرج افشار و انتشارات   -به کوشش مجمد افشين وفايی و پژمان فيروزبخش

   ١٣٩۴ – سخن ،

داد عاقدين قرار با  مشاورالممالک برکناری بعداز ١٩١٩ قرارداد به  انتقاد رغم علی فروغی*

متاسفانه معمار و کارگزار پس از آن   !داد  ادامه را همکاری  الدوله نصرت و الدوله وثوق

 .استبداد رژيم رضا خانی شد

 ) ١٩١٩عاقدين قرارداد( خودشان کار آخر« شتهای فروغی آمده است که داهمانطور که درياد

 در اما باری  موجود انسان در رفت نمی  تصور هم پروايی بی و وقاحت  اندازه اين و کردند را

 پاريس در هيئت توقف حال اين  با اند نوشته خودشان  زيرا شد، خوب خيلی هيئت افراد باب

و ديگر اينکه دريادداشتهای زنده ياد سرهنگ جليل بزرگمهر از قول مصدق »  .است فايده بی

قی ماه به ماه فقط می خواست سرکارباشد و حقو. فروغی آدم  پول بگيری نبود«: می خوانيم

رنجهای سياسی دکتر مخمد مصدق ، يادداشتهای !( » بگيرد هر چه می گفتند قبول می کرد

  )٢ص . جليل بزرگمهر

مجلد سوم  » تهران، ايران، معاصر نظامي و سياسي رجال حال شرح «دکتر باقرعاقلي -  ٣

  ١۴٢٧ – ١۴٣٠صص . -  ١٣٨٠نشر گفتار،  –

ايران و انگليس  ١٩١٩ان از کنفرانس صلح پاريس تا قراداد آمال ايراني«  : پی نوشت ها  - ۴

 – ٢۴٣صص  –  ١٣٩٢ –نشر شيرازه   –به کوشش کاوه بيات و رضا آذری شهرضايی » 

٢۴٢  

   ٢۵۶ – ٢۵٨صص  -پيشين  )٢( 

   ٢۵٩ – ٢۶٠صص  -پيشين  )٣( 

   ۴٠۴ص  -پيشين  )۴( 

   ۴٠۶ – ۴٠٧ص  -پيشين  )۵( 

   ۴٣١ – ۴٣٢صص  -پيشين  )۶( 
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   ششم فصل
  پاريس، در  صلح  مقدماتی  کنفرانس برابر در  ايران ادعای  

١٩١٩مارس   
  

رساله ای در شرح  تضيقات وارده  بر ايران درسال های اخيراز « :توضيح 
ادی و به دنبال آن توضيحاتی چند درخواسته های صلحاظ  سياسی، حقوقی و اقت

ت غرامت با ذکرنام  مسئوالن  و حق درياف -»حق ارجاع سرزمين ها« ارضی 
   ۶٣ص » .و مسببان وارد آمدن  اين صدمات 

  
-١-  

  اقتصادی و حقوقی ، سياسی  استقالل باب در  ايران ادعای
اهميت ايران  يک امر شناخته شدۀ جهانی است، و نقش پرافتخارآن در قرون و  

ت دقيقی آنهايی که نسبت به امورشرق اطالعا. اعصار گذشته مورد انکار نيست
دارند ايرانيان را نژادی با هوش می شناسند که هميشه عالمان ومتفکران بزرگی  

. مردم ايران يکی ازعاليترين مقامات را درميان ملل داشته اند. را ارائه  داده اند
  .سهم آنان درادبيات، فلسفه، هنر، علوم و تمدن جهان خود مصداق اين امراست

که اين ملت باستانی رو به ضعف و فتور نهاده  متأسفانه بيش از يک قرن است 
است و به دليل آن که هروقت خواسته بود که شيوه های جديد تمدن اروپايی را 
اخذ کند خود را رو درروی همسايگان نيرومند تری يافت که فقط خواهان 
ضعف وسرکوب استقاللش بوده اند، پيشروی اش به سمت ترقی متوقف شده 

  .است
اصل استقالل و تماميت ايران بارها از سوی قدرت هايی که هميشه با اين حال  

ولی متاسفانه . خود را متعهدبه محترم شمردن آن اعالن کرده اند، تأييد شده است
والی . برخی خود را متعهد به محترم شمردن آن اعالن کرده اند، تأييد شده است

ير مستقيم، آن اصل متأسفانه برخی از قدرت ها درعمل ، به صورت مستقيم و غ
را زيرپا نهاده اند و با چنين اقدامی نه فقط به يک بی عدالتی دست زده يلکه  
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بدينوسيله  هم از نقطه نظر اصالحات اداری مانع از توسعۀ ايران شده اند و هم 
  .از لحاظ توسعۀ ثروت طبيعی اش

اهد که بدين دليل است که آن روزه دولت ايران از کنفرانس صلح پاريس می خو 
معاهدات، قراردادها و رويه های قضايی را که با استقالل ايران مغايرت دارند، 

  .باطل و کان لم يکن شناخته و آيندۀ آن را  تضمين  کنند
در اينجا الزم است که برای درک بهتر داليلی که مؤيد خواسته های دولت ايران 

  .است از موارد نقض استقالل ايران شرح مختصری  بيان شود
حمالتی که عليه ايران صورت گرفته از سه نقطه نظراستقالل آن را نقض کرده 

اين حمالت در برخی موارد صورتی مکتوب . سياسی، اقتصادی وحقوقی: است
اکثراين . داشته اند و در برخی ازديگر  موارد  نيز به صورت اقدامات عملی

يک سو خط مشی اگرچه از . حمالت در اصل از جانب روس ها انجام شده اند
بريتانيا برمخالفت با روسيه استواربود وانگلستان مايل بود حتی االمکان از تأثير 

از آنجايی  –ازسوی ديگر -سياست سرکوبگرانۀ رقيبش کم کند ولی درعين حال 
که مايل نبود از روسيه عقب بماند، معموالً ازعملکرد آن تأسی کرده و گاهی 

  .با توافق روسيه عمل کنداوقات نيز مصلحت می دانست که 
  :استقالل ايران در زمينه های ذيل  نقض شده اند 
  

  سياسی نظر نقطه از  .١
] براساس آن[ميان روسيه و انگلستان معاهده ای منعقد شد که  ١٩٠٧در. الف 

بريتانيا در » حوزه  نفوذ« روسيه در شمال و يک » حوزۀ نفوذ« ايران به يک 
اين ترتيب به دولت ايران . وسط  تقسيم  شد جنوب و يک حوزۀ بی طرف در

اعالن شد  که آن را رد کرد؛ ولی دو قدرت با استفاده از همان فشاری که به 
ايران را وادار کردند که آن را  ١٩١٢عزل هيئت مالی شوسترمنجرشد، در

  .مورد شناسايی قرارداده و با اصول معاهدۀ مزبور همراهی کند
سيه که قراردادها، متعهدات و توافقنامه هايی مغاير پس از سقوط  نظام  کهن رو

با استقالل ايران را براو تحميل کرده بود، دولت ايران با توجه به بيانيه ها و 
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اظهاراطمينان های صادره ازجانب نظام آزاديخواهی که جايگزين بالفصل 
تزاريسم گرديده و خود را هوا خواه آزادی واستقالل ومردمان اعالن کرد، 

راردادها ، معاهدات و امتيازاتی که ايران را در بند روسيۀ مستبد قرار می داد ق
يکی از معاهدات قرارداد .  و همگی   به زور اخذ شده بودند، ملغی اعالم داشت

بود که دولت بريتانيا  نيز به عنوان يکی از طرفين متعاهدين، بعداً  لغو  ١٩٠٧
  .آن را پذيرفت

يه وبريتانيا کبيربه عنوان يک شرط الزم و دولت های روس ١٩١٠در. ب
ضروری برای اخذ وام  توسط ايران از کشورهای خارجی، چنين مقرر داشتند 
که هيچ گونه امتيازی که با منافع سياسی و استراتژيک آنها مغايرت داشته باشد، 

از آنجايی که . نبايد از سوی ديگر قدرت ها و اتباع آنها به ايران اعطاء گردد
قيد با استقالل سياسی و اقتصادی ايران مغايرت داشت، دولت ايران آن را  اين

حاضر نشدند ازمدعای خود دراين ] روسيه و بريتانيا[مع هذا دو قدرت. رد کرد
  .زمينه دست بکشند

دولت روسيه دريافت آقای شوستر که برای تجديد ١٩١١هنگامی که در. پ
امات مؤثری انجام می دهد که به سازمان ماليۀ ايران استخدام شده بود، اقد

رهايی مالی ايران از يوغ  روسيه منجرخواهد شد، با توافق انگلستان برای 
واداشتن ايران به برکناری آقای شوستروبه همچنين واداشتن ايران به آن که 
متعهد شود که بدون جلب رضايت قبلی روسيه و بريتانيای کبير، هيچ مقام 

  .اولتيماتومی تسليم داشت خارجی را به خدمت نگيرد،
بدين ترتيب با توجه به موانع و محدوديت های تحميلی، دولت نتوانست به تجديد 

  .سازمان ماليۀ خود و اصالح ديگر دواير اداری اش اقدام کند
دولت روسيه به علت دشمنی با نظام آزاديخواه ايران و برای نفوذ اقتدارش . ت

ه های مختلف، برای تحت الحمايه قراردادن در آن کشور برای ده سال و به بهان
نمايندگان کنسولی روسيه در توسعۀ .  ابتاع ايران سياستی را در پيش گرفت

دايرۀ اين حوزۀ  حمايت آنچنان پيش رفتند که حتی اشرار و ياغيان   ايرانی 
نيزهميشه اطمينان داشتند که از دولت روسيه پناه خواهند گرفت و می توانند از 
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بدين ترتيب مشکالتی واقعی برای دولت ايحاد شد و آسايش . فرار کنندعدالت 
  .عمومی مختل گشت

قدرت های همسايه که هميشه ميل داشتند امورايران را در بستری همسو با . ث
ً داخلی مانند انتصاب و بر  منافع و مقاصد خود جاری ببينند، در اموری صرفا

امور مالی، تشکيالت نيروهای  کناری حکام و ديگر مقامات عالی، ادارۀ  
آنها با اين رويه تالش  های دولت . نظامی، پست و تلگراف وغيره مداخله کردند

ايران را از حرکت انداخته و برايش گرفتاری هايی ايجاد کردند که هم  اعتبار 
  .آن را خدشه دار ساخت و هم نظم  امور را مختل  کرد

های متنوع خود از پرداخت ماليات های  اتباع  خارجی با حمايت سفارتخانه.  ج
اين امرباعث . قانونی ای که بر اتباع   ايرانی وضع شده بود، خود داری کردند

شد آن گروه از ايرانيانی که در رقابت با خارجيان بودند مورد تبعيض قرار 
گرفته و بر خالف عرف، در کشور خود از رفتاری نا مساعد تر در  قياس با 

  .خوردار  گردند خارحی ها  بر
برخی از قدرت های خارجی هراز گاه مستقيماً با رؤسای ايالت ايران وارد . چ

مذاکره شده و بدون   اطالع دولت ايران، با آنها قرار و مدارهايی می گذاشتند 
  .که حاکميت و اعتباردولت را مخدوش می کرد

يران از سفارتخانه ها، کنسو لگری ها و شرکت های خارجی هميشه در ا. ح
با اين حال دولت روسيه و . وان و امنيت کاملی برخورداربودندامالحظۀ فر

» گارد کنسولی « بعدها نيز بريتانيايی ها، نيروهای اسکورت  مسلحی را به نام 
وارد ايران کردند؛درصورتی که دولت ايران هميشه سفارتخانه ها و کنسولگری 

های خارجی تحت محافظت داشته و  های روسيه و بريتانيا را همانند ديگرهيئت
  .هيچيک از آنها  موجبی برای شکايت نداشته اند

به همين ترتيب مال و جان اتباع خارجی هميشه و حتی در دشوارترين ايام . خ
با اين حال دولت روسيه به منظور تقويت موقعيتش، . نيز محترم بوده است

به هدف از ميان بردن  مقهورساختن آزاديخواهان ايرانی وباالخره  دستيابی
استقالل و اشغال قلمرو ايران، نيروهايی را وارد کشور ساخت و آنها را پيش از 
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ده سال در آن جا نگهداشت؛  درآغاز در آذربايجان و به تدريج در ديگر اياالت  
. شمالی و با تهديد دائم   پايتخت، به اکثر اهداف غير مشروع خود دست يافت

باعث ايجاد محدوديت هايی برای دولت ايران گشت، اعتبار اين تحوالت طبيعتاً 
آن را در اياالت کاهش داده  و مانع از آن شد که بتواند خود را وقف اصالحات 

اين عملکرد روسيه موجب تشويق عناصرشرور و مرتجع در . الزمه نمايد
روسيه در واکنش به اعتراض های مکرر ايران، بارها وعده  داد که . کشورشد

قلمرو ايران خارج  شود؛  ولی نه فقط به وعده های خود عمل نکرد بلکه بر  از
ادامه  ١٩١۴اين وضعيت تا شروع جنگ در. تعداد نيروهای خود نيز افزود

درآن هنگام امتناع روسيه از محترم شمردن بی طرفی ايران و فراخواندن  . يافت
که آذربايجان و اياالت نيروهايش از قلمرو ايران به دست ترک ها بهانه ای داد 

همچنين آلمانی ها را ازاين امکان برخوردار . را مسّخرسازند] ايران[غربی
ساخت که موجب آشوب گردند و برای بريتانيايی ها نيز فرصتی فراهم کرد تا 
در جنوب نيروهايی پياده کرده و به تأسی از روسيه قلمرو  ايران را اشغال کنند 

بخش بی طرف را نيز تحت اشغال نظامی در وهمچنين » حوزۀ نفوذ « و 
و خوردی تبديل شد که سعی کرده بود،  بدين ترتيب ايران به عرصۀ زد.  آورند

به هرقيمت که شده،از آن اجتناب کند وجمعيت کشورنيزبه همان اندازۀ 
  .درگيرترين قدرت های متحارب از مصايب جنگ  آسيب ديدند

تشکيل يک نيروی ملی که بتواند از  روسيه هميشه سعی داشته است که از. د
او حتی از راهيابی نيروهای . عهدۀ استقرار نظم و  آرامش برآيد جلوگيری کند

روسيه به ويژه در سال . ژاندارم و پليس به اياالت شمالی نيز جلوگيری کرد
[ محدود   سازد » تيپ قزاق«  های اخير سعی  داشت که ارتش ايران رابه يک 

ه افسران روسی آن را سازمان داده، فقط  در خدمت مقاصد ک] يعنی نيرويی
و باالخره آن  که در خالل جنگ . روسيه بوده و تصرف کشور را هدف قرارداد

اروپا، رويه از اين موقعيت استفاده کرد و انگلستان را به هواداری از ديدگاهش 
ن را تحت فرماندهی افسرا» تيپ قزاق« مجاب ساخت واز ايران خواست که 

ايرانی در شمال به سطح يک لشکرارتقاء دهد و درجنوب نيز نيروی مشابهی 
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اقدامات فوق الذکرکه هميشه با . را تحت فرماندهی افسران بريتانيای تأسيس کند
اعتراض دولت ايران مواجه بوده که درنظرداشت يک قوای متحد الشکل درکل 

بريتانيا ] پادشاه [تامپراتوری سازمان دهد، با ابراز تمايل دولت اعليحضر
آنها اخيرآً طی . برای امعان نظرمساعد نسبت به خواسته های ايران خاتمه يافت

تسليم يادداشتی به هيئت دولت در تهران آمادگی خود را برای انتقال نيروی که 
  .در جنوب ايران تشکيل داده اند به دولت  ايران؛ اعالن داشته اند

  
   حقوقی نظر نقطه از - ٢

ستين تعرضی که بر ضد استقالل حقوقی ايران صورت گرفت دراثر نخ. الف
بر اساس . بين ايران و روسيه منعقد شد ١٨٢٨معاهدۀ ترکمانچای بود که در 

مادۀ هفتم اين قرارداد دعوی های قانونی که به اتباع روسيه و ايرانی مربوط می 
  .تشد می بايست در حضورنمايندگان روسيه مورد رسيدگی قرار می گرف

اين  نمايندگان  خارجی در اين دعاوی نيز دخالت کرده  –در عمل  –بعدها .  ب
و اين مداخله مشخصاً در معاهداتی که بعدها بين ايران و پاره ای ازديگر قدرت 

  .ها مانند آلمان و اطريش منعقد شد، درج گرديد
اتباع عالوه براين به دليل معاهدات مشابه وهمچنين تفسير نامناسب آنها، . پ

ً در حوزۀ  پليس و محاکم قضايی ايران ] نظارت[ خارجی درايران تقريبا
قرارنداشته و می توانند بدون آن که از طرف مقامات ايرانی تحت تعقيب قرار 

حتی درامور مدنی  نيزبه دليل . گيرند، هرگونه جرم و جنايتی را مرتکب شوند
در اغلب موارد ايرانيان موقعيت ممتازی که به اتباع خارجی داده شده است، 

  .خود را در موقعيت نابرابری می يابند
دراين ميان چند سال است که دولت ايران با قاطعيت تمام در راه اصالحات 
قضايی گام نهاده است و با کمک مشاوران خارجی با سر مشق قراردادن فرانسه 

رتی امر تدوين قوانين به صو. به سازماندهی در امور حقوقی مشغول است 
ً [ فعاالنه دنبال می شود و  قضئيه ايران به زودی خواهد توانست به شيوه ] قويا

  .ای همسنگ دولت های اروپايی، عدالت را تضمين  کند
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در نتيجه دليل نيست که وضعيت ويژه ای که به نفع خارجی ها در ايران ايجاد 
  .شودشده است، کماکان ادامه   يابد و وقت آن است که بدان خاتمه داده 

  
  اقتصادی نظر نقطه از . ٣

پيشتر به تداوم تالش های روسيه برای جلوگيری از توسعۀ اقتصادی ايران . الف
روسيه با در نظر داشتن چنين هدفی با . و چيرگی بر تمامی منابعش اشاره شد

با توجه بدان که ايران  خود بدون . احداث راه آهن دراين کشورمخالف بوده است
ا از نظر سرمايه، سواد و کمک های فنی  خود نمی توانست همکاری خارجی ه

به احداث يک شبکۀ راه آهن دست زند، اين مخالفت با تأثير بيشتری توأم بوده 
روسيه در اين  جهت تا بدانجا  پيش رفت که از دولت ايران امتيازاتی را . است

يران  امتيازاتی دولت ا. اخذ کند که هيچ  گاه  در مقام  بهره برداری از بر نيامد
دولت نيز به نوبت . را اخذ  کند که هيچ گاه در مقام بهر برداری از آنها بر نيامد

[ خود نمی توانست دراين مورد بی تفاوت بماند و درجنوب ايران رويه ای مشابه
نتيجه آن شده است که ايران تا به امروز . رقيب خود در شمال اتخاذ کرد] رويۀ

  .وری تری ابزار توسعۀ اقتصادی اش محروم مانده استفاقد راه آهن و از ضر
مجبور  ١٩١٠و يادداشت ١٩٠٧ايران که به تسليم دربرابر مفاد معاهدۀ . ب 

شد، از جذب سرمايه   خارجی و ابتکار عمل برای توسعۀ اقتصادی اش باز 
عالوه براين چند سال است که دولت ها و يا اتباع خارجی . نگهداشته شده است

يک رشته امتيازات صنعتی، تجاری و زراعی از دولت ايران موفق شده  به اخذ
اند که شرايط آنها نه فقط با منافع اقتصادی ايران که حتی درمواردی چند، با 

  .قوانين اساسی  کشور نيز در تعارض قرار دارد
دولت ايران که برای توسعۀ منابع اقتصادی خود به سرمايه و تسهيالت خارجی 

رد، در واقع  مايل است که حتی االمکان از همکاری مالی و فنی احتياج  دا
خارجی ها بر خوردار گردد؛ ولی  اکثر اميتازاتی  که تاکنون توسط  خارجی ها 
کسب شده بااهدافی سياسی عجين  بوده و لهذا به پيشرفت اقتصادی ايران کمکی 

عش ياری داد، را در توسعۀ مناب] ايران[ برای اينکه بتوان کشور. نکرده است
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ضروری تام دارد که تمام امتيازات موجود برای حذف مفادی از آنها که با منابع 
  .اقتصادی ايران منافات دارند، مورد تجديد نظر قرار گيرند

بين روسيه و ايران منعقد شد، به هدف  ١٩٠١معاهدۀ گمرکی ای که در. پ
ز داد وستد ايران با دوگانۀ جلوگيری از صادرات  کاالهای ايرانی و ممانعت ا

 .ديگر کشورها طرح  شد
در نتيجه صنايع ايران به نحو فزاينده ای به رو به انحطاط گذاشته و روس ها  

در سياست ِ انزوای  اقتصايد ايران تا بدان حد پيش رفتند که حتی اجازه نمی 
آخرين  تعرفۀ گمرکی آنچنان . دهند که کاالهای ايرانی از طريق قفقازصادرشود

جارت خارجی ايران را درتنگنا قرار می داد که دولت بريتانيا  نتوانست با ت
در نتيجه بريتانيا در اقدامی . اشتمال آن بر کاالهای بريتانيای موافقت کند

مشترک با دولت ايران تعرفۀ  گمرکی  جديد را وضع  کرد که اين وضع  را از 
ايران در تطابق با اصول  ولی اينکه دولت . نقطه نظر بريتانيا اصالح می کرد

آقای ويلسون  با تمايل به گشايش  درها و  اتخاذ يک رويکرد در برابر نسبت به 
تمام ملت ها در ايران، خواهان آن است که بر اساس آزادی اقتصادی ايران، در 
تعرفه های گمرکی تجديد نظربه عمل آيد و با تمام  کشورهای خارجی معاهداتی 

  .تجارتی منعقد  گردد
اين مروزکوتاه مبيّن رشته تالش هايی است که محدود ساختن استقالل سياسی،   

حقوقی و اقتصادی ايران درجريان بوده ونشان دهندۀ آن است که چگونه 
ايرانيان تحت ستم واقع شده اند و در کشور خودشان در برابر خارجی ها از 

کشور جلوگيری  موقعيتی پست تربرخوردارشده و چگونه ازتوسعۀ اقتصادی آن
  .به عمل  آمده  است

عصر جديد ازعدالت و برابری که درتمام کشورها آغاز شده و مبشر حکمروای 
انسانيت وعدالت تحت نظارت عاليۀ جامعۀ ملل می باشد، اين را از اين اعتقاد 
راسخ برخوردار می سازد که حمله هايی  که تاکنون برضد استقالل سياسی، 

صورت گرفته است، جبران خواهد شد و خواهد توانست قضايی و اقتصادی آن 
بدون هيچ مانعی، با تکيه براستقاالل حاکميت کامل، خود را وقف اصالحات 
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  .ضروری و توسعۀ  ثروت های طبيعی  اش سازد
  

  نتيجه
  :از اين رو دولت ايران  خواستار آن است که 
اء کنندۀ آن، روس و انگليس از نقطه نظر قدرت های امض ١٩٠٧توافق . الف 

ً آن را در بخش هايی يا به  از لحاظ ايران و از نظر تمام قدرت هايی که احيانا
صورت کلی ويا وضعيت حاصل از آن را پذيرفته  يا به مورد  شناسايی قرار 

  .داده اند، کان لم يکن تلقی  گردد
مبنی برممنوعيت اعطای هرگونه امتياز ١٩١٠] مورخ[آن که يادداشت . ب

  .ا استراتزيک به خارجی ها، ملغی و کان لم يکن اعالم گرددسياسی ي
که ايران را واداشت که بدون ضايع فعلی روسيه و ١٩١١آن که اولتيماتوم . پ 

انگليس از استخدام  خارحی ها خود داری کند و تبعات بعدی ای را که احياناً 
 .اولتيماتوم به دنيال می داشت، ملغی و کان لم  يکن تلقی کنند

آن که قدرت های خارجی ازاعطای تحت الحمايکی به اتباع ايرانی در ايران . ت
  .خودداری کنند

  .آن که قدرت های خارجی از مداخله در امورداخلی ايران خود داری کنند. ث
در تمام امور مربوط به پرداخت ماليات، خارجی نيز در موقعيتی هم طراز . ج

  .ايرانيان قرار گيرند
ای مسلح قدرت های خارجی و گاردهای کنسولی آنان از قلمرو آن که نيرو ه. چ

  .ايران فراخوانده شوند
آن که معاهدات فی مابين ايران و کشورهای خارجی برای پايان دادن به .  ح

تمامی بندهای مغاير با استقالل  سياسی ، قضايی و اقتصادی ايران مورد  تجديد 
  .نظر قرار گرفته و لغو شوند

امی امتيازاتی که توسط  خارجی ها کسب شده است مورد تجديد آن که  تم. ح
نظرقرار گيرند و تمام  بندهايی که منافع  اقتصادی ايران را زير پا می گذارند، 

  .لغو شوند
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شناسايی حق ايران در تعيين و تجديد تعرفه های گمرکی اش و از ميان .  خ
  .با ايرانبراشتن هرگونه مانعی  در سر راه  تبادل آزاد کاال  

  
  ها سرزمين  ارجاع حق

ايران از ممالکی است تا سرحدات طبيعی دارد و چون به دورۀ  تاريخ اين   
مملکت، که هر گاه مبدأ آن را فقط از سيروس بگيريم بيست و پنج قرن می 
شود، رجوع نماييم می بينيم غالب اوقات دول مختلفه، که در ايران تشکيل شده، 

رسيده و شامل ممالک واقعه بين نهرجيحون و جبال   به سرحدات طبيعی خود
هميشۀ اوقات سکنۀ اين . قفقاز و رودهای دجله و فرات و خليج فارس بوده است

ناحيه، به طور اکثر، ايرانی نژاد بوده اند و دولت هايی که در اين ممالک وجود 
از داشته، دولت ايرانی محسوب شده اند وهر زمان که بعضی از ممالک  مزبور

تصرف ايرانی خارج شده، موقتی بوده و باز باالخره ايرانی ها  اراضی خود را 
چنان که صرف نظر از دول معظمۀ قديمۀ ايرانی کنيم، و اگر . متصرف شده اند

به عصرجديد  نبز رجوع  کنيم، می بينيم  دول صفوی و نادری وحتی در ابتدای 
م و هيجدهم، دولت ايران حدود دولت  قارجاريه، يعنی درمانه  شانزدهم و هفده

طبيعی خود را دارا بوده واراضی خود را درمقابل متعديان و تجاوزکاران  حفظ  
  .و مدافعه نموده است

دراوايل مائۀ نوزدهم، دولت ايران به واسطۀ طول مدت انقالب داخلی و 
کشمکش های خارجی ، بالنسبه ضعف پيدا کرده و اتفاقاً  در همين وقت همسايه 

ی او بر حسب پيشامدهای تاريخ، عظمت و قدرت يافتند و به اين واسطه به ها
اراضی اصلی ايران دست تعدی دراز کردند و دولت ايران نتوانست  مثل سابق 

بنابراين مقداری از ممالک ايرانی ها از دست ايشان .  حقوق خود را مدافع نمايد
  .خارج شده ، به  تصرف همسايگان در آمد

ارضی که به خاک ايران شده،  در طرف شمال و شمال شرقی از تعديات مهم 
. جانب دولت روس و در سمت مغرب از ناحيۀ دولت عثمانی بوده است

تجاوزات روسيه ابتدا از طرف قفقاز شروع شده و بعداز دو جنگ که با دولت 
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، قسمت  مهمی از خاک ايران را از آن  دولت ٨٢٨و  ١٨١٣ايران کرده،  در 
خته  است و بعد از آن از ضعفی که به واسطۀ اين جنگ ها و محاربان منتزع سا

عثمانی عارض دولت ايران شده بود، استفاده کرده و از طرف ماوراء بر خزر 
نيز بنای تجاوزات را گذاشته، تدريجاً به طرف جنوب پيش آمده و باالخره دولت 

،  ١٨٨١، در ايران برای اينکه حدی به تجاووزات دولت متجاوزه قرار دهد
راضی  شد که با آن دولت در آن ناحيه تعيين حدود بنمايد و  در نتيجۀ اين عمل، 
مقدار  زيادی  از اراضی، يعنی  ناحيۀ  بين رود جيحون  و رود  اترک ، از 

  .تصرف ايران خارج گرديد
گذشته از اينکه  انتزاع اراضی مذکوره  از تصرف دولت ايران، فی نفسه تعدی 

د، در ضمن  تعيين حدود و انعقاد قرارهای سرحدی و بعد از آن نيز از و ظلم بو
چنان . طرف دولت روسيه ، جفا کاری های بسيار نسبت به ايران واقع شده است

که در سمت قفقاز، بعد ازآنکه سرحد ايران و روس را رود ارس قرار دادند، در 
از اراضی جنوب  قسمت شرقی آن ناحيه، ازاين حد طبيعی تجاوزکرده ، قسمتی

رود ارس را به موجب يک خط سرحدی موهوم بی مأخذی تصرف نمودند و به 
اين وسيله مقدار کلی از ناحيۀ مغان و طالش را که قسمت مهم در تحت تملک 
ايران بود، بی جهت به خود اختصاص دادند و سکنه ای را که ناچار با يکديگر 

اسطۀ يک تقسيم مصنوعی، روابط خاص و رفت و آمد دائمی داشتند، به و
ازيکديگر جدا کردند و برای خود و همچنين دولت ايران اسباب دردسردائمی 

و نيز به واسطۀ  اينکه  در آن ناحيه سرحد طبيعی موجود نبود،  . فراهم آوردند
همواره وسيله برای تجاوز به دست می آوردند و تعديات خود را خاتمه  نمی 

  .داند
رحدات خراسان نيز همين شيوه را مرعی می داشتند در سواحل بخر خزرو س 

و در آن ناحيه، عالوه   بر تجاوزات سرحدی ، قراردادهای غريب  و عجيب به 
چنانکه . دولت ايران تحميل کرده اند که ظلم بودن آنها ظاهر و آشکاراست

رعايای ايران را در بعضی از نواحی مجاور سرحدی از شرب آب نهر هايی 
نها در خاک ايران است و بعد ها وارد خاک روس می شود، که سرچشمۀ آ
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ممنوع داشته  و برای  اينکه آب  آن  نهرها  تماماً به خاک  روس برود، ايرانی 
ها را ملزم ساخته اند که زراعت و آبادی خود  را توسعه ندهند و به همين  

  .جهت بسياری از آبادی های آن نواحی خراب و باير شده است
دولت عثمانی، از طرف مغرب، به خاک ايران محسوب می شود، آن تعديات  

دولت تملک نموده، و در قرون اخيره همواره درمسايل سرحدی با دولت ايران 
تنازع کرده و هرقدر دولت ايران در اين موضوع  بردباری وموافقت به خرج 

وم  است و، دست از  تعدی برنداشته، حتی اينکه بعد ازعهد نامۀ آخری ارض ر
[ که دولت ايران در مقابل مزاحمتی که عثمانی به محمره  ١٨۴٧در سنۀ  
می کرد،   ناحيۀ سليمانيه را به آن دولت واگذار کرد،  باز در تعيين ] خرمشهر

. خط  سر حدی ناسازگاری نموده، روابط  خود را با  ايران کدر می ساخت
ن تجاوز کرده ،    به بهانۀ دعاوی سرحدی به خاک ايرا  ١٩٠٧چنان که در 

م آنها را  ١٩١۴قسمتی از اراضی  متنازع  فيها را اشغال  نمود و فقط در سنۀ  
در آن  موقع هم قسمتی از اراضی مربوره را که برای عشايرايرانی . تخليه کرد

  .به تصرف خود نگاه داشت. محل ييالق بود
ئل ارضی،  از بيان اجمالی فوق ظاهرمی شود که دولت ايران، از حيث مسا 

نسبت به دولتين روس و عثمانی مظلوم واقع شده، و در اين اين موقع که مقرر 
شده است تعديات وارده  به دول و محل مرتفع   شود و جبران گردد و ممالکی 
که در تحت دولتين مزبورتين واقع نشده بودند ، مجزی شده، برحسب   مناسبات 

دولت ايران، به نام حقانيت وعدالت، عادالنه، مقررات جديده اختيار نمايند، 
تقاضا دارد که  ممالک مغصوبۀ او اعاده شود و سرحداتی برای او تعيين گردد 
که موافق قوانين حق وطبيعت بوده و طوری باشد که ايران به سهولت معرض 

  .تعرض و تجاوز همسايگان مقتدر واقع  نشود
  :است به طور خالصه دعاوی ارضی دولت ايران از اين قرار

در سمت شمال شرقی، واليت ماوراء بحر خزر ، که هميشه جزء ممالک   - ١
ايران بوده،  بلکه  يکی از مراکز ايرانيت محسوب می شود و بسياری از رجال 
بزرگ ايران، از شعرا و ادبا  وعلما و حکما  از اين ناحيه برخاسته و زبان 
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ار دارد و امروزه هم سکنۀ ايرانی در اين محل و حتی در سمرقند و بخارا انتش
آن، گذشته از اينکه کليتاً مسلمان و با ساير سکنۀ ايران هم  مذهب و بسياری از 

می باشند و قسمت مهمی از ) ُکرد و تاجيگ و مهاجرين ايرانی ( آنها ايرانی 
ايشان ترکمن و از همان قبايلی هستند که جمع کثيری از آنها امروز در استر آباد 

و روابط سکنۀ واليت ماوراء بحرخزر با ايرانی ها و ايران خيلی مسکن دارند 
محکم است و حتی درايام اخيره که انقالب روسيه در متصرفات آن دولت توليد  
ً اهالی سرخس و ترکمن  اغتشاش نمود، سکنۀ ماوراء  بحر خزر، مخصوصا

مداد های روس، که  گرفتار قتل و غارت بلشويک ها شدند ، از دولت ايران است
و تقاضای معاودت به وطن اصلی نمودند و دولت ايران  تقاضای آن را پذيرفته، 
به ايشان امداد نمود و از تجاوزات بلشويک ها جلوگيری و آنها را محافظت 

  .کرد
درطرف شمال، والياتی که در نتيجۀ جنگ های روسيه از دست ايران   - ٢

و شکی و شماخی و گنجه و قرا رفته و آن عبارت از باکو  و در بند و شيروان 
باغ و نخجوان و ايروان است و اين واليات به داليل عديده، موضوع ادعای 
دولت ايران می باشند، به واسطۀ ايکه جزء  خاک ايران بوده و سکنۀ  آنجا به 
طوراکثر مسلمان و بسياراز آنها ايرانی نژاد وايرانی االصل می باشند و 

ايی و اقتصادی و تجارتی و مذهبی و تمدنی داشته، مناسبات تاريخی  و جغرافي
عالوه ازسکنۀ آنجا . از هر حيث اقتضا دارد که به وطن اصلی  معاودت نمايند

درهمين ايام اخيره، از دولت ايران تقاضای سرپرستی و اظهار    ميل به 
  .معاودت به وطن اصلی را نموده اند

صرف دولت عثمانی بوده درطرف مغرب، قسمتی از کردستان، که در ت. ٣ 
است، کردستان مملکتی  است که سکنۀ آن يکی ازاقوام ايرانی نژاد و ايرانی 

ناحيۀ مزبوره، بين ايران و عثمانی منقسم شده و قسمت عثمانی . زبان می باشند
عبارت است اوالً ازناحيۀ سليمانيه که بنا به معاهدۀ ارض روم  مذکور در فوق 

ٌ کردستان که از ايران منتزع شده و ع دالت مقتضی که به ايران در شود، ثانيا
مناسبات  نژادی و لسانی و مذهبی و غيره آن را به ايران مربوط می سازد و 
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طبيعی است که در تحت اين دولت قرار گيرد، خاصه  آنکه علما و اعيان ُکرد 
  .هم  تقاضای ملحق شدن به ايران کرده اند

لنهرين با ايران، بسيار و ظاهر و آشکاراست مناسبات اماکن متبرکۀ بين ا. ۴ 
جمع کثيری از سکنۀ آن اماکن، که عبارت از کربال و نجف و کاظمين و سامره 
می باشند، ايرانی يا ايرانی االصل هستند  و  اين واليات مرکزمذهب تشيع 
است، که مذهب رسمی و عمومی ايرانيان و محل اقامت علمای ايران و 

باشند و زيارتگاه شيعه است وهر سال چندين هزار روحانيون شيعه می 
نفرايرانی و شيعه آنجا  زيارت  می روند  و در واقع آبادی بين النهرين از جهت 
زايرين و معتکفين ايرانی و کسب تجارت آن ناحيه و  اعم  در دست ايرانيان 

ست و است و به اين واسطه دولت ايران در ادارۀ امورآن ناحيه، کامالً ذی نفع ا
تقاضا دارد که در موقع تعيين مقدرات بين النهرين ، منافع  مادی و معنوی او 

  .در آنجا محفوظ شود
-٣ -  

  غرامت دريافت حق 
ايران اگر چه يک کشوربی طرف بود ولی در اثرجنگ متحمل ضايعاتی شد به  

موقعيت ويژۀ  آن در مقام . مراتب بيش از پاره ای  از کشورهای متحارب
تحت اشغال قوای خارجی قرار گرفت، واليات منهدم شده و جمعيت  کشوری که

از ميان رفته اش، از لحاظ انصاف و همچنين قياس به او حق می دهد که  
خواهان غرامت و جبران ضايعاتی گردد که توسط کشورهای متحارب بر او 

  .وارد شده است
توسط   درواقع بی طرفی اش، نخست از سوی روسيه پايمال گرديد و سپس 

  .ديگر کشورهای همسايه
برای توضيح  بهتر موقعيت ايران الزم است برای اثبات آن که چگونه پاره ای  

از قدرت های بزرگ  در روابط خود با ايران از جادۀ عدالت و انصاف خارج 
شدند و آن چگونه منافع کشور را پايمال  اهداف خود ساختند، يک  نمای 

  .ئه شودمختصر تاريخ از واقعيت ارا
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درآغاز جنگ اندک زمانی بعد از بسيج قوا درعثمانی، روسيه وانگلستان از 
تمايل خود برای بی طرفی ايران در آن جنگ سخنی گفته و اعالن بی طرفی 

روسيه که هميشه سياستی خصامانه  قانون  و به رغم اعتراضات ايران . اش
  .نيروهای خود  را در آذربايجان نگهداشته بود

رای آن که بهانه ای به دست عثمانی ها نيفتد  و ايران را به عرصۀ ايران ب
جنگ تبديل نکنند، به دولت روسيه پيشنهاد کرد که قوای خود را از ايران 

اين نکته را را نيز افزود که پس از خروج  نيروهای روسيه . فراخواند
ايران  اگرعثمانی ها برای تخطی به مرزهای ايران اقدامی به عمل آورند دولت

در دفاع از خود در برابر تخطی عثمانی ها از تمامی امکاناتی که در اختيار 
نمايندۀ  انگلستان در اين ديدگاه دولت ايران . داشته باشد، استفاده خواهدد کرد

دراين . کامالً شريک بود ولی همکار روسی اش مخالفت خود   را ابراز داشت
نسه که ازنظرتمايل خود برای بی طرفی   بين دولت ايران دريافت انگلستان و فرا

 ايران با روسيه همراه بودند، به رغم فقدان حسن نيت ازجانب روسيه، حاضر
  .نيست بر خالف خواسته های انگلستان و فرانسه اقدام کنند

اندک زمانی بعد سفير روسيه در تهران به دولت ايران اطالع داد که روسيه 
مقابله کند، قصد دارد قوای خود را در آذربايجان  برای آن که بتواندبا عثمانی ها

سفير روسيه در پاسخ  به اعتراضات دولت ايران که اعالن داشت . افزايش  دهد
عمليات جنگی در قلمرو ايران نقض بی طرفی آنهاست و به نابودی کشورمنجر 
خواهد شد، متعهد شد که از طرف دولت خود تمامی صدماتی را که امکان 

  .گير ايران شود، جبران کندداشت دامن
بدين ترتيب واليات همدان، کرمانشاه، کردستان و آذربايجان که غنی ترين و 
حاصلخيز ترين مناطق  ايران را  تشکيل می دادند، به عرصۀ نبرد ميان روس 
ها و عثمانی ها تبديل شدند که آن حدود را آماج  غارت و آتش افروزی، قتل 

جنگل .  شهرها و دهات هدف بمباران قرارگرفت. د عام و تجاوزخود قرار دادن
هزاران زن و کودک . ها برای تسهيل عمليات نظامی و تهيۀ هيزم منهدم شدند

از خانه هايشان  آواره شدند و در کوه ها و بيابان ها پناه گرفتند و درآنجا  از 
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  .سرما و گرسنگی جان باختند
ن چندين بار هدف غارت اروميه يکی از ثرومندترين شهر های آذربايجا

قرارگرفت و طعمۀ آتش شد وهرگاه که قوای يکی از طرفين جنگ منطقه ای را 
متصرف می شد، افسران قوای پيروز آن بخش از ساکنان آن حدود را که  از 
اخاذی و قساوت قوای عقب نشسته جان به دربرده بودند، به خاک سياه می 

گ بود بلکه در نقاطی که نيروهايی نه فقط  در مناطقی که عرصۀ جن. نشاندند
مستقر بودند که دشمنی در برابر نداشتند نيز مردم قربانی تعدی سربازها بودند، 
از جمله در اياالت خراسان و اصفهان که ساکنانش قربانی سوء رفتار سربازها 

دراصفهان مقامات روسها اموال چهره های صاحب نام را به . ی روسيه شدند
تی  امپراتوری روسيه  ضبط کردند و در اياالت خراسان قزاق نفع امالک سلطن

های روس خانه ها را هدف آتشبار توپخانه قرار دادند و در همه جا مردم را 
وادارکردند اسکناس هايی  را که ارزش خود را  از دست  داده  بودند، بر 

  .اساس ارزش  صوری آنها بپذيرند
که بر خروج از ايران تصميم گرفته  پس از تغيير رژيم  در روسيه ، هنگامی

شد، خشونت نهفته در قساوت سربازان روسيه که هرگونه نظمی را نيزازدست 
شهرها، قصبات، دهات، مزارع  و در واقع هر . داده بودند، افزايشی پيش يافت

آنچه  که سر راه آنها قرار داشت هدف غارت  قرار گرفت و از  هيچ جيز 
ن غارت شد و افسران روسی اذعان داشتند که از عهدۀ همدان و قزوي. نگذاشتند

روس ها به آسيب هايی که خود بر ايران وارد کرده . کنترل افرادشان برنمی آيند
در ميان . بودند، اکتفا نداشتند؛ اصرارداشتند صدمات ديگری نيز وارد آيد

توزيع   طوايف جلو که از دست مظالم عثمانی به ايران پناهنده  شده بودند اسلحه 
اين طوايف  که توسط  روس ها مسلح  شده بودند، به نبرد با عثمانی   ها . کردند

از هيچ شقاوتی کوتاهی نکردند و روس ها پيش ] نبرد[ ترغيب شدند وبا شروع 
از ترک قلمرو ايران به جای آن که آنها را خلع سالح کنند، تسليحات بيشتری 

اده   توپ و تعدادی  صاحب منصب را نيز نيز دراختيار آنها قرار دادند؛ سه عر
بدين ترتيب جلوها به غارتگری های . به عنوان معلم برايشان بر جای گذاشتند
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از جمله   -خود دراروميه، سلماس و ديگر نقاط ادامه دادند و هزاران نفرازاهالی 
اين وقايع فوراً باعث آن شد که عثمانی ها . را قتل عام کردند - زعمای دينی 

نه ای يافته و برای آخرين باربه آذربايجان بازگشته و آن خطۀ بخت برگشته بها
  .را از نو  مورد  تعرض قراردهند

يکی از داليل اصلی قحطی بزرگی سال  پيش در ايران بی داد کرد و جان 
هزاران نفر از مستمندان را گرفت، دقيقاً همين حضور نيروهای خارجی بود و 

قوت روزانۀ اکثر ايرانيان   را نان  تشکيل می دهد و  .فجايعی که به بارآوردند
در والياتی که پايمال اين قساوت گشت، زارعان يا از ميان رفتند و يا از امکان 

ورزاهای آنها و بذری که داشتند برای صدور و .  کشت و زرع محروم  گشتند
  .يا تأمين غذای  قوای خارجی  حاضر در صحنه مصادره گرديد

ان در همسايگی ايران قرارنداشت ولی درايجاد اين مصايب برای اگر چه آلم
آنها مشوق تجاوزات عثماتی بودند و عواملشان . کشور مسئوليتی اساسی  داشت

در همه جا بنای تحريک و دسيسه گذاشتند، بذر  فساد افکنده  و پيچيدگی های 
  .سياسی به وجود آوردند

خالل جنگ تحت سه مقوله تقسيم   صدمات وارده  بر ايران در:  خالصه مطلب 
  :شده است

  .صدمات حاصل از اقدامات روسيه.  ١
  .صدمات حاصل از اقدامات عثمانی .  ٢
  .مسئوليت های آ لمان.  ٣
  

  .روسيه اقدامات از حاصل  صدمات .١
  در ايران . الف 
  صدمات وارده بر دولت:  اول 
قوای خارجی در ايران مرگ هزاران ايرانی که در خالل نبردهای ميان ) الف 

  .کشته شدند
صدمات و ضايعات وارده براموال عمومی، حوزه های دولتی، ساختمان )  ب
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ها، وسايل منهدم شده تلگراف و تلفن، يا  مصادره ها ، جنگل های سوخته يا 
  .قطع شده، غيره

عوايقی که با توقيف دواب، گاری ها وديگر وسايل حمل و نقل، کارکرد ) پ
  .خدمات پستی  و غيره را مختل کرد ادارۀ غله ،

هزينه ميليون ها تومان توسط دولت ايران برای جبران آثارقحطی که ) ت 
  .بيشترحاصل عمليات نظامی بود

  .توقيف و پايمال شدن تسليحات و مهماتی که به ايران تعلق داشت) ث 
و دراثر اغتشاش حاصله درآن نقاط ، ] کشور[ به دليل اشغال قلمرو) ح

  .وری ماليات ها مختل گرديدگردآ
ورود بی قيد وشرط مقاديرمعتنابهی کاال توسط مقامات نظامی، ادارۀ گمرک ) ج

  .را ازعوايد خود محروم ساخت
  

  صدمات وارده  توسط افراد:  دوم 
  بمباران، انهدام و سوزاندن خانه ها ، مزارع ، روستاها، اموال و غيره)  الف  
  .لق به افراد غارت و ضبط  کاالهای متع) ب 

  .مصادرۀ مواد  خوراکی)  پ
  .تحميل مابه اذای  نقدی در برابر پول کاغذی روسی )  ت 

ضبط و انهدام مقادير معتنابهی غله و احشام، که برای تأمين غذا واقدامات )  ث
باعث فالکت روستائيان و تعويق گشت و . زراعی کنار گذاشته   شده بودند

  .مزارع شده بود
  
  ج از ايراندر خار. ب
  صدمات وارده بردولت. اول  
قتل عام هزاران تن از اتباع  ايران در خالل آشوب های ناشی از جنگ ميان  

  .قوای  روسيه و عثمانی درباکو وبروزبلشويزم در ماوراء خزرو داخلۀ  روسيه
  صدمات وارده بر افراد . دوم
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اجناس و دارايی وارد آمدن صدمات هنگفت براتباع و تجار ايرانی که . الف 
  .های آنها در وضعيت  ذکر  شده در قسمت اول به غارت رفت

ميليون ها تن برنج ايرانی پيش از انقالب توسط مقامات روسی در باکو . ب
  .توقيف شد و بهای آن هنوز  پرداخت نشده است

  
   عثمانی اقدامات از  حاصله ملت صد  .٢

  در ايران . الف 
ه دولت و افراد وارد آوردند ودرکنارآنها ، کمک همان صدماتی که روس ها ب  

  .های اجباری ای که در شهرهای تحت اشغال گرد آوری کردند
  خارج از ايران.  ب 
تجارو اتباع ايران در ترکيه بر خالف قوانين بين المللی توسط با بعالی به  

، خدمت نظام فرا خوانده شده و بر اين اساس در کنار اين اجبارمادی و معنوی
  .صدمات قابل توجهی را نيز را متحمل شدند

  
  آلمان های مسئوليت  . ٣

  در ايران)  الف  
دراثرعمليات مخفی و خرابکارانۀ عوامل آن، که به نحوی مستمر برای دولت  

  دردسرسازشده و موجب   آشوب کشور 
  
  خارج از ايران) ب

کشتی [ دربه خاطر جنگ  نامحدود تحت البحری که باعث مرگ اتباع ايران 
. زا، پسرظل السطانرلوزيتانيا و ساِسکس شد، از جمله مرگ بهرام مي] های

 ١۴دولت ايران فوراً برعليه اين عمليات اعتراض کرد و  در يادداشت مورخ  
  .حق  تقاضای غرامت را محفوظ  داشت ١٩١۶آوريل  
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  نتيجه
زندگی را از  برای آن که ايران بتواند خود را بازسازی کرده و روال متعارف 

سر گيرد، الزم است  در برابر صدمات فوق الذکرکه ضايعات هنگفتی بر دولت 
از اين رو دولت ايران . و مردم  ايران وارد کرد، غرامت مکفی  پرداخت گردد

با اطمينان به روح عدالت و انصاف کنفرانس صلح متوسل شده و براساس 
، براين اعتقاد است که اصول اعالم شده از سوی قدرت های متفق وهمراه

کنفرانس حق ايران را در مورد جبران غرامت عادالنه و مشروع مناطق ويران 
  .داد شده و جمعيت قتل عام   شده اش  مورد شناسايی قرار خواهد

در عين حال که وسايل جبران غرامات به داوری کنفرانس محول می گردد،  
  .ای ذيل را مطرح کنددولت ايران به خود  اجازه می دهد که توصيه ه

بخش کوچکی از صدماتی که وارد آورده است می تواند :  در مورد روسيه. اول
  :از طريق  ذيل  جبران   شود

  لغو بدهی های ايران به روسيه)  الف
  .لغو  امتيازاتی  که توسط  دولت و اتباع روسيه کسب شده اند)  ب
  ضبط  اموال دولت روسيه در ايران)  پ 
ميزان صدمات وارده از سوی او به ايران را می توان : رد عثمانیدرمو. دوم 

  .دربدهی های کلی اش  منظور داشت
دولت ايران خواستاردريافت بخشی ازغرامت کلی اش : درقبال آلمان. سوم

  .خواهد شد که از او گرفته  می شود
در پايان اين نکته خاطر نشان می گردد که قدرت های خارجی مدعی هستند که 

ر خالل جنگ، اتباع  و همچنين مؤسسات صنعتی و تجارتی آنها درايران دچار د
صدماتی از اين قسم حاصل نقض بی طرفی   است و جز مسببان اين تعرضات 

  .تسکس ديگری مسئول آنها  ني
  پاريس ، مشاورالممالک 

  )١(، وزير  امور خارجۀ  ايران ١٩١٩مارس  
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    ١٣٣٧ االخر  جمادی  ٢٨ / ٩١٩١  مارس  ٣١ ، ايران ملی  تمايالت
  

« گزارش از سخنرانی ها و مباحث  مطرح شده  بر يکی از جلسات «: توضح
فرانسه  به مناسبت  سفر  هيئت  »  کميتۀ ملی و تحقيقات احتماعی  و سياسی 

تاريخی  از کلنل  دبوال فوا، –گزارشی  جغرفياييئ :  اعزامی  ايران  به پاريس 
در توضيخ پيشينه  تاريخی  و تمدنی  ايران و تعديات  روس سخنان ذکاء الملک 

  وسيهر و انگليس نسبت  به ايران، سخنان حسين عالء در توضيح  دقيق تعديات 
سنوات اخير و باالخره پارهای از نکات و مباحث مطرح شده در  رو انگلستان د

   ۶٣ص » .حاشيۀ  اين نشست
  کميتۀ  ملی تحقيقات
  اجتماعی و سياسی 

  ، خيابان اُلم ۴۵: دبيرخانه 
  ٢٠ – ٨۵گوبلن ، 

  تمايالت  ملی ايران
  ١٩١٩مارس   ٣١ 
به مناسبت سفر هيئت اعزامی ايران به پاريس، کميسيون جلسه ای در مورد  

  .مسائل مربوط به خواسته های ملی ايران تشکيل داد
. ايراد گرديد (Dieula Foy )گزارش اوليه ای توسط سرهنگ دوم، ديوالفوآ 

، رئيس دادگاه استيناف تهران، و ميرزا ]فروغی[ سپس عاليجنبان ذکاء الملک 
، وزير سابق فوايد و عامه  و تجارت، برايمان از وضعيت ]عال[ حسين خان 

. کشورشان قبل از جنگ و پس ازآن،  طرز تفکرعامه و امکانات آينده سخنگفتند
يز سخنانی ايراد کرد ، مستشارحقوقی دولت عليه ايران ن(Perny)آقای پرنی

  .واشارات  تکميلی ارائه  داد
 Maurice)اين متن سخنرانی هايی است  که تحت رياست آقای موريس کراوز  

Croiset)  امروز نوبت شرق « : آقای رئيس .ايراد گشت ١٩١٩مارس  ٣١در
در جلسات  قبل، سخنان تنی از نمايندگان مليت های شرق را شنيديم که .  است
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آنها خواسته هايشان را به اطالع  ما رساندند و ما . جذب ترکيه  شده اندمنقاد و 
نيز به نوبۀ خود، با عالقۀ زايد الوصفی اين سخنان را شينديم، با اين فکرکه به 
مقدار زيادی، افکار عمومی فرانسه را حول خود روشن کنيم  تا صحيح  ترين 

  .تصميمات را اتخاذ  نماييم
خوشبختانه بر خالف مليت هايی که قبالً . يم پرداختامروز به ايران خواه

صحبتشان رفت، ايران نه تحت سلطۀ  امپراتوری عثمانی بوده است و نه جذب 
  .ولی قربانی دست اندازی های دردناک  اقتصادی و ارضی  بوده است. آن شد

امروز، افراد بسيارتز جسته ای جهت دفاع از منافع ايران دراين جا به نمايندگی 
اليجناب ذکاء الملک، رئيس ديوان استيناف تهران، و عآمده اند، خاصه 

آقای آن . ميرزا حسين خان ، وزير اسبق  فوايد عامه و تجارت  عاليجناب
.  ئۀ حق طلبی های کشور شان را برعهده  گرفته اندامرحمت کرده ، مسئوليت ار

گ نوشته ها ابراز اما  قبل ازايشان، سرهنگ ديوال فوآ ، همکارم در آکادمی سن
لطف  کرده و گزارش تاريخی کوتاهی در مقام مقدمه بر مطالب بعدی ارائه می 

  ».کنند
قبل از شروع گزارش، الزم می دانم حضور ! آقاياان « : سرهنگ دوم ديوالفوآ

يکی از افسران ارتش  فرانسه را به نام عباسقلی خان، که يک ايرانی اسدت 
جای گرفت و روز چهارم اوت همراه يک فوج  وی در صفوف ما . متذکر گردم

در نبرد مارن اسير شد، چهار سال در آلمان بود تازگی . فرانسوی به جبهه رفت
به منظور قدردانی از رفتار شجاعانه اش، دولت فرانسه به . بازگشته است

اجازه می خواهم  به .  ستوان  عباسقلی خان مدال لژيون  دونور عطا کرده است
از وی قدردانی کنم و اعالم دارم چقدر خواشحاليم که در بين نمايندگان نام شما  

ايران، فردی حضوردارد که چنين شجاعانه جنگيده  و به نحوی موثر در طی 
  )کف زدن حضار. ( کارزار موحشمان عليه  پروس  ياريمان داده است

سانند شرق شناسان، تاريخ ايران را به يک رئيس قبيله موسوم به هخامنش می ر
به نظر می رسد که آنان حق . که کورش و داريوش او را نيای خود می دانستند

ً ، به نظر می رسد که هخامنش در رأس دو شاخه ای قرار داشت . داشتند طبعا
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مادر خشايار شاه از فرزندان . که بعدها تحت رياست خشايارشاه با هم يکی شدند
شده  که وی کوه نشينی   ازآن جايی که مسلم. کورش و پدرش داريوش بود

آنزانی بود،  بنيانگذار اولين سلسلۀ  پارسی در رأس سلسله  نسب طوالنی 
البته  اطالعات جالب توجه است؛ اما بايد . ايلخانيان بختياری قرارمی گيرد

چنان که  زمين .  اعتراف کنم ، زمانی که تاريخ به تبار می پردازد، فقيراست
  .هد به توفان نوح  برسد جشورانه عمل می کندشناسی هم هنگامی که می خوا

دلم  می خواهد از . در پس اين کلمه ، سيمای علم بالغت پنهان  نشده است
علی رغم  آنکه مکان حد و شش مرموز  مانده است . طوفان نوح  تورات بگويم

  .و چند سالی  است  که دوباره مطرح شده است
و با عبور از ايروان به طرف هنگامی که از شمال غربی، از طريق تفليس 

راهداری . ايران می رويد، از ميان  درياچۀ عظيم سوان و قلۀ آرارات می گذريد
جلويتان را می گيرد و در مقابل انعام مناسبی،  با دوربينی، بقايای کشتی نوح را 
بين دو قلۀ کوه به  شما نشان می دهد و معصومانه می افزايد که تالش  جهت  

  .کليۀ ساکنين کشتی مرده اند و خاکشان کرده اند. ده استصعود بی فاي
از اين مالحظه، نتيجه گيری نمی کنم؛ ولی درادامۀ سفر از گذرگاه های  باريک 
و بسيار مرتفعی عبور می کنيد که ديواره های تقريباً عموديشان با شيارهايی در 

  .جهت  تقزيباً افقی سطوح پوش صيقل خورده و راه راه  شده است
در جنوب ارس،  پس از عبور از گذرگاه ها، منطقۀ  فالت های بلند آغاز می 

در همدان ارتفاع از . جنوب شرقی ادامه دارد –گردد  که در جهت شمال غربی 
متر تا در مشهد مرغاب  ١٨٣٣متر می رسد، در اصفهان  ٢٠٨٣سطح دريا به 

ز ارتفاع  کاسته غربی ا - به سدی غير قابل عبور برخورد کند، در جهت شرقی 
متر می رسد تا   ١۶۵٠متر و شيراز به  ١۶٩٩می شود و در تخت جمشيد به 

پس از آن کاهش يابد و از پله های غول آسايی  پايين رود  که به بندر بوشهر و 
  .خليج فارس  می رسد

برعکس، اگر ازاصفهان به مقصد کاشان، تهران و دريای خزر حرکت کنيد، 
متر  ١٣۶۶متر و در تهران  به   ١١٨٣بد  تا در کاشان به ارتفاع  کاهش  می يا
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  .متر برسد ٢٨و در سطح  بحر خزر  به 
شرقی ، که مبداء آن شوشتر و نقطۀ ميانی اش اصفهان  - اما اگر از خط غربی 

 ١٨٣٣متر و در اصفهان چنان که گفتم  ١٢٨است بگذريد، در شوشتر ارتفاع  
  .متر بالغ  می گردد  ٨٠٠به  متر است، و در بيابان های خراسان 

درۀ  بزرگی که ازهمدان در شمال واصفهان در مرکز می گذرد، درمشهد 
اين دره که بين قله های زاگرس در جنوب . مرغاب در جنوب بسته می شود

غربی و قله های کوه رود درشمال شرقی قرار گرفته است، ازآبرفت های 
ميق تر از مخلوطی يکدست از فراوانی پوشيده شده است که در اليه های ع

سنگريزه های غلطانی تشکيل شده است که دراليه عميق ترازمخلوطی يکدست 
از سنگريزه های  غلطانی تشکيل شده است که از ميان آنها می توان، بدون نياز 
به کول  گذاری، چاه  و ترعه های  زير زمنی حفر کرد که آب های زيرزمينی 

به لطف حفاری های  فراوانی که در تمامی سطح  .را به سطح  زمين می آورند
فالت ها صورت گرفته است، متوجه شده ايم  که رسوباتی که حداقل تا عمق 

متری مشاهده شده است، هيچ نشانه ای از پوش  پوش شدن ندارد،  بلکه  ١٢٠
  .در عوض از نظر حجم  برخورداری از ريگ ، از همديگر متمايز می گردند

آذربايجان بزرگ تر از فارس و کرمان است، و در مورد  يک اين ريگ ها در  
حفاری، هرچه از اليه  های عميق تر به سطح  زمين نزديک شويم، نمونه از 

  .سنگ  کمتری بر خوردار است
از سوی ديگر، فالت های ايران از جنبۀ ارتفاعشان از سواحل دريای خزر و 

ه از جنبۀ طبيعت خاک آنها دشت های کلده و خوزستان متمايز نمی شوند، بلک
  .که به تازگی در نواحی پست و دريايی   تشکيل شده است، متنايز می گردند

، نتيجه می ١٨٩٠با نزديک کردن اين امور ناشناخته يا کم شناخته شده، قبل از  
طفيانی که بين البرز و . شود که قبل ازهزارۀ چهارم پارس به زير آب رفته است

ه تمام کشورسرايت کرد و بين سدهای مرتفع و مستحکم زاگرس جريان است، ب
طبيعی سنگی که درۀ همدان، اصفهان ، مشهد مرغاب  را درخود جای می دهد، 

بخشی از آب ها، راهی به سمت خليج فارس گشود و  بخش ديگر .  جريان يافت
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باالخره، آب هايی که به طرف  تهران  باال .  در جهت دريای خزر سرازير شد
  .به رشته کوه های البرز برخورد کرد و بعد بيابان کرمان سرازير  شد آمد ،

به اين ترتيب هماهنگ با جزئيات  جغرافيايی ايران، ارتفاعات کاهش يابندۀ  
  ٨٠٠متر و بيابان کرمان  ١١٨٣متر، کاشان  ١٣۶۶متر، تهران ١٨٣٣اصفهان 

حتمال دارد که پس ا. متر پائين تر از اصفهان را می توان توضيح داد ١٠٠٠تا 
از يک پديدۀ لرزه نگاری يا فرسايش کند سدی طبيعی، دريايی مانند درياچۀ 
سوان، که درارتفاع  زيادی از رشته کوه های قفقاز قراردارد ، سد سنگی را که 

به هنگام خروج ازتنگه هايی که جدارشان اثرات . شکسته باشد.مانع آب های بود
، سيالب ها و جريانی از سنگ های غلطان با گذر اين آب ها را در خود دارد

سپس به مرور که اين  سيالب . شدت فراوان بين زاگرس و کوه رودجريان يافت
به سمت جنوب غرب و شرق روان بود، در منطقه ای که فشارمترتب بر ارتفاع  
کاهش می يافت، از سرعت آن کاسته  شد و حجم و وزن اجسام معلق در آن 

  .بديل به جريانی از سنگريزه و شن و خاک و گل و الی گرديدکاهش يافت ، تا ت
اين تفسير از وضعيت کنونی خاک و اليه های زيرين آن در ايران ، بی هيچ   

تورات، مفسر سنت های  باستانی که . تالشی با متن سفر پيدايش جور در می آيد
ل  روز و که مدت  چه) بارانی ( آنها را حفظ  کرده است، در فصل از توفانی 

  :می افزايد ٢چهل شب بر زمين آمد سخن می گويد، اما در فصل بعدی ، در آيۀ 
و چشمه های لّجه و روزن های آسمان بسته شد و باران  از آسمان باز « 

پس طبق مکتوبات، توفان هم در اثر طغيان آب های زمينی صورت » .ايستاد
از سکون چند چشمۀ  گرفت و هم  در اثر بارش های آسمانی؛ چون نمی توان

در اين جا اشاره  به تهی گشتن  منبعی دانست که پس از . جوشان عظيم گفت
  .سيالبی طوالنی خشک شد

رسوبات که عميقاً پايه های طغيان های قبلی راز ير خاک بردند، چکادها و قله 
های بلند پرچين  وشکن برفرازخاک فالت ها، هم چنان که صخره  ای از امواج 

زند، سر به اوج  رسانيده اند؛ به نحوی که از دشت هايی بی هيچ  بيرون می
پستی و بلندی، به گلو گاه های وحشی ای می رسيد که دامنۀ پرشيبشان از 
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نگهداری خاک نباتی عاجز است،  و کوچکترين نشانه ای از گياه در آنها ديده 
يواره های آب های بارانی که هيچ سدی مانعشان نيست، در امتداد د.  نمی شود

نفوذ ناپذير به سيالن درمی آيند يا از ميان ريگ ها می گذرند  تا در دره های  
  .زير زمينی ذخيره  شوند

الزمۀ اثبات . اين ساخت بسياراستثنايی خاک ايران، نتايج عجيبی داشته است 
  .رطوبت سنجی قضيۀ  زمين شناسی

ی خراسان وکرمان و در وهلۀ اول، اگرچه خاک ايران، به استثنای بيابان ها
فالت ها ، بسيارناهموار است و کوهستان هايی پوشيده  از يخچال های بزرگ 
دارد و اگر چه درطی زمستان، به مقدار فراوانی در ايران باران و برف می 

درعراق . بارد، به زحمت می توان درآذربايجان دو رودخانۀ کوچک يافت
که از ) رود زندگی ( زنده رود  قره سو و: هم دو رودخانه روان است) عجم (

اگرچه دو سد پلی . اصفهان بين خود شهر وجلفا و حومۀ ارمنی نشين می گذرد
متر طول دارند  تا راه برای عبور سيالب های توفانزا بگذارد،  ٣٠٠اصفهان 

اما زنده رود هم مثل قره سو در شن ها فرو می رود و قدرت جذب شنزارها 
کيلو  ٣٠فته حاشيۀ رود هم از بين می رود و به چنان کامل است که رفته ر

  .متری پايين دست شهر، يک قطره  آب هم نمی رسد
علی رغم برف های جاودانی اش،سرچشمۀ هيچ   کوهستان بزرگ آرارات،

درجه در رطوبت سنج نشان می  ١٢تا  ١١هوای فاقد روطوبت . رودی نيست
هنگامی که . ن سراغ کرد باالترين  درجه  خشکی که می توان روی زمي.  دهد

آهن و فوالد را روی بام  رها می کنيم، بعد از دو يا سه  ماه در معرض هوا  
  .قرار داشتن ، جلوۀ فلز رنگ نمی بازد

شب، در کاروان ، هر بار که اسب ها برای دور کردن حشرات دمشان را به تنه  
ولين  شبی که خانم  ا.  شان می زدند، بارها  پيش آمد که جرقه هايی مشاهده  کنم

ديوالفوآ و من، ناظر اين پديده  بوديم ، پنداشتيم که اسير توهماتيم؛  اما نمتوجه  
  .اصل  ماجرا  شديم

وبازهم  در نيمه شب، هنگامی که برگی کاغذ به دست می گيريم و به آهستگی  
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د جرقه های برقی ايجاد می شو –نبايد   آن را تا کرد، می شکند  ٠پاره می کنيم
  .که  اجازۀ  يافتن اشيايی روی زمين  يا چيز های گمشده را می دهد

برای شناخت  آسمان .  در ايران، سپهر درخشان، الماس گون و اعجاز آميزاست
هنگامی که ماه  تاللو يش را از زمين دريغ می کند، مشتری . بايد به ايران رفت
فيد قرار دهيم ، سايه اگرجسمی کدر را بين سياره  و سطح س. جای آن می نشيند

با چشم غير مسلح، توانسستم  قمرهای ژوپيتر را ببينم . ای واضح شکل می گيرد
و چون در بازگشت، کسی حرفم را باورنمی کرد، ناچارشدم درتاريخ . و بشناسم

دقت اطالعات ، چنان منجمان را . مشاهده، تعداد و وضعيت  قمرها را ذکر کنم
و نيز اختالفات دمای  شب و . را رسماً  ثبت کردندمتقاعد   ساخت که اين امر 

  .درجه  می رشد، ناشی از خلوص فوق العادۀ هوا است  ۵٠روز  که به 
ژوئيه  در گردونۀ  کوروت ، به هنگام  حرکت در ساعت سه بامداد ،  ٢٢روز 

همان روز، در ساعت هشت، به . درجه باالی  صفر را نشان می داد ۴دما سنج 
به قم، از آن جايی که آفتاب آتشين بود، کنجکاوی ام برانگيخته شد  هنگام رسيدن

 ۵٣در حياط کاروانسرا ، همان دما سنج  . و برای بار دوم  دما سنج را نگريستم
نيمی از فاصلۀ بين يخ مذاب و آب  جوشان راطی کرده .  درجه نمشان می داد

  .بود
ظمی از ايران  مساعد خشکی استثنايی هوا و خاک، باعث شده است تا بخش اع

روی فالت های شمالی و مرکزی، . رويش گياهان جنگلی و طبيعی نباشد
انسان جنگل ها را منهدم  نکرده . درختی که يکباره  رخ نمايد ، ديده نمی شود

بر عکس، باغ ها و سايه های نادری که در پناهشان سکنی می گزينند ، . است
  .ثمره کوشش سر سختانه اش است

هايی که مرزهای اصلی ايران را مشخص می کند بگذريم، در سمت اگرازسد
جنوب، در دره هايی که خشکی کمتری دارد، رودهايی چند و درختان ميوه اين 
سرزمين را می يابيم و در شمال ، نوار ارضی ای  که در طول دريای خزر 

نها امتداد دارد،  پرآب است و درختانی را در خود پرورانده است که از چوب آ
اما بهره برداری و حمل و . می توان برای تيرهای سقف ساختمان استفاده کرد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٣٨٢                                                                      ٤ج

  

  

  

  .نقش چنان دشوار دانست که بدون جا به جايی از انها استفاده  می شود
ساکنان اوليه، برای جبران کمبود رودخانه ها، ناچار شدند تالش کنند آب های 

شيب کم آنها را به سطح زير زمينی را مهار کنند و به کمک آبراهه هايی با 
اين کارهايی که طبيعت مقاوم زمين ، اجازۀ  انجام  بی خطر آن . زمين برسانند

هم چپنن که در . را به کارگران می داد، رفته رفته تا دامنۀ کوه ها پيش برده شد
کيلو متر طول دارند، و  ۶٠يا  ۵٠ها تا » قتات « همدان مشاهده می شود، اين 

  .ی باالتر از صد متر برخوردارنددرسر چشمه از عمق
اگربه نحو ويژه ای از آبراه های همدان ، يا اگر بخواهيم کلمۀ فارسی اش را به 
کار ببريم، قنات ها ياد می کنيم، به اين خاطر است که در قدمت آنها شک 

حفر قنات ها ياد می کنم، به اين   (Diodore de Sicile )ديو دورد سيسيلی. نيست
ديودورد سيسيلی حفر قنات   را به . ه در قدمت آنها شک نيست خاطر است ک

پوليب    ( & ,II , 13)سميراميس ، ملکۀ افسانه ای بابل نسبت می دهد
(Polybe) به  هنگام فتح  آسيا ، پارسيان، « : هم به نوبۀ  خود حکايت می کند که

ربودند و به مدت پنج نسل، ماليات همۀ زمين هايی  را که از نظر طبيعی باي
توسط ترعۀ مصنوعی آبياری داير می شدند، در مقابل کارهای  اجرايی هدايت 

ارشاک به ننگام  ترک پايتختش اکباتان، « : همو می افزايد» . آب، بخشيدند
دستور داده بود تا آبراهه های  بسيار قديمی و طوالنی ای را که ساکنان کشور 

ش  را می نوشيدند نمی شناختند، خود سرچشمۀ رودخانه های زير زمينی که آب
اما اينکه ارتش آنتيوخوس به هنگام نزديک شدن  به اکباتان از تشنگی . پرکنند

هالک نشد، به خاطرآن بود که رسيدن سواره نظام آنتيو خوس، مانع از آن شد 
که پادشاه پارتی نياتش را عملی کند، و ارتش را از نابودی مطلق نجات داد؛ 

ه ها در حوالی اکباتان فراوان بودند، اما درمنطقه يک چشمۀ چون اگرچه آبراه
  (.Poly , x , 28& 3, 5, 6,7)طبيعی هم وحود نداشت

به منظور درک عملياتی که آرشاک انجام داد، بايد بدانيم که قنات ها از طريق 
متر  در زمين کنده  شده اند، وبا هم  مرتبط    ٨٠تا   ۵٠چاه هايی که به فاصلۀ  

قنات هاپس از انجام کار، توسط  کارگران  مأمور . د، به وجود می آيندهستن
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  .نگهداری حفظ  و مورد استفاده  قرارمی گيرد
اين واقعيت بی نياز از بحث و  اثبات است و می توان به راحتی فهميد که  

زندگی ايران وابسته به اين قنات هاست و در نتيجه، رفاه يا انحطاط آن  تابع 
اگر قناتی   مسدود شود، اين  امر آناً  . رست يا نادرست از آنهاستنگهداری د

موجب  رها شدن  و خالی شدن دهکده ای  که قنات مشروبش  می کند،  می 
آب قنات  را به . قنات داير باعث ايجاد مراکز جمعيت فراوان می شود. گردد

دن سنگ می فروشند؛  يعنی به صورت نظری ، به حجم  الزم  برای چرخان
مالکيت قنات های مهم به سهم  تقسيم  شده است و می توان  . آسيا سنگی کوچک

  .سهم قنات را چون  اوراق بهادار خط آهن مالک  شد
از آن جايی . همان طوری که ديديم، در ايران  تيرهايی چوبی به عمل  نمی آيد

ساکنان  که اقليم  نامعتدل است، درتابستان سوزان، و در زمستان سرد و بارانی،
اين اقليم زود به فکر افتادند تا زير گنبدهای گرد وطاق استوانه ای شکل پناه 

. گيرند و ياد گرفتند بدون کمک قنطره، طاق بزنند و دراين کار پيشرفت کردند
ازعصر ساسانيان، انواع سقف و ازجمله طاق ُرمی و طاق هم پيکر، که با 

دريک  کالم  سقف گوتيک  . است اجزای شمعی اش وآهويی و تغيير شکل يابنده
  .را ساخته اند

ساختمان فيزيکی وشکل گيری زمين شناسی ايران، که می بايد اهالی را به 
درماندگی محکوم کند، دو نتيجه داشت که پيوندشان سرمنشاء تکميل هايی است 

فيروز آباد، . که جزء زيباترين دستاوردها در زمينۀ ساختمان به شمار می رود
، جندی شاهپور، قصرشيرين، طاق ايوان، قصر طوبی، طاق کسری ، سروستان

طاق بستان، او کائيدر، قصرخرانه، ماشاتا، هاترا، دره شهر، هائوشی کوری، 
آشور و مصری را به  –رباط عمان، برسر راهی جای گرفته اند که مهد کلده 

 ١١٨٠( زيباترين تجليات معماری فرانسوی، در دورۀ  حکومت فيليپ  اگوست 
و زيباترين آثار معماری  سالمی )  ١٢٧٠ – ١٢٢۶( و سن  لويی )  ١٢٢٣ –

در اسپانيا، مرکس، الجزاير، تونس ، مصر ، سوريه، پارس، هند و حتی چين 
  . پيوند می دهد
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اين آفرينش ها، با شکوفايی برحستۀ علم  شهر بندی ، که  در شهر دژ  شوش  
يشه ستايش ملل  بزرگی  غربی  درمورد به باالترين درجۀ کمال رسيد، برای هم

  .ايران را به  همراه دارد که آن را به  اجتماع  اوليه اش  متصل می کند
دقت های فنی  . موضوع  مهم تر از آن است  که بتوان  به سادگی از آن گذشت 

را مهندس  نظامی که خاک  برداری محوطۀ شهر دژی  را که  در شوش  در 
اين تخصص . ه شد،  بر عهده داشت ، ارائه خواهد کردزمان هخامنشيان ساخت

  .دوگانه اش، پوزشی  خواهد بود ، اگراز توجه صبورانه تان سوء   استفاده کند
چند سالی است که  موزۀ لور با مجسمه های پاتزی گودا که توسط آقای سارزک 

وی يکی از اين مجسمه ها ر. کشف شده اند، غنی شده است) بين النهرين( درتلو
زانويش نقشۀ  کاخی را دارد که بی شک ، شخصيتی که سيمايش را ترسيم کرده 

سر مجسمه . اند يا به عنوان ميزبان يا به عنوان مالک درآن اقامت داشته است
  .کنده شده است

در کنار نقشه، خط کشی مدرج قرار دارد که يکی از رويه هايش درجه بندی 
دهای بزرگ اولين رويه به تعداد فزاينده رويۀ ديگربرعکس درجه بن. برابر دارد

اين ابزار خط کش مناسبی است که  به . ای از اجزاء  تقسيم بندی شده است
.  کمک آن توانسم ضريب کاهش را تعيين و ابعاد واقغی  نقشه را باز سازی کنم

پيشينۀ اين محوطۀ ، به شکلی که طراحی شده است، تقريباً به قرن بيست و پنجم  
ميالد می رسد که با وجود  قدمتش، خوب ساخته  شده است و ترتنيبات پيش از 

عمدۀ  استحکامات فکورانه را دارد به اين عنوان شايسته است آن را منسوب به 
اما بين اين کاخ و جبهۀ شوش که درآن کليۀ . خاندانی قديمی و جنگاور بدانيم

ورطه ای  وجود  مسائلی که دفاع از استحکامات مطرح می کند، حل شده است،
  .دارد که توضيح  می دهم

يک قلعۀ نظامی، برای اينکه شايستۀ چنين نامی باشد،  بايد دارای دو خط عمده  
خاکريز يا   -يکی که در زبان فنی آن را پوشش می نامند، عضوی است: باشد

هم چنان که نامش نشان می دهد، . که در پس آن مدافعان قرار می گيرند -ديوار 
در جلوی پوشش، مانع را . تی است که به آنان پوشش و پناه می دهدتأسسيا
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اثر مانع خرد کردن تندی حملۀ مهماجمان است، و در حينی که . ترتيب می دهند
  .آنان در  صدد  عبور از آنند ، در معرض ضربات  موحش قرار دارند

هم سه خط مانع و پوشش از پی ) شاه سلطان( در شوش ، مهدسان خاشا ياتيا  
قرارداده اند، ، و به هر پوششی فرماندهی روی پوشش قبلی داده اند، که از 

مترضخامت دارد و ١٠٠اين محدودۀ  دفاعی. خارج به داخل شمارش می شود
ديوار بينابينی، که قدرتمندترين  ديوار . شامل سه گودال و سه ديوار می شود

تاالر  . توان قرار داداست،  دارای جان پناه است و روی آن داربست دفاعی می 
  .شنودی در پايۀ   ديوار پيشين تعبيه شده است

تنها با ديدن اين سازه می توانيد دريابيد که با چه دقتی، رديف بندی صاف  
ً از عناصر صاف تشکيل . محاسبه و طراحی شده است اما استحکامات صرفا

ر هر نمی شود و دارای زوايای  فرورفته و برجستگی هم هست و در براب
امروز از آسيب   –برجستگی، قسمتی قرارمی گيرد که ازآسيب اجسام  پرتابی 

مصون است، چرا که سربازان به خاطر ترتيبات کنگره ها و به دليل   -آتش
وجود غريزه ای  مقاومت  ناپذير، معموالً به خطی  کمه از ان  دفاع  می کنند ، 

اول دارد؛ چرا که اگر اين کار حذف اين  قسمت ها اهميت درجه . تير می اندازد
فتح ماالکف به خاطر يافتن تصادفی . صورت نگيرد، بسيار خطرناک می گردد

حزه يا فاقد آتش صورت گرفت ، که  نيروهای قبل تهاجم  آن را  دو باره ايجاد 
  .کردند

اين قسمت پوشش با ضخامتی دارد و درنتيجه، اجسام پرتابی مدافعان که در  
می آيد ،   با فاصله از پی به زمين می خورد و پس فضايی در نزديکشان فرود 

اين ناحيه را  زاويۀ گور . طول پوشش وجود دارد که مهاجمان در آن در پناهند
  .می نامند

با بررسی هندسی تصور داخلی و طرح خط سير در استحکامات کالسيک    
اما از همان  .موفق شده اند، حوزه های فاقد آتش و زوايای کور را حذف کنند

قديم، محوطۀ  شهر دژ،در زمينۀ شهر بندی  دفاعی پيشرفت هايی چنان برحسته 
  .و فوق العاده ارائه می کند که اين نتايج  در آن حاصل شده بود
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ريشارد شير دل که توسط  مهندسان خود به دژهای سوريه و فلسطين راه پيدا 
نبرد عليه  فيليپ اوگوست  کرد،  به هنگام بازگشت  از جنگ های  صليبی ، در 

قصر گايار، که در آندليس در حاشيۀ رود سن در .  نمونه ای از آن را پياده  کرد
از تاريخ  ساختمان  اين دژ . باال دست رو آن قرار دارد، نمونه ای از آن است

است استحکامات اروپايی، که هنوز  در وضعيت ابتدايی بودند، وارد  راه علمی 
جاد جبهۀ سنگردارو وبان وکرمونتی شد که از ديد اصول از شد و منجربه اي

طرح  کنگره  دار شوش فراترنمی رود، اما طبعاً از نظر بردکمان  و دژکوب و 
  .تفنگ قرن  پانزدهم  بهتر است

اين گل های سر سبد ايرانی، تنها چيزهايی نيست که پارس می تواند به استناد  
آيا  نقش ها و تزئيناتی که روی .  و پا کندآنها افتخاری مشروع برای خود دست 

پارچه ها، سکه ها، مهرها و ظرف های نقره حک شده و امروزه تقريباً شهرتی  
  جهانی دارند،  از آن ساسانيان نيست؟

بدون سخن گفتن از فرانسه ، اسپانيا ،ايتاليا و انگلستان، که از همان آغازقرن 
و استعاره  ازشرق  ايرانی فزونی می   بيستم و در طی قرن ها ی  بعدی ، الهام

گيرد، شمال  يخ زده و خاور دور از همين سرچشمه  پايان ناپذير مشروب شده 
  .است

، عکس های )سوئد ( روزی آقای ورانژل، استاد باستان شناسی دردانشگاه لوند 
کنده کاری ها برايش معما شده . مختلف سرستون های کليسای جامع را نشانم داد

اما اينها نه . به نظر می رسيد که دانيال را در گودال  شيران نشان می داد. بود
تقليد مشابه، بلکه  تصوير کامل خشاشا ياتيا در جنگ با هيوال ها بود  که به آنها 
را در بازوانش می فشرد و خفه شان می کرد، که آن را يکی از شاهنشاهان 

  .بود هخامنشی از گيل  ُگمش، هرکول کلده تقليد کرده
چندی بعد، آقای موتونوکه درآن هنگام سفير ژاپن بود، تصوير يک ظرف  

.  بزرگ نقره ای را که در خزانۀ مقدس هورويجی نگهداری می شد، نشانم داد
به نظرش رسيده بود که در نقش های کنده شده روی بدنۀ  آن، يک جانورافسانه 

به مواز هيوالهای کلده  و  با نگاهی به آن،  تقليدی مو. ای چينی را يافته است
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تقليدهای مشابهی روی سکه های نقرۀ موزۀ مدال ها  نيز . پارس را شناختم
  .وجود دارد  که به  دورۀ سلطنت  شاپور باز می گردد

آقای موتونو که ترغيب شده بود، علم امپراتور ژاپنی شومو را آورد، که در 
ين  سند از جنيه های  ا)  ٧۴٨ – ٧٢۴( قرن هشتم ميالدی سلطنت  می کرد 

روی ابريشم نقش سواری کشيده  بود، که کمان گروهه در . بسياری گرانقدر بود
اين چهره  چنان به نام خسروانوشيروان  در .  دست، به جنگ پلنگ می رفت

مجموعآ اثارايرانی معروف است  که با ناراحتی بايد بگويم، اشتباه در انتساب 
اما با نگاهی نزديک ، در .  رو نشسته استُسوموجای خس. صورت گرفته است

بافندۀ چينی که پرچم راساخته .  راز بر مال  شد. گوشه ای، سه حرف چينی يافتم
  .بود حتی نخ هايش را هم  از يک پارچۀ پارسی دورۀ ساسانيان به دست آورده

اگر بخواهم به همۀ اقتباس ها ازهنر وتمدنی . دراينجا به سخنانم خاتمه می دهم
در قلمرو بنيانگذاری شده به دست کوروش و داريوش به اوج شکوفائی  که

رسيد ، بپردازم ، همۀ وقتی را که در اختيار داريد و حتی بيش از آن را خواهم 
گرفت و مانع از لذت بردن از سخنان دانشمندان  گررانقدری  خواهم  شد که 

می برند و در بارۀ  شما را نه به دنيای قهرمانی پارس بلکه به وضع کنونی اش 
  ».جايم را به آنان می دهم. آن به شما می آموزند

  
  آقا ذکاء الملک

ما ، در گزارش هايی که ارائه کرديم ، به صورت  خالصه « : آقا ذکاء الملک  
چگونه از يک  قرن پيش  و به ويژه  . شرح داديم که چگونه ايران رنجيده است
خاصه  . ت ظلم وستم  قرار گرفته استبيست سال اخير از سوی همسايگانش  تح

همچنينی . ، يعنی  تاريع اعالن  جنگ اين کشور چه رنج ها  ديده است ١٩١۴از
توضيح داديم که ايران  چه می خواهد تا حقوق  پايمال  گشته اش جبران شود و 

می پندارم که اين گزارش ها خوانده  شده اند يا آنها  . اجرا شود  عدالت  در حق
.  نمی خواهم  به مسئله بازگردم  يا اينکه وارد جزئيات شوم.  ند خواندرا خواه

البته، همکارم  ميرزا حسين خان، که مشاغلی داشته است که به وی اجازه می 
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  .دهد تا وارد دقايق و نکات شود، آنها  را به شما ارائه  خواهد کرد
مردم ايران  در مورد، خودم، به اين بسنده ميکنم که سريعاً عرض کنم، چرا

شايستگی آن مورد توجه واقع شدن را دارند، چرا بايد به ايران کمک کرد تا 
  .خواسته هايش تحقق  يابد

بتواند آسوده زندگی کند؛ : تمايالن مردم ايران به موارد زير خالصه می شود
بتواند آزادانه و در استقالل کار کند؛ رفاه و تنعم را  به کشورش باز گرداند در 

دۀ ملل، جايگاه آبرومندی را کسب کند که در گذشته همواره از آن خانوا
  .برخوردار بود

در آغاز در برابر تهديد  دائم هجوم قبايل . ايران همواره کانون تمدن بوده است 
تاريخ ملی . وحشی آسيای ميانه و شرقی برملل غرب ، سد محافظی بوده است 

ديو کلمه ای است در . می شود ما با  نبرد پادشاهانمان عليه ديوها گشوده
ازآن پس نيز، دوره های گواناگون تاريخ ما  گزارشگر . توصيف قبايل وحشی

يک رشته مناقشات بی وقفه ميان ايرانيان و قبايل وحشی است که بسته به دوره 
در . ها، آنها  را سکا، تورانی، هون، ترک، مغول، ترکمان و غيره  ناميده اند

اما حتی هنگامی . ا ، گاهی فاتح بوده اند و چند بارمغلوباين مبارزات مردم م
هم که اين ملت به خاطر مقاومتش از پا افتاده است،  ضربۀ تهاجم بربرها را 
ماليم می کرده است وبدين سان به اقوامی که بخت آن را داشتند تا در کشورهای 

  .غربی تر سکونت کنند ، خدمتی کرده است
می . ری در جهان سامی ها به آريايی ها منتقل گرديداز طريق ايرانی ها، برت 

دانيم که پيش از قدرت گرفتن مادها که بی شک مردمی ايرانی نژاد بودند، دنيا 
تحت استيالی کلدانی ها، بابلی ها و آشوری ها بود؛ اقوامی که همگی سامی 

تنها هنگامی که کوروش بزرگ، پادشاه معروف ايران وبنيانگذار  . بودند
نشاهی عظيم ايران، تمامی آسيای غربی را به تملک آورد، سامی ها ناچار شاه

شدند در برابر آريايی ها سر فرود آورده و تمدن آريايی جای تمدن اقوام سامی 
  .را  که دوره اش به سر رسيده بود، گرفت

حال اگر اين مرد بزرگ، چنان که برخی مدعی اند . ايران ميهن زرتشت است
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ا به جهان  گذاشته باشد يا در خراسان ، چنان که عدۀ ديگری در آذربايحان پ
مذهب  زيبای مزدايی در کشور . معتقدند، همواره بايد گفت که وی ايرانی است

ما به  جهان آمده است؛ مذهبی که امروزه، هنوز الهام بخش متفکران، فيلسوفان 
ۀ وجود در کشور ما جهان بينی پيکار خيرو شر پا به عرص. و شاعران است

نيکی و بدی : گذاشته است، که هنوز پس از گذشت سی قرن واقعيت دارد
يکی  : همواره در نبردند؛ چرا که هنوز بشريت به دو اردوگاه تقسيم شده است

که برای  بدی، دروغ ، تخريب، جهل و تاريکی کار می کند و ديگری که برای 
فرصت را مغتنم  می  من. حقيقت، خير، رفاه، علم و روشنايی فعاليت می کند

شمارم  و اشاره می کنم  که اگر ما نيز چون زرتشت بپنداريم که پيروزی نهايی 
نيروهای خير بر نيروهای شر مسلم است، آسوده خاطريم؛ چرا که همچنان که 
وی آموزش می داد، نيروی شر برای حال کار می کند، حال آنکه  نيروی خير، 

  .نگاه  به سوی  آينده دارد
رن پنجم اين ايران بود که فيلسوفان يونانی را که از کشورشان طرد شده در ق

اين زمان، زمانی بود که در کشورمان، خسرواول ملقب به . بودند پناه داد
انوشيروان عادل،شاهنشاه بود؛شاهنشاه بزرگی که وزيرمعروفی چون بزرگمهر 

  .معروف بود داشت و دشمن ترسناک چندين امپراتور روم، از جمله ژوستی نين
اين ايرانيان بودند که تمدن اسالمی را آفريدند که طی چندين قرن چنين  

درخشش پرحياتی داشت و روشتنايی را به کشورهای اروپايی که در آن هنگام 
در سياهی و فقر می زيستند، برد؛ حال آنکه  خاور زمين از تأللو ثروت و تنعم 

انسان های تمام کشورها داشته ازقرن ها پيش، ايران همواره . می درخشيد
ما ايرانيان متفکرانی چند، فيلسوفان، دانشمندان، شاعران، اديبان وهنر . باشند

برای انکه .  بر شمردن نام اين افراد طوالنی خواهد شد. مندانی داشته ايم
برجسته ترين و شناخته شده ترين شان ر اروپا را ذکر کنم، می توانم از فارابی، 

  نصيرالدين توسی، ناصرخسرو،بيرونی،عمرخيام ،رازی، رودکی، بوعلی سينا،
  .فردوسی، جالل الدين رومی، سعدی و حافظ  نام ببرم

مايلم نيستم با سوء استفاده از صبر و حوصلۀ  شما همۀ خدماتی را بر شمارم  
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من به طور ساده می گويم که مشارکتمان را .  که ايران به بشريت  کرده است
ما سهم خويش را از قراردادن . ه های فعاليت بشری نشان داده ايم در همۀ  زمين

خشت اول اين بنای تمدن ، که افتخار بشريت است و از آن به خود می بالد، 
  .اعطا کرده ايم

اينک، آنچه می خواهيم، اين است که قادر باشيم چون گذشته نقشی را که ايفا  
خارجی سر کش نيست؛ با نهادن مهر  ايران در برابر عقايد. کرده ايم، بازی کنيم

اصالتش  بر آنها، آنها را می پذيرد؛ و در نتيجه عنصر پيشرفت را به آن اعطا 
تنها . ايران بيگانه ستيز نيست؛ برعکس، بيگانگان را دوست  می دارد. می کند

از يک قرن پيش به اين سو، مردم ايران از نتايج سياست نفرت انگيز قدرت 
ب کشيدها اند، که ديگر نگران اند و از خود می پرسند آيا خارجی چنان عذا

ً بايد ياور داشت که عصر جديدی از داگستری به پا خواهد شد اما . واقعا
  .اگربخواهيم، می توان اين نگرانی  ها را زدود

ما، همواره فرانسه را دوست داشته و داريم؛ چون می پنداريم، می توانيم از بی 
آمريکا که . مطمئن باشيم و عالقۀ خاصی به آن داريم غرضی آن نسبت به خود

شناختی از آن نداريم، با نقش بشر دوستانه ای که در اين  اواخر ايفا کرده است،  
در مورد انگلستان، اگرچه می دانيم چندان بی . دلبستگی مان را جلب کرده است

ستش  در غرض نيست، با اين وصف دوستش داشته ايم؛  چرا که می پنداريم سيا
.  جهت حفظ استقالل ما ، در قبال سياست همسايۀ قدرتمند شمالی مان بوده است

جديداً  اين  کشور اين اشتباه   را مرتکب شد که  به نحوی عمل کرد که ايرانيان 
اما اين .  پنداشتند، شايد در ارزيابی شان در مورد اين کشور   اشتباه کرده اند

ارد تا نشان دهد که هنوز دوست ماست تا همه  ديگر به خود اين کشوربستگی د
  .چيز به روال  مطلوب خود بيافتد

ً  تنفرمان را بر می انگيخت،  تزاريسم روس که از آن وحشت داشتيم و عميقا
خوشبختانه به تازگی  ناپديد شده است ، و ما  هيچ کينه ای در قبال  ملت روس 

ملت آرزو می کنيم  که وارد  که آن را نيک می دانيم،  نداريم؛ و برای اين 
  .مسير  خرد و فرزانگی شود
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می بينيد که اروپا  وايران می توانند به خوبی به توافق برسند و دليلی وجود 
نگاهی به نقشۀ جهان . ندارد  تا کمک نکنيد ما بر روی پای خودمان بايستيم 

خزر،  بيافکنيم؛  موضع جغرافيايی ايران، وضعيتی را که بين قفقاز، دريای
ترکستان، افغانستان، خليج فارس، بيين النهرين، سوريه و ارمنستان دارد ،  در 
نظربگيريد؛ بالفاصله خواهيد ديد ايرانی قدرتمند و توانگر ، در آسيا  چه نقش 

  .مهم و  مفيدی می تواند  بازی کند
البته، نه تنها، خصايل مردم ايران غنی است، بلکه کشور هم مملو از منابع  
خاکس بارور ، زير خاکش غير قابل  توصيف ، تمام ثروت هايش دست . ستا

نخورده و کشوری هنوز بکراست و آمادگی کامل برای کار کردن و رونق يافتن 
  .دارد

می دانيم که به نظارت فنی و مالی خارجی برای سازمان دادن به کار  و زندگی  
ما نمی خواهيم درهای . خود و به  ارزشگذاری ثروت های مان اختياج داريم

کشورمان را ببنديم، بلکه می خواهيم  دروازۀ  ايران را به روی همگان گشاده  
  .باشد

می خواهيم  سهمی .  می خواهيم  دروازۀ  ايران را به  رو ی همگان گشاده باشد
می خواهيم خود بتوانيم از ثروت های مان . از رونق  کشورمان  داشته باشيم

خواهيم منابع مان در انحصار  يک يا دو کشور به طفيل  نمی. استفاده کنيم
سايرين و خودمان در آيد؛  چرا  که تا به حال سياست همسايگان مان چنينی  

  .بوده است
در اين راه آنان تا بدان جا پيش رفته اند که از هر سو محاصره مان کرده اند، 

ما نمايندگان ايران،  اگر هم اينک،. حتی می خواهند استقالل مان را محدود کنند
در پاريس حضورداريم؛ اگر درخواست شرکت درکنفرانس صلح  کرده ايم؛ اگر 
تقاضا و کزارش به اين کنفرانس ارسال داشته ايم، به اين خاطر است که می 
خواستيم به جهانيان نشان دهيم تا چه حد قربانی سياست های نا عادالنۀ 

ا ويران  کرده اند، مانع  هر پيشرفتی همسايگان  مان بوده ايم که کشورمان ر
در آن شده اند، سد راه سازماندهی مان، اصالحات  مان و بازسازی مان شده 
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اند؛ چرا که همه چيز را برای خود و  به دست  خود می خواسته اند؛ در کل ، 
  .خواستار اجرای عدالت عليه ستمی هستيم که بر مار رفته است

کشورما صورت گرفته است و تعهداتی مغاير دست درازی هايی به استقالل 
ما می خواهيم که مظالمی . منافع سياسی و اقتصادی  ما به جبر از ما گرفته اند

  .را که برما رفته است، جبران شود و اين تعهدات  ملغی گردد
و سپس ، در طی چهار سال جنگ، کشورهای تخاصم با علم به اينکه قادر 

شته باشيم، برخالف هر حق و دادی، بی طرفی  نيستيم مشارکت جدی در آن دا
از کشورمان  ميدان .  مان را  که از آغاز جنگ اعالن  کرد بوديم نقض کردند

نبرد ساختند، و در نتيجه  بدون آنکه  در جنگ  باشيم، تمام  اضطراب  و بيم و 
خسارت های ايجاد  شده و خسران ها توسط  کسانی . هراسش را تحمل  کرديم

ولش بوده اندترميم شود، و با ارائه چنين تقاضايی، می پنداريم که حق که مسئ
اما بايد به شما . همچنين مطالبات  ارضی نيز داريم. داريم و طالب عدالتيم

گوشزد کنم که اين سرزمين ها را به منظور بزرگ کردن کشور  نمی خواهيم؛ 
ند و عدل و داد حکم  می عقايد جاه طلبانه  نداريم؛  اين ممالک  به ما تعلق  داشت

بازهم ، براين باوريم ، که اين ممالکی که ديگر . کند که به ما بازگردانده شوند
نمی توانند تحت استيالی قدرت هايی باشند که بر آنها دست انداختند ، ديگرنمی 
توانند دولت های مستقل باشند، در نتيجه خيال می کنيم  صحيح  و طبيعی  باشد 

  .ول  اداره شان  باشدکه ايران  مسئ
ملت ايران صرفاً مايل به زندگی : باز هم به اين عقيده بازمی گردم. پايان سخن

آزاد است؛ می خواهد  که خدشه ای به استقاللش وارد نيايد؛ ديگر سدی از 
سازماندهی مجدد و تحقق اصالحات  و ترقياتی  که به آن  نياز دارد  و خواهان   

  .ری  نکندانجام   آن است، پيشگي
اگر از وی احقاق حق شود؛ اگر جهت تحقق خواسته هايش هدايت گردد، ايران 

فکر می کنم اين امر . در جهان عنصری از نظم، صلح و ترقی خواهد بود
پس اميدوارم که سخنان مان را .  واضخ تر از آن است که کسی متوجه اش نشود

ل، کنفرانس  صلح و درک کرده باشيد و روح دادگستری حاکم بر جامعۀ  مل
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قدرت های بزرگ ، آنان را بر آن دارد تا به ما گوشن دهند و رضايت مان را 
  )کف زدن( » .جلب کنند

دانشمند شايسته،آقای ديوال فوآ، که يادی ارزنده در « : ميرزا حسين خان عاليی
ايران از خود به جای گذاشته است، و همکارم ذکاء الملک، کليانی در مورد 

  .، گذشته و تمايالت مردمش برايتان  شرح دادندکشورمان
اگر چه متقاعد  . اجازه  می خواهم، جزئيات باب روز را در اختيارتان قرار دهم

شده ام که بيشتر شخصيت هايی که لطف فرموده در اين مجمع گرد آمده اند، با 
دقت گزارش های گوناگونی را که توسط  هيئت ايرانی به کنفرانس صلح ارائه  
شده است، خوانده اند، فکر می کنم بايد مالحظاتم را بامروری خالصه بر 

  .مطالبات مان شروع کنم
از نقطه نظرارضی، خواستار اعادۀ قلمروهای سلطنتی که ازچنگش درآورده . ١

در . ٢در شمال شرقی، ايالت ماوراء دريای خزر؛ :  -١: اند به مام وطن  هستيم
 ١٨٢٨و ١٨١٣از جنگ های ايران و روس از شمال، شهرها و اياالتی که پس 

در غرب ، منطقۀ سليمانيه، که توسط معاهدۀ ارزروم از . ٣از آن گرفته اند؛ 
ايران ربوده  شده است، وبخشی از کردستان که جزئی از امپراتوری عثمانی 

با تجربه به پيوندها و علقه های تنگاتنگی که بين ما و اما کن مقدس مذهب . بود
بين النهرين وجود دارد، در خواست می کنيم تا ازمنابع حياتی مان در تشيع در 

اين تقاضا ها را مالحظات . آنجاصيانت شود تا در لحظۀ مناسب، مسئله حل شود
  .قومی، جغرافيايی، مذهبی، اقتصادی و فکری  مورد تأکيد  قرار می دهد

يی که به از ديد حق برخورداری ازغرامت، در خواست می کنيم خسارت ها. ٢
خاطراقدامات نظامی روسيه، ترکيه و آلمان به ايران وارد  شده است، جبران 

نقض بی طرفی مان، اشغال مملکت  مان؛  نابودی جمعيت مان؛ قتل عام ؛  . شود
قحطی؛  همه گيری بيماری های واگير داری که عمدتاً به خاطر  اشغال خارجی 

، عادالنه به ما حق می دهد، به و ضربات سالح ها بر خاکمان  وارد شده است
قياس  با تاوران ها و ترميم خساراتی که کشورهای متخاصم خط اول نبرد تحمل 

به عالوه،  و به همين داليل، ايران ُمحق به . کرده اند، حق خود را طلب کنيم
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اين کشوربه خاطر قربانی هايی  که داده است، . شرکت در کنفرانس صلح است
  .چنين  حقی را دارد

  :زا يد نقض استقالل سياسی، حقوقی و اقتصادی مان خواهان آنيم.  ٣
منعقد شده بين ايران و روس،  برای ابد ، در قبال  ١٩٠٧که معاهدۀ  ) الف

قدرت های امضا کننده، در قبال ايران و هر قدرتی  که جزئاً يا کالً ، وضعيت 
پيوسته است، بی اثر  شناخته شده توسط اين معاهده را شناسايی کرده يا به آن 

  .تلقی گردد
که هر نوع امتياز سياسی استراتژيک به  ١٩١٠که يادداشت مورخ ) ب 

  .خارجيان می داد مورد تجديد نظرقرار گيرد
، که ايران را متعهد می کرد که خارجيان را به ١٩١١که ضر ب  االجل ) ج 

و نيزاثرانی   خدمت نگيرد، مگر با موافقت قبلی روسيه و انگلستان، ملغی شود
  .که می توانست ناشی ازآن بوده يا به دليل  آن ايجاد  شود

  .که قدرت های خارجی، ديگر در ايران از اتباع  ايران حمايت نکنند) د
  .که قدرت های خارجی ديگر درد امور داخلی ايران مداخله  نکنند) ه 

  .ی شوندکه در مورد پرداخت ماليات، بيگانگان همرديف ايرانيان تلق)  و 
که امتيازاتی که خارجيان دريافت کرده اند، بازبينی شود ومواد مضربه )  ز

  .منافع اقتصادی ايران مورد تجديد  نظر قرارگيرد
که اين حق به ايران اعطا  شود تا آزادانه تعرفه های گمرکی وضع کند يا ) ح 

های خارجی  آن را مورد تجديد نظر   قرار نظر قرار دهد، و منع تردد آزاد کاال
  .به سوی ايران حذف گردد

اين مطالبات آخر، شامل حاکميت سياسی، حقوقی و اقتصادی ما می شود که به   
به اين خاطربا سوء استفاده  از مراحم تان  روی . آن اهميت درجه اول  می دهيم

آن  اندکی تأمل  می کنم و تاريخچۀ  کوتاهی از آن چه طی دوازده  سال اخير 
ً در تمام طول اين . ن اتفاق افتاده است، معروض می دارمدر کشورما تقريبا

مدت، در تهران رئيس دفتر وزارتی در وزارت امور خارجه بودم؛ پدر 
مرحومم، شاهزاده عالء السلطنه، چندين بار وزيرامورخارجه و رئيس شورا 
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پس، حال که اين لحظات اضطراب راچشيده ام واز نزديک سياست اعمال . بود
رژيم سابق روسی را  پی گرفته ام، سياستی که صرفاً درجستجوی تعدی   فشار

به گرانبها ترين حقوق ايران و خفه کردن هر تالشی از جانب ما در جهت ترقی  
  .بود، می توانم  با شناختی دقيق سخن گويم

تالش های شديد و توطئه های : روی اموری که همه ازآن آگاه اند، مکث می کنم
آغازشد؛  ١٩٠۶ايران که از) ليبرال ( سيه  عليه رژيم آزادمنشپی در پی رو

که مملکت  را به دو منطقۀ نفوذ  ١٩٠٧معاهدۀ روس وانگليس منعقده در 
انگليس و روس و منطقه ای بی طرف در وسط تقسيم کرده بود؛  بمباران مجلس 

که دمحم علی ١٩٠٩توسط  سرهنگ روسی، لياخوف؛ انقالب  ١٩٠٨ايران در 
سابق را خلع کمرد، و پادشاه فعلی، احمد شاه را به جايش نشاند، چيزهايی شاه 

  .نيست که کسی آنها را نداند
معذ لک، جای آن دارد تا تصميماتی راکه قدرت های همسايه پس ازانقالب 

اتخاذ کردند، به اطالعتان برسانم؛ چه اين تصميميان اهميت فراوانی در ١٩٠٩
  .داشت١٩١۴ز جنگ در  سال وضعيتت ايران در روزهای آغا

اگر روسيه، با قبول بدون حسن نيّت وضعيت تازه در ايران، به تاريخش 
وفادارماند، رفتارانگلستان  تابع مالحظات سياست کلی اش، و به اين خاطر، 

روسيه همواره در جستجوی بهانه ای جهت . تسليم کليۀ تعديات روسيه بود
يبات پيش بينی شده در مقدمۀ قرار داد مداخله در امورمان بود و به رغم ترت

 ١٩٠٩که استقالل و حاکميت ايران را ضمانت کرده بود، به سال  ١٩٠٧
در « گرچه به گفتۀ خود ناظران اروپايی، .  نيروهايی  را وارد  آذربايجان  کرد

طی جنگ داخلی ملت ايران،  چنان تمدن وااليی از خود نشان دادکه حتی يک 
، ١٩١٠در اکتبر . »انت و تعدی و آزار قرار نگرفتخارجی نيز مورد اه

حکومت انگلستان از ايران خواست تا تعدادی از افسران انگليسی هند مأمور 
. سازماندهی نيرويی جهت محافظت راه های ايران در جنوب اين کشورشوند

اين تقاضا که گرايش به تقسيم ايران داشت، نگرانی شديدی درما ايجاد کرد و 
آن بود آن که آلمان را دخيل در امور داخلی مان کند که فرصت را  نتيجه اش
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با روسيه را با  ١٩١٠نوامبر ۵مغتنم شمرده، معاهده پوتسدام منعقد شده در
اين معاهده فرانسه و انگلستان را غافلگير کرد و به . سرعت به امضاء برساند

کند و توجهی به  روسيه اجازه داد تا روشی غير قابل انطاف در مقابل مان پيشه
، هيئت های روس و ١٩١٠در طی همين سال . اعتراضات لندن نداشته  باشد

انگليس يادداشتی به حکومت ايران ارسال داشته بودند، و شرط عمدۀ استقراض 
از خارج را اين امر قراردادند که امتيازاتی که از جانب آنان مغايرمنافع سياسی 

جانب حکومت ايران به قدرت های ثالث پای و استراتژيک تلقی گردد، نبايد از 
  .اتباعشان واگذارگردد

رژيم جديد ايران که قصد داشت دولتی به سبک غربی، و کامالً سازمان يافته 
ايجاد کند، دراين فاصله  از مشارکت کارمندان خارجی جهت سازماندهی مجدد 

رمان بخت يا -چند فرانسوی جهت    وزارت عدليه : ادارات خود کمک گرفت
و وزارت  –بود به همکارمان، آقای پرنی را که در اينجا حضوردارد، يافتيم 

کشوراستخدام شدند؛ چند تن سوئدی جهت ژاندارمری؛ درهمين زمان، و به اميد 
آنکه  کارمندی آزاد از هر نوع  نفوذ اروپايی بتواند در سازماندهی مجدد ماليه 

ت به عمل آمد تا به ايران بيايد، و به نتايج ملموسی برسد، از آقای شوستر دعو
چنان آزمايش درخشانی از قانون دوستی و شايستگی داد که حکومت روسيه آناً 

البته مأموريتش از همان آغازمحکوم . در صدد خنثی کردن تالش هايش برآمد
ً منحر به تضعيف نفوذ  روسيه می گرديد . شده بود؛ چه رونق ايران ضرورتا

که بر اساس آن روسيه شاه سابق دمحم علی  ١٩٠٩روتکل علی رغم مفاد دقيق پ
. را که در اودسا به سرمی برد، تشويق کرد تا عملياتی در ايران  انجامم دهد

هشياری مقامات ايرانی و رشادت نيروهای نظامی ، توانست تالش ضد انقالب 
 روس ١٩١١در. را به عقب راند؛ اما خزانۀ خالی شد و اصالحات به تأخيرافتاد

برای بزرگان جنگ با  ضعفا  چنان ساده است تا  –ها دستاويزی بچگانه  يافتند 
در ايران ، دست به عمليات نظامی زنند و با تهديد اشغال تهران، ايران را 

براساس اين ضرب االجل . را بپذيرد ١٩١١نوامبر ٢٩وادارند تا ضرب االجل 
  : بی رحمانه روس ها خواستار 
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  .ر کل، شوستر و هيئت مالی امريکا شدنداخراج خزانه دا   - ١
تعهد ايران جهت عدم استخدام کارمندان خارجی ، بدون جلب موافقت قبلی   -  ٢

  .روسيه و انگلستان   شدند
با وجود اين، هنگامی که با اين فشار، شرايط االجل پذيرفته  شد ، نيروهای 

س منحل  روسی عقب ننشستند، و بر عکس دولت روسيه خواستارشد که مجل
؛ چرا که  به مخالفت با خواسته های روسيه )  ١٩١١دسامير ٢۴(  گردد

از پی اين ضرب االجل و کودتا ، ترورهايی در تبريز، رشت، .  برخاسته بود
مشهد و ساير نقاط  روی داد و مليون و رؤسای مذهبی توسط روس ها تير 

باالخره ، . ان گرديدبمبار)  ع(مزار امام رضا . باران يا به دار آويخته شدند
قرار داد  روس وو  ١٩٠٧، حکومت ايران، که در  ١٩١٢فوريه  ١٨روز  

انگليس  را رد کرده بود ، ناچار شد اصول اين قرارداد را به عنوان مبنای 
  .سياستش  بپذيرد

به صورتی گذرا، . بيشتراز اين خسته تان نمی کنم حکايتم را خالصه می نمايم 
جهت تضعيف ايران از نقطه نظرمالی، ١٩١۴تا  ١٩١٢تصميماتی را که از 

بازارهای خارجی به روی . نظامی واقتصادی صورت گرفت، متذکرمی گردم
مان بسته شد؛ استقراض از خارج به غير از روسيه و انگلستان نا ممکن 
گرديد؛  از سوی ديگر، دو قدرت با مذاکره  در مورد استقراض مهمی که برای 

روری بود، مخالفت کردند و ناچارمان کردند تا پيش اصالحات مولد   ض
عمليات بانکی انحصاراً در . پرداخت های جزئی با شرايط سنگين بخواهيم

ً در در  دست  دو بانک انگليس و روس بود که وادارمان می کردند مستقيما
آمدهای گمرکی شمال و جنوب کشور رابه آن واريز کنيم؛ مازاد مداخل پس 

زد  استقراض ها و پيش پرداخت ها، اغلب جهت پوشش ازپرداخت کارم
ايران که ثروت . مطالبات غيراصولی وخودکامۀ دودولت  نگهداری می شد

های  طبيعی اش اين چنين زياد و بدهی دولتی اش نا چيزبود، به اين ترتيب به 
وضعيت بردگی مالی افتاد و ناچارشد جهت معاش روزمره اش، حقوق و 

  .نی  کنداستقاللش را قربا
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ماليات  نمی پرداختند؛ درحالی که برخالف مفادمعاهدۀ ترکمانچای،  اتباع روس 
پس از پافشاری های فراوان، هيئت روسيه پذيرفت که . در ايران ملک خريدند

اتباعش ماليات ارضی بپردازند ، اما صرفاً به کنسول های روس؛ که کنسول ها  
ر ادارۀ  مالی  اياالت  دخالت نمودند نيزاز اين اجازه سوء استفاده کردند ود

ً بر حکومت اعمال فشارمی کردند تا بدون موافقت  وهردو هيئت نمايندگی دائما
مجلس، تحت شرايطی که با منافع سياسی واقتصادی کشورناسازگاربود،  

  .امتيازهايی  را تحصيل کنند
نيرويی که  –روسيه تالش داشت تا نيروهای اتنظامی کشور را به بريگاد قزاق  

 -توسط افسران روسی  سازمان داده شده بود و ابزاری سياسی دردست آنان بود
محدود کند و اين بريگاد به ژاندارمری    اجازۀ حضوردراياالت شمالی ايران 

  .را  نمی داد و تا حد امکان جهت متالشی کردن ژاندارمری تالش  می کرد
ان که فاقد منابع و نيروبود ، اير١٩١۴به اين ترتيب بود که درآغاز جنگ  

نفرت مردم درمورد حکومت تزاری را می توان به راحتی . تضعيف گرديد
درک کرد؛ می توان تصورکرد چه تب انتقامی   افکار عمومی را  در برگرفته  

با وجود اين ، حکومت اعالن بی طرفی کرد و موفق گرديد بر اين احساس . بود
  .مشروع مهاربزند

ن، که به نفع روسيه و انگلستان بود، از سوی اين قدرت ها بی طرفی ايرا 
تقاضای  حکومت ايران برای عقب نشينی نيروهای روسی نه . رعايت نگرديد

تنها پذيرفته نشد، بلکه نيروهای تازه ای از دو کشور از راه  می رسيدند که از 
واتباع  کنسول ها. سرزمين ما به عنوان پايۀ عمليات نظامی استفاده می کردند

قدرتهای مرکزی دستگيرو به قفقاز فرستاده می شدند؛ مؤسسات تجاری آلمان 
  .مصادره می شد

ترک ها به بهانۀ تعقيب نيروهای روسی که مرزهای شرقی شان را تهديد می 
روس ها که عقب رانده شده بودند، با . کردند، به استان  آذربايجان يورش بردند

ترتيب،  تمامی ايالت تخريب شد؛  و دو طرف   قدرت بيشتری بازگشتند وبه اين
  .مخاصمه ، با وحشيگری، در مقابل جمعيتی فلک زده ، به رقابت پرداختند
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در طی اين مدت، مأموران آلمانی دست به آشوب می زدند، و ترک ها در ميان 
انگليسی ها نيرو هايی در بندرهای . ايالت خوزستان توطئه چينی می کردند

  .ده کردند و درآن  جا ميدان جديدی در نبردی گشوده شدخليج فارس پيا
، حسين رئوف بيگ، با نيروهای بزرگی از ترک ها غرب ايران از  ١٩١۵در 

. نيروهای او رؤسای ايالت را تيرباران و کرند را به آتش کشيدند. اشغال کرد
ايل  سنجابی که تابع فرمان حکومت بود، قتل عام شد؛ چون می خواست بی 

، هر آنچه از ايل به جا مانده بود و همواره ١٩١٨بعدها، در . باقی بماندطرف 
تبليغات . می خواست بی طرفی اش را حفظ، توسط نيروهای انگليس نابود شد

ايران تنها . کارگزاران و  ُعمال دو گروه متخاصم روزبه روز افزايش می يافت
ن چيزی بود که  می توانست به دو طرف متخاصم  تعالن  جنگ  دهد ؛  و اي

  .طبعاً غير ممکن بود،  اعتراضات مان بی نتيجه بود
اشتباهات سياسی روس ها و انگليسی ها، رخنۀ شديد آلمان را تشويق می کرد  

با نزديک شدن نيروهای . مرحلۀ  دشواری را می گذرانديم ١٩١۵و درپايان
اما در لحظۀ . روسی به پايتخت، شاه و دولت می خواستند تهران  را ترک گويند

آخر،  ضمانت هايی که نمايندگی های روس و انگليس دادند که براساس  آن ، 
سفير ترکيه . نيروها پايتخت را اشغال نخواهند کرد، آنان را از اين کار بازداشت

  .درحوالی تهران توسط  نيروهای روسی توقيف  شد) عاصم  بيگ ( 
ان که می ديد ايران رنج حکومت اير. اين وضعيت ديگرغير قابل تحمل بود 

های جنگ را تحمل می کند و در محنتش تنها و بی ياوراست، پنداشت تنها راه 
رستگاری، پيوستن به روسيه و انگلستان است؛ و اين کاربه رغم رنج هايی 

طرح   ١٩١۵در نتيجه، در دسامبر . صورت گرفت که لز روس ها ديده بود
لستان ارائه گرديد که قول دادند آن را در معاهدۀ اتحادی به سفرای روسيه  و انگ

از  ١٩١۶تنها پاسخی که در تاريخ اول اوت . اختيارحکومت خود قراردهند
سوی دولت ايران دريافت شد، يادداست های  مشابهی بود که به حکومت ايران 

اين يادداشت در خواست می کرد که ازسوی دولت ايران  نيروهايی . داده شد
که  درشمال تحت فرماندهی افسران روسی و در جنوب تحت نظامی ايجاد شود 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٠٠                                                                      ٤ج

  

  

  

نظر افسران  انگليسی باشد، و تقاضای نظارت مالی بر ايران از جانب روسيه 
، توافقی ميان روسيه و انگلستان ١٩١۵قبالً در مارس  . و انگليس را داشت

صورت گرفت تا تکليف منطقۀ بی طرفی که ميان منطقۀ  روسی و انگليسی 
شت، روشن شود وهرآنچه به مواد نفوذ دوقدرت مربوط می شد، جای دا

  .مستحکم  گردد
با توجه به اين امور، ترک ها درهمدان پيشروی کردند و قزوين را تهديد می 

اما موفقيت های انگلستان در بين النهرين، ترک ها را وادار به عقب .  کردند
  .ی  گذاشتندنشينی کرد؛ ويرانی و مرگ درهمه جای پای خود را باق

اگرچه ، ايران که بی طرفی اش نسبت به متحدين با حسن نيت بود، تشويقی 
جهت همرأی شدن با اين  گروه متخاصم دريافت نکرد؛  اما اين امرباعث نشد تا 

اعالن داشت نپيوندد و در اعتراض   ١٩١٧به اصولی که پرزيدنت ويلسون در 
ن شده بود و خاصه  عليه جنگ عليه نقض حقوق بين الملل که آلمان مرتکب آ

زيردريايی شديدی که به قيمت از دست رفتن جان اتباع ايرانی تمام شده بود، 
  .ترديدی به خود راه نداد

، بدون اينکه لزومی به گفتن داشته باشد، از  ١٩١٧انقالب روسيه، در مارس 
يه اعالم .جانب دولت ومردم ايران باشعف زايدالوصفی مورداستقبال قرارگرفت

که رژيم تازه در مورد رعايت حقوق ايران و آزادی توسعۀ آن داده بود،  هايی
اما هنوز از دست نيروهای روسی که فرا خوانده  . اميد را در دل ما زنده کرد

شده بودند، در رنج بوديم ؛ لجام گسيخته و فاقد انضباط ، اين  نيروها  در زشت 
راه  خود همه چيز را غارت و نابود آنان درسر. ترين افراط  ترديد نمی کردند

روس ها ايران را ترک نکردند، مگربرای آنکه جای  شان را به . می  کردند
درجا همه انگليسی ها مکان هايی را که روس ها تخليه کرده . انگليس دهند

بودند، به اشغال خود در می آوردند، و حتی در قزوين، هنگ های روسی را به 
  .خدمت گرفتند

ترک ها بهانه ای پيدا کردندتا برای بارآخربه آذربايجان ١٩١۶يگر، درازسوی د
بازگردند وآن  سرزمين را نهب وغارت کنند؛ ايالت جلو که ازعثمانی به ايران 
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پناهنده شده بودند وروس ها   مسلحشان  کرده بودند، در اروميه و خوی و 
در انديشۀ  ترک ها  که . سلماس و جاهای  ديگر مرتکب قتل عام می شدند

جداسازی آذربايجان از ايران بودند و خيال داشتند با پيوستن آن به اياالت سابق 
قفقاز ايران، دولتی تحت الحمايۀ عثمانی ايجاد کنند، بارديگربه کشورما يورش 

  .آنان را بيرون راند ١٩١٨آوردند و تنها متارکۀ جنگ در پايان 
در . ران قبل و در طی جنگ بوداين گزارش موجزی از رويدادهای اي! آقايان

  .اين کنفرانس صلح اين جانب مطالبات ايران را به شما ارائه کردم
می افزايم که ما ايرانيان قادر و مصمم به بهبود سازماندهی مان هستيم ؛ اگر 
موانع ايجاد شده از جانب  کشورهای همسايه نبود که نفعشان در اين می ديدند 

ما . بماند، تا به حال پيشرفت  های شايانی کرده بوديمکه ايران عقب مانده باقی 
کامالً آمادگی داريم تا با همسايگان فرانسوی مان که احتماالًبا حق  قيموميتی که 
جامعۀ ملل در مورد سوريه و پشت آن به کشورتفويض خواهد کرد، مرز 

ً آمادگی داريم درمورد گستر. مشترکی پيدا خواهيم کرد، همکاری کنيم ش طبعا
خطوط آهن ايران با آنان به توافق برسيم؛ چرا که به دور از مناسبات دوستانۀ 
ديرين مان، از نقطه نظر اقتصادی ضروری است که شبکۀ راه های آهنمان 
مرتبط با شبکۀ خط آهن فرانسه در سوريه باشد تا به اين وسيله بتوانيم 

  .کساندرت برسانيممحصوالت مان را به نزديک  ترين بندر مديترانه يعنی  آل
امروز برايتان از ثروت های زير زمينی مان و محصوالتی که می توانيم وارد  

  .و صادر کنيم، نخواهم  گفت
با توسعه   - ايرانيان  را اينگونه می نامند  -تنها می گويم که فرانسويان شرق  

کف » .شان، پيش از پيش، به  برادرانشان، فرانسويان غرب متصل خواهند  شد
  ] ) حضار[ زدن 

به نظر آرزوی . گزارشی را که استماع  کرديم، نفع فراوانی دارد« :آقای رئيس
نمايندگان ايران اين است که افکارعمومی فرانسه از تمايالت شان دفاع کند؛ به 

به . اين منظورضروری است که به روشن ترين نحو سخنان شان را درک کند
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لزومی می بينيد، از آقای ميرزا حسين اين خاطراز حضار دعوت می کنم، اگر 
  .است (Jules Roche)خان درخواست روشنگری کنند و نوبت آقای ژول روش

پرسشی که . تنها می توانم از سخنان آقای وزيرتشکرکنم« : آقای ژول روش 
فکر می کنم آنچه شنيده ام کافی و وافی . توضيح بيشتری بطلبد، سراغ  ندارم

آشنايی داشتم، در مورد  مابقی ترديد؛  اما آنچه را است؛  با برخی جزئيات 
  .شنيدم به هيچ وجه اطالعی  از آن نداشتم

با . به نظرم می رسد، آنچه را آقای وزير گفتند، بايد در مقياس وسيعی شناساند
وجود امعان نظری که نسبت به گزارش شان داشتم، مسؤليت چاپ دقيق آن در 

اشکالی ندارد که ايشان تا حد امکان،  متن کاملی اما . روزنانه را تقبل نمی کنم
  ».در اختيارم قرار دهند  تا به شکلی که صالح می دانند، درج کنم

با کمال ميل و رغبت گزارشم را دراختيارتان خواهم « :آقای ميرزا حسين خان
  ».گذاشت

مطالب وجود دارد که از نقطه . برخی جزئيات را نمی دانستم« : آقای ديوال فوآ
  ».نظرعدالت کريه است

اجازه می خواهم توجه آقای وزير را به نکۀ مهمی جلب کنم؛ و « : آقای رئيس
  .آن مسئلۀ اماکن مقدس ايران است که در جنوب بين النهرين سفلی جای دارد

درکل، ضمانت هايی می خواهند که شعيان بتوانند آزادانه به اماکن مقدس 
برخوردار از اماکن مقدس شان باشند،  بروند؛الزم است که ايرانيان، کامالً 

اگرچنين اين مسئله جلوتر می رود، اگرامکان داشته باشد،   خوب است  که 
  ».افکار عمومی فرانسه کامالً در مورد اين نکته روشن شود

مسئلۀ اماکن مقدس، مسئله ای پيچيده است ؛ به اين معنی که « :آقای ديوال فوآ
نمی توان . دارد که انگلستان قصد حفظ آن را دارداين اماکن در سرزمينی  قرار 

اين جنبه، آشتی ناپذير . ازانگلستان درخواست استرداد اين سرزمين   را کرد
  .خواهد بود، آن سرزمين را ترک نخواهد کرد

آنان خواستارآنند بخصوصی برقرار شود . اما ايرانيان چنين چيزی نمی خواهند 
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زيارت اماکن مقدس بروند، بدون آنکه تحت فشار که به ايرانيان اجازه  دهد به 
  ».قرارگيرند و برای انجام فرايض مذهبی شان آزادی داشته  باشند

هنگانی که مسئله طرح شود، می توان شروع به بحث  « :آقای ميرزا حسين خان 
علی ای حال وابستگی های تنگاتنگی . کرد؛ اما نمی توان  از پيش قضاوت کرد

اکن مقدس وجود دارد؛  رؤسای بزرگ مذهبی در مجاورت آنجا ميان ايران و ام
اقامت دارند؛ تمام تجارت و فعاليت ايران در آنجا قرار دارد، پادشاهان و 
معتقدان مذهبی ثروت های عظيمی را درآن جا انبارکرده اند؛ ساالنه هزاران 

  ».ايرانی به زيارت آنجا می روند
اگر . رانيان، جنبۀ بسيار جالب توجهی استاين از ديدگاه اي« : آقای ديوال فوآ

جنازه ازجنوب، مرکزو حتی شمال ايران  ٢٠, ٠٠٠تا ١٠, ٠٠٠بگويم هر ساله 
به کربال و نجف برده می شود تا آخرين  خوابشان را در جوار آرامگاه گنبدی 

من با  . بگذرانند که دو قديس ايران درآن جا مدفون شده اند، خالف نگفته ام
اين . يی روانۀ سفر بودم که در آنها دويست و يا سيصد جنازه بودکاروان ها

ً می توانم بگويم با پيوندی، تداوم  کاروان  های مرده کش فراوان اند و تقريبا
  » .ميان ايران زنده و ايران مرده  را برقرار می کنند

ه در اينجا تمايالت ارامن. مسئلۀ بسيار پيچيدۀ ديگری وجود دارد« :آقای رئيس  
به نظرم می رسد که در مورد برخی نکات، نه مناقشه، بلکه . را  نيز شنيديم

برخورد ميان تمايالت ايران و تمايالت مردم ارمنی وجود دارد آيا  در مورد اين 
نکته، تصميماتی اتخاذ شده است؟ آيا دست کم کوشش برای دستيابی به توافقی 

  »صورت گرفته است؟
به پرسش تان پاسخ . اجازه فرماييد. وجود ندارد چنين چيزی« :آقای ديوالفوآ

ارامنه خواستار  برخی سرزمين هايی هستند که ايران به منظور داشتن . دهم
در شمال ارس، سرزمينی قراردارد که می . خط دفاعی به آنها نياز حياتی دارد

سکنه را در خود جای دهد و مطلقاً برای  ممانعت از رخنۀ  ٨, ٠٠٠تا  ٧تواند 
چون قفقاز کوچک که از قلۀ  آرارات ، در . رحيان در ايران، ضروری استخا
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ايران بسيار وسيع تر از اين بود؛ . غرب درياچۀ وان تا دريای خزر امتداد دارد 
اين امر واقعيت دارد که در قرن . اين تنها جزئی از سرزمين های قديمش است

تند؛  اما آنان از اتباع ايران هفدهم ارامنه در شهر کوچکی به نام جلفا اقامت  داش
دليل آنکه  . بودند در آن زمان ناچارشدند، ارامنه را در جوار جلفا نقل مکان دهند
  . آنان اتباع ايران بودند اين است که ايشان را در قلب ايران جای دادند

امروزه، ارامنه می خواهند سرزمين شان را توسعه دهند و قديسين را عنوان 
حق دارند،  کامالً مشروع است؛ اما دليل ندارد به سرزمين هايی  آنها. می کنند

  ».دست  بيندازند  که به آنان تعلق ندارد
برای ما جالب توجه است بدانيم خواسته های هردو طرف چيست « : آقای رئيس

دراينجا آقای بوغوس نوبرپاشا را می بينم که . وبرچه مبنايی  استدالل می کنند
بدون وارد شدن در جزئيات، خوب . را به اطالع ما رساندند خواسته های ارامنه

وجود  ارامنه وايرانيان برخورد بدانيم درموردچه نکته ای ميان مطالبات است
  .دارد

ما، در . فکرنمی کنم مشکلی وجود داشته باشد« :آقای بوغونوس نوبرپاشا
اياالت  تقاضايمان روی اياالت ارمنی نشين تکيه کرديم که امروزه به عنوان

ارمنی عثمانی شناخته می شوند واعالن کرديم که حدود اين اياالت کامالً 
اختياری است، و ما تابع تصميمات کميسيون مختلطی هستيم که درمحل، 

حتی درخواست کرديم که هرچه . سرزمين های واقعاً ارمنی را تعيين حدود کند
ً ارمنی نيست، از قلمرو دولت آيندۀ ارمنس ما  نمی .  تان جدا کنندرا که واقعا

  . توانيم  بيش از اين منطقی  باشيم
اما  اين غير ممکن است که با شرکت در کنفرانس صلح، با تعيين حدود مرزی  

دقيق روی نقشه  شرکت کنيم؛ ناچاربوديم به صورتی کلی صحبت کنيم و اياالتی 
ن هستيم؛  را بخواهيم  که خواستاررهايی شان از يوغ ترک با مرزهای فعلی شا

اما خود اذعان داريم که اين مرزها غلط  است و معتقديم  که با نيت سوئی  
  .نسبت  به ارامنه، و به غلط  کشيده  شده اند
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ما خود گفته ايم . مثال آن اياالت سرزمين هايی است که مطلقاً ترک نشين است
لمان که اين سرزمين ها به ارمنستان افزوده شده است تا دارای اکثريتی مس

 باشد؛ درآن لحظه صحبت از خود مختاری واستقالل نبود؛ تنها مسئله بر
اصالحات بود، اين  اياالت افزوده شدند تا نشان داده شود که ما حق در خواست 

به اين خاطر بود که ما به . اصالحات را نداريم، چرا که اکثريت با ترک ها بود
است و قضاوت و تصميم گيری  کنفرانس  اعالن کرديم  که اين مرزها  تقريبی

  ».را برعهدۀ  کميسيونی می گذاريم  که خود تشکيل آن رادر خواست  کرده ايم
  ».نوبت سخن گفتن آقای پرنی است«  : آقای رئيس
در گيری ممکنی ميان . با عاليجناب بوغوس نوبر پاشا موافقيم« : آقای پرنی

ش اول مطالبات مان، که درمورد بخ. مطالبات ايرانيان و ارمنه  وجود ندارد
مربوط به دوخانات نخجوان و ايروان می شود،   ايران خواهان سرزمين هايی 

طبعاً . توسط روسيه ازاين کشورجدا شده  است ١٨٢٨است که  پس ازمعاهدۀ  
جمعيت اين سرزمين ها مخلوط است؛ اکثريت با مسلمانان شيعی مذهب است، 

ما همواره  مناسبات  خوبی  با ارامنه  داشته .  ارامنه هم درآنجا  زندگی می کنند
اگر عدۀ  ديگری هم با اين . ايم؛ در ايران عدۀ  زيادی ارمنی  زندگی  می کنند

دوخانات به ما بپيوندند، به آنان خوشامد می گوييم و آنان از همان  آزادی ای  
  .که همۀ برادران شان در خانۀ ما دارند، برخوردارخواهند بود

ما طالب سرزمينی هستيم که ترک ها آن را از . طالبات مان درغربدرمورد م 
اين سرزمين سليمانيه است که انحصاراً زيستگاه کردهای ايرانی . ما گرفته اند

ً بايد به ما باز گردد. است همچنين، در فراسوی سرزمين . اين سرزمين منطقا
جمعيت . بدهيد سليمانيه، تقاضا داريم که تمامی بخش کردستان عثمانی به ما 

کردستان عثمانی از کرد ها تشکيل شده است؛ يعنی افرادی که برادران نژادی 
گاهی آنها . ما هستند؛  آنها آريائی هايی هستند که به مذهب اسالم  گرويده اند

اختالفاتی با ارامنه  داشته اند؛ اما اين  کاردر اثر  تحريکاتی انجام  داده اند که 
فکر می کنم، ارامنه به هيچ  . نيه اعمال می شده استاز جانب حکومت قسطنط
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وجه قصد  ندارند آنان را در ارمنستان جديد جای دهند؛  به نفعشان است که از 
  .ما اين کردها را می خواهيم.  کليۀ اين کردها جدا شوند

می بينيد که در مورد مرزهای شمالی و شرقی به راحتی می توانيم به توافق 
 خود را در اختيارتصميمات کنفرانس صلح، اگر لزومی داشته ما کامالً . برسيم

هيچ اشکالی نمی بينيم که کميسيون مشترکی که درآسيای . باشد، قراردهيم
صغير به کارتعيين مرزها  خواهد پرداخت، به نحودقيقی مرزهای سرزمين 

  ».های مسلمان نشين پارس تبارآريايی و ديگر نژادها را تعيين  کند
  ».است (Meillet)نوبت به آقای ميه« : سآقای رئي
پس ازانعقاد صلح، درهمه جا امپرياليسم های فراوانی توسعه يافته « :آقای ميه

دراينجا بايدمتذکر شوم که در ميان سرزمين های خواسته شده، کشورهايی . است
ً خاک آنها متعلق به ايران بوده است درآن روزگار ايران . وجود دارد که سابقا

ربود؛ ايران دربرخی  لحظات تاريخش، همه قلمرو آسيای صغير را در بر پهناو
. می گرفته است و حتی  قلمرو آن به جزيره های دريای اژه هم گسترده شده بود

  .اما اينها  مربوط به زمان های خيلی دور است
درحال حاضر، در ميان کشورهای خواسته شده، می ترسم  کشورهايی  وجود 

من از . مردمی با زبان کامالً ترکی در آن اقامت  داشته باشندداشته باشد که 
ترک ها دفاع نمی کنم؛  اما مطمئناً جنبش ترکی  وجود خواهد داشت ؛ ترک ها 

. همواره دشمنان ايرانی ها بوده اند و حاضر نخواهند شد اتباع ايرانيان   باشند
بان ترکی هستند، مطمئن نيستم که ايران با درخاست مناطق غربی، که دارای ز

  .کارچندان  خردمندانه ای می کند
. برای آنکه تنها ازايالت ايروان بگويم، ايروان پايتخت جمهوری ارمنستان است
. ايروان ازهمۀ  کشورهای ارمنی ، ارمنی تراست و اين را بايد به وضوح  گفت

ايروان . چون مسئله برسرچيزهايی که نمی شود بر سرشان چانه زد ، نيست
  ».ای ايران  هيچ اهميتی نداردبر
ايران دارای مرزهای . ازنقطه نظر دفاعی، اهميت حياتی  دارد« :آقای ديوالفوآ 
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  ١٨٢٨نظامی نخواهدشد، مگراينکه شامل شهرها و سرزمين هايی شود که در 
  ».روس ها از اين کشورربوده اند

ی استوار واضح است که اموربراستراتژ اين استراتژی است؛ اما« :آقای ميه
  ».نيست

ايران تحسين عميق مرا . ارمنستان نمی تواند بدون ايروان وجود داشته باشد 
برمی انگيزد؛ اما نبايد فراموش کرد اين حق مردم است تا حکومتی را که 

اگر درجهان جايی وجود داشته باشد که ارامنه . برآنان حکم می راند، بخواهند
باشند، آن ايالت ايروان دانست که آنان  حق ادارۀ خود را درآن به دست آورده

قبالً تمدنی ويژۀ خود درآن ايجاد کرده اند و فعال ترين و پرتوان ترين عناصرآن 
  ».هستند

ً می خواستم گوشزد کنم، درچندين ناحيه ازاين « :آقای ذکاء الملک تنها صرفا
جمعيت منطقه، خود مردم خواستار پيوستن به ايران شده اند، حتی درمناطقی که 

  ».آن ترک است
دراين ممالک، جمعيت به هيچ وجه ! اجازه بفرماييد« :صمدخان ممتازالسلطنه  

ترک نيست، بلکه  برعکس ازنژاد آريايی، پارسی تبارو شيعی مذهب است، که 
وابستگی ها وعادات و رسومش را با کشوری که همواره به آن تعلق داشته 

ونه که تذکرداده شد، درچندين بخش است، حفظ کرده است، چنان که ، همان گ
  .از اين مطقه، ساکنان به ابتکارخودشان طالب پيوستن به ايران شده اند

به هنگام سخن گفتن از ساکنان اين مناطق، خطای بارز عادتی است که آنها را   
بنامند؛ تنها  به اين خاطرکه پس از تهاجمات ترک ها به اين  مناطق » ترک « 

ابهی که جزء اليتجزای   ايران بودند، زبان عامه نوعی زبان و ساير مناطق مش
همين زبان محلی از . محلی شده است که شديداً به زبان ترکی نزديک است

جانب مردم نه تنها در آذربايجان ايران، زادگاه زرتشت، بلکه همچنين در همدان 
ر صحبت ، يکی ازمهدهای تمدن قديمی ايران، وچندين نقطۀ ديگرکشو)اکباتان( 

توده ها به اين زبان  محلی صحبت می کنند؛ اما درهمه جا زبان . می شود
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غير مسلمانان  در اين مناطق اقامت . فارسی، زبان ادبی مکتوب باقی مانده است
خود ارامنه هم در همان شرايط  سايرين، به اين زبان محلی سخن می . دارند

تبار و غير وجه اشتراکی با ترک ها  گويند؛  اما نه  اين و نه آن ، از ديد نژاد و
  .اينان تورانيان  هستند؛ اما ديگران آريايی های خالص اند.  ندارند
می دانيد که در بسياری از کشورهای  بسيار متمدن اروپا، هنوزمنطقی ! آقايان

وجود دارد که درآنجا   به زبانی محلی سخن می گويند؛ مناطقی هم وجود دارد 
 ً زبان رسمی کشور صحبت   نمی شود، بدون اينکه در اين  که در آنها تقريبا

مناطق به ساکنان آن اين ظلم روا شود که آنان را از منشاء و ميهنی که شديداً  به 
  .آن  پيوند دارند، جدا  کنند

می خواستم اين اطالعات را در اختيارتان بگذارم، بدون آنکه قصد داشته باشم  
اجازه بفرماييد اضافه کنم که ازميان افراد  معذالک. به عمق مسئله بپردازم

حاضر، يکی از نادرترين کسانی هستم که از اين  مناطق مورد بحث سخن می 
  .گويد؛ چون در آن جا  بودم و ساکنانش صرفاً ايرانی هستند

. هرگز آرزو نداشته ام ايران کشوری را مطالبه کند که بيشترآن ايرانی نباشند
يگرمليت ها دارم؛ چون اگر اين اصل که نظر بسياری همين آرزو را برای   د

از سخنرانانی بود که قبل ازمن رشتۀ کالم را به دست گرفتند، جداً دنبال نشود، 
  ».برای همه مان بدبختی به بار خواهد آورد

  )٢( ».وجود داردکمن تنها در شمال شرقی، عمالً  قبايل  تر« : آقا ديوال فوآ 
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  انگلستان جرايد از راناي آتيۀ بارۀ در
  

در نقد رويکرد ايران به ) مارس  ٢٠مورخ (ترجمه مقاله ای ازشرق نزديک « : توضيح

ضمن يک مختصرهمدلی با ايران از لحاظ متحمل شدن انواع صدمات در . کنفرانس صلح

برتمرکزتوجه ايرانيان  -درعين حال توجيه سياست بريتانيا  دراين ساله ها - سال های  اخير 

   ۶۵- ۶۶ صص  ».ه وضعيت داخلی تأکيد داردتا مطالبات خارجی ب
  

است که دولت طهران ]ازاين[ حضورنمايندگان ايران درپاريس حاکی * 
انتظارمی . منتظراست کنفرانس صلح  راجع به اتيۀ ايران تصميم اتخاذ نمايد

رود که هرگاه به نمايندگان مزبور فرصتی برای اظهار دعاوی خود داده شود، 
يکی موقعيت ايران در ميان : دو قضيه  را موضوع  تقاضای خود قرار دهند

هنوز معلوم  نيست که . ملل، دوم تعيين سرحدات وی با اراضی ماوراء  قفقاز 
ايرانی ها  بتوانند که دعاوی خود را راجع به اراضی شمال ارس با داليلی  قوی 

د و اين دعوی به قدری عرضه  دارند و تملک  قطعات مزبور را تقاضا  نماين
ار آن از يک سرحد  طبيعی مانند رود ارس صرف نظر هقوی باشد که به استظ

اما در اين مسئله  شبهه نمی باشد که می توانند تقاضای صدور يک حکم  . کنند
هرگاه . و سند رسمی در تضمين استقالل ملی ايران از کنفرانس پاريس نمايند

  .چنين سندی را معتبر  بشمارند
علت پريشانی ونگرانی ايران در اين موضوع واضح و روشن است؛ زيرا سال 
ها محکوم  به تجاوزات  روسيه بوده اند و حاال که تجاوزات و تخطيات مزبوره 
مرتفع شده، طالب مؤثرترين تضمينات و وثيقه های ممکنه عليه تکرارو تجديد 

جب نيست که در چنين بنابراين هيچ جای تع. وقوع نظاير آن تجاوزات می باشند
ليکن با وجود اين . موقعی ايران تمام اميد واطمينانش به مجمع اتفاق ملل است

بايد در خاطر  داشته باشد که اساس قضاوت و حکميت کنفرانس پاريس حقايق 
  .تنها احساسات نمی تواند مبنای   قضاوت وی گردد. است

از جمله يک قسمت . نمودهکنفرانس مزبور ممالک عالم را به  چند  قسم تقسيم 
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ممالکی هستند که سکنۀ  آنها هنوز نمی توانند درتحت وضعيات شديدۀ دنيای 
کنونی به خود خود، و بدون واسطۀ غير برپا   بايستند و حاالت بايد از طرف 
کنفرانس معلوم  شود که آيا ايران در رديف همين ممالک به شمار می رود يا در 

  .ودتقسيمات ديگر داخل  می ش
بدين واسطه هرگاه حاليه ازکنفرانس تقاضايی نمايند، ممکن است تصميمی 
مطابق و متناسب با وضعيات کنونی ايران صادر شود؛ اما چون قوای نهانی و 

به . استعدادهای باطنی وی درنظرگيريم، تصميم مزبور خالف انصاف باشد
ه  که ايران  همين مناسبت خوب است دولت طهران قبل از اعتراف به اين نکت

قادر نيست غير از تصميم  کنفرانس متفقين موقعيت خود را تعيين نمايد ، اندکی 
تأمل  کند؛  زيرا بايد ديد حقايق چيست؟ کنفرانس ممکن است رضايت بخش 

] ای [ ترين اسناد و قباله دراستقالل مطلق ايران بدهد؛ اما يک چنين  قباله 
استقاللی  را که . روز قائم به نفس باشد ايران را قادر نمی سازد که حتی يک 

کنفرانس يا مجمع اتفاق ملل تأييد و تثبيت می نمايد عبارت از داشتن يک دولت 
و ايران فاقد جمعی اين جيزها . ثابت، نظم و قانون وی که ماليۀ مستقرمی باشد

  . است
نکه درب بنابراين زمامداران ايران يکی از شقوق ذيل را بايد اختيارنمايند يا آ 

کنفرانس که بدان دعوت نشده اند، معطل نشسته منتظرباشند تا بدان ها گفته شود 
که برای استقالل ملی چه صفات و خصايصی الزم است يا انکه دعاوی و 

ما ملتی آزاد هستيم . کابوس روسيه مرتفع گشته« : اظهاراتشان از اين قبيل باشد
می دانيم که استعداد  . می باشيماما دراثرفشارهای روس عجالتاً ضعيف وفلج 

خودمان محدود است و اکنون برای اداره کردن مملکت  مختاج به کمک هستيم، 
از آن طرف هم برای طلب مساعدت از هر جا ممکن شود حاضر می باشيم، اما 

  ».از روی ميل خودمان نه مطابق حکم وارادۀ  ديگران
است و بر ملل مؤتلفه  که در يک چنين رويه ای  خاکی از روح استقالل حقيقی 

پاريس هستند بيشتر  تأثير خواهد  کرد تا آنکه  لحن  شديدتر و تقاضاهای وسيع 
  .تری  به عمل آورند
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راست است که ماوراء قفقاز مغشوش وهرج و مرج است و هر کس در اين  
و .  هرج و مرج فشار وارد آورد و کوشش کند،  می توان سهمی به دست آورد

است که جنگ وارد خاک ايران  شده و خسارات و زحمات بسيار  نيز راست
وارد آورده اما درهمان حال ممکن است تعبيرات ديگر نيز برای عمليات  آنها 

ايران ميدان را برای عناصر طرفدار آلمان وسيع ساخت و  - : يعنی. قائل شد
وی قسمت عمدۀ  صدمات  و خسارات جنگ نتيجۀ اعمال عشاير و ايالت متمرد 

می باشد که چند ماه قبل هرقدر ممکن بود کوشش کردند قوۀ منحصر به فردی 
يعنی  ژاندارمری   –را که ايران برای حفظ  نظم و امنيت می تواند اعتماد  نمايد 

  .را از ميان بردارند ] ؟[ صاحب منصبان انگليس ] فرمان[ تحت 
پيشامدهای جنگ را به بنابراين هرگاه ايرانی ها  کوشش می نمايند که حوادث و 

منفعيت خود تعبير  نمايند، بايستی منتظر باشند تا رويۀ  آنها در تمام مدت جنگ 
  .تحت تفتيش واقع شود

با وجود اين ما اطمينان داريم که ملت ايران روی هم رفته اگر بتواند نظريات  
س خود را اظهاردارد، هيچ سرو کاری با معامله وچانه زدن و جلوه های بی اسا

دادن درپاريس ندارد ؛ زيرا حقيقت وضعيات را اين طور فهميده اند که روسيه 
منبع تجاوزات و تخلفات از ميان رفته و ايران فقط محتاج  امنيت و يک دولت 

احساسات نسبت به انگليس ها روی هم رفته مساعد است؛ زيرا آنها .  ثابت است
ميز داده اند که تنها انگلستان يی که می توانند قضاوت و حکم نمايند به خوبی ت

مانع از اين شد که ايران درچنگال روسيۀ امپرياليست سرنوشت وخيم تری 
داشته باشد؛ چيزی راکه ممکن است نفمهند رويۀ نوع  پرستانه و احساسات 

  .گذشته کارانۀ انگلستان است
شد که قوی با] ای[ منافع ما چنين اقتضا می نمايد که ايران مستقل و به اندازه 

بتواند درمقابل تجاوزات خارجی مقاومت واز هرج و مرج داخلی ممانعت نموده  
[ درگذشته ايران به اندازه. و تا يک درجه اصالحاتی درحال خود به عمل  آورد

ازحصول مقاصد و مرام های فوق عجز به خرج داد که بعضی   اشخاص ] ای
ً بتواند  در طريق خيلی دير و  دشوار قبول می کنند  که مملکت  مزبو رمطلقا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤١٢                                                                      ٤ج

  

  

  

اما کسانی که اين اندازه . استقالل و اداره کردن خود ترقی و پيشرفتتی نمايد
درهر حال . بدبين هستند، هيچ ازکابوس روسيه و اثرات آن رعايت نمی کنند

هيچ شبهه نيست که شرافت انگلستان مرهون اين است که به ايران  يک فرصت 
درهمان حال وضعيات کنونی تا يک .  خود بدهدکامل و منصفانه برای اصالح 

شايد مالحظه .  درجه سوء تفاهم و فقدان قوۀ مبتکره در ميان ايرانی ها می باشد
می شود که دولتين ايران وانگلستان از يکديگر کناره گيری کرده، هريک 

اما  وقوع  چنين  . منتظر باشد که آن ديگری مبادرت به اقدام  و جنبش  نمايد
حاکی است که در ميان نمايندگان ما در طهران عيب و نقصی می باشد ؛   چيزی

چه ازمسائل ضروريه که از آن صرف نظر نمی توان کرد، لزوم احساسات 
  .دوستانه و تعاون مابين  دولتين می باشد

يکی از علل آنکه بريطانيای کبير در معامالت خود نسبت به ايران موفقيت  
دولت انگليس غير از آن که . ست معين می باشدحاصل نکرد فقدان يک سيا

همواره کوشش می کرد روسيه  تمام مملکت را نبلعد ديگرهيچ نقشۀ اصالحی 
  .طرح نکرد که روسيه را برای خير ايران مجبور به اجراء و اتخاذ آن نمايد

اما امروز ديگر . علت اين رويۀ منفی انگلستان وضعيات بين المللی اروپا بود
ور وجود  ندارد و هرزمان که دولت انگليس يک بيان واضح و قطعی مانع مزب

نهايی که دولت   ايران در اصالح  امور به عمل ] ت[ نمايد، راجع به مساعد
ايران .  خواهد آورد،  يک قدم بزرگی برای حل قضيۀ ايران برداشته شده است
شد و از خودش حاضر است اعتراف نمايد که به خودی خود نمی تواند قائم با

جمله علل مختلفۀ  اين مسئله  يکی  خزانۀ تهی است که پرکردن  آن جز به 
  .استقراض ممکن نيست

الزم  نيست انگلستان جمعی مستشارهايی را که برای اصالح ادارات ايران الزم 
است بدهد؛  اما يقيناً  ايرانی ها آزاد هستند که هر چه  صالح می دانند در اينکه  

دولت . تلفه مستشار داشته باشند يا از يک ملت مجرا دارندآيا از ملل مخ
انگلستان با وجود آنکه عجالۀ تهديد روسيه مرتفع شده عالقمند است که حکومت 

بريطانيای کبيربه واسطۀ اشغال بين النهرين . منظمی درايران استقراريابد
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ازطرف غرب با ايران هم سرحد می باشد و همچنين نظر به اينکه  قشون 
انگلستان در ماوراء قفقاز و ماوراء بحر خزر می باشد از طرف شمال با ايران 

اگر چه حضور قشون انگليس دردونقطۀ اخير صورت  دائمی . مجاورزاست
نخواهد داشت، اما درهمان حال سوق قشون انگليس به نقاط مزبوره، خاصه 

  .اگرصورت  خصمانه اتخاذ نمايد، بی عالقه باشد
ينها آن است که ايران به حالت هرج و مرج باقی بماند و هرگاه باالتراز جميع ا

دولت مزبورتاکنون  نقشه ای برای اصالح  طرح نکرده  باشد، وظيفۀ انگلستان 
است که در اين مسئله با وی مساعدت  نموده و اعالم دارد که آيا  تا چه  اندازه 

  .هدممکن  است مستشار برای کمک  رؤسای ادارات ايران  قرض  د
  مقالۀ  اساسی  شرق نزدک

  مارس  ٢٠مورخۀ   
  .١ثور، ص  ۵/ ق  ١٣٣٧، سال دهم ، جمعه رجب  ٢۵روزنامۀ رعد، شمارۀ 

  آتيه ايران     
  )به مناسبت مقالۀ روزنامۀ شرق نزديک( 

که ما آتيۀ خويشتن را نمی دانيم و بايد با جستجو و کنجاوی آيندۀ  ايران را !  آوخ
زندگانی در يک محيط ] به جز[زيرا. وعۀ ديگران بيابيمدرصفحات اوراق مطب

  .غفلت وتاريکی با فقدان تمام وسايل   زندگانی راه ديگری در پيش نداريم
  آيندۀ  ايران

همان چيزی که از پنج سال قبل برای او فرياد می زديم، ناله و استغاثه می  
جباتی بوديم که کرديم و از زمامداران  گذشتۀ خويشخواهان تهيۀ مقدمات و مو

  .آيندۀ مسعودی برای ايران منتج گردد و تکليف ما برای آينده  روشن سازد
اطفال تازه زبان گشودۀ عالم سياست برما خرده می گرفتند و پيش بينی ما را 

  .برجهالت و خيانت تعبير می کردند
و از همه بدتر اين عقيده را تزريق می کردند که ايرانی نبايد در فکر آينده 
مملکت خود باشد؛ زيرا هستند جنگجويان و جهانگشايانی که برای عدالت خون 

  .می ريزند و درهر حال، کاميابی ايرانيان را وظيفۀ خويشتن می انگارند
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مسلمينی که » ما َسعٰى  لَيَس ِلِإلنساِن إِّال ( بر خالف نص صريح قرآن شريف 
ت ساکنين ملکوت اعال حقيقت اسالم را فراموش  کرده بودند خود را به توجها

اميدوار می ساختند، گاهی انبياء و اولياء  را يار  و مددکارمشتی مردم  تن 
به اين هم اکتفاء نکرده، به توانايی  ] و[ پرور القيد خود خواه معرفی می داشتند؛ 

فکر قيصرو شهامت هيندنبورگ، يک ملت سر و سامان بر باد رفته را در وادی 
  .می ساختندجهالت وغفلت  گمراه 

از تمام اينها که مأيوس شدند باز نخواستند بی خردی خود را اذعان نمايند و 
بنابراين اميد  عامه را به کنفزانس صلح  متوجه کردند و فريفتۀ الفاظ درخشنده 
و کلمات مشعشعۀ  ناطقين  شهرت طلب گرديده ، حصول تمام مآل و مرام های 

  . منتظر شدند ملی  را از کرسی  نشينان تاالر صلح
  حاال ديگرچه می گويند؟

هرچه بگويند و هر راهی را در پيش گيرند، افسوس که ديراست وگرانبها ترين 
اوقات استفادۀ ايران با  الابالی ترين رويه از دست رفت و يادگاری پرحسرت و 

  .مرتعش کننده برای آيندگان باقی ماند
ت و حجاب ظلمت بی دانشی کنفرانس صلح هم تمام شد و پردۀ اوهام و خرافا

  .دريده گرديد
فهميده شد که احساسات افراد واجتماعات و تمايالت آنان بدون پيش گرفتن يک  

  .طريق خردمندانه به هيچ وجه بر وضعيات عمومی عالم تأثيری نخواهد داشت
  آتيه ايران 

هنگام مراجعه به مطبوعات خارجه که با پست اخير واصل گشت، روزنامۀ 
اساسی ] ای[ مقاله . منطبعۀ   لندن از نظر ما گذشت(Near East)يک شرق نزد

نوشته بود مطالعه نموديم  و به واسطۀ اهميت  » آتيۀ ايران« که در تحت عنوان 
مضامين اين مقاله با . نظريات وی ترجمه و در همين  شماره  مندرج می سازيم

  .معانی مستترۀ آن بسی جالب دقت است
دن روزنامۀ مذکور با وزارت امور خارجه انگلستان عقايد به واسطۀ مربوط بو

  .و نظريات وی را عقيدۀ مقامات رسمی می توان  پنداشت
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اين روز نامه نسبت به مسائل شرق  نزديک و آسيای وسطی توجه و عالقۀ  
مخصوصی دارد  و در هنگام سلطۀ جابرانه و قاهرانۀ روسيه، شرق نزديک 

  .ع ايران به شمار می رفتيکی از مطبوعات مدافع مناف
به نظر ] ای[ با آنکه مندرجات اين مقاله ممکن است درافکار عمومی چيز تازه 

که قبالً پيش بينی آن ممکن  ] ای[ آيد ، ولی به عقيدۀ ما مطلب فوق العاده و تازه 
  .نبود، اظهار ننموده 

 سخن راجع به جزئيات مضامين اين مقاله تفصيالً  ۀما الزم  نمی دانيم عجال
فقط  يک نکته را بايد درنظر گرفت و آن اين است که درنتيجۀ اشتباهات . برانيم

وغفلت های گذشتۀ امروزه يک چنين نظريات  و عقايدی نسبت به ما اظهار می 
  .شود

در حالی که با کمال تأسف بايد اظهارنمود، موجبات تغيير اين عقيده و ايجاد 
  .ال و احساسات ما باشد، ميسر نمی گرددافکار ديگری در اروپا که موافق آم

  :نوشته شده است 
تنها احساسات نمی . اساس قضاوت وحکميت کنفرانس پاريس حقايق است« 

  ».تواند مبنای قضاوت وی گردد
البته حقايق از نقطه نظر کنفرانس صلح آن چيزی است که عمل نموده و 

را  منافی با مسلک حقيقت  بدبختانه پذيرفتن نمايندگان ما و شنيدن دعاوی ايران 
  .ورزی خويش پنداشته 

شايد اگر وضعيات اروپا از اين بود يعنی کرسی نشينان صلح بيشتر حاکم بر 
وضعيات بودند، نمايندگان   ايران را رسماً جواب می دادند  و حتی با حضور 

و با اينکه به اين درجه هم اکتفا . آنان در شهر پاريس موافقت نمی ورزيدند
رويۀ ايران را «  ده، به طوری که نويسندۀ  مقالۀ  شرق نزديک می گويد، نکر

در مدت جنگ تحت تفتيش قرارداد و متناسب با رفتار و کردارما از نقطه نظر 
  ».خودشان حکومت و قضاوت می نمودند

ولی اکنون فقط  به توقف نمايندگان ايران درب کنفرانس صلح که می گويند به 
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بايد معطل نشسته تا به آنها گفته شود که برای استقالل ملی آن دعوت نشده اند 
  !چه صفات وخصايصی الزم است بذل  مساعدت  می نمايند

بالجمله بحث در معتقدات شرق نزديک و جريان افکار نسبت به ايران مفيد فايده 
نمی باشد؛ همان طوری که احساسات و تمايالت در وضعيات تأثيری نمی 

ث در موضوعی  که نزد   ديگران  تمام  گشته ، مفيد فايده همان طور بح. بخشد
  .نمی  باشد

بايد طريق ] و[  موقع باريک است؛ و ضعيات ايران بسی مهم و پيچيده است،
سالمت را درپيش  گرفت و ما در ضمن مقاالتی وضعيات را روشن ترکرده و 

  .مطالعات خود را اظهارخواهيم  داشت
معتبر وی از روی تخته پل باريک و ناهمواری مثل ما مانند شخصی است که 

است که روی قله های  دو کوه واقع گرديده و بايد اين طريق سخت و تعب ناک 
را در پيش گيرد بدون اينکه به دره های  عميق و بی پايان زيرپای خود متوجه 
گردد و بايد طوری رفتار کند که از شدت عجله و يا انديشه، خويشتن را در 

لناک تری نياندازد؛  يعنی نبايد چشم های خود را ببندد و نبايد به فکر ورطۀ هو
[ نه توجه  خود را به زير پای معطوف . جهيدن و پرتاب کردن خويشتن بيافتد

متوکل علی هللا با متانت و . نه چشم های خود را به آسمان  بدوزد] دارد و
اده ، روبرو را جسارت تمام، قوای اخالقی  خود را درارادۀ خود تمرکز د

مستقيماً ببيند و قوۀ مقاومت و در عين  حال تعقيب خط مشی را از دست ندهد و 
با يک عقيدۀ  ثابت و رويۀ مالحظه کارانه سعی و جهد خود را مبذول دارد تا آن 

  .طريق را پيموده و به سرمنزل  مقصود نايل  گردد
   .١ثور، ص  ۵/ ق  ١٣٣٧، سال دهم ، جمعه رجب  ٢۵روزنامۀ رعد، شمارۀ 
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    »پاريس در ايران هيأت نامعقول مطالبات «  
  ١٣٣٧رجب 

ترجمۀ مقالۀ  روز نامۀ تايمز که در انتقاد از طرح خواسته های  ارضی  ايران  « : توضيح 

عدم تناسب  گستردگی اين خواسته ها با وضعيت داخلی . در کنفرانس صلح منتشر شده است

   ۶۶ص  » .کن اصلی  اين نوشته   را تشکيل  ميدهدو اوضاع نابسامان کشور، ر

  
ايرانی مقتدرتأمين دسايس پايتختش نيست، واليات سواحل بحر خزر روسيه، با 

اگر ايران آمال ادامۀ  حياتيۀ    -يک زبانی که متناسب  با رجال حکومت  نيست
  ...خود را می پروراند

در خصوص  ١٣٣٧  رجب ٢۴نظربه مقاله ای که روزنامۀ تايمس در مورخه 
مطالبات ومسودات هيئت مرخصۀ ايران درکنفرانس صلح نشرکرده است، 
ً ترجمه اش را  روزنامۀ اقدام نشريات روزنامه مذکور را چنانچه در ذيل عينا
منظور اولياء دولت علی می دارد، تفصيل کرده  از برای استحضار  خاطر 

  :معروض گرديد
پاريس تا يک اندازۀ برله ايران تمايالت بعد ازمواصلت هيئت مرخصه ايران به 

حال اينکه بعد ازنشرمطالبات عکس العملی  در . حصال شده بود]  ؟[هودتکارنه
  .افکارعموميه حاصل شده و جريان  برعليه  ايشان برگشت

وضعيت القيدانه ای که در مقابل مطالبات ايشان اخذ شده است  جای استغراب 
ين آسايش پايتخت خود نيست و مقتدر ادامۀ حکومتی که قادر از تأم. ندارد

ً نصف  شرق وسطی را طلب می  مراقبه در واليات سائره خود نسبت، تقريبا
  !نمايد

نظربه ظاهر احوال عجب اينکه هيئت مرخصه ايران با کمال جديت تقريباً تمام 
هيئت در نقشۀ  که به  .  واليات بحر خزر  روسيه  را جرأت کرده طلب می نمايد

و از طرف ديگر )  آرال( رانس صلح  تقديم  کرده است، از يک طرف بحر کنف
را حدود قرارداد و در آن نقشه اين اراضی  واسعه را حرف ) آمودريا( نهر 
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  .مالکانۀ ايران نشان می دهد
از اين گذشته به اينها اکتفا ننموده از يک طرف شهرهای خيوه، مرو و از طرف 

لکساندر و سک و نصف ماورای تخيّل نموده ديگر شهرهای  کرازنو سک و ا
است از نزديکی تفليس و ارضروم  گذشته و از وسط سلسله  جبال قفقاز که به 

اين تمايالت و مطالبات   با وجود  اينکه آنقدر . دربند واصل می گردد، می گذرد
عظيم  و خارقه نماست ،  اهميت اينها در مقابل اين صفحۀ مطالباتی که هيئت 

حکومت  ايران در . ايران بالباک طلب کرده اند، تماماً سقوط  می کند مرخصۀ
خصوص کردستان نيز ادعايی نموده و خود را در مدعای  خويش ذيحق  تصور 

خط فاصله ای .  نموده  و يک پارچه  جسمی از آسيای صغير را طلب می نمايد
ر فرات که هيئت مرخصۀ ايران دراين سمت ترسيم کرده است، از يک طرف نه

  .و از طرف ديگرتا به صد ميل  مسافۀ حلب ممتد می گردد
اگرگفته شود که در ميان نقشه و وثائقی که تا به امروز در پاريس به موقع 
انتشار وضع شده است، نقشۀ بی اساس تر و خيالی تراز اين  نقشۀ هيئت 

  .مرخصۀ ايران موجود نيست، نه است
ن از طهران می دهد، چنان می فهميم نظربه معلوماتی که مخابره مخصوص ما

که اليوم حکومت   شاهانۀ ايران برای ادارۀ  خود نه  به درجۀ  کافی اقتداری 
با وجود .  داشته و نه اسلحه و مهماتی و نه منابع کافيۀ   ثروتی را مالک است

  .اين ماليخوليای تصاحب قطعه  های  وسيع  را در کلۀ خود پرورش    می دهد
ات و مدعياتی که در اليحه ای اسباب موجبۀ خريطه ايراد شده و چون مطالب

هيئت مرخصۀ ايران به کنفرانس صلح تقديم کرده است، در خيلی از نقاط از 
حقيقت حال بعيد وتماماً مباين با احوال حاضره است ، لهذا  جهت تصحيح  اينها 

  .را نيز نمی توان الزام  نمود 
ق و مدعيات هيئت مرخصۀ ايران از بازار لطيفه چنان معلوم می شد که اين وثاي

پردازان ايران جمع  شده و از طرف بعضی از حکايه نويسان متعارف نوشته 
شده است ما حاضرم به اينکه اگرمدعيات   ايران چنانچه شايستۀ زبان يک رجل 
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حکومتيست، با کمال جديت و حقيقت ارائه شده ايراد شود، مناقشه  و مذاکره 
واال معذوريم از اينکه اين نوع حقايق تحريف شده و بی معنی را به نظر نمائيم؛ 

  .وقت نگيريم
فی الحقيقه حکومت ايران از مخاصماتی که در خاک وی وارد شده  بسيار 
متضرر گرديده  و واليات   شمال و شمال غربی ايران اغلب  دچار خرابی  و 

اردوی . غما گرديده استخيلی  از شهرها  و قصبات  مکرراً صحنه غارت  و ي
روس و ترک از هر نقطه ايران که عبور نموده اند، قحط و غالء  را ايقاع  و 
تلفات کليۀ به اهالی  ايران وارد آورده اند و چنانچه هيئت مرخصۀ ايران 
نيزگفته است، قوای عسگريۀ روس با سابقۀ نفوذ و تأثير  پولشه ويزم در داخل 

با  وجود  اينکه  اين بيانات مقارن . تکاب کرده استايران  تخربيات فجيعانه ار
حقيقت است،  الزم است  که در کفۀ ديگر ترازو  نيز روزهای  اول جنگ  را 
عالوه کرده و خدماتی که قطعالت منتظمۀ امپراطوری روس نيز به ايران ايفا 

  .کرده است، داخل  حساب شود
مکرراً  طهران  و تخت شاهی  اين نقطه نيز شايان قيد است که قطعات مذکوره  

را  از انعدام  خالص  نمود و قوايی  را که بالدفعات اين مواقع را تهديد کرده 
  .است،  منهزم ساخته و تشکيالت دسته جات  آلمان ها را تار و مار کرده است

چنانچه در اليحه وثايق مطالبات هيئت مرخصۀ  ايران از اين خدمات و  
نشده است ، ابداً يک کلمه  نيز از آنارشی که به سبب  معاونت های ذيقيمت بحث

بی اقتداری حکومت طهران در اياالت فارس وکرمان روی داد و باالخره  
  .ژنرال سر پرسی سايکس آسايش وانضباط را تأمين  کرده بود، بحث نشده است

ايران را در  –چند سال قبل پلتيک دولت انگليس ]  لرد کرزن[لورد  گورزون 
. »بعد ازاين بی طرفی ايران مستقلی می خواهم ببينم« نمود و گفته بود که  عهده

در واقع يگانه عنايۀ دولت معظم  بريتانيا  حمايه  و محافظۀ  تماميت ملکيه  و 
  .از برای  ايران رضيسيت تأمين  يک موقع  

حکومت انگليس چنانچه مقصد توسيع اراضی در ايران نمی کنند، درماضی  
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مقصد را تعقيب  ننموده  و در ادارۀ  داخليۀ ايران  فقط  يک نفوذ نيز اين 
ضعيفی تأمين کرده بود حال اينکه حکومت ايران تا مدتی که درعقب خياالت 
واهی خواهد گشت آشکاراست که در شرايط داخلۀ ايران حصول اصالحات  

و  دورتعالی و تکامل ايران بايد در تحت تأثير. خارج از امکان خواهد بود
عوامل داخليه به وجود   آيد، حال اينکه هيچ يک اماره موجود نيست که اين 

بالعکس نظربه اشعارات مخابر مخصوص مان در دوائر . دوره حلول کرده باشد
رسميه و خصوصيات اميريۀ ايران، ارتکاب و ارتشا و احتکار مبذوالً  

ز انعقاد خواهد حکمرانست، هر چند در اين اواخر انتخاباتی شده و مجلسی ني
نمود، ولی می توان تخمين کرد که اين نيز زيادتر از سفلش که عمر بسيار 

  .کوتاهی داشت پايدار نخواهد ماند
اگرايران طالب محافظۀ حال حياتيۀ خوداست، بايد زمامداران و رجال سياسيۀ 
ايران يک وضعيت  و مسلکی که قابل تأليف با احوال و رجال سياسيۀ امروزه 

تعقيب و مافوق اين وضعيتی که حال  حاضر در طهران مشهود است  باشد،
تعقيب کنند و از آن جمله بايد از مدعيات طفالنۀ که به کنفرانس صلح   تقديم 

   )  ٨٨، سند   ٧، پ   ۶۶ق، ک  ١٣٣٧سال .(  کرده اند، صرف نظر نمايند
  
  ]١٣٣٧رجب  ٢۶مشاورالممالک به وزارت امور خارجه، [ 
، رمز از ] ١٩١٩آوريل ٢٧[، ٣٧رجب  ٢۶رخارجه؛ رمزمورخۀ وزارت امو 

  آقای مشاور الممالک ، پاريس
  
آوريل در مقاله ای اساسی از اوضاع ايران  ١۶در  ]تايمز[روزنامۀ طيمس 

نوشته، شرحی از رشوه  خواری   ايرانی ها واعتشاش داخله و اينکه ايرانی ها 
ج به کمک  خارجی هستند و قسمتی از نمی توانند ايران را اداره نمايند و محتا

آذربايجان مايل به تجزيه ايران و الحاق به آذربايجان قفقاز است، نوشته و اشاره 
می نمايد که ايرانی ها مايل به انگليس هستند ومی خواهند صراحتاً نتيجه بگيرند 
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ی البته می دانيد اين انتشارات چه معايب. که ايران بايد به انگليس  توسل جويد
اولياء دولت بايد سعی بفرمايند که برای   اين طور انشتارات کمتر بهانه . دارد

باشد و هر چه زودترهيئت را از اوضاع داخله کمسبوق نماييد که در موقع بشود 
مثالً الزم است در باب پليس جنوب، جنگلی . از پارۀ انتشارات جلوگيری کرد

آقای . اً هيئت را مسبوق نماييدها، اوضاع  آذربايجان و اصالحات منظور فور
از قرار معلوم مقصودشان . نواب چند روز بود که بدون اطالع پاريس آمده

برای اينکه مبادا مسافرت ايشان را که  ديگران . تصفيۀ  محاسبات خود بود
، ۶۶ق، ک ١٣٣٧سال .( وسيله  تعرض قراربدهند زودتر ايشان را روانه کردم

  ) ٧پ 
، البته انتشارات تايمس بايد تکذيب شود؛ ٢٣و  ٢٢گرافات راجع به تل :]حاشيه[

نسبت به اصالحات   داخلی چه وقت فرصت دوام يک حکومت ثابت داده شده 
است و کدام اصالحی دفعتاً صورت گيرد؟ با وجود اين اصالحات شروع شده و 

البته قسمت هايی که موقوف به استخدام مستشارهای خارجی است، پس استخدام  
توسعۀ  ژاندارمری،  اقداماتی  که برای  تنبيه  . شارها  از قوه به فعل می آيدمست

واشاره شود مملکتی که در مدت پنج سال ... اشرار و غيره شده است نوشته شود
جنگ ميدان سياست خونين متخاصمين بود و قوای حياتی آن را بيشتر مداخالت 

  )٣(.صالحات  بودخارجی موجب تزلزل حکومت ها و عدم موفقيت  در ا
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   :مآخذ و توضيحات ◀
  
به کوشش » ايران و انگليس  ١٩١٩آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پاريس تا قراداد «  -١

   ٢۶٠ – ٢٧٨صص  - ١٣٩٢ –نشر شيرازه   –کاوه بيات و رضا آذری شهرضايی 

  ٢٧٩ – ٣٠٩پيشين ، صص  – ٢

   ٣٢٣ – ٣٣۴صص پيشين ،  – ٣
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   هفتم فصل
  

  الدوله وثوق  حکومتاز دفاع در ايران روزنامه های مقاله سر
  

 
] ١٣٣٧ذيقغدۀ   ١٤، »در اطراف بيانيۀ رئيس الوزراء «  ] 

  
  در اطراف  بيانيۀ  رئيس  الوزراء 

آقای وثوق الدوله اولين رئيس الوزرای ايران است که، از بدو تشکيل 
ليات خود را از محيط استتار و اعماق مشروطيت و ايجاد کابينه مسئول  عم

  .ادارات بيرون آورده، در معرض نمايش عوام  نهاده است
در ممالک مشروطه و پارلمانی هيئت نمايندگان ناظراعمال دولت بوده و هيئت 
دولت نظر به مسئوليتی  که در پيشگاه  پارلمان  دارد، بايد عمليات گذشته و  

ارلمان دارد، بايد   عمليات گذشته وسياست آتيۀ سياست آتيۀ خود را به اطالع  پ
خودرا به اطالع پارلمان رسانيده و درغياب پارلمان، افکارعمومی  جانشين 
پارلمان بوده وهيئت دولت موظف است، اعمال سابقه و تاکتيک آتيۀ خود را به 

  .اطالع عموم برساند
بل اعتناء و مع التاسف تاکنون هيئت های دولت گذشتۀ ما افکارعموم و قا

. مرجعيت ندانسته و فهرست  کارهای خود را حجاب اختفا مستورمی داشتند
وشايد علت هم نه تنها عدم اعتنای به افکار ملت بوده  باشند، زيرغالب 
زمامداران گذشتۀ ما کسانی بودند که درنتيجۀ افکارعامه، شاغل مقامات عاليه 

رقيات آنها گشته واين عامل گرديده،  و خود می دانشتند، توجه ملت موجب ت
بزرگ، دخالت تام در اوضاع  مملکت دارد؛ بلکه  فقط از اين نقطه  نظر، 
حجاب  براعمال خود بر افکندند از انتشارآنها ، سر بلندی و افتخاری تحصيل 
نمی کردند وکارهای دورۀ زمامداری خودشان را طوری نمی ديدند که بتوانند به 

يل افتخارو ارتقاء گذشته، الاقل موجب تزلزل مقام و عامه ارائه داده واز تحص
  .سقوط وجاهت خودشان نبوده باشد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٢٤                                                                      ٤ج

  

  

  

واقعاً کابينه های گذشتۀ ما چه می توانند بگويند واز اوضاع  دورۀ حکمفرمايی  
خود به جز قحطی و فالکت و خرابی و انهدام، دربدری، بی خانمانی، اختالل 

فرقۀ قوای دولت، چه موضوعی ادارات، کثرت هرج و مرج و خود سری، ت
ديگرداشتند و بدين سبب با آنکه عموم از کليات آنها الاقل اطالع داشته و نتايج 
خسران آور رفتار و کردار وزرای خود را می ديدند، عبث و بيهوده دراستتار و 

  .اختفاء  آنها کوشيدند
ات رئيس الوزراء حاضرکه يک سال ازدورۀ زمامداری ايشان می گذرد، عملي

خود را به طورفهرست به توسط  بيانيۀ ديروزی خود به استحضارعموم 
اينک ما می خواهيم در قسمت هايی مقدماتی و سپس به تدريج در . رسانيده

  .فرازهای بيانيۀ مزبور، مختصر مطالعاتی به عمل آوريم
قسمت اول اين بيانيه عبارت از وصف الحال زمانی که معظم له زمام امور 

وضعيت روزی که کابينۀ سابق کناره جويی نمود و . در دست کرفتندمملکت را 
يک سلسله مشکالتی که حتی خوش بين ترين  اشخاص از تصفيۀ آن مأيوس 
بودند برای الحقين خود به ارث نهاد به اندازه ای تأسف آوراست که مطابق 
 مندرجات قسمت اول بيانيه جزافزايش ماللت خاطر و ازدياد شرمساری مسببين

  .آن نتيجۀ  ديگری ندارد
موقع شناسی مدت چهار سالۀ جنگ بين المللی را از دست داده  بوديم و 

که پيوسته  -صرفنظر از روشن نمودن  وضعيات سياسی از نقطه نظر خارجی 
به اين طرف اساس سياست داخل ما   مربوط به آن بود، از نقطه  –ازيک قرن 

  .رابی اوضاع  کمک  می کرديمنظرداخلی نيز با طرز تأثر خيزی  بر خ
قحط و غالء سال گذشته شديدترين درس عبرتی که متصور می شد برای ما  

به رأی العين ديده بوديم که مقاديرهنگفتی ازغالت خالصه .  باقی گذارده  بود
جات را مباشرين آن خورده بودند؛ ولی باز هم مصادف وقت خرمن، زمامداران 

  .تماشاچی گری را اختيارکرده بودندامور همان سياست روزمره و 
به عالوه آنکه مدت های مديد بود که اياالت مهمۀ لرستان، کردستان و حتی  

تأسيس دسته . نقاط مجاور پای تخت   اقتدارات مرکزی را فراموش نموده بودند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٢٥                                                                      ٤ج

  

  

  

جات جديد قطاع الطريق را دراصفهان، عراق  و غيره را مشاهده  نموده و 
  . ی محدويت آن برداشته نمی شدکوچک ترين قدمی برا

از همه  . درمرکز مجامع ترور تشکيل می شد و پيوسته بر دايرۀ  خود می افزود
تأسف ناک تر پاره ای  عناصرمفتخراً، انتساب و عالقۀ خويش را به اين قبيل 
مؤسسات مضره اظهار داشته و نه تنها  مورد تعقيب واقع نمی شدند، بلکه در 

در خارج از مرکز در گيالنات  و متدرجاً  . ه واقع می کشتندنهانی مورد مالاحظ
« در طبرستان، دسته جات خود سر به عناوين خالی از معنی و حقيقت به اسم 

در کار توسعه بود وعجب تر آنکه نه تنها خاتمۀ » اتحاد طبرستان« يا » جنگلی 
ا عالقه اين اوضاع از مخيلۀ کارکنان  مرکز نمی گذشت بلکه گاه گاهی هم ب

مندان به اين وضعيات چنين وانمود می کردند که ممکن   است هيئت دولت در 
  .پيشرفت نيات و اصالخات متکی و مستظهر به اين قبيل تشکيالت شود

موقع استفاده مثل برق  در کار گذشتن بود و عواطف و احساسات  کودکانه  
ند ، تقريباً  شبيه به پيوسته  در کار پيشرفت ؛  و اگرهم حرکت مذبوحی  می کرد

که بدون تدارک مقدمات آن    -ابطال امتيازات خارجی و لغو کاپيتوالسيون بود
عبارت از ايجاد قوا واستقرار انتظامات، ثبت واصالحات دواير قضائيه  و غيره 

که عناصر منورالفکر  –که زمينۀ  حقيقی و مقدمۀ حصول چنين مقصودی است 
قامات خارجی  با سکوت معنی دارآن  را تلقی  می داخلی به  اظهار  تعجب و م

  .نمودند
از همه بی موقع تر و بدتر اين بود که اوليای امور با احاطۀ   نسبی  که به 

ً به تصورآنکه شايد نزد پاره ای عناصر بی اطالع  -وضعيات داشتند   غالبا
وانمود می اگر می خواستند اظهار تمايلی  نموده باشند، چنين  -شايان توجه شود 

کردند که تمايل آنان به دولی است که از دير زمانی کارکنان آنان از مملکت 
رفته و نمی توانند هيچ کمک به ايران نمايند و به همين تظاهرات، دولی را که  
در مملکت همه نوع  قوای مادی و معنوی داشته و می توانستند وسايل استفاده 

ر و  ملول می نمودند و اين اصل مسلم  را از آنان را فراهم سازند، از ما مکد
فراموش کرده بودند که وجاهت عمومی  و تثبيت مقام  حکمران  در صورتی 
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محرز و مسلم می گردد که زمامداران وقت تنها از نقطه نظر خدمت به مملکت، 
حتی   حس وجاهت و جاه طلبی را وداع گفته و ارگ هم عمليات آنان موقتاً 

ده واقع  می شود، مصالح مملکت را برآن مقدم  شمارند؛ برخالف مذاق يک ع
پشتيبان واقعی هر   -زيرا پس از اندک مدتی حقيقت مکشوف و تودۀ ملت 

الی االبد اقدامات ايشان را که زمانی مخالف سليقۀ بعضی ها بوده  -حکومت  
  .است، محترم  خواهند  شمرد

ته در چنين موقعی آقای به هر صورت به اين حاالت يأس آوربود که سال گذش
نخستين قدم  شايان تحسين .  وثوق الدوله زمام امور گسيخته را در دست گرفت

وی اين بود که با بقای جنگ بين المللی و تشنجات عمومی دنيا ، جريانات 
حقيقی عالم را ادارک نمود و بالفاصله  يک خط مشی سياسی معينی   را 

  - به رفع  يک سلسله  مشکالت و مصائب انتخاب و تعقيب نمود که در نتيجه  
  .موفقيت  حاصل کرد - که زمينه و مقدمۀ  هر نوع  اصالحات مثبتی است  

مقايشۀ وضعيات برج اسد سال گذشته با هذِء السنه، مقياس عمليات کابينۀ فعلی 
مجامع تروريزم  ريشه کن شده است، تشکيالت منظمۀ  : را کامالً ثابت می نمايد

که از چهار جانب پايتخت ، هر يک از آنها يک محيط  چند  قطاع الطريق
فرسنگی را منطقۀ نفوذ و چپاول خود قرارداده اند، از يکديگر  متالشی شده 

جعفر قلی ها و رضا جوزانی ها و رجب علی و غيره و غيره ، پاره ای . است 
  .به ديار  عدم  شتافته و پاره ای ديگر ارگان هستی  شان معدوم گشته است

اياالت و واليات مانند لرستان، کردستان ، گروس ،اصفهان ،کاشان، حتی ده 
پانزده فرسنگی پای تخت  و از همه پُراز محذورتر، گيالن و جنگلی ها امارات 
مستقل و مخل نظم را ترتيب داده بودند، تازه می روند بفهمند که قوه  در 

  .مرکزبه نام دولت عرض  اندام نموده است
ولتی از حالت متالشی شدن نجات يافته است، وزارت جنگ س از  دواير د  

مدت ها  قشون  و بودچجۀ  منظم درخود ديده است، قزاق خانه نفوذ وزارت 
جنگ را در خود احساس نموده است، ادارۀ  ژاندارمری  پس از مشاهدۀ  ازدياد  

  .وعده و تأديۀ حقوق به تجديد  حيات  اميدوار  گشته  است
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ً محتاج با مساعدت های دولت اير  ان برای اين اقدامات عاجل فوری بداهتا
خارجی بود؛ زيرا درنتيجۀ  سوِء ادارۀ ماليه مدت گذشت، درنتيجۀ مصارف 

که بالطبع  همان طوری که مصارف  –روز افزون و گرانی محسوس اشياء 
هريک از افراد را دو سه مقابل ترقی داده است، مخارج دولت را به همان 

وباالخره درنتيجۀ سد باب تجارت و نقصان عايدات  - ب  زياد کرده استتناس
گمرک و ازبين رفتن عوايد  گمرکات شمالی، حکومت ناچار به استمداد و 
تحصيل  مساعدت دولتی بود که نه تنها عالقه و ارتباطات  وی با مملکت ايران 

ۀ  طرفين عالقه بيش از ساير ممالک عالم باشد، بلکه از نقطه نظر منافع  مشترک
مندی آن با ما محرزباشد وبديهی است چنين دولتی تنها انگلستان بود که هيئت 

  .دولت نظريات  مساعدت کارانۀ  آن را بايد  جلب نمايد 
اين  بود زمينه و شالودۀ  اقدامات هيئت دولت که آقای رئيس  الوزراء در بيانيۀ   

اند،  و پس از يک دورۀ  دواز خود  با طرز  جالب  توجهی به اطالع عامه رس
ده سالۀ  مشروطيت، به طوری  که در فوق ذکر شد، ازاين مسئله خوشوقتيم  که 
يک نفر زمامدار دولت توانسته است خدماتی را که  دراندک مدتی  به پادشاه 

  )١( !متبوع  و ملت خويش نموده ، به افکار  عموم  برساند
  
  

] ١٣٣٧ذيقعدۀ  ١٧،  ٢، »  در اطراف  بيانيۀ  رئيس  الوزراء«[  
 

  در اطراف  بيانيۀ  رئيس الوزراء
  
  قرارداد ها و افکار  عمومی  
در دو شمارۀ  قبل نظريات خودمان را راجع به مقدمات بيانيۀ  آقای رئيس  

حتی همۀ آنهايی که ميل نداشند   - نه تنها ما، بلکه همه . الوزراء  شرح داديم
معترفند که شخص وثوق الدوله در  -ارج شود زمام هرج و مرج از دست آنها خ

مدت اين يک سال بهتر از بهترين  زمامداران  صد و پنجاه  سالۀ کشور ايران 
  .کارکرده و فعاليت به خرج داده است
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تنها يک سخن باقی است که چرا کابينۀ حاضر با سياست انگليس محق می  
ده است که سوِء ظن ها در مدت اين يک سال همراه بوده و راضی نش -دانستند 

  و کشمکش های جاريه  بين دولت بريتانيا و هيئت حاکمۀ ايران باقی  بماند؟
بديهی است، هرکس که خود در جريان های سياسی چند ساله برده، بهتر می 
داند  که نتيجۀ  جنگ بين المللی و موقعيت جغرافی ايران و خبطه های فراموش 

دن سياست حکومت و سياست افراد مملکت نشدنی کسانی که مسئول  اداره کر
بوده اند، ايران را درشديدترين  موقعی که مرگ و قحطی و بی پولی او را خفه 
کرده بود، محبور  می نمود  که در عين  عدم اطالع و اعتماد به سياست  يک 

 –دولتی  که تا ديروز مأمورين همان دولت  و با همان سياست ظينانه و بدبينانه 
طرح دوستی افکنده و جلب حس اعتماد بنمايد تا   -است مبهم  انگليسيعنی سي

  .بتواند از فجايع داخلی و شورش های احتمالی ، بلکه  حتمی ، جلوگيری کند
  

  : اما راجع به قرارداد جديد
ما درمقالۀ سابق خودمان قدری خود داری کرديم که راجع به قراردادهای جديد  

يس سخن رانيم؛ زيرا نه تنها تراکم  يأس و نوميدی بين دولت ايران و دولت انگل
از رشد سياسی و لياقت ملی ايرانيان حساس و کم فکر، زبان حقيقت پاش ما را 
الکن و قلب قوی ما را  شکسته نمود بلکه يأس و تيرگی عنيقی که از سياست 

آن اروپايی که مشرق را جز برای قربانی کردن و آلت استفاده های  -اروپا 
صی خود نمی خواهددر فکرما توليد شده  بود و اطالعاتی که از مذاکرات خصو

چند ماهۀ  دولت با درياهای خارجه داشتيم، به ما اجازه و پشت گرمی نمی داد 
که عقايد و آمال خود را  در اول بال اول مثل آزادترين نويسندگان  دنيا  منتشر 

  .سازيم
يکی حس اميد، و ديگری حس : س دارداين را بايد  دانست که هر انسانی  دو ح 

حس اميد ما هرکز کمتراز . در عين حال، هر دو حس ما را تکان می داد. عمل
ما می خواهيم که ايران مال . حس يک نفر  انگليسی يا يک نفرآمريکايی نيست

و ما ميل . ما می خواهيم جز ايرانی برايرانی کسی حکمفرما  نباشد. ايرانی باشد
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داريم که  ثروت ايران به دست ايرانی استخراج  شده و به جيب  داريم، و عشق 
  .ايرانی رفته، و زوايد آن به بهای  احتياجات  فرمايۀ خارجی رشد

بديهی است اين حس اميد و اين عاطفۀ داغ و گذرندۀ ملی است، که ما را همواره 
عقد  که يکی از آنها  -تکان داده و خاصه در مقابل مشهودات و اتفاقات مهم 

ما را مثل يک نفرملی انگليسی يا وطن  –اتفاق جديد بين دولتين  می باشد 
پرست آمريکايی سرد و دل شکسته و معترف به بدبختی و عدم بلوغ  سياسی 

  .عمومی می نمايد
ولی درعين حال، نظر به گذشته و خبطه های آنها شمرده می شود و نظر به 

ه نظر به افکار غير ثابت و نابالغ عمومی وباالخر –يک آيندۀ غير معلوم  –آينده 
نخواستيم و هنوز  هم نمی خواهيم، روح عقايد خود را گفته و مثل مسئولين 
تارک دنيا، با کلمه و با يک حرکت قلم  خود را از دغدغه و خلق را از انتظار 

  .نجات دهيم
  چرا؟ 
حق چون در حال حاضر مسئوليت ما در حدود فکر خود ما محصور بوده و  

  .نداشته است  و الزم هم نبوده است حتماً  به خارج سرايت نمايد
با وجود اين ديده می شود که روش اخيرما مورد شکايت  افکار وعدم رضايت  

عده ای  واقع  شده است که متأسفانه باز هم  ميل دارند همان طورباشند که بوده 
ی چيزها  محروم نموده اند و نمی دانند که عدم  لياقت آنها،  آنها را از خيل

  .وخواهد نمود
اين تراکم  تقاضاها و پرسش ها ، و اينکه آيا ما را کجا می خواهند ببرند؟  

راستی  ما را برداشته است که قدری در مسئله دقيق شده ، وبا همان دقت تا 
حدی که محيط ما واستعداد عمومی به ما اجازه می دهد ، بسط  مقال دهيم و به 

  .در اطراف اين قرارداد  دور می زند، ما  هم دور بزنيمافکاری  که 
  :افکاری که امروزه  در اطراف اين مسئله ايجاد شده، از سه قسم خارج نيست

افکاری که هيچ نمی دانند و فقط حس ديگری آن را حرکت داده و به سخن ) ١
 .آورده است
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 افکاری که می دانند، ولی به طورسطحی و ظاهری )  ٢
 .ری که به تمام حقايق آشنا واز تمام رموز بهره ورندافکا)   ٣
اين افکارسه گانه به تفاوت منافع وکشش های شخصی، اغراض خصوصی يا  

عمومی در دوراين مسئله درحرکت اند، ومثل همه وقت ومطابق فلسفۀ عميق 
و بدين دليل رأی منفی زودتر از  -رأی منفی سهل تر از رأی مثبت: معروف که
گفته و مطرح می شود، آراء منفيه و مخالفت آميز و ناراضی با رأی مثبت 

کشش های مخالفه در پيرامون اين بيانيۀ شجاعانه و اقدام دليرانۀ رئيس مملکت، 
  .عرض هستی  نموده است

شايد اولين حربۀ موافقين بيانيه در مقابل مخالفين اين باشد که مروجين مخالف و 
اکمل هستند، برای جلب وجاهت عمومی و فرود انتقاد و کسانی که درعداد طبقۀ 

آوردن ضربت شديدی بر مخالفين خود يعنی حکومت حاضره، بعضی را به 
از نقطه . ولی بدون تصديق يا تکذيب اين مطلب -مخالفت وا دار  نموده اند 

نظرسادگی وقتی که بخواهيم به روح مطلب  بنگريم  و يک نفع  روشن و اقدام 
  .ام  و آمال  مليّه  بوده باشد ، مصادف  نمی شويممشخصی که موافق مر

زيرا گذشته از حسن تألمی که ملت ايران از سياست  دو همسايۀ  شمالی و 
جنوبی خود دارد و سوِءظنی که درين سنوات اخير، خاصه بعد از انقالب 
روسيه، ازدولت  انگليس  حاصل  نموده و عمليات هرج و مرج گرانۀ چند 

رآن احساسات  افزوده است، خود اين مطلب که يک ملت سالۀ اخيرنيز ب
آزادی، زمام اموراقتصادی و اداری و تا حدی سياسی خود را به يک دولت 
مقتدری واگذار  نمايد، برای يک ملت با حس و اليق ، بزرگترين  بدبختی 

  .ها و شديدترين  ضربه های  التيام  ناپذيری خواهد بود
ختياراشاره و ديون و منافع او در دست هيچ وطن خواهی ميل ندارد ا

خاصه در دست کسی که تا ديروز سوِء شديد بين آنها برقرار . ديگری باشد
  .بوده و  تأثيرات گذرانده  را در ميان  يک ملت ايجاد  ساخته است

سال ١۴اين طبيعی است؛  ولی عدم بلوغ  و امتحانات اليمی که در مدت  
صه حرکاتی که بدون  فقکر و انديشه  درين زمامداری  ملت داده ايم و  خا
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سنوات اخيراز بعضی ها صادر شده، به هر زمامدار  فعالی  و به هر کسی  
داشته و ايران خراب و ... که از علم  مدنيت  و لذايذ آبادی و ارتقای بشری

بی لياقت را هم  ديده باشد، حق می دهد  که با نهايت تأسف، اذعان کند که 
ل ملی نمی تواند با آمال  فعلی و احتياجات روزمرۀ اين کشور در ايران آما

و ناچار بايستی اين ملت  آمال ملی خود را برای روزهای  –مطابقه نمايد 
روشن تری ذخيره کرده و با آمال و احتياجات روزانه  زندکی کند؛ يعنی 
 ايران مجبوراست اقرارکند که با تمام تلخی هايی که دارد، بايستی  دندان

روی جگر گذاشته، وبا يکی از دول عظيمۀ دنيا که اطمينان به صميمت و 
  .عدالت او داشته باشد، رفاقت کرده و از او در هر کاری  استمداد جويد

در اين صورت ناچار با نهايت تلخی و با اعتراف به اينکه  يک وطن 
ن پرست آزاد قادر   بر قبول چنين موادی نخواهد بود، بايستی وطن پرستا

حقيقی که بدبختی بزرگ را عدم تمدن و عمران ارضی و فقر عمومی می 
دانند اعتراف کنند که دولت ايران مجبور بود بايک دولت اجنبی طرح 
مودت و الفت افکنده و به صميمت او دلگرم شده، از او کمک می خواست و 

  .ناگزير بايستی يک قرار دادی با يک دولتی می بست
است در زمينۀ عقاليی واز روی فکر براين قرارداد  فقط، ايرادی که ممکن

  :گرفت، دو ايراد خواهد بود
  .يکی اينکه چرا دولت ايران با دولت انگليس داخل عهد مودت شد

  .ديگراينکه چرا دول ديگر را دراين قرارداد شريک ننمود
و نيزدر صورتی که اعتراف کنيم که دولت با مراعات اطراف کار و با  

می که در بيانيۀ رئيس محترم دولت ذکر شده است، صالح را مزايای  مه
درين قسم قرارداد  ديده است، آن وقت است که افکار عامه حق خواهد 

دولت از کجا  اطمينان خواهد داشت که درموقع عمل، : داشت ايراد کند که 
را پيدا ننموده و مخيّر به محو » االستيکی « مواد مزبوره حالت کشش و 

ت حکومت و آزادی مليّه نگردد، ومنابع ثروت و سرمايه ها، کليه کليۀ قدر
  در دست اجانب نيفتاده و افراد مملکت ازآن محروم نشوند؟
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اين است کليۀ اعتراضاتی که ممکن است از وجهۀ عقاليی براين قرارداد  
وارد آورده، و غيراز اين هرچه گفته شود، با عوام فريبی و دورويی ويا 

  .ی استجهالت و نگران
دولت اعتراض ] ؟[ولی بايد ديد که آيا افکاری که می خواهند به يک عمليۀ 

کنند، اوالً  قابليت اداره کردن خياالت خود را دارند، و آيا آنها آلت دست 
و آيا همان عناصری که به سفارت انگليس   -فالن آدم مغرض  نخواهند شد

اين قراردادی با شما  رفته، می گويند ما حاضريم با وجاهت تامه بهتراز
ببنديم، خواهند گذاشت که منکرين اين قرارداد بدون حس دشمنی و بدبينی، 
اعتراضات عقاليی خود را به وسيلۀ جرايد بدون  همهمه و های هوی و 

  ژالتين پرانی به دولت وارد سازند؟
  !!!افسوس  باز هم افسوس

ده شده و ابداً مانع ملتی که دو سال است اعالن انتخابات  به او دا! افسوس
قانونی در انتخاب وکال و الاقل در مطالبۀ سرعت انتخاب نداشته ومعذلک 
هنوز سی نفروکيل او در مرکز حاضرنيست، ملتی که يک مرکز رسمی 
ملی برای اعتراض و يا موافقت با اين قبيل مسائل حياتی ومماتی ندارد، 

کانه بوده ملتی که شب و روز مشغول تخيالت وهمی و حرکات کود
وهمواره آلت دست روس، انگليس، آلمان، عثمانی وغيره شده و می شود، 
به اين چنين ملتی هيچکس حق نخواهد داد که حتی ورقۀ اعتراض  خود را  

  !به يک جريده  بنويساند
با وجود اين ما به نام هواداری افکارعمومی و به نام يک حس مقدس که 

اکنون و تا هميشه محفوظ داشته ايم، به فقط برای شرافت نفس خود، آن را ت
معترضين واقعی،  اگر وجود دارند، اخطار می نمائيم که درارسال مواد 
اعتراضيۀ خود آزاد خواهند  بود و ما نيزنظريالت خودمان را بدون واهمه 

  )٢( .و بيم بازپرس ازشمارۀ آينده به سمع  هموطنان خواهيم رسانيد
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] ١٣٣٧ذيقعدۀ  ٢٠،  ٣، »س  الوزراء در اطراف بيانيۀ  رئي«  [  
 

   در اطراف  بيانيۀ   رئيس  الوزراء 
  قرار داد ها  و افکار عمومی  

  :اولين  مراسله
يادتان هست که سرمقالۀ روزجمعۀ ما، افکارمخالف را به جوالن های   

  عقالنی و طرح  دعوی دعوت نموده؟
ادارۀ  ما رسيده  اينک نخستين صوت، با يک لحن عقاليی ، که ديروز به

ولی افسوس که امضا ندارد و مثل  اين است  که نويسندۀ محترم    -است 
اين  –تصور کرده است که نمی تواند نام  خود را در زير عقيدۀ خود بنگارد 

نبايد به .  ترس است، يا مناعت؟ هرچه هست، فکری مقدس است
  .فکرکمتراز اشخاص اهميت گذشت

  !آقای مديرمحترم
آيا جای  –ۀ بلوی جهالت ازستمی، و بلوی ديکتاتوری ازسمت ديگردرميان 

شما که بازهم ذخيره شدن نان برای ملت  –خوشنودی  نخواهد بود که شما
به مردم اعالن دعوی می دهيد، و خود حقايق  - يک نوع خوشبختی   است 

  روشن را قبل از گفتن ديگران  می نويسانيد و می گوئيد؟
ونيه والتشکر، اينک من می خواهم اعتراض خودم را خيلی خوب، مع الممن 

من .به  وسيلۀ  صفحات بی غرض و معنوی روزنامۀ شما به همه بفهمانم
زيرا . فقط پيرو احساسات  خودم نيستم، اگر بوده ام حاال نمی خواهم باشم

همانطور که خودتان نوشته ايد، آمال مليّۀ ما درموقع کنونی نمی تواند با 
جای . دارها و توانايی های اجتماعی و علمی ما مطابقت نمايدعمليات و کر

افسوس است؛ ولی افسوسی که هر چه تلخ تر باز مثل گنه گنه برای اطفال  
  ...نايرۀ ميکروب های لرزاننده الزم و بايد آن را  نوشيد

من نه از اين روز بلکه از روزی که قحط الرجال و فقر علمی و فنی 
« ردم، از آن روز ها که شما در زير سر لوحۀ ايرانيان را يقين  ک

خودتان، حقايق گفتنی و  نهفتنی وطن را يکی يکی، نرم نرم »  اصالحات
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به همه می فهمانديد، يقين نمودم که ما ناچاريم  خودمان را به دامان يک 
که شايد آن  دولت هم يکی از  -»همه« دولت مقتدری افکنده والاقل از شرّ 

  .خود را فعالً نجات دهيم -باشدبوده » همه« آن 
مجتاج به تکرارموجبات لزوم جلب مستشار و لزوم . اينها صحيح است

صد باراگردر صفحات جرايد تکرار . استعانۀ فنی و  عملی از اجنبی نيستيم
باز همان است؛ فقط  روزبه روز لزوم اين مسئله زيادتر شده و در . شود

رم رعد نوشته، تراکم اشکاالت اطراف ما، همان طور که نويسندۀ  محت
ولی بايد ديد که  طريقۀ جلب مستشاراز . زيادترو بيشترمحسوس می شود

  .چه قراربوده و چطوريک دولتی می تواند ازهمسايگان کمک بخواهد
يک دفعه ملت اسالو که پس از غالغل ششصد ساله و مهاجمات غولث ها   

 ٨۶٢شدند و در سنۀ  و هون ها و احساس بيچارگی نژاد اسالو و مجبور
که در سواحل بحر » فاراک« ميالدی يک هيئت   سياسی به  مملکت 

بالتيک و از اجداد سويدی های  امروزی بوده اند، فرستاده از آنها تقاضا 
کنند که يک نفرپادشاه برای روس ها بفرستند تا ملت مزبور را اداره کردن 

س از آنجا شروع و به پادشاهی روسيه شده و ابتدای تاريخ پادشاهی رو
منتهی واز آنحا تاريخ امپراطوری روس   ابتدا ) قرن دهم ( والديميراول 

  . می گردد
يک پادشاه، ملت خود را محتاج )  ١٧٢۵ –١۶٨٢(يک وقت، مثل پترکبير 

وهمه چيز  ديده و برای رفع احتياج ملت خود مسافرت کرده، فنون جديده 
ون ملت خود و برای ايجاد وعديده کسب نموده و برای اختالط خ

عناصرفعال ترو با هوش تری درميان امت خويش، افراد وعائله هايی از 
ملت نمس و ژرمن کوچانيده، درخاک خود به نام رعيتی روس منتشرمی 

اين هم  يک قسم . نمايد و بدين طريقه احتياجات ملی خود را مرتفع می سازد
  .استمداد از خارجه است
ژاپون، وقتی  که بارقۀ  مدنيت بر آن  ملت  يا بر  قسم ديگر مثل مملکت

زعيم آن ملت تافت، معلمين و مهندسين از فرانسه و آمريکا جلب نموده  و 
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خود در سايۀ تعليمات  آنها استفاده  کرده و پس از رفع احتياج آنها را  
  .خارج  می نمايد

چند دولت از اين قسم استعانت که بگذرد، کارمعکوس می شود، يعنی يک يا 
خارجی  مصمم می شوند که يک دولتی را ايجاد سازند، يا يک دولتی را 

  .تقويت نمايند و يا در يک سرزمينی استعمار کنند
در آن مورد ديده می شود که دول کوچکی مثل بلغار، صرب، مکسيک،  

پادشاه آن از . آلبانی و غير، در سايۀ مصالح دولت معظم ايجاد می شود
عظم آن   از ملتی و فرماندهان نظامی آن از ملت ديگر دولتی و صدر ا

انتخاب شده و بدون اينکه مردم آنجا حس کنند، يک دفعه دارای دولت و 
پادشاه و قشون و پول و ادارۀ مخصوص سياسی  می شوند؛  يا اينکه به نام 
عمران و آبادی، يک مملکت نفوذ خود را برآنجا گسترده و  قيوميت خويش 

بت می کند؛ قرض می دهند؛ برای رهينۀ فروش منابع عايدی آن را برآن ثا
را استمالک يا رهن می نمايند و خود را صاحب حق نظر و حق اولويت در 
امور کشوری ولشکری آنجامی شمارند؛ بازارهای تجارتآنرا به مصنوعات 
خود انحصارمی دهند؛ منابع ثروت آن را نظر به عدم استمداد پولی و فنی 

خودشان احتصاص می دهند و شروع به غارت  يک ملت می  اهالی به
  .نمايند

اين شق اخير به اجحاف و زور وغاصبيت شبيه تراست تا به استمداد و   
در حقوق عمومی کسی نمی تواند ملزم شود که همسايۀ خود را . معاونت

علی تحقيق به صورت  خود درآورد؛ بلکه بايد دراين مواقع فرمانفرمای 
ولی . انقالب داخل کارشود وملتی  رابه سر زمين  نجات بکشاند تکامل يا 

درعرف امروزه برخالف اين رفتارمی شود و  می گويند يک خرابه مزبله 
درجوار ما بودن، ازحق حيات وآسايش ما را محروم  کردن است؛ زيرا ما 

اين فلسفه را درعرف  امروز نمی . نمی خواهيم  پهلوی مزبله زندگی کنيم
برخالف  ميل و آرزوی  يک ملت آمده و  به قول  خودشان  .  رد کردشود  

  .خانۀ   او را آباد  می کنند
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يک باراست . ولی اين آمدن هم از نقطه نظر اخالق ملت غالب فرق دارد
می آيند  برای بازی کردن يک رول سياسی بدون مالحظۀ ديگر، مثل آمدن 

رفتن انگليس به افغان يا نفوذ روس و انگليس از صد سال قبل به ايران، يا 
روس در بلغار و صرف، يا  مداخالت آلمان قبل از جنگ درعثمانی، اين 
قبيل بسط  نفوذها غالباً هدايتش از برای  اجرای مواد رقابتی و سياسی اين 
دول معظم است و هر چند سنگينی آن می تواند ملت ضعيف را از صعود 

، ولی در صورت  جديت  و درايت   مسلم ارتقاء تا دير زمانی باز دارد
زمامداران ملت مزبورمانعی هم برای اعتال تا حدی متصورنيست بلکه 
گاهی باعث ترقی ملت ضعيف هم می شود، مثل اينکه ترقی بلغارو صرب 
وعثمانی از منظورات سياسيۀ روس، اتريش و آلمان محسوس شده بود؛ ولی 

به آمال ملل خود نايل  شوند و باالخره اين چنين مللی خيلی مشکل است که 
  .عاقبت درديگ هاضمۀ ملت متمدن تر و قوی تر ذوب می شوند

  ...بار ديگر می آيند برای خانه آبادان کردن و ارتقا دادن و پدری نمودن
دراين صورت يعنی درصورت آمدن، باز سه شق خواهد داشت و اين سه   

  .شق به نسبت طرز عمل و مدنيت ملت قوی فرق می کند
. روس، دراغتصاب واختالفات خود می خواست ملت مغلوبه را روسی کند

  .آلمان، هم در زمينۀ استعمارات خود همين نظريه را داشت
فرانسه می خواهد آباد کند وادبيات خود را در مغزملت مغلوب جای دهد و 

  .مال التجارۀ  خود را در آنجا بفرووشد 
اول پول و ثروت يک ملت را به  انگليس هيچ نمی خواهد، فقط می خواهد  

  .خودش  اختصاص دهد
ديگ هاضمۀ روس آنقدرقوی نبود، زيرا در ظرف صد سال نتوانست قفقاز 
را و در ظرف هفتاد سال ترکستان را روس کند ؛ ولی اگرطول می کشيد، 

باالخره ملل   مزبوره را مثل اهالی قازان و قسمتی از تاتارها و لزگی ها  
  .می نمود درمدنيت روس حل

ديگ هاضمۀ  آلمان به قدری  قوی  و مدنيت تيوتان به اندازه يا  پر  
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حرارت  و نفاذ و قادربود که اگربه يک سر زمينی پنجه فرو می برد، اولين 
منظوراو آلمانی کردن  زبان، لباس، عادات، اخالق و باالخره عقايد ملت 

  .ان تاب نمی آوردمزبوربود و هيچ  قشرسختی در  برابرهاضمۀ مدنی تيوت
ادبيات فرانسه قبل از آمدن . فرانسه با مناعت ترو سنگين تر حرکت می کرد

مدنيت التين آنقدرها نفاذ وقوی نبود که بتواند به زودی . اوهمه جا می آمد
. ذوب نمايد  -يعنی روی او را   -يک ملت اجنبی را التن  کند و او را 

  .شاهدی استطرز حاالت اهالی تونس و الحزاير خوب 
ولی ملت انگليس و مدنيت انگلو ساکسون ابداً  شبيه به رفقای خود نبوده  و 

  . نيست
همانطورکه درطرزتربيت و تعليم با سايرمدنيتها فرق  دارد، در طريقۀ  
ذوب کردن و فرو برو بردن هم فرق عجيبی در بين تمدن انگلو ساکسون و 

  .تيوتان والتن و اسالو  موجود است
ابداً اصرار ندارد بلکه ميل هم ندارد که ملت مربوطه را داخل جادۀ  انگليس

. او هيچ کاری به کار اخالق، عادات و ادبيات يک ملت ندارد. تمدن کند 
ً لـله و دايۀ مردم دنيا نمی داند همان طورکه يک تاجر . خودش را وجدانا

ارد، بزرگ محتاج نيست تمام  کارگران و مستخدمين خود را به مکتب بگذ
همانطور هم انگليس ميل ندارد هندی ها، کانادايی ها و اهالی بين النهرين را 

  .به طرف انقالب علمی و فنی وبه سمت کمدنيت با زور  براند
سال شاگردی هندوستان در تجارتخانۀ  ٣١٩تعجب نمی کنيد که پس از

ی بريتانيا، هنوز  مثل اين است که هندی ها از مکاتب عهد اکبر شاه بابر
بيرون آمدند؟  نه خودشان خواسته اند ونه ارباب آنها به آنها اجازه داده است 
که الاقل يک اونيورسيته  درسرتاسرهندوستان دايرشود؛ يا تعليم اجباری 
درهندوستان براقرارگردد؛ يا القل سالی عده ای از جوانان به پول دولت در 

ی و کشوری داخل مشاغل لندن رفته درس بخوانند؛ يا در مقامات عاليۀ ادار
سياست استعماری انگليس را به اين کلمه  به خوبی می توان . عمده شوند
انگليس به خاک می پردازد نه به نفوس و تمدن انگلو  ساکسن : تفسيرکرد
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همان قدر که عالی مقام و بزرگوار ومقتدراست، همان قدر هم بخيل و با 
  !نخوت وبی اعتنا است

ن که به طور اغراق می گفت و می ترسيد که عوام به قول يکی از سياسيو
من ميل دارم که آمدن انگليس از وجهۀ پرورش و « سخن او را بشنوند، 

هر منفعتی هم که دلش می . تربيۀ نفوس وعقول آمده، ايران استعمار نمايد
خواهد از خاک ما بردارد؛  ولی ميل  ندارم  صنعت و تحارت انگليس از 

کتساب آمده ، فايده  بردارد و اثری  از مدنيت و علم  و وجهۀ آبادی خاک و ا
  ».فنون خود به صاحبان اراضی بر جای نگذارد

درهندوستان که خزينۀ ثروت جهان است، يک وجب زمين بيکار و غيرآباد  
ثروت مثل باران که از هوا . را آهن همه جای هند را گرفته. باقی  نمانده

ه هوا می جهد؛ ولی هندی ابداًبه انگليسی بريزد، درآنجا همان طوراززمين ب
انگليسی   در عمارت ييالقی می خوابد و هندی  در روی  تخته . شبيه نيست

های جلو مغازه ها و قفسه های ديوار اطاق ها؛  در صورتی که هندوستان 
  ...به قدری آباد شده است  که می خواهد  ورم  کند و بترکد

* *  *  
من می دانم که اخالق ما در . ه ايران بايد آباد شودمن می دانم ک! آقای مدير

تحت فشار  چندين سالۀ استبداد سالطين قاجاريه و استبداد اجانب به قدری 
فاسد شده  بی علمی به اندازه ايست که نمی توانيم  به زودی خودمان را قابل 

من می دانم که ناچاريم از يک دولت .  همسرعظما و بزرگان دنيا قرار دهيم
اجنبی استمداد جوييم؛  ولی ميل ندارم  يک دولت اجنبی بيايد و ما را عمران 
بخشد؛  بلکه ميل دارم ماد دست به طرف او دراز  کرده، از او کمک 

  .بطلبيم
من يقين دارم اگر بين ما و انگليس ها صميميت موجود بوده و اگر آنها 

ر مدنيت انگليس ايران را برای حفظ سرحدات هندوستان الزم  داشتند و اگ
می خواست اشعه های   طاليی و مقدس خود را بر خاک ما وبر صفحۀ 

  .دماغ های ما و عقول و هوس ما بتابد، آن روز، روز سعادت ما بود
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ولی افسوس، بازهم افسوس که مواد مقرره که می نويسد وترجمۀ قرارنامه 
اسات من بين   دولتين است، به من يک نفرايرانی بيچاره که ابداً احس

دامنگيرفکرمن نيست، گواهی نمی دهد که بتوان با اين ترتيب ايران را به 
زودی آباد ساخت، بلکه يک آب خواهد بود برای اينکه تا سال های ديگرهم 

روزمرۀ ] ؟[به همين حال فالکت باقی مانده وجيره خوارخوان گردی های 
لی ذره ای از انگلستان شده ومنابع ثروت آن مثل نفت استخراج  شده، و

فوايد آن نصيب زارع اهوازی نشود، و در پهلوی فورانهای ثروت و 
موجهای طال و آهن و بنزين، رعيت  ايران باز هم گرسنه و لخت مانده ، 

  .فقط  جيب خوانين  و گردن کسان محلی پر شود
آياقرض کلی به ما داده کمی شود؛  مستشاران مطيع به ما می دهند؛  

و نيز معلوم هم قول صريح و اعالن عاجلی می هند؟    درمسئلۀ راه آهن
نيست که اگر بخواهند همين  مواد ناقص را هم کش داده و يک ديکتاتوری 

فقرای ايران ايجاد کند، کيست  . نظامی يا مالياتی در روی سينۀ زارعين  و
  که جلوگيری  نمايد؟

مبهم  در حقيقت من ازعمران صوری ايران هم با اين  مواد ناقص و 
مأيوسم؛  چه رسد  به عمران فکری و عقلی که هزاران فرسنگ آن را از 

من با اصالح اداری اميدوارهستم، به شرطی که . اين ملت دور می بينم 
مأمورين انگليس آلت دست ايرانيان  مغرض نشوند و يا خود در صدد انتقام  

قی در سايۀ کشيدن بر نيايند؛ ولی به اصالح فکری و  سيويليزاسيون اخال
  .اين نيات و قراردادها ابداً  اميدوارنخواهم  شد

  امضاء محفوظ 
* * *  

مقال فوق از يک فکر بکر وآزاد  و ورزش کرده ايست؛ ولی ما تصورمی 
و ضمناً هم . کنيم زمينۀ کار آنطورها باشد که نويسندۀ محترم تصورنموده اند

اخيراً  اکتساب  کرده  معلوماتی در اطراف منقدات و نظريات فوق داريم که
  .ايم و شايد توضيح آنها درآتيه   قدری در معلومات ما بسط  و توسعه دهد
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همان طور که در شمارۀ  گذشته متذکر شده ايم، آمال مليّه و آرزوهای 
وجدانی، ملی به هيچ  يک نفرايرانی حق نمی دهد که راضی شود ديگری 

به وطرز سطحی و موقتی هم  ولو  - در ايران مساعد کارها و دخيل درامور
ولی آن را  هم نمی توان انکار کرد که جريان . واقع گردد -که بوده باشد

اموردری سنوات اخيربه طوری بوده است که هر ايرانی را از زندکی 
سيرکرده وعقيدۀ هوادارحکومت مشت و قدرت مرکزی ايحاد امنيت و 

  .عدالت شده اند
ای ما باقی نمانده، مگربه نتيجۀ مجلس صلح امروز بدبختانه ابداً اميدی بر  

ومتأسفانه رفتاروکردار همان قائدين در مرکز  –و اقدامات قائدين عدالت نما
عدالت جهان، طوری   است که باز هم افکار می روند که ازآنجا هم مأيوس 

: شوند و درحال حاضرجز دو عقيده نمی تواند احساسات را تسکين بخشد
قالبات فرضی و  احتمالی دنيا که معلوم نيست، يکی دل بستن به اتن

درصورت وقوع، تا چه حد برای ما مضارش محسوس  خواهد بود؛ و 
ديگرتسليم شدن در برابر قضايايی که يکی از آنها را رئيس قبلی دولت به 
قول خود تنها با فکر و اراده و خرد شخصی و بدون شوربا ديگری ايجاد 

معرض نشر در آورده است و تنها  فرقی که  نموده و برای اطالع عامه به
با سايرين دارد، اين است که ديگران آنقدر کار نمی کردند که طبيعت خود 
به وظايف خود عمل می کرد؛   يا کارهايی می کردند  که بعد از مدت ها  

ولی رئيس دولت  نخواسته است اين دفعه هم منتظر . مردم مطلع می شدند 
و قبل ازآنکه طبيعت تدبيری    در اصالحات بينديشد، امرطبعيت شده باشد، 

  .دولت مقدم  شده و قضايايی را ايجاد   ساخته است
حاال بايد ديد ملت ايران تا چه حد خود را برای مقابله با قضايای فرضی   

واحتمالی  يا قضايای موجوده ، حاضر ساخته و چگونه بين اين دو موضوع  
  )٣( .قضاوت خواهد نمود
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   :مآخذ و توضيحات ◀
  : پی نوشت ها 

  
به » ايران و انگليس  ١٩١٩آمال ايرانيان از کنفرانس صلح پاريس تا قراداد «  - ١

  ۴۵٧ -۴٧٣ص  ١٣٩٢ –نشر شيرازه   –کوشش کاوه بيات و رضا آذری شهرضايی 

   ١، ص  ١٢٩٨اسد  ١٩/  ١٣٣٧ذيقعدۀ  ١۴، دوشنبه  ۴٩۴روزنامۀ ايران ، ش   -١

  ١، ص  ١٢٩٨اسد  ٢٣/  ١٣٣٧ذيقعدۀ  ١٧، جمعه  ۴٩٧روزنامۀ ايران ، ش   -٢

   ٢و  ١، ص  ١٢٩٨اسد  ٢۵/  ١٣٣٧ذيقعدۀ  ٢٠، يکشنبه  ۴٩٨روزنامۀ ايران ، ش  -٣

  
 وقرارداد وثوق الدوله «در مقاله ای تحت عنوان   ونيهما ليناصر تکمدکتر  ◀

جنگ  افتني انيپا یپ هم زمان که در«: می نويسد» دکتر مصدق یريموضع گ
 ريبه شرح ز یأتيهم ه رانيا از شده بود، ليتشک یکنفرانس صلح ورسا ،یجهان

 :اعزام شدند وارده، یجبران خسار تها یجهت شرکت درآن مجمع و تقاضا
 أتيه سيير یمسعود انصار خانيقل یالممالک عل مشاور -
 زيتم یعال وانيد سيير یذکا ءالملک فروغ یدمحمعل -
 سابق فوائد عامه و تجارت ريالوزاره وز نيعالء مع نيحس -
  
 وزارت خارجه نهيکاب سييالممالک، ر انتظا م ديخان عم دابوالقاسميس -
 هيمستشار وزارت عدل یفرانسو یپرن وادلفيمس -
 یخان انصار نيعبدالحس زا ريم-
شرکت در کنفرانس را ارائه  یتقاضا سيمزبور پس از ورود به پار أتيه

ً ب رانيکه ا نيبه عنوان ا انگلستان دولت«اما کردند  طرف بوده و در  یرسما
بتواند در کنفرانس صلح شرکت کند، با  تا نداشته است یجنگ شرکت عمل

خواست  ران،يا یاعزام أتيه با آ نکه » . مخالفت کرد رانيا أتيه رفتنيپذ
تباً در ک »يیقضا و یاسيس ،یدار اقتصاد شهيمفصل و ر(خود را  یخيتار یهها
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 از هم کايشرکت کنندگان در کنفرانس رساندند و دولت امر یبه آگاه یجزوه ا
   :دفاع کرد اما رانيا یخواسته ها

دولت  یبه تقاضاها یاثر مخالفت دولت انگلستان کنفرانس صلح ورسا در«
از  ديو شا ديهم آنطور که با ريوز و قالدوله نخست اثر نداد و وث بيترت رانيا
با شکست مواجه شد و به  ئتيه نيلذا ا. نکرد یبانيپشت رانيا یدگنينما ئتيه
در  رانيا ندگانيانگلستان با شرکت نما مخالفت یعلت اصل. مراجعت نمود رانيا

با وثوق الدوله مشغول مذاکره  محرمانه بود که به طور یکنفرانس صلح قرارداد
  ».رفت یم شمار به رانياش بودند و به منزله خاتمه استقالل ا هيو ته

  
 - » دکتر مصدق یريموضع گ وقرارداد وثوق الدوله « ونيهما ليناصر تکم* 

صص  –١٣٩٣ بهشتيارد و نيفرورد، ٩٩ شماره،پانزدهم سال، بخارا نشريه 
٣٣۵ - ٣٣۴  
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  هشتم فصل
       ذکاءالملک  فروغی علی دمحم  مقاالت

  
   ١٩١٩ در رانيا

      , یفروغ یدمحمعل   
 رانيوجود داشتن ا. کند تا وجودش اثر مترتب شود دايوجود پ ديبا نرايا

 ليولو قل یاست که جماعت نيوجود افکار عامه بسته ا. افکار عامه است وجود 
   .مملکت کار بکنند و متفق باشند ريدر خ یغرض یب یاز رو باشند، 

  .افسوس، بس که گفتم زبان من فرسود اما
ً در چند یقيوروشن کننده حقا تيبا اهمارياست بس یمکتوب  بارۀ  مخصوصا

 یرانيا که مطلوب  کيسخت وتار ۀدرآن دور رانيووضع ناگوارا ١٩١٩قرارداد
 .است )الملک  ذکاء( یفروغ یمکتوب به قلم مرحوم دمحمعل نيا. ستينبوده ون

خطاب به  ) الظاهر یعل( یميحک ميتوسط مرحوم ابراه مکتوب را نيا یفروغ
وقت عضو  او در آن . نوشته است سيدر آن عصر، از پار ”شيدوستان خو“
که بتواند در  به منظور آن  ،یمشاورالممالک انصار استيبود که به ر یأتيه

  .نکرد حاصل  قيتوف یکنفرانس صلح شرکت کند به اروپا رفته بود ول
 ميابراه از منسوبان مرحوم  یميحک زيپرو یمکتوب متعلق است به آقا نيا اصل

 نيطبع ا . شد هيعبدهللا انتظام عکس از آن ته یبه لطف جناب آقا الملک؛ ميحک
 یکياست و   یروشن مرحوم فروغ ۀديو عق یاسيس نشيب یايمکتوب ضمناً گو
قضاوت نشده  او  قکه هنوز درست در ح یشناساندن شخص یاز اسناد مهم برا

  .است
  )افشار رجيا( 
 ***  
مطالب   نيانتشار ا. سمينو یم قيوستان صداطالع خاطر د یمشروحه را برا نيا

نوشته شده،  که معلوم نشود از طرف ما  یبهتر، اما به طور شتريالبته هر چه ب
که ] بود[  و الزم  یهر گاه مقتض. سفارش کنم ستيالزم ن اطياحت تيو رعا
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 ديخاطر با  نانياطم صولرجال هم مطلع شوند و بخوانند البته بعد از ح یبعض
  .ديايلطمه وارد ن نجايما در ا اتيبه عملبشود که 

 ليم ام با کمال  اخباربه طهران نداشته دنيرسان یبرا یمطمئن ۀليتاکنون وس چون
اعتمادالسلطنه  پسر  خان یدوهفته قبل عبدالعل. ام که بود موفق نشده یوضرورت

 ميا کرده نجايدر ا که  یاتينبود شرح عمل اطياحت یبود اگر چه مقتض رانيعازم ا
مختار  ريتوسط وز به  اتيعمل نيبه ا علقاسناد مت یمقدار شود یبدهم مفصل م

آن چه ممکن بود و   ميگو یقدر م نيهم. به وزارت خارجه فرستاده خواهد شد
رفقا . ميکرد ميشده باش خارج  اطيبدون آن که از جاده حزم و احت ديرس یعقل ما م

ً کس یعنيهمه خوب بودند،  هللا نيو ب ینيهم ب و رفتار مخالف  انتيخ  یمسلما
 Inertie . بود اليکم خ و  حال یب یمشاورالممالک قدر. مملکت نکرد تمصلح

apathic  رزايم. ميگرفت یبه کارمريتدب ناچار او را به . درمزاجش غا لب است 
. است، اما کارکن و دلسوز است و ساده لوح و کم فکر  تجربه یب خان نيحس

 یا چهار نفربه اندازه ما یبار. است خوب  ثيهم رفته از هرح یالملک رو انتظام
برحسب ظاهر  ميا که تا کنون گرفته  یا جهياما نت م،يکه ممکن بود تالش کرد

 اديکه به صورت ظاهر ز یا جهينت نيا ندارم که بعد از  نيقيو  ستين اديچندان ز
 جهينت یمسافرت ب نيا یرآدم منصفهو  من  ۀدياما در باطن به عق. ميريباشد بگ

ً يقي. نبوده بدون کشمکش و خون دل از اثر مجمع ملل در رانيداخل شدن ا نا
فقره  نيدولت بتواند از ا نيانشاءهللا بعد از ا . است سيدر پار ئتيه نيوجود ا

مجمع  یخوب برا ندگانينما ديحال با. است یبزرگ  جهياستفاده کند و اگر بداند نت
  .کرد نيملل مع

ندارم   گريام و نسخه د اوراق رابه عجله نوشته و مسوده نکرده نيا(شتهگذ نيا از
 یشارالتان آن که هو هو و  نيدر ع م،يکرد یليسروصدا خ) ديآن را حفظ کن نيع

و قوم  رانيا بلکه غالباً متذکر وجود  خبرند یب رانيعموماً از ا ها یفرنگ. مينکرد
از  یمعرف بد مظهر و  کنم یگمان مو  ميکرد را شانيجلب توجه ا. ستندين یرانيا
که  ميا کرده یليخ باشد  ديمملکت مف یکه برا یاقدامات خصوص. مينبود رانيا

مراجعت به طهران  در  ميگرفت جهيواگر انشاءهللا نت ستيالزم ن نجايشرح آن در ا
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 انخودم تيبه مأمور است که راجع  یمطلب انيفعالً مقصودم ب. خواهم کرد انيب
در . ميمند باش گله یليخ که  ميدولت حق دار ئتياز ه. باشد یم یکيلتو مسائل پ

 در که دولت را یکه اقدام ديرس الوزرا سياز رئ یتلگراف سيبدوورود ما به پار
هم  ما چون مطلب مجمل بود. برسد به شما یتاخبرثانو ديکند ننمائ یداخل درتعهد
 ديچه با ميو ندانست ميماند فيتکل یب یبکل  ميودب خبر یازطهران ب چهل روزبود
 ست؟يچ گفت، و مقصود  ديکرد، و چه با

و   ستين یبعد معلوم شد که خبر. شکل تلف شد نيدوازده روز اقامت ما به ا ده
 ميداد  بيترت حيو لوا ميمشغول شد. ميکن بيتعق ميرا که داشت یهمان مقاصد ديبا

 ئتيه ۀلسدر طهران در ج. ميپرداخت نيو به مالقات رجال و متنفذ
ً گفتگو و مباحثه از استخدام مستخدم وزرا  و استعانت از  یجخار نيمخصوصا
ً يصر الوزرا سيدولت و شخص رئ ئتيو ه ميکرده بود یخارج دول  به ما  حا
و مخصوصاً گفتگو  ميمقصود برآئ نيدر صدد حصول ا سيدادند که در پار امر 
مستخدمين   را که اهم یوصاحب منصبان نظام هيمال نيکه مستخدم نيازا شد 

 هيمال  ايکه آ نيبود از ا ديو فقط ترد ميکناستخدام  کاياز فرانسه و آمر ديبا هستند
 الوزرا سيرئ  انيآقا ليتما. بر عکس ايو صاحب منصب ازفرانسه باشد  کايازآمر

باشد،  کايآمر از فرانسه و صاحب منصب از  هيبود که مال نيدولت ا ئتيو ه
گفتند آنجا بهتر  نمودند و  سيرا موکول به مطالعات در پار یقطع ميتصم یول
 سيکه ما به پار  یوقت نيعالوه بر ا. خواهد شد که کدام قسم اقتضا دارد لوممع
و لندن  سيپار مختار  یبه وزرا الوزرا سياز رئ یقبالً تلگراف ميديد ميديرس
حاضر است به ما  ازه چه اند کايآمر دينيبب ديکن قياند که تحق و سئوال کرده دهيرس

  .مساعدت کند
 م،يبود که از تهران همراه خود آورده بود یافکار ديتلگراف هم مؤ نيا

کردند  تيما حکا یدر همان جلسه برا الوزرا سيرئ یکه آقا نيا مهيضم به 
دوباره شوستر  ديباش ليبه ما گفته است حاال اگر ما سيمختار انگل ريوز که 
 ها یکائيم که با آمريخود دانست فيحال تکل نيپس با ا. تسين یمانع دياوريب را 
که  نينظر به ا هيو کل ميآنها را بفهم ۀديوارد مذاکره شده عق ها یفرانسو و 
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محکم  کايکه روابط را با آمر ميدانست یدولت و ملت خودمان را مشتاق م  ئتيه
ما در ) ١(رشارژ داف خان یقل یعل. ميرا با آنها گذاشت تيبه حکم یبنا کنند 

 کيداشت  ها یکائيکه با آمر یبود نظر به ارتباط دهآم سيکه به پار  کايآمر
در  کايکه از آمر یو اکثر رجال مهم کايآمر ۀامور خارج ريکرده وز  یمهمان

نطق  یدر آن مهمان کايآمر ۀامور خارج ريبودند دعوت نمود و وز فرانسه 
و دولت  یجمهور سيدت رئمساع حيصر ۀوعد قتيکرده در حق یخوب  اريبس

 یخصوص یها که با آنها مالقات یهائ یکائيما داد و تمام آمر بهرا   کايآمر
ما  فيطور به ما قوت قلب دادند و اظهار مساعدت نمودند، و ک نيهم  ميکرد

 یاطياحت یکه ب ديرس یتلگراف الوزرا سيرئ یمرتبه از آقا کيشده بود که  کوک 
 یو ما را به مشکالت ديندازيلکت را به مخاطره نو مم دينکن یمباالت یب و 
  .ديشوستر واقع شد مبتال نساز ۀآنچه در واقع  رينظ

موقع  هر رد. ميمنتظردستورالعمل شد ميخود نشست یسرجا. ودل ما سردشد دست
تقاضا و   یدر پ یو پ م،يامور کنفرانس و دول مطلع ساخت انيدولت را از جر

  :که ميالتماس کرد
 یدولت را برا کيتيو پل ديمسبوق کن رانيم از اوضاع طهران و ارا ه ما

دادن ما  حهيال. ميبکن ديکه چه با ديکن نيما را مع فيو تکل ديروشن ساز ما 
دنبال کردن کار . دنبال کرد ديکار را با. کنفرانس و تقاضا کردن ثمر ندارد به 
به  م،ييچه بگو ميدانممکن است که ما ب یمذاکرات بعمل آوردن در صورت و 

 م؟يياگر مقاصد دولت را در اصالح امور از ما بپرسند چه بگو. ميکن هيتک کجا 
 نيکه منکر ا یاعانت کند در صورت ديبا یخارج یشما را قوا نديبگو اگر 

کرد چرا  ديبا یهر کار یوانگه م؟يچه جواب بده ميبشو ميتوان ینم مطلب 
آخر  ،یا هيعرض لح یاتياظهار ح. ميل هستمشغو ام مييبگو ميما بتوان تا  ديکن ینم

 روانيو انوش وشيمملکت دار رانيمغلطه کرد و گفت ا توان یکه نم همه را 
 ليتحو ريو خواجه نص یالملک و فردوس چند مرتبه بوزرجمهر و نظام من . است

  .چقدر شعر بخوانم و عرفان ببافم. بدهم مردم 
و و  ميشو کينزد ها سينگلبا ا ميکرد یهر چه سع گرياز طرف د خالصه
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 ميمشغول مذاکرات هست رانيگفتند ما در طهران با دولت ا ميرا رام کن آنها 
خودمان به  م،ياقدامات کن ميدر لندن خواست. شود یحاصل م جهينت بيعنقر و 

س کار خود را يبه توسط دولت انگل ديبا اي رانيگفتند دولت ا ميبرو لندن 
همه به  نيو ا شود، یجمع هر دو نم. راجعه کندبه کنفرانس م ايدهد  صورت 

  .اوضاع طهران بود اتکاء 
مطلع  ما را  ديکن یم ها سيکه شما چه مذاکرات با انگل ميطهران مراجعه کرد به
کار  گريکدي به موافقت  ديطهران با ئتيبا ه سيپار ئتيو در هر صورت ه ديکن

که ما از  گذرد یم شش ماه  که امروز که نيو حاصل کالم ا د،ينرس یکنند جواب
از اوضاع  یبه کل  ميهست سيپنج ماه است در پار بيآمده و قر رونيطهران ب

 یا جهيو نت کنند یم اند  و  کرده سيکه با انگل یدولت و مذاکرات کيمملکت و پلت
 کيو  مياطالع یب دارند  یکه در امور خارج یو مسلک رنديبگ خواهند یکه م

ً نه تلو ق،يرائه طرکلمه دستورالعمل و ا ً نه تلگرافاً، نه  نه  حاً،ينه صراحتا کتبا
ً يمستق ما به  یها تلگراف که در جواب  نيا یحت. دهينه به واسطه به ما نرس ما

استعفا  ده،ينرس دو تلگراف  الوزرا سيسه ماه است از رئ. گذرانند یسکوت م
پول  ميخور یم  هيو نس ميپول معطل یدو ماه است برا. کنند یقبول نم ميکن یم
  .فرستند ینم
 سيپار که ازتلگرافات طهران واطالعات حاصله ازوزارت امور خارجه  یزيچ

اوضاع   ها سياست که انگل نيا ميا استنباط کرده رهيو غ ها سيانگل یها و حرف
از  رانيا داده شود که مملکت  یباتياند که ترت طهران را مساعد و مغتنم شمرده

و  ايدن چون اوضاع . شددست خودشان با ريز یاقتصاد و یاسيامور س ثيح
ً يآورده که صر شيپ یطور سيما در پار یاهوهايه ظاهر  و بر حسب  حا
وادار کنند  را  ها یرانيا خواهند یم ديرا به ما واگذار کن رانيا نديبگو توانند ینم

قصود در م نيا هستند که  دواريکه خودشان امور خود را به آنها واگذار کنند و ام
دارند  یاست، و سع مقصود  نيمخل ا سيوجود ما در پار و رديطهران انجام بگ

به مقصود نائل شده  آنها  ميريبگ جهيو نت ميبکن یکار ميقبل از آن که ما بتوان
 یاقدام ترسد یم اياست،   ميو تسل] کند یم[ نيتمک یبکل ايهم  رانيدولت ا. باشند
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  .ديچه بگو داند ینم نگاه داشته و هم  یفيتکل یبکند و خود را در عالم ب
 ً چون  که  م،يفقره را اطالع دار نيهم در کار است و ا یشخص یها عداوت ضمنا

از  ميريبگ  هياز فرانسه مستخدم مال ميخواه یکه ما م کردند یتصور م ها سيانگل
به  هيمال نيمستخدم خواهش کرده بودند که از دادن  یبطور خصوص ها یفرانسو

در  توانند یکه نم دارند  یفتارگر یهم به قدر ها یفرانسو. امتناع کنند انريا
که  شود یظاهر م  رانيکه از ا یحال یمقاومت کنند، خاصه با ب ها سيمقابل انگل
هم  نياستخدام معلم است که در باب  نيمزه در ا. ديآ یهم در نم شياقالً صدا
] صادر[ نياستخدام معلم  ۀاجاز چه شد که باالخره دانم یو نم کردند یاشکال م

  .شود یم چه  مينيتا بب ميا کار شده نيمشغول ا الو حا ديگرد
جهت   نياست و به هم یعينسبت به ما طب ها یسيانگل یمهر یمسطورات فوق ب با

 مين که رجال آنها نشان دادند روزنامجات  یاز بدو ورود ما عالوه بر برودت
 یگاه . استهزا کردند ینوشته گاه زيآم لفتمقاالت مخا مسيط لياز قب یرسم
کار  یابتدا اما ما از . خواستند دماغ ما را بسوزانند و بمالند یو به طور کل ديتهد

 ميکنفرانس نوشت  یکه برا یحيدر لوا. ميبهانه بدست آنها بده ديکه نبا ميملتفت بود
ضا داشت که در اقت بلکه هر جا . مينکرد ها سياز انگل یتيگونه شکوه و شکا چيه

قبل لرد کرزن که  یچند باالخره  م،يکه داد يیها و کنفرانس ميروزنامجات نوشت
مشاورالممالک را . آمد سيپار است به  سيانگل يیايآس کيجنبان پلت سلسله روزام

 کياو  کنيل. مالقات کرد یتقاضا به او نوشته  یمؤدب گرم یليکاغذ خ ميواداشت
  .نشد و مالقات واقع نماند  سيدر پار شتريروز ب

ه و روزنام طلب یآزاد یها سيکه خود انگل یذاتيرفتار ما و تنف نيا خالصه
و  دنديخجالت کش ايکرد که گو یفرانسه به آنها کردند عاقبت کار جات 

ً يداد و تقر یلحن رييتغ مسيط ۀروزنام  راً ياخ اما . کرد ارياخت زيآم زبان تملق با
 کيهم  نيا. بشود کنم یحن ظاهر نشده گمان هم نمل نييتع نياز ا یعمل  ۀجينت

 نيا. اغفال ما و امرار وقت یاندازه برا کيحفظ ادب و نزاکت است و  اندازه 
  :قرار است نيامور از ا انياما ظاهر کارها و جر. حال ما قتيحق بود 

انصاف  قشنگ حق وعدالت و مساوات و  نيصلح از بدو انعقاد آن عناو کنفرانس
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فرانسه و  و  سيانگل ۀر گذاشته، دول کوچک را عقب زده، دول معظمرا کنا
مصلحت و  کارها را بدست خود گرفته، هرطورخواستند موافق  کايآمر

االن که  کرد یم ها تصادم  که چون طمع نيمنتها ا. دادند یباتيخود ترت یهوسناک
ً يتقر گذرد یشش ماه م . هستند یضنارا ملل  ۀاند و هم صورت نداده یکار چيه با

 گريکه چند سال د بکنند  یاست که کار نيتمام حواسشان مصروف ا ها یفرانسو
که جنگ ما را خانه   زنند یآلمان نتواند از آنها انتقام بکشد و فعالً به سر خود م

در اروپا ندارند مستر  یمنافع که  ها يیکايآمر. ميبکن یخراب کرده چطور زندگان
 سريخود را حفظ کند آن هم م  ۀگان اصول چهارده که کند یدست و پا م لسونيو
هم به  ها يیکاياز آمر یاريبس که دول اروپا طماعند و  نيا ۀبه واسط شود ینم

با او  رهيجهل و غ اي گرياغراض د  ايجمهور  سيبا رئ یشخص تيضد ۀواسط
  .کنند یمخالفت م

 ايارند در آسموقع را مغتنم شمرده چون در اروپا چندان غرض ند ها ی سيانگل
ً يتقر. کنند یخود را بدون سروصدا حاصل م تمام مقاصد قايآفر  و  یها یکلن تمام  با

بود که فعالً   یهم فقط دولت روس مدع ايدر آس. ضبط کردند قايآلمان را در آفر
را هم ببلعند،   ايتمام آس خواهند یکه م ستا نيا. شده یخال دانيرفته و م انياز م

 یصدا کيبلژ اوقات  یگاه. خواهند یرا که م نياز ژاپن و چ ريغ یايالاقل آس
 یکس. ديمن بده آلمان را به  یفالن قسمت از کلن ديگو یبلند کرده و م یفيضع
 نديگو یدرآورده وم سرگريد یفشارها ريز از یگاه ها یفرانسو. کند ینم يیاعتنا

حجاز  ريکردن امروکش  و  سهيمتعلق به ما بشود، آن را هم به دس هيبنا بود سور
 حيصح دهيفا ميکن ینگاه م باالخره و فعالً باز هرچه . کنند یم شيبرا یفکر کي

  .برده است سيرا انگل
بگذارد  روزگار  بد چشم .اند بزرگ اوازپادرآمده یها یشده مدع فيضع ايدن تمام

 ريسابقاً ز افغانستان را که : ديريرا در نظر بگ یغرب یايآس ۀنقش. کار تمام است
در صدد  دست خودشان بود حاال تعرضات او را به هندوستان بهانه قرار داده 

 یکه مدع  ستين هيروس گريد رايز رند،يآن را در چنگ بگ یهستند که بدرست
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ً يقيدر ترکستان . باشد ودراروپا   مياطالع ندار نجاياما ما ا. مشغول کار هستند نا
ً را ک نيالنهر نيب. ستيبه فکر ترکستان ن یکس کردستان  .متصرف شده اند ه حقا

ها نوشته  قبل روزنامه چند روز . نيالنهر نيب يۀاست وهمسا صاحب یکه ب یعثمان
 یريدر صدد جلوگ سيانگل و دولت  کنند یمخالفت م سيبا انگل یبودند اکراد شمال

و  نيحس ريعربستان با ام استقالل  یمعن. عربستان را که استقالل دادند. است
 یدولت فرانسه مدع. ستيچ هستند معلوم است  سيانگل خور رهيکه ج صليرفيام

اند که آنجا را  را وادار کرده  صليرفيدر آورده ام یآن هم باز یبود برا هيسور
  .جزو عربستان و مستقل اعالن کند

دست   ريز ديبشود که با تواند یمنکر نم یکه متصل به مصر است و کس نيفلسط
 هيته نهيزم و  کند یهست کار م سيهم که فعالً قشون انگلدر قفقاز . باشد سيانگل

ارمنستان  . و ارمنستان و گرجستان ريصغ یايآس ماند یم یفقط باق. دينما یم
دولت   یسرپرست دشانکه آنها خو نيا ۀکارش مشکل است به واسط یقدر

  .کنند یکار م کايآمر یحصول سرپرست یرا طالبند و برا یمعظم
 سهيدس و  لهيارمنستان وگرجستان هم خدابزرگ است ودست ح یهر حال برا در

باب  در . گردد یو مقصود حاصل م شود یدرست م یشکل کيآخر به . دراز
روزها   نياسالمبول ا ۀبماند و مسئل یعثمان یبرا ديآنچه با یعني ريصغ یايآس

ن به حس قدر هست که  نيا. چه شود ميدان یمشغول مذاکره خواهند شد و هنوز نم
و احتمال  در آنجا دست نداشته باشد  یگرياند که دولت د کرده یکار ايگو ريتدب
اسالمبول در  مستقل و  یاعظم اقتضا کند که عثمان یايتانيکه مصالح بر رود یم

  .بماند یدست عثمان
تمام  فعالً . نزدم چون حالش بر خودمان معلوم است یحرف انيم نيدر ا رانيا از

کار را   نيا. است شيمصروف عقد مصالحه با آلمان و اطر نجايحواس ما در ا
هنوز حل  مسائل مهمه . مشغول انجام هستند یتيکفا یمعظمه با کمال ب ۀدول اربع

امضا نکرد  اگر . نه ايکرد  اهددولت آلمان صلح را امضاء خو ستينشده معلوم ن
  .شود یباز کشمکش شروع م
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 ستندين  یها راض ها از دولت ملت. ستيممالک اروپا هم خوب ن ۀاوضاع داخل اما
است  االن چند روز . کنند یجات متصل گرو م عمله. شان سر رفته و حوصله

آلمان و  اگر ترس . کند داياند و محتمل است بسط پ جات گرو کرده عمله یاريبس
. شده بود واقع  یکل رييتغ لالاق ايتا حال انقالب  ديهدر رفتن زحمات نبود شا

ثابت و   ستيهم در کارها داده شود معلوم ن یبيست که هر ترتا نيغرض ا
است و   اعتبار یب ديآ یم شيصلح پ ۀکه به واسط یاوضاع یحت. برقرار باشد

ً پ  آمد شيپ نه از . است یاعتبار یب نيهم در تحت اثر ا رانيکار ا آمد شيضمنا
  .شد  ديبا وسيبد مأ آمد شيحاصل کرد نه از پ نانياطم یليخ توان یخوب م

 یعثمان کار  هيتسو ۀاست که قبل از جنگ، مسئله مشرق فقط مسئل نيدر ا مسئله
شده و در  مشرق  ۀمسئل ايآس یاروپا و نصف غرب یحاال تمام نصف شرق. بود

استقالل  ملت مختلف ظهور کرده که همه  یو س ستيب ايقسمت از دن نيا
مخلوط  رند، و با هم اکثر و طمع و هوا و هوس دا هيعال االتيو خ خواهند، یم

هم  هيروس اوضاع . منظورات آنها را با هم وفق داد توان یقسم نم چيهستند و ه
 هيروس در  حيتوانستند دولت صح ها کيمشکل کرده، نه بلشو شتريکار را ب

آنها   نيواقع شد و نه مخالف قيو تصد نيبرقرار کنند و رفتارشان طرف تحس
 سرو آنجا  یتا ک ستيمعلوم هم ن. رنديبگ از دست آنهاند کار را ا هنوز توانسته

  .رديگ یسامان م
. دارند العاده واهمه  در ممالک خود فوق زميبلشو تيهم از بسط و سرا ها يیاروپا
 یشرق  یاروپا فيتکل رديسامان نگ هيها هم مستعد است و مادام که روس ماده

  .شود یهم معلوم نم ايبلکه آس
اساس  نياگر ا. بزرگ به مجمع ملل است ديام انهيم نيهر حال در ا در
ً يحق  ۀبر شالود الجمله یف ايکار دن یبود که بنا دواريام توان یدرست شد م  قتا

هم نشد تمام زحمات  نياگر ا شود، یگذاشته م تيو عدل و حقان قتيحق صحت و 
  .بوده هودهياند ب که مردم خورده یاست و صدمات هدر 

حمقا   یبعض ريو غ خواهند یجداً مجمع ملل را م یاديز یليخ تياروپا اکثر در
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. ستين مخالف  یندارند کس یتر یکه تصور عوالم بهتر و عال یميو مردمان قد
 یران غرض  ۀبه واسط یقدر ها يیکاياز آمر یاست که جمع نيدر ا یفقط نگران
 کيشر اروپا در امور  ديانب کايکه آمر دهيعق یاز رو یو قدر لسونيبا مستر و

است که  ديام  یول . مداخله کند مخالفت دارند کايدر امور آمر ديباشد و اروپا نبا
هم شرکت نکنند  ها يیکايآمر کند و اگر  شرفتيمسئله مجمع ملل پ نيبا وصف ا

ندارند و فعالً مشغول تدارک  بر  اليخ نياحتمال دارد در اروپا دست از ا
  .مقدمات آن هستند

 ***  
کنفرانس  در رانيا تيعضو. سربشکست ديرس نجايقلم ا. ودمانخ یکارهااما

که از دولت خودمان  یبه مسامحه و طفره و تعلل گذشت و با اوضاعصلح 
مترقب   نياز ا ريمشاهده شده البته غ هياعزام ئتيه نيو با ا سيرفتارش با انگل و 

 یمناسبت نديبگو که  نيا یبود برا یهم خود مستمسک رانيا یطرف یعنوان ب. نبود
دخالت  شياطر دول متحارب با آلمان و  ۀمواد مصالح بيدر ترت رانيندارد ا

است،  رانيدولت ا رعد که فعالً زبان ملت و  ۀکه روزنام نيخاصه ا. داشته باشد
هم راه  سيبه پار را  رانيا ندگانيکه دول حق دارند نما کند یم قيخودش تصد

  .شود ینم دهيشن  نيمخالف ا يیجا صدا چيکنند و از ه رونيندهند و آنها را ب
مناسبت  مطرح خواهد شد به  یکه کار عثمان یکه درموقع ميحاال منتظر نيبنابرا

خصوص به   نيدر ا ديبا مييبگو ميبتوان ديشا ميهست هيهمسا یکه ما با عثمان نيا
 یمختصر ديام باب داده شده و  نيوعده در ا الجمله یو ف ديگوش بده رانيحرف ا

ً  تاس نيدر ا ینگران. است یجهت باق نياز ا ما را  یروز  کيکه اگر واقعا
 یاياول ۀديعق  م؟ييبا ما داخل مباحثه شدند چه بگو رانيخواستند و در مسائل ا

و  ميکن یتصورم است که ما  یزيو اگر چ ميدان ینم یامور طهران را به درست
جهت  نيندارد و به هم اسبت که به کنفرانس رفتن و گفتن من مينيب یآثارش را م

مختصر . نه ايکنفرانس بطلبند  که ما را به  ميجد و اهتمام بکن ايم که آيدار ديترد
 نجايممکن است در ا ميبرگرد  رانيبه ا ميفتياگر راه ب. ميا مانده ريمات و متح
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 نيچن ديبود که اگر بود مانده بود  ميفوت شود و البته بعدها ملوم خواه یمصالح
چه  یمنتظر شد و برا ديبا یک تا  ستيمعلوم ن ميو اگر بمان شد یان مو چن

ً بخواه. ميبکن ميخواه یو چه م ميمان یم و  ميمخارج راه ندار ميفتيراه ب  ميفرضا
ً جز ا  هيکه مهمانخانه به طور نس که قهراً توکل به خدا کرده مادام  نيعجالتا

که حرف همان است که  نيا حاصل . ميچاره ندار ميمتکفل ما هست متوقف باش
که قدرت دارند و کار از  یجماعت . نه دولت دارد نه ملت رانيا م،يگفت یم شهيهم

. پندارند یم هيحال بيترت نيرا در ا دستشان ساخته است مصلحت شخص خود 
  .هم که خوابند یباق
بود   یداشت و افکار یملت رانياگر ا. ستيما ن یبرا یديام چيصورت ه نيا در
که   یبا همه قدرت. شد یمتصور نم رانيا یاز امروز بهتر برا یضاع خارجاو

. بکند  تواند یکار نم چيه رانياست با ا دانيمرد م کهيدارد و امروز  سيانگل
 ميخواه یم را تمام مستقل  رانيکند که ما ا ديمجبور است هر روز تکرار و تأک

 تواند ینم نيا از  ريت و غدولت اس یمسئله مدع نيملت خود انگلستان در ا یحت
را به  ها یرانيما ا است که خود  نيبکند هم تواند یم سيکه انگل یفقط کار. ديبگو

و متصل به او   مينکن یکار چيو ه ميرا بکن گريکديجان هم انداخته پوست 
 سيبا انگل ها یرانيا  نيا ميگو یالبته من م. ما بکن یبرا یفکر ايبکه  ميالتماس کن

داشته  ديجد را با تينها است که  نيمن ا ۀدياوت بورزند بر عکس عقعد دينبا
 سيانگل. مياو استفاده بکن از  یو در عالم دوست ميدوست باش سيکه با انگل ميباش

آن را  ديبا مانهيصم آن را منکر شد و  توان یدارد، نم یمنافع رانيهم در ا
 تيکالم سيمقابل انگل  در رانيکه ا ستيهمه مستلزم آن ن نياما ا. کرد تيرعا

ً  نيمن خودم ا. باشد الغسال یدي نيب ً و شفاها ام و  گفته ها سيبه انگل فقره را کتبا
 ديبا رانيملت ا. صداست یب دست  کي ده،ياما چه فا. کنند یم قيتصد ميگو یم

  .ملت داشته باشد  ديبا رانيا. افکار داشته باشد شد،صدا داشته با
ً وتفضالً دست ازسر ا سيدولت انگل ميکن یم فرض اگر   .برداشت رانيتبرعا
کرد؟  باشد با افغانستان چه خواهد گفت؟ ترکمن را چه خواهد  هيبا حال حالايران 
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با دولت   رود؟ یبا ارمنستان چطور؟ جوال م کند؟ یچه م جانيآذربا یبا جمهور
 کند؟ یعربستان چه معامله م ديجد

مختار ارمنستان  ريکه فردا وز ميشخفت هم حاضر با نيبه ا ديما با ايآ
را به  یمختار روس و عثمان یوزرا اتيعربستان در طهران همان نظر و 
 رانيکه در ا) کلمه ناخوانا(…ارامنه ريداشته باشند و با وجود جمع کث ما 

و به  ميوخالصه چه چه بگ م؟يگرفتار مشکالت با دولت ارمنستان بشو هستند 
 م؟يکه بگو یو برا ميمالک چرا بگوالم مصدق یمرحوم حاج قول 

اعمال  نکند  هيقهر ۀفرضاً اعمال قو ميرفتار کن سيانگل لياگر خالف م نديگو یم
. آورد  یم آن را فراهم  يۀملت را منقلب ساخته اسباب تجز. کند یم سهينفوذ و دس

نسبت  ميتسل فقط مطلب در حد  ديرفتار بکن سيانگل ليخالف م ديگو ینم یاگر کس
قالده  ايکه ب ميکن به او التماس  ميبرو نما خودما ستياست که الزم ن سيانگلبه 

ً يثان. به گردن ما بگذار ً يحق ايآ ا اندازه اعمال  نيا تواند یم و  خواهد یم سيانگل قتا
 تيميو صم تيجد یاگر قدر  ايبعد از آن که بخواهد بکند آ. دينما سهينفوذ و دس

ها  فرض نيا ۀهمبعد از . موفق شود کامالً  سهيدس در اعمال نفوذ و تواند یباشد م
اگر . دياست که به آن اقبال دار یزيچ بدتر از آن  ايآ ديکن یآن چه از او احتراز م

و  کند یخوب هم مساعدت م اريبس کند، یم با ما مساعدت  ميموافقت کن سيبا انگل
هم  سيود انگلمحض است؟ وهللا خ ميتسل ايآ  ست؟يمقصود از موافقت ما با او چ

و مترقب نبود و در هر صورت هر  دواريام دارد  شرفتيپ الاندازه که حا نيبه ا
آخر . ديا گذاشته ريمتح نجايو ما را ا ديکن ینم ميتصم چرا  ديدان یچه را مصلحت م

خفت دولت  نجايخفت ما ا. ميا امدهيسرخود که ن. ميهست  رانيدولت ا ۀنديما نما
ها به  صحبت نيا ميکن یو م ميها که با مردم الزم دار معاشرت در . است رانيا
 یميعظ یکارها نيدولت خودمان چن یبرا ميا ما که آمده دينيب یم . ديآ یم انيم

 شود یچه اثر خواهد کرد؟ چقدر م ايآ. ميو بکن مييبگو ميتوان ینم چيه  ميانجام ده
  .صورت خود را سرخ نمود  یليبه س
اثر  دارم خواهند گفت فالن کس هم درتحت  نيقياست و هودهيها ب حرف نيا یبار
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 یديعقا همان   نيو ا ستين نيو حال آن که چن زند یفرنگستان حرف م یجو هوا
. نداردافکار عامه .ملت ندارد رانيا. گفتم یهم داشتم و م رانياست که من در ا

. شد یحاصل م و همه مقاصد  افتاد یروز نم نيبه ا داشت یاگر افکار عامه م
بر  قيتعل دييبگو و وجود آن متعلق به افکار عامه است و اگر  رانياصالح حال ا

صرف نظر  توانم ینم  قتياما در حق. متأسفم یليخ کنم یعرض م یکن یمحال م
اما . هستم نيهم خوشب بوده و باز  تر نيب وقت از همه کس خوش ۀمن هم. کنم
  .است نه به اسباب ظاهر وندبه فضل خدا دميام

صلح  کنفرانس  دياحتمال را از نظر دور نداشت که شا نيفرض کرد و ا ديبا حال
قبول  را  رانيا یتقاضاها ايگوش بدهد و  رانينتوانست به حرف ا اينخواست 

 نيباشد ا آن سهل  قيتصد کنم یمن که گمان م ۀديعق. کرد ديکند، آن وقت چه با
مقاومت و   یآن اگر قدر هبمتعلقه  یايو قضا رانياستقالل ا ۀاست که مسئل

اگر ما در بدو  حاصل است، بلکه  ايدن يۀاستقامت و قوت قلب باشد با اوضاع حال
که  ميدانست ینم خودمان را محتاج  ديشا ميمجمع ملل مطمئن بود ليامر از تشک

 یکنفرانس برا چنان که اگر . ميمسائل را در محضر کنفرانس طرح کن نيا
راجع به مجمع  که مطلب را  رود یم یکل احتمال ما حاضر شود  حرف دنيشن

چنان که احتمال  . مسائل ما را ارجاع به مجمع کنند ريسا ديشا یو حت ديملل نما
کنفرانس صلح  را هم باالخره  گرياز مسائل اروپا و نقاط د یاريبس رود یم

 خود یدست و پا موفق شد  شيآلمان و اطر ۀنتواند حل کند و اگر به عقد مصالح
  .ديآنجا محول نما معضالت را به  نيجمع کرده مجمع ملل را علم نموده ا را
دولت  مينگرفت جهياست که اگر در کنفرانس نت نيمن ا ۀديهر حال عق در

نشده، هر گاه مجمع ملل منعقد شد مطالب خود  وسيدست برنداشته مأ ديبا  رانيا
ز مقاصد است که ا یبعض ليتحص یهم برا نيبه آنجا عرضه بدارد و ا را 

انحالل  زاست که بعد ا نيواال حق ا تواند، یشخص خود نم ۀبه قو دولت 
اعالم کند که من  ايبه تمام دن رانيمقاصد دولت ا ليصورت عدم ن کنفرانس در 

از  یاريرا به کنفرانس عرضه داشتم و کنفرانس آنها را مثل بس مسائل  نيا
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خود مسلم  یحق را برا نيکه من ا نمک یحل نکرد و حاال اخبار م  گريمسائل د
. دانم یدر مخالفت با آن نم حقيذ ار یآن عمل خواهم کرد و کس و به  دانم یم

که  ستيامروز مثل سابق دولت روس ن. برد یم شيعمل کند پ و به آن  ديبگو
اگر  برد، یم شيرا پ ینبرد بعض شياگر همه را پ. بکوبد رانيا  ۀچماق به کل

 ً مجبور هستند داخل مذاکره و مباحثه  نيريموفق نشود اقالً سا  کامالً و تماما
  .شود یما م ديعا یزيچ کي باشد هر طور . شوند

عالقه . بکند اعالن ابطال قروض را رانيدولت ا ديجبران خسارات با ۀمسئلدر
نوع اقدام  کند هر ) کلمه ناخوانا(…های دولت روس را هرچه هست  در ايران 

که روس و  کند  اديو از خرس ممکن شود بکند و متصل فرکندن م یبرا گريد
  .ندياز عهده برآ ديمرا خانه خراب کردند، با یعثمان

بود  یاديز یادعا کي نيکه ا کنم ینم یپوش پرده یارض یدر باب دعاو اما
  .مزخرف بود ميديبود، مخصوصاً نقشه هم که کش زيآم مبالغه ميما کرد که 
   یبرا ميگو یمعذالک م یباب با من موافقت دارند، ول نيهم درا زاده یتق یآقا

و  اوالً حرف زده شد . رديبگ جهيمجال هست که نت رانيا یهم برا یارض یدعاو
به  تازه و مستبعد  زيچ رانيداشتن از طرف دولت ا یارض یدعاو نيبعد از ا

عا اد نگذارد و همواره  وتمسک ديآن را هم با رانينظر نخواهد آمد و دولت ا
آنست  گرفتن فرع  جهيموضوع نت نيکه در ا ميخودمان بدان ديکه با نياال ا. کند

 مينتوان ميدار که آن چه هم حاال  نينه ا. مينگاه دار ميبما بدهند بتوان یزيکه اگر چ
کند، اداراتش  خود را اصالح  یکارها الجمله یف رانيو اگر دولت ا ميياداره نما

ً يقيفراهم کند  هينيتأم ۀسروصورت دهد و قو یقدررا   یاز دعاو  یمقدار نا
 یا قهيفوت دق اصالحات داخله بدون  یبرا. شود یطبعاً حاصل م هيحال یارض

 نيا اي. حاضر است هرنوع مساعدت  یبرا کايآمر. به سرعت برق کار کرد ديبا
 گريهر خاک د ستين جرئت  نيجرئت کرد استفاده نمود و اگر هم ا ديفقره را با

  .و معطل نشد ختير ديبا ميزيبسرمان بر ديبا
طول کالم را دادم و  نيا ميها داشت که از مؤثر شدن حرف یأسيکمال  با
 دايبود که ازاوضاع اطالع پ نيمقصود ا. ستيمجال هم ن. خسته شدم  گريد
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  .که گفتم ولو اسباب ماللت خاطر باشد ها نيسررشته بدست باشد واال ا . ديکن
 رانيوجود داشتن ا. کند تا وجودش اثر مترتب شود دايپوجود  ديبا رانيا

 ليولو قل یاست که جماعت نيوجود افکار عامه بسته ا. افکار عامه است وجود 
  .مملکت کار بکنند و متفق باشند ريدر خ یغرض یب یاز رو باشند، 

  .افسوس، بس که گفتم زبان من فرسود اما
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  )١٣۵١(کتاب سال پانزدهم  یراهنما ۀنقل از مجل* 
مؤلف   رياخ نيو ا یضراب خان ميفرزند عبدالرح الدوله لينب خان یقل یـ مراد عل١ 

 )١( .است) کاشان خيتار(قاسان  ۀمرآ
  
    

 جنگ از قبل / رانيا کشور وضع / ١٩١٩ در سيپار صلح کنفرانس
 جنگ از بعد و ـ جنگ نيح  ـ

  
  یفروغ یدمحمعل

ً يکشور سر دنديفهم رانيپرست روشن فکر که از وضع ا  وطن مردمان به  رو  عا
در  و مطلق که قادر به مقاومت  یحکومت فرد ميرژ ۀو بواسط رود یزوال م

شکست  از  اوردهيتاب ن گريد ستيبه اوضاع ن دنيمقابل روس و بهبود بخش
نمودند  یمل  ضتنه کيژاپن استفاده کرده مبادرت به  در جنگ با یشمال يۀهمسا

شاه  نيمظفرالد از  ١٩٠۶انگلستان ملت موفق شد در  یو در پرتو کمک معنو
  .رديو پارلمان را بگ تيمشروط
 نيا هستند که هر گاه در باب  اطالع یدور و از وضع آن ب یبه حدّ  رانيا مملکت

  .دنخواهد بو دهيفا یشود ب یشتريکشور بحث ب
 یمعلوم شود جا دارد که چگونگ ديبا سيدر پار ايکه سرنوشت دن اکنون
  .ميمورد مطالعه قرار ده ندهيرا نسبت به گذشته و حال حاضر و آ رانيا وضع 
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 جيخل و از  ترانهيازهندوکش تا مد رانيا یامپراطور وشيو دار روسيس ۀدوردر
 یامپراطور  انيو ساسان اه یممتد بود، در دوران پارت ايردريفارس تا دانوب س

فرات از  طرف و  کياز  ايآمودر نيب یعنيخود  یعيبه سرحدات طب رانيا
  .ديرس یم گريطرف د

خرابی  سبب مورلنگيت و اعقاب او و زخانيچنگ یمغول به سرکردگ هجوم
قرون  در ظرف  رانياز آن پس ا. دينفوس گرد ها ونيليو هالک منصف مملکت 

و  ديد  یمفّصل یها انيز ینزاع طوائف داخل ۀزده بواسطو چهارده و پان زدهيس
مصّمم  ران يا یو جنبش مؤثر یسع ۀقرن شانزدهم بواسط ليباالخره در اوا

 گرانيد  یرا از تعدّ  شيخو یخود را محکم نموده اراض یکه اتّحاد مل ديگرد
ً يتقر را  رانيسرحدات ا هيّ صفو نيکه سالط یمعن نيبه ا ديمصون نما ز به مر با

عداوت و جنگ  با  هيبعداً پادشاهان صفو کنيل. دنديرسان انيزمان ساسان يۀاول
 نيجانش هيقسطنطن پس از غلبه بر  ريمواجه شدند و دولت اخ یدولت عثمان

 یکشور قو کيوجود   توانستند ینداشتند و نم ليآن م انيشده و فرمانروا فهيخل
  .رنديبگ دهيمسلمان را در جوار خود ناد

شد  تحّمل هيّ که از طرف صفو نيخون یها متعاقب جنگ ديومت شدمقا کي
هنگامی که پطر کبير روسيه  روسيه  . موجب گرديد استقالل ايران تضمين شود

با  رانيشود ا یملت روس ملت مهاجم ديکرده بود که بعدها با صيتحر را 
بود به برکت نفاق و  تر یقو یمواجه شد که از دولت عثمان یگريد دشمن 

گرديد   هيّ صفو ۀقرن هجدهم سبب انقراض سلسل ليکه دراوا يیها یدستگ و د
 رانيا کشور  یبحر خزر را گرفته بود قسمت غرب یساحل دولت روسيه که ايالت

نابغه که  خوشبختانه ظهور نادرشاه سلحشور و . واگذار نمود هيرا به دولت ترک
را که  آور انيز طرح  نيا اند دهينام رانيرا بناپارت ا هيمشارال نيموّرخ از یبرخ

اجراء آن  ريموجب تأخ الاقل  ايو  ختيسرچشمه گرفته بود درهم ر یطلب ازجاه
  .ديگرد

به  ناچار یصد سال جنگ و اغتشاشات داخل ۀبواسط رانيقرن بعد دولت ا کي
 ۀصحن  رانيو ازآن پس ا ديگرد هيدردوران قاجار یديوسرنوشت جدطی مراحل 
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  .و ترک شد هيروس نيدولت استيس
موضوع دفاع کرد بدون آن که بتواند  یروزيبا پ رانيها ا مقابل ترک در

در  قرن نوزدهم  یبعد به دو وهله در ابتدا کنيل د،ينما کسرهيغرب را سرحدات 
داد و  خود را از دست  یاز اراض یشکست خورد و هر بار قسمت هيمقابل روس

مذکور قدرت   یها کستبه علل ش. ديگرد زيغرامت ن نيمبلغ سنگ يۀناچار به تأد
برقرار و نافذ  ماوراء قفقاز  التيآن را نداشت که آرامش و حکم خود را در ا

ً ساکن دينما  یو همگ و ترکمن  نيآن طوائف چادرنش نيبخصوص که غالبا
نموده  وضع استفاده  نياز ا هيبالمآل دولت روس. طلب بودند آشوب یمردمان

  .برآمد یرضا ۀمجدداً در مقام توسع
قبول  ناچار به  ديد یخود را قادر به مخالفت و ممانعت نم رانيدولت ا چون

 نييتع  نيا ۀنموده بود تن درداد ـ بواسط نييتع» خراسان«که سرحد رامعاهده ای 
 یبرد حت را  رانيا یاز اراض ینه فقط قسمت اعظم هيمرز دولت روس ديو تحد

را  یسرحد دهات  نيساکن ملهکرد از آن ج ليبر او تحم زين یا ظالمانه طيشرا
کشت و  کرد یم را که از حدود مقرر تجاوز  یئيکه اراض نيممنوع نمود از ا

روان بود  هيروس و جانب  رانيآن در خاک ا ۀکه سرچشم یاز آب اي ند،يزرع نما
  .اشامندياستفاده کرده و ب

داشت  ستانکه نسبت به هندو یاالتيوخ یمرکز یايدولت مسکو درآس ۀتوسع
روس  و رقابت  تيدوئ جاديامر سبب ا نيرا متوّجه خطر نمود و ا سيانگلدولت 
  .ديگرد سيو انگل

حفظ   یبرا ريکب یتانيکشور ما خوب بود که دولت بر یبرا یمالحظات چند به
 یدولت قو دو  نيب رانيمآالً چون کشور ا یتعادل در مقابل روس قد علم کند ول

ً به ا ديد يیها انيبخصوص ز یتصادواقع شده از لحاظ اق که دولت   نيمضافا
 نيتأم خواست یم  شتنيخو ۀليخود و بوس یرا برا یتمام منافع اقتصاد هيروس

با ملت  یاقتصاد یها مساعدت بود که  یمدع رانيبا ا یکند چنان که بدون همراه
جلب را به خود  یخارج يۀما سرما نداشت که کشور  ليم چوجهيبه ه یول کند یم

در دربار کرده بود به  جهيو بالنت شمال  االتيکه در ا ینفوذ ۀو بواسط دينما
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 رانيموفق شد که ا ستمياول قرن ب  یها فائق آمد و باالخره در سال شيمنظور خو
که شاه را مجبور کردند در  يیجا را کامالً تحت سلطه و نفوذ خود درآورد تا 

قراض از بانک روس طهران که در است مقابل عوائد گمرکات شمال دو فقره 
  .ديبنما روس بوده  يۀتابع وزارت مال قتيحق

ً يکشور سر دنديفهم رانيپرست روشن فکر که از وضع ا  وطن مردمان به  رو  عا
در  و مطلق که قادر به مقاومت  یحکومت فرد ميرژ ۀو بواسط رود یزوال م

شکست  از  اوردهيتاب ن گريد ستيبه اوضاع ن دنيمقابل روس و بهبود بخش
نمودند  یمل  ضتنه کيدر جنگ با ژاپن استفاده کرده مبادرت به  یشمال يۀهمسا

شاه  نيمظفرالد از  ١٩٠۶انگلستان ملت موفق شد در  یو در پرتو کمک معنو
به  ميرژ رييتغ نيا ها واقف شدند  که روس نيهم. رديو پارلمان را بگ تيمشروط

خفه  یخواهد شد برا آنها  یقبل یها ام نقشهآنها منجر و مانع انج یاسيس انيز
وقت  نيدر هم. شدند متشبّث  یوسائل نيتر عيها به فج جنبش نيکردن و محو ا

با دولت  نيبنابر ا مشوش کرد  زيرا ن یطانيحکومت بر رانيملت ا یداريب
پطرزبوغ  ١٩٠٧قرارداد  شده بود  فيشکست از ژاپن ضع ۀجيکه در نت هيروس

  .را منعقد نمود
  :کرد ميرا به دو منطقه نفوذ تقس رانيقرارداد ا نيا
 یشمال ۀنفوذ روس شامل تمام حوز ۀـ منطق١ 
  .یجنوب شرق االتيا یحاو یسيانگل ۀمنطق کيـ ٢ 

 یارض تيشده بود که استقالل و تمام حيقرارداد تصر ۀباچيدر د اگرچه
ءکنندگان محترم شمرده خواهد شد و امضا سيروس و انگل ۀليبه وس  رانيا

 ميخواهند نمود و قرارداد تقس یکشور خوددار یاز دخالت در امور داخل قرارداد 
ً جنب  رانيا  ۀجام گاه چيه داتتعهّ  نيدارد اما ا یاقتصاد ۀبه دو منطقه صرفا

روس اسباب اعتقاد او بود که  ینفوذ برا ۀمنطق جاديصرف ا. ديبخود نپوش عمل 
 شياز کشور خو یا ل کرده و مانند قطعهرا اعما یقسمت خود قدرت کامل در 
ابتدا دربار را وادار نمود که بر  هيدولت روس نيبنابرا. ديآنجا عمل نما در 

 یکودتا کيخواهان مخالفت و بعداً اقدام به ياحساسات و تظاهرات آزاد  هيعل
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وکال قتل عام  یو حت خواهانيپارلمان بمباران شد، آزاد جهيبالنت دينما  ديشد
سوار  گاديبر ۀليبه وس اتيعمل نيو غالب ا دنديگرد ديتبع ايبوس و مح  اي

دار و  ها عهده آنها را روس یو فرمانده افتهي ميها تعل که به طرز قزاق روس 
  .دولت بودند انجام شد خدمت در 

پايتخت  که در  خواهانيخود را ظاهر نمود آزاد یعيطب جيپارلمان نتا بمباران
مخصوصاً  درست کرده  گريد یدر شهرها يیها وجرگهها  جبههشکست خوردند 

جنگ و جدال  سال با دربار  کياز آنجا مدت  جان،يآذربا نينش حکومت زيدر تبر
رو به نقصان   یدولت یاقو ۀمحاصر ۀبه واسط زيداشتند اما چون آذوقه در تبر

 زيشهر وارد تبر  ميمق یها یکمک رسانان به خارج ۀها به بهان نهاده بود روس
محض امکان  شدند و اعالم کردند که قصد اشغال آن شهر را ندارند بلکه به 

تسار  ۀانقراض خانواد بالعکس مدت ده سال تا  یخواهند نمود ول هيرا تخل زيتبر
  .در آنجا ماندند تدول یها در مقابل پرتست

پايتخت به طرف  تيمشروط ديگرفتن شاه وتجد یبرا خواهانيکه آزاد نيهم
نبود  ها یخارج یبرا یخطر نيروس با آن که کمتر یقوا. دندپيشروی کر

حفظ جان و مال اتباع خارجه به طرف مرکز رهسپار شدند و چون  ۀبهان به 
 گوش شود یبود به مصداق حرف حساب از دهان توپ خارج م یتسار قو دولت 

روس  طهران لشکر  یلومتريک ١۴٠ نيدر قزو و به اين اعتراضات  نمی داد
  .کرد یم ديتهد یمرتباً مرکز را به اشغال نظامنمود و توقف  

 رانيا یشمال االتيتمام ا »سيروس و انگل« ١٩٠٧سال بعد از قرارداد  سه
تجاوز  نيعلّت ا رانيکه دولت ا یو هنگام ديقشون روس اشغال گرد ۀليوس به 
  .ندارند رانيا ضاحيهم به است یجواب یرا استفسار نمود حتّ  يیناروا و 
از  یهر چند عثمان رايز ديد انيز یبه حد کاف رانيها هم ا جانب ترک از

در دل داشت  رانياز ا یبغض کنيو عظمت سابق نزول کرده بود ل یترق اوج 
 یقو یعثمان کي جاديراجع به ا هيترک یها کشور ما مانع مقاصد و نقشه  رايز

  .داد یقرار م زيرا دستاو یهر موضوع کوچک نيبنابرا بود 
نشينان ،   استناد چادر نيدادند و به هم سرحدات رابهانه قرار يۀقض یزود به
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  .نمودند رانيخاک کشور ا ۀخود را روان کيافراد چربدويان  و حتا  افراد 
 ها یعثمان را هم به  هيمانيسل ۀمنطق یحاضر شدند حت ها یرانيا يیجو نظرصلح از

 جادياز ا گاه چيه  یعثمان یالوصف دولت خشن و جنگجو مع یول نديواگذار نما
همه  نيبا ا. کرد ینم خود فروگذار  یجو صلح يۀهمسا تيآشوب و بهم زدن وضع

را  تيمشروط یمبان  افتهيزتوانستند قدرت خود را با رانيا ونيمشکالت مل
 مودنيمشغول پ یراسخ با عزم  ١٩٠٩در  نيو پارلمان را باز کنند وهمچن ميتحک

  .دنديگرد تاليطرق اصالح و دادن تشک
مظالم  به کارافتاد و  یوتظاهرات عمال دولت تزار اتيّ هنگام چرخ عمل نيهم در

 یاراض در  یکه سربازان و افسران روس یرا مرتکب شد، مظالم یآور وحشت
 کاتيتحر . بود فيتصّور و توص رقابليغ شدند یاشغال شده مرتکب م االتيو ا

مرعوب کردن   وحکومت  فيعتض یبرا هيدولت روس نيکه مأمور یسيو دسا
 هيمزدور روس نيخائن و  نيحال مرتجع نيادامه داشت در ع بردند یمردم به کارم

ً به  ايوسائل اغتشاش و بلوا محرمانه  يۀبودند وکل  یاسيمأموران س ۀليوس علنا
 رانيحکومت و دولت ا ناچار  شد یو اداره م تيروس حما ريقنسول و سف یعني

صرف مقابله با  ديبا داشت  یو معنو یدائل ماو قدرت ووس یهرچه سع
محرمانه و  کاتيتحر کاش فقط دولت روس به  یبکند و ا ها یخارج کاتيتحر

از اعمال زين یپلماسيد قيطر متأسفانه رفته رفته از  یول کرد یاکتفا م یخصوص
  .کرد ینم  فروگذار  رانيهر نوع مظالم نسبت به ا

دادند   رانيبه دولت ا یمشترک ادداشتي سيمختار روس و انگل یوزرا ١٩١٠در
منافع   انيبه ز جهيکه بالنت ها یبه خارج یازيو مملکت را از دادن هرگونه امت

  .دو دولت نامبرده باشد ممنوع نمودند یو نظام یاسيس
مشغول   سيحفظ استقاللش درمقابل روس و انگل یبرا رانيکه ا ١٩١١ در

دولت   دينما هيتأد زيخود را ن ونيبتواند د جهيتخود بود که بالن یمالاصالح امور 
مستشار  دولت را مجبور نمود مرگان شوستر  ماتوميالت کيبا ارسال  هيروس

شده بود از  به آنها محّول  رانيا يۀو اصالح مال ميو همکارانش را که ترم هيمال
  .ديکشور اخراج نما
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 یخارج  نيو مستخدم نيکشور را مجبور کردند که بعدها هر وقت مأمور ضمنآ
را  سيانگل قبالً موافقت روس و  دينما ليمملکت دخ یرا بخواهد در امور ادار

  .ديجلب نما
 رانيرا به ا ١٩٠٧مفاد قرارداد  سيروس و انگل نيدولت ١٩١٢سال  در

  .دينما نيشده و مجبورش کردند که مدلول آن را تقبل و تمک  ادآوري
را  خود  تيمورد حما یرانيا انيمؤدّ  اتيمال سيروس و انگل نيدولت ١٩١٣در   

ً يخود مستق ندينما هيکه به صندوق خزانه تأد نيا یبه جا با . نمودند  یم افتيدر ما
مردم نشان داد  کشور دولت روس به  یمال یها مداخالت و اخالل در رشته نيا

ولت از جمله د داده بود چگونه است  رانيکه نسبت به استقالل ا یقول و تعّهدات
استخدام کرد، دولت   سيو پل یاصالح ژاندارمر یاز سوئد برا یافسران رانيا

 یممانعت نمود و مدع  ۀصراح یشمال االتياز ورود و دخالت آنها در ا هيروس
افسران  یتحت فرمانده قزاق  یمزبور قوا االتيشد که نظم و آرامش را در ا

مملکت را به پول و   از یاشغال قسمت لهيوس نيو بد ردروس حفظ خواهند ک
مقدّسات  هيبر عل اقدامات  کياز آن پس شروع به . مسلم نمود رانيا ۀنيهز

 ختنيمشهد، به دار آو نمودند از آن جمله بمباران مرقد حضرت رضا در  یمذهب
که  یهمان روز یعني روز دهم عاشورا  زيدر تبر یمذهب یورؤسا نيمتنفذ
  .ندينما یم یعزادار  غمبريپ پسر نيشهادت امام حس یبرا ها انمسلم

و  بردند یمحو تجارت و صناعت به کار م یکه برا یليشرح بسط وسا از
عده   کيبه  یالعاده نامطلوب فوق طيبا شرا ازاتيامت یبعضهمچنين  از واگذاری 

بستن  جهيبالنت و  رانيقابل تحّمل به ا ريغ یگمرک یها تعرفه ليتحم زيو ن یخارج
  .ميگذر یم  رانيا یبرو هيروس قياز طر ايارت دنتج یها راه دروازه

روس   نيکه دولت یا محاصره ۀکه از حلق کرد یدست وپا م وسانهيمأ رانيدولت ا  
دور بود و   رانيو چون دولت فرانسه از ا ابدي يینموده بودند رها جاديا سيو انگل

  .ببرند شينتوانستند از پ یبودند کار وسيمأ يیاز کمک خدا ونيملّ 
 هيترک. وسط دو فشار کمرشکن قرار گرفت رانيشروع شد ا ريگ عالم جنگ

شان  فتح ۀجيتا در نت مياصرار داشتند ما به نفع آنها وارد جنگ شو نيمتّحد و 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٦٤                                                                      ٤ج

  

  

  

  .ميآسوده شو نيمتفق یشر فشارها از 
و استقالل ما  تيتا تمام ميبمان طرف یتقاضا داشتند ما ب سيو انگل روس

که  نيا یداد لکن برا حيرا ترج یطرف یب رانيکنند ا نيتضم گريد کباري را 
روس  ديهم به مواع ها یرانيبشناسند و ا تيهم به رسم گرانيرا د یطرف یب  نيا

کند و  هيتخلروس خاک ما را  یمطمئن شوند الزم بود قوا سيانگل و 
ها  متأسفانه نه تنها روس یول. سابق دست بکشد یها کيو انتر کاتيتحر از 
  .نمودند یتعجب تلق تيما را با نها یطرف یاستقالل و ب ینکردند بلکه دعو  نيچن

 یو صرف حضور قوا دنديما خند یطرف یهم به نوبت خود به ب ها ترک
خودشان  تيامن یبرا یما و خطر یطرف ینقض ب ۀنشان رانيرا در ا  هيروس

به خود را  ینظام یترک و بعد هم قوا ريعشا کيچر یقوا. کردند  یتلق
 یغرب ۀصفح جهيراندند و در نت شيو کردستان و کرمانشاه پ جانيآذربا طرف 

تهران  کيها را تا نزد ها روس ترک یگاه. شد نيجنگ خون دانيم  رانيا
ها  بعکس روس یو گاه کردند یم دشانيتهد تختينشانده به طرف پا عقب 
  .راندند یم رانيتا سرحد ا ها را  ترک

،   چه آمد، تمام مزارع یرانيو ا رانيها بر سر ا شکشمک نياست در ا یهيبد
اهالی  از  یشماريب ۀعد سوخته و خراب وغارت شده است وخانه ها وباغ ها 

اشغال  نيمانند سرزم رانيا یها با شهرها ها و ترک روس.  ايران کشته شده اند
تحّمل هر گونه غارت  از رانيا یغرب ۀمين جهيو در نت کردند یمشده معامله 

  .آذوقه و پرداخت غرامت معاف نمانده است يۀته ،یخراب و 
کرد  تصّور  رانيا هيدر روس سميو انقراض تزار ها سيسقوط بغداد بدست انگل با

  !یچه اشتباه بزرگ د،يبه راحت خواهد کش ینفس
 تشانو قتل و غار تيهر چه در جنوب ناتوان شده بودند بر فعال ها ترک
حکومت سقوط  ۀجيروس هم در نت ینظام یواحدهاافزودند،  جانيآذربا در 

  دست زدند که  یبه چنان قتل و غارتمرکزی  ديسيپلين  نظامی  را کنار گذاشته 
ايرانيان  ) جنگ یقهر ۀجينت( هيوامراض مسر یشد، قحط دهيآن کمتردرينظ

  .درآوردبدبخت  را از پای 
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 یگرسنگ از  یرانيا سابقه ندارد صدها هزار رانيا خيدرتار ١٩١٨ـ  ١٩١٧ سال
 ونيليم شده به صدها  رانيخراب شده و مزارع و یمردند، خسارت شهرها

  .شود یتومان بالغ م
کرده  اريرا اخت یطرف یکرده بود ب ینيب شيرا پ ها یبدبخت نيکه ا رانيا دولت

 سيجاست که روس و انگل نيبود آن را بقبوالند، تعجب ا دهيکوش مانهيصم و 
ً به  رانيالزم بود از ا ايبه آس ینظر عالقمندکه از  نيا با  استمالت کنند مطلقا

  .توجه نکردند رانيحوادث و تضّرع ا  نيا
و از  شمارند یرا محترم نم شيطرف یکه ب ديد یم رانيا ١٩١۵از  باالخره

دست  کياز تحر نيمتّفق ندگانينما. شود یطرف به ضرر او تمام م هر 
اوضاع  نيبه ا ها سيانگل. دارند یدست برنمها از خشونت  روس . کشند ینم

جلوه  یمذهب ها یرانيشان را در نظر ا دارند جنگ یها سع ترک. دهند ینم  تيّ اهم
جنگ را تحّمل کرد  ميتمام عواقب وخ یطرف یب نيدر ع رانيبالجمله ا . دهند

  :به دو شرط. کند شنهاديپ نيبه متفق یطرح اتحاد ديصالح د رانيا دولت 
  .را عمالً احترام کنند رانيا تيتقالل و تمامـ اس١ 
شرکت  در جنگ  یکمک کنند تا به نحو مؤثر رانيـ از نظر پول و اسلحه به ا٢ 

  .کند
  .خود بدهند ۀحاضر نشدند در برنام یرييتغ نيکمتر سيروس و انگل یول

خود را تحت کنترل  یخواستند که منابع مال رانيماه بعد از دولت ا چند
روس در شمال  یها قرار دهد تا قزاق رانيو ا سياز روس و انگل یمختلط  ۀتيکم
  .کنند نيراتأم رانيا تيجنوب در جنوب امن سيپل و 
بود،  ناچار  نيبنابر ا رديرا بپذ شنهاديپ نيا توانست ینم رانياست دولت ا یهيبد

ً يثان. بماند طرف یاوالً ب ً يثاناگر بخواهند وارد جنگ شود،  نيبه نفع متّفق ا  اميا  ا
  .تحّمل کند یبهتر یروزها ديرا به ام یبدبخت

  .آن روز بهتر امروز است ظاهراً 
 خيدر تار تيعدالت و انسان ۀدور. اند شده روزيپ نيتمام شد، متفق جنگ

متمدّن سه هزار ساله  رانيچه خواهد آمد؟ ا رانيبر سر ا ايشروع شده آ  استيس
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 ها یها و توران در مقابل حمالت هون مهيقدکه در قرون  تيّ محکم مدن تنها دژ 
آنها محافظت نمود،  ۀانيوحش ۀغرب را از نظر حمل یايکرده و دن مقاومت 

متمدّن آن  یايدن یاوضاع اروپا در قرون وسط یرگيت اميکه در ا یروشن مشعل 
  !روشن داشته است اتيرا از نظر علم، هنر، فلسفه و ادب روز 

است با او به  ستهيچنانچه شا ايه خواهند کرد؟ آچه معامل یرانيا نيچن با
حق و  یبودند که برا یزورمندان فاتح چنانچه مدّع ايرفتار خواهد شد؟ آ عدالت 

 طياجازه خواهند داد در مح رانيو با هوش ا دهيبه ملت ستم د جنگند یم  یآزاد
 کند؟ یصلح و استقالل زندگ  تيامن
 )٢(انيپا
   

 
  ١٩١٩ قرارداد از یفروغ ليتحل

  
  ) وقار السلطنه( به محمود وصال    یخصوص  ۀنام

   ١٩١٩دسامبر    سياز پار  
اما ... است داريهست بس ناپا یشوم روزگار و هرچه در و قربانت

 بيارسال مکات ۀليکه وس یاتفاقاً تاکنون اغلب اوقات.  باشد کيسحر نزد  دوارميام
جداگانه   ینگار ضهيمجال عر بوده که قيطهران بدست آمده وقت چنان مض به 

به    یکنم و فقط  گاه یارسال مکتوب است اعتبارنم یبه پست که برا. نداشته ام
 عيتصد سفر کمتر اسباب  نيکه درا نستيورزم، ا یارسال کارت پستال قناعت م

ابوالحسن   رزاينکته البتّه منظوراست که هر چه به م نيا کنيرا فراهم کرده ام  ل
هم  هم هست، مطالب  یدر واقع خطاب به حضرت عال مسينو یخان م

و  شده   دايپ  یاآلن هم که باز موقع سم،يون یهمانهاست که باو نوشته ام و م
چند  خواهم  قرار بدهم باز بر حسب اتّفاق  یم لهيمراجعت جناب ارباب را وس

مسائل   یبعض یعنيرا تنگ کرده لهذا  ميآمده  که دست و پا  شيفقره کار پ
 یگوش شنوائ و هرکس  یدانستم به اّطالع  حضرت عال یرا که الزم م  یعموم
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ً يجدا کرده مستق یاز مطالب شخص نمدارد برسا  یعرض  م یعال به حضرت  ما
  .کنم

ندارد،  دهيبد شد قا ايکردن که چه بود و چه شد خوب  تياز گذشته حکا  
گفت و از گذشته  ديبا ندهياز حال و آ. موقع مالقات  یباشد برا ست،يهم ن مجال 

اعتبار  بوده اما امروز ازهمه وقت  یب شهياگر چه هم ايدن. عبرت گرفت  ديبا
. ستين نانيوجه اطم چيهبه  هيّ اوضاع حال یاعتبارتراست و به برقرار  یب

مملکت ما هر چند  یبرا نيآمده وهمچن شيکار روزگار پ یکه برا  یبيترت
ً يقي اروپا عموماً . ماند یحال نم نيت اّما  بازبه اازاوضاع سابقه بهتر اس  نا

هستند  یميکه همان رجال قد یاسيو رجال س هيّ دول حال. است انيغل درحال 
خود نگاه بدارند اما موفق نخواهند شد  ميقالب قد ررا د ايدارند که دن یسع  یليخ

 یورق ها بر م یگذرد که بکلّ  ینم یاست و چند یهر چه بکنند موقت و 
. ميخودمان را درست بکن نکهيجزا ميبکن ديما چه با انهيم نيحال در ا  .گردد

 ً  ميرا دار بيع یو فقط هم ميما وجود ندار ميستيما ن. ستيما در کارن عجالتا
خوب  ايتمام دن ديفرض کن. که بدتراز وجود ناقص است ميصرف هست عدم  یعني

زه آن وقت درست را گرفت، تا ايدن تياساس عدالت برقرارشد، انسان شد، 
که بخواهند با ما  یو مرّوت وقت تيعدالت و انسان یحقاً  از رو مينيبه ب  ميفکرکن
دست به  ستادهيکه به نماز ا ميچاره دار نيا رازيغ ايبکنند آ ديکنند چه با معامه 

  .عاملنا بفضلک و التعاملنا  بعدلک یاله ميبرداشته گوئ دعا 
 رانيا دولت  ايافکارعامه موثر بود، آ رانير درااگر وجود داشت، اگ رانيملت ا  

جرات   سيدولت انگل ايببندد؟ آ سيرا با انگل ريقرارداد اخ نيا کرد یجرات م
  کند؟  ليتحم رانيرا به دولت ا یبيترت نيچن کرد یم

اگر  . برپا شد یاز بسته شدن قرارداد چه محشر کايدر فرنگستان و آمر دياگربدان
چقدرمتزلزل و   اندازند یخود را از تنک و تا نم نکهيا نيدر ع ها سيانگل ديديد یم

که  ها یرانيا . ستين نيکه درب رانيملت ا دهينگران بودند و هستند اما چه فا
. بشوند توانند ینم تر از آش  که کاسه گرم هم گرانيداخل آدم باشند د خواهند ینم
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 یمجلس شورا ران،يا لت کرد؟ م ميچه خواه ندهيخوب، گذشته گذشت در آ اريبس
علما در تهران بر ضد   شنوم یقرارداد چه برخورد خواهد کرد؟ م نيبا ا ران،يا

اما چه  ح،يهمه صح نهايا . است جانيو افکار در ه کنند یقرارداد کاغذ مهر م
 یبرا. ميکن یبعد از آن چه م . قرارداد باطل شد ميکن یبکنند؟ فرض م خواهند یم

خودمان را به که  یکارها م؟يا ختهير  یچه طرح م؟يا کرده یخودچه فکر یزندگ
چه  م؟يخواه یاز آنها چه م م؟يآور یم بر سر کار  یچه اشخاص م؟يسپار یم

  .... ميکن یکار کردن آنها فراهم م  یبرا لهيچه وس م؟يده یدستور به آنها م
کت ممل  یبرا یدلسوز خواهد، یعقل م خواهد، یم تيجد ست،ين یشوخ ايکاردن

 نيا که  یآن را فراهم کرد و وقت ديبا ستيدر ما ن زهايچ نياگرا. خواهد یم
بالنسبه مهم   یکه جماعت یصفات جمع شد آن وقت به کارکردن مشغول شد تا وقت

 چيکار نباشند، ه اصالح  دتامه در مملکت متفقاً در صد تيبا طرح عاقالنه و جدّ 
بنده اول  دهيعق به  نيا نيو بنابرا شود یکار نخواهد شد و روز به روز بدتر م

 دينبا خوديب  شود یو اگر نم شود یاگر م. صورت داد ديکار را با نيازهمه ا
مقدمه آن کار  است که  نيکرد هم ديبا یکه هدر است و اگر کار ديزحمت کش

 نيتهران بودم هم که من در  یکه سابقا هم وقت ديخاطردارفراهم شود و البته به 
که بگذرد بازدرهمان   گرهميده سال د. با ما موافقت نداشت یو کس نظررا داشتم
  .خورد ميبود و غصه خواه ميمرحله خواه

 .......  
) اگرمنعقد شود( ندهيآ یمل یشود مجلس شورا یکه استنباط م یقرار از

درد هم بازهمان است  نيباشد عالج ا أسيفاسد و اسباب   یلياست خ ممکن 
 یليتواند خ یکارداشته باشد مجلس هر قدرفاسد باشد  نمهرگاه ملّت اف  یعني

و تکرار  ديزتأکاکنون با. کند یبکند بلکه افکارعامه آن را دفع م یکار خراب 
 یکرد که برا اليخ ديبود و نبا دينبا وسيمأ هيّ کنم  که از اوضاع حال  یم

 ديباحاال اول کار است و شب آبستن، و  ريشده، خ ريموقع گذشته و د اقدام 
 واريبه در و د یبست خانه را درست کرد که اگر هم حاال شکست یپا ازحاال 
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  ديبدان نيقيکرد و  یبنائ هيپا یکه موقع مناسب شد بتوان بر رو یدر وقت  ديوارد آ
  ميهم که ما از آن ترس دار یو ممکن است شکست ديآن موقع خواهد رس که 

 نيه بکنند وبخواهند بکنند و اگرما درابدانند چ  انيرانيکه ا یبشرط دياين وارد 
 یتوق ديآ یکه شکست وارد م نيگذشته ازا ميرا درست نکن هيو آن پا مينباش صدد 

 گرانينسبت به د ديکرد و با مينخواه یباز کار ديموقع مناسب هم رس که 
چنانکه از اضمحالل دولت روس آن طورکه  ميبمان مومتيصغرو ق درحال 

قد علم خواهد کرد و اصالح  خواهد شد و  هيّ دولت روس. مياستفاده نکرد  ديبا
  .بود ميکوچه خواه کيهنوز درخم  ما 
بقدری  .کلمه است کيحرف  رکهيکالم اطناب کردم ومطلب کم گفتم زدر

شخص هر  هستند که یوعار ماچنان ازمطلب دور یورفقاصحيح و مهم است 
حاال ما  گفت تا  ديبه رفقا با .بدهد بازکم گفته است ليتکرارکند وطول و تفضقدر

و ترکمن   رفتارافغانفردا گ دينکن رتيوغ دياگر نجب ميبود سيگرفتارروس وانگل
 یسلطن ايو  یجمهور  یدولت ها... بود ميوعرب خواه یو ارمن یوکرد و قفقاز

ما همچنان در اول  گردند و  یالملل نيمجالس ب نينش یدهند و کرس ليتشک
 نيب یزندگان ۀدور  گريدانست که امروز د ديقدربا نيا .ميوصف او مانده باش

. بماند ايملل و دول دن   ۀخارج از حور ستيممکن ن یملت چيه یعنياست  یالملل
. ممالک بکند رياوضاع سا از  تيقهراً  تبع  ديهر مملکت هم با یاوضاع داخل

عظمه و سابقاً رقابت دول م . حرف اگر سابق راست بود  حاال راست ترشده نيا
 یرا در حال پست فيملت ضع  کيچند  کيآن دوره  ممکن بود  یکيتيپل تيفيک

  .  ستيممکن ن  گرينگاه بدارد امروز د یوجدائ نفرادا ايو 
آنها   یحوزه و اجتماع خواهند بود واوضاع وزندگ کيدول و ملل همه داخل در  

. نخواهد ماند   خواهد داشت و مملکت ما هم  خارج از حوزه یرکليگرتأثيکديبر
متناسب  ساختن  اگرمردم مملکت خودشان در صدد اصالح کار  نکهيا تينها

 ميخواه  گرانيد  تينباشند قهراً درتحت هدا یخارج اتيفيبا ک شياوضاع خو
 یفساد نيبا ا ديتصورنکن . گريمملکت د ايخواهد بود  کاينباشد امر سيبود، انگل
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است، هرکس باشد  سيازانگل بهتر  ميد کناستمدا کايکه درما  هست  اگراز امر
در آنصورت  که ما  ديخودعمل نما   ۀرا از ما سلب  کند و به اراد اياخت ديبا

را هم  نياما   ا. هودايچه  نياميابن  نيا مرا چه  ميباش دهاستقالل را از دست  دا
شکل نخواهد ماند  نيمستملکات او هم به ا و  سيدانست اساس دولت انگل ديبا

را آب   اياست که اگردن نياست افسوس درهم  شيدر پ یو انقالبات کل راتييوتغ
  .ببرد ما را خواب برده است

 انيرانيا دانم   ینم.  متوجه وملتفت بود مسئله مجمع ملل است ديکه با یاز مطالب  
به آن   یليدر فرنگستان خ. نه ايدرک کرده اند  یاساس  را بخوب نيا تياهم
ً کسانده یم تياهم هرکس   یعني ستندين یميقد یاسيکه رجال س یند مخصوصا

 تيصلح و امن وعدالت و طالب    تيانسان ديعقا یاهل علم و فلسفه و ذوق و دارا
صلح با  ۀدرعهد نام که  نستيکه دارند ا یاست هوا خواه  مجمع ملل است و تأسف

نداده اند  دهيجد ديعقا محکم و موافق  ديآلمان اساس مجمع  ملل را آنصورکه با
 رايموجود و منعقد کنند ز دارند که اوال مجمع ملل را  یکنند وسع یوحاال کارم

قناعت ندارند و  نيبه ا  یوجود ناقص هم خوب است  ول نيهم نديگو یمکه 
تر سازند، و در اکثر  نيمت هستند که بعد از انعقاد اساس آن را محکم تر و  یساع

 اليخ نيا جيترو یبرا اديز  یها تيمن ها و جمعانج کايممالک اروپا  و امر
کنند و نطق ها  یم کارنشر نيا  یداده اند و رساالت و مجالت برا ليتشک دهيوعق

منعقد  یمجمع کيبلژ تختيبروکسل پا چند روز قبل از . کنند یو کنفرانس ها م
 یمقصود کار م نيا یممالک اروپا که برا  یانجمن ها عيجم ندگانيشد از نما

اثر نخواهد بود  ینهادها کردند که البته ب شيپ کنند و در آنجا حرف ها زدند و 
  .تکرار خواهند  کرد را   معمجا  نيبعدها  هم ا

 ...  
 افکار یبا عهد نامه صلح و مجمع ملل قدر کايامر یمجلس شورا تيضد
خواهد کرد  شرفتيکار پ نيا کنيخصوص متنزلزل  و نگران کرده ل نيدرا را 
پارلمان   ۀبرسد که مجمع  ملل  به منزل یقوت خواهد گرفت تا کاربجائ و 
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 نيا نکهيجز ا ستيروابط ملل و دول را اداره کند، و چاره ن هيشود و کل   ايدن
اساس واضح است حاجت  نيا ۀديفا. بشود،  امروز نشود فردا خواهد شد طور  

که فقط به  نيا ۀطباشند بواس ديملل کوچک   طالب آن با. ستين حيتوض به 
و  یاما ملل قو.  توانند بشوند یملل مقتدر مأمون م یاز شّرتعد لهيوس  نيا

مثل  ديمجمع نباشد باز با نيگراا نکهيطالب آن هستند بواسطه اشتريب بزرگ 
 ايقشون و قورخانه و اسلحه فوق العاده نگاه بدارند تا مقام خود را در دن سابق 
مردم طاقت تحّمل آنرا ندارند  گريف دارد  که دمخارج گزا نيکنند و ا حفظ 

دفعه ممکن است دوباره جنگ  کيو ستنديتحمل کنند بازآسوده ن واگرهم 
 زتريخوفناک تر و هول انگ یلياگر نشد از جنگ سابق  خ وبتن نيا و  رديدربگ

  ۀبواسط یکي کننديم تياساس ضد نيها هم که با ا یکائيامر. بود خواهد 
و  ستند،ين یجمهور است که ازاو راض سيمخالفت با شخص رئ و یباز  یپارت

داده نشده  دياساس مجمع ملل آنطور که با نديگو یکه م نيا ۀبه واسط  گريد
محمع  واگرما ست،يکه درکنفرانس صلح داده شده موافق مطلوب ن یباتيترت  و

 ر اساس ً د مثال. مينمائ دييتأ ديرابا رمطلوبهيغ باتيآن ترت ميکنملل را تصديق 
و  ضامن استقالل ديمجمع هستند با که عضو یملل مقررشده که دولمجمع 

  .باشند گريکديتماميت 
حمايت  به یگريدولت د ايشود و سيانگل یمدّع رانيدولت ا یپس اگرروز  

بموجب  ما  نجات دهد سيوبخواهد آن راازچنگ انگلزديمصربرخ اي رانيادولت 
 ميحفظ کن او را  تيو تمام ميکن تيحما سينگلاز دولت ا ميقرارداد مجبور نيا

درواقع   که  دينيحال بب ت،اس سيجزء انگل رانيکه در واقع  مصرو ا رايز
اساس ترتيبات عهد  است که نيخاطر ا یها با مجمع ملل برا یکائيآمر تيضد

می بيند، و به و طّماع  صيدول اروپا را حر دانند و یموافق عدالت نم نامه را
خواهد شد، و البته  ها  اسباب  قوت اساس استقالل ملل  تيضد نيهم من عقيده

کرده  و روز به  دايپ  اديز یها یها گرفتار سيگذشته انگل نيا ازکه  ديدان یم
 نيمصر و کردستان و ب افغانستان و . شود  یم شتريب شانيا یروز هم گرفتار
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بروند که منجر  یباتيترتبه   درهندوستان مجبور شده اند  رو. ستيآرام ن نيالنهر
از  یاريبس. شده  یربزرگخا معّما و  رلنديمسئله ا. آن  شود یبه استقالل داخل

ما را با   نديگو یم یهستند وقت   یناراض باتيترت نيها  خودشان از ا یسيانگل
مشکل  و مختل  شده   یممالک بقدر داخل  یزندگان. چه کار است نيالنهر نيب

مطالب  را شرح دهم   ۀاگر بخواهم  هم  ،یبار.  نده شونداست درما  کيکه نزد
است  که وضع  نيحاصل کالم ا.  ديآ ینم در  رهميتحر هشود  و  ب یم  یطوالن

 ايجنگ خواهد شد  بيبازعنقر اينخواهد ماند  قرار  نيحادث شده و برا یداريناپا
ً يتدر ما .  گشت خواهد کرد  و ورق  بر خواهد رييتغ به سرعت اوضاع  یول جا

 یبرا حيصح بيو ترت ميفکر معقول بکن   م؛يبه فکرکار خودمان باش ديبا
  .ميبده  یزندگان

 .......  
 هيرو  یو چون  ب د،يببخش. شوم  یم  عيدهم  واسباب  تصد یطول کالم  م یليخ

ها اگر  حرف  نياما گفتن ا ميگو یو نامربوط  م شانيپر  سمينو یو به عجله  م
که  یبقدر که باز   فيح.  خاطر   است یمن تسال  یدسراست براشما در یبرا

مشغول   ديصبح با فردانصف  شب شده .  کنم ريتحر ستيدارم  مجال ن  ليم
کنم، به   یحرکت ناچار قصه را کوتاه م ديشوم، ارباب هم فردا با گريکارد

 بس است حرف  کيفهمند  یآن ها که م یبرا!  گفتن  چه حاصل اديعالوه  ز
ندارد  یتازگ حرف ها  نيدانند  چون ا یکه خود م راياست ز اديبلکه آن هم ز

 نيا  یاصل ۀديفا . کند یهم که اثر نم گرانيدبه  ميديشن یو م ميگفت یم شهيوهم
اضافه نشده و   یزيبر معلومات بنده چندان چ دياست که بدان نيحرف ها ا

 ،یدواريام نيدرع وسميمأ ان در کار مملکت خودم. نکردهرييکه داشتم تغ یديعقا
قبول  فيتکل یادا یافتاد برا مسافرت به گردنم  نيا. یوسيمأ نيدرع دوارميام

 یهم هر قدر الزم باشد درادا  نيبعد از ا  دميکه مقدور بود کوش یو بقدر کردم
 نيکه دارم ا ديشد یآرزو. کنم  یرا حوالت با خدا م یکوشم و باق یم فيتکل

و متعلقات ودوستان  یحضرت عال  ارتيز ضيبه ف گريد ۀدفع کياست که 
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  .ابميبرسم وهمه را سالمت ب
که   مينگو چيو سربشکست و دستم ازکارافتاد بهترآن است که ه ديجا رس نيقلم ا  

ارادت و  دوستان از طرف بنده عرض  ۀخدمت هم. ديهرگزاندر حرف نا یمعان
 یعل ضهيعر دوستان خاص  نايداشتم که خدمت  آقا ليم یليخ. ديسالم برسان

 یقدر  عرض م  نيهم رفتيالبته عذرم را خواهند پذ ستيحده عرض کنم مجال ن
  .چشمم هستند در برابر  شهياز  نظرم محو نشده  وهم کي  چيکنم  که ه

 سعادت مستدام  باد  اميا  
 ذکاءالملک

از  سال است که از طهران حرکت کرده  و  کيامروز درست  یشمس خيبه تار  
  :اجل خيش  ۀکه به فرمود یدر صورت  زانيحضورعز

 )٣( ! یشب فراق برمن باشد به طول  سال کي  
   
  

 سيانگل مطبوعات به / یفروغ جواب
  

  یفروغ یدمحمعل
در کنفرانس  رانيدولت ا ینسبت به تقاضاها سيانگل دياز جرا یبعض 

و بهتر آن که  دکنن یم اديز یدعاو: نديگو یکرده از جمله م یداتيتننق صلح 
نخواهد  جهيخسارات هم که منتج نت ۀرا کنار گذاشته و از مطالب یارض  یدعاو
جهد  می جد و و نمود یصرف نظرکرده فقط در باب استقالل خود اهتمام م شد 

هست که   يیها اشتباه داتيتنق نيدرا. کند دايصلح شرکت پکرد  که در کنفرانس 
  .رفع شود ديبا

 ميتقد به کنفرانس صلح  یعرض حال هيفور ۀميدر ن رانيا ندگانيکه نما نيا اوالً 
 نيا خود در  یمتقن برا ليشرکت در کنفرانس را نموده، دال یکرده، تقاضا

خود را   ینامهربان سيانگل دياز جرا یتقاضا اقامه کردند و همان وقت هم بعض
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  .اظهار نمودند رانينسبت به ا
استقالل  خوبست هم خود را مصروف  رانيا ندگانينما«که  نيدر خصوص ا اما

از دول  کي  چياست که ه یاصل مسلّم رانيکه استقالل ا نياوالً ا »نديبنما رانيا
نداشتند و اکنون  بودند ـ انکار  رانيدر صدد محو استقالل ا ديآنها که شا یـ حت

 افتني تيکه عضو باشد، چنان  لمستق دينبا رانيکه ا ستين یکس مدع چيهم ه
اصل است،  نيبر هم  یمبن هيّ اصل یدر مجمع ملل به عنوان اعضا رانيلت ادو

 یبعض رانيا يۀهمسا دول  یکه در ظرف چند سال از طرف بعض نياّال ا
 رانيا ندگانينما.  دانند یم  رانياستقالل ا یآن را مناف ها یرانياقدامات شده که ا

به صورت  یو برخ یملع از آنها فقط  یرا که بعض داماتدر صدد هستند که اق
 حتينص دياز جرا یبعض و هم چنان که  نديقرارداد و نوشته درآمده باطل نما

 تيّ اهم شترياز همه ب  رانيا ندگانيقسمت از منظورات را نما نياند ا کرده
 نيدارند و صحت ا نانياطم دول معّظمه  یخواه و چون به حسن عدالت دهند یم

حاصل  تيباب موفق نيدر ا کامل دارند که  یدواريام ستين ديمحل ترد یدعاو
  .دينما یم دييرا تأ یدواريام  نيدر مجمع ملل ا رانيخواهند نمود و شرکت ا

 یصورت در  د،يچگونه از آن صرف نظر نما رانينسبت به خسارات؛ دولت ا اما
 یبه کلّ  دول متحارب  یجنگ اتيعمل ۀمملکت به واسط یها یکه نصف آباد

 ابانيب و دربدر  خانمان یمردم تلف شده، صد هزارها ب خراب، هزارها از
نشود   تصدما نياز ا یکرورها خسارت وارد آمده، و هرگاه جبران ده،يگرد
 اميا در . عاجز و درمانده خواهد بود یدر زندگان رانيملت ا یمتماد یها سال

مکرر   رانيدولت ا کردند یرا م اتيعمل نيکه دول متحارب ا یجنگ و اوقات
ً  قينموده و خودشان تصد شانيآن را بر ا تيلزام مسئولا تعّهد  کرده، بلکه کتبا

 جهينت خسارات منتج به  ۀمطالب نديگو یکه م نيو اما ا. اند جبران خسارات نموده
 يۀناح که از  یکه خسارات نيهست بر ا یچه مانع. ميندار قينخواهد شد، تصد

روس  گردد؟ و نسبت به دولت  وارد آمده جزء قروض آن دولت منظور یعثمان
 رانيا از آن را دولت  یقسمت ستيهم اگر فعالً تمام استرداد خسارات ممکن ن
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سابق  خود اشاره بدان نموده است دولت  ۀحيدارد و در ال صولو یبرا لهيوس
و  طلبکار است  رانياز دولت ا یبوده مبلغ ها یخراب نيروس که مؤسس ا

عالقجات  محو و آن  توان یآن طلب را م. دارد رانيدر خاک ا یاديعالقجات ز
را  اصل  نيا قياز کنفرانس صلح تصد رانيا ندگانيرا ضبط نمود و نما

 نينتوان ا که  ديآ یاقدام را دارد و در واقع به نظر نم نيحق ا رانيکه ا خواهند یم
  .داند یشده م خود حاصل  یحق را برا نيا رانيکرد و دولت ا غيرا در قيتصد

طمع و  چوجهيبه ه رانيدانست دولت ا ديبا یارض ینسبت به دعاو اام
نبوده موجبات  ینموده از راه طماع یارض یندارد، و اگر دعاو یاديز توقع 

ً متعلق به ا یکه اراض نستيا یکي یدعاو  نيا بوده و به  رانيمزبوره سابقا
که  نيا گريد. عدالت است رانيآن به ا ۀگرفته شده و اعاد رانيغصب از ا زور 
با  اياالصل هستند ،  یرانيا ايآنجا که  یاز نقاط مزبوره اهال یاريبس در 

قرار  رانيا یمناسبات تاّمه دارند خودشان تقاضا کردند که در تحت لوا  ها یرانيا
است  نيا یقسمت از دعاو نيدر ا رانيدولت ا ۀمنظور عمد کي زيو ن  رنديبگ

 یشود که مثل سرحدّات امروزه از رو نيعم رانيدولت ا یبرا یحدّات که سر 
 یو طور ،یعيطب ۀحيصح ینشده، بر طبق مبان نييتع هينفس دول همسا  یهوا

در محافظت آنها دچار اشکاالت نباشد، و باالخره در  رانيباشد که دولت ا بوده 
کنفرانس  یمطالب را به نظر حقگزار یبکل رانيخصوص دولت ا  نيا

  .نخواهد شد جايشمکش بداخل ک گذارد یوام صلح 
 یبعض  رسد یاوقات به نظر م یکه گاه ميشو ادآوريمطلب را خوبست باز  کي

مملکت خود   توانند ینم ها یرانيزمزمه کنند که ا خواهند یم رانيا نياز مغرض
و  حيلوا ۀمطالع اگر چه . کند یاز آنها سرپرست یگريد ديو با نديرا اداره نما

 دهد یم یبخوب حرف را  نيا اباند جو منتشر کرده رانيا ندگانيکه نما یمقاالت
خود مملکت  یمل  خيکه در ظرف سه هزار سال تار ها یرانيا: مييگو یباز م کنيل

ً جزء دول معّظمه  یخود را در کمال خوب بلکه اعظم دول  اداره کرده، و غالبا
اندک  آمده در روزگار لطمه به آنها وارد  آمد شيبوده، و هر وقت بر حسب پ
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اداره کنند؟ اشتباه  مملکت خود را  توانند یاند، چگونه نم جبران آن را نموده یمدت
در ممالک اروپا  خاصه  یاوضاع کل رييکه تغ رهيکه در سنوات اخ نستيدر ا

در مقابل  رانيملت ا کند، دولت و  رييهم اوضاع تغ رانيمستلزم آن شد که در ا
اصالح حال  یخواست برا شد که هر چه پر زور جبّار طّماع واقع  گانيهمسا

که  نيا یباطل کرد، و حت او را  یآنها مساع یخود جد و جهد کند مانع تراش
هم شدند و از خارجه در   یخارج یو معلومات فنّ  هيمتوسل به سرما ها یرانيا
سنگ  رانيا يۀهمسا یمتعد راه هم دول  نيخصوص استمداد کردند و در ا نيا

 یآن طور ريچند سال اخ نيدر ا  رانيااگر . کردند حيمانعت صربلکه م. انداختند
اعمال  ليو ح سياز دسا یخارج انواع اشکاالت  ۀاداره نشده، بواسط ديکه با

الذکر متروک شود  بعد اعمال سابق به  نيبوده، و هر گاه از ا رهيجبر و زور و غ
 یها با مساعدت منظور نظر خودشان است که  یرا بگذارند که بطور ها یرانيو ا
از  یاست که در کمال خوب نيقيمشغول کار شوند،  دوستان خود  یو معنو یمادّ 

 یخوب اريبس یعنصر ترق کي رانيبرخواهند آمد و ا مملکت خود  ۀادار ۀعهد
هم محتاج نخواهد بود که بار  یدولت و ملّت چيه خواهد شد، و  ايدن یبرا

  )۴( .ردير دوش بگاست ب ینيسنگ را که بار  رانيا یسرپرست
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   :مآخذ و توضيحات ◀
  

  
   ۶١-٧٩صص      -  ١٣٨۴لنتشارات توس ، «   یمقاالت فروغ«ذکاءالملک  یدمحم عل   - ١

 

  ١٧٧شماره  - ١٣۴٢   نيفرورد »  غماي - ١٩١٩در سيدرکنفرانس صلح پار ینطق فروغ -٢

- ١٣٨۴د دوم ، انتشارات توس ، جل»  یمقاالت فروغ«ذکاءالملک  یعل دمحمو نگاه کنيد به 

    ٣٢ – ۴٣صص      

 

  و هشتم   ستيب سال     - ١٣۵۴نهم ، آذر  ماه   ۀشمار  - ٣٢٧مسلسل   ۀشمار غماي  - ٣

 

 ٣١صص      - ١٣٨۴لنجلد اول ، تشارات توس ، »  یمقاالت فروغ«ذکاءالملک  یعل دمحم - ۴

– ٢٨    
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   نهم فصل
  

  پاريس صلح کنفرانس در ايران نمايندگان مأموريت ستشک چگونگی  
)١٩١٩ ورسای(   

 مأموريت شکست چگونگی« ذوقی در نوشتۀ پژوهشی خودتحت عنوان  ايرج
با شکست : اينگونه بررسی کرده است»صلج پاريس درکنفرانس ايران نمايندگان

قوای محوردرجبهه های غربی و پايان جنگ، نمايندگان کشورهای متفق 
ين  کشورهائی که بنوعی درگيرجنگ بودند، در قصر ورسای واقع در همچن

کنفرانس . حومه پاريس گردآمدند تا به حل و فصل امورمربوط به صلح بپردازند
خود  حاضراست،کارصرعورسای که درشماريکی ازکنفرانسهای بزرگ تاريخ 

ملت   ٣٠شروع  نمود و نمايندگان  بيش از ١٩١٩ژانويه  ١٨را رسماً در تاريخ 
ازايران هيئتی برای شرکت دراين کنفرانس عازم پاريس . در آن شرکت داشتند

گرديد تا دعاوی ايران را به سمع کنفرانس برساند ولی نمانيدگان ايران هيچگاه 
  .به مجمع مزبور راه نيافتند و در نتيجه  کاری از پيش نبردند

حقه ملت ايران  چگونگی شکست مأموريت نمايندگان ايران در استيفای حقوق
که طی چهار سال جنگ  متحمل خسارات جانی ومالی فراوان گرديد و از سوی 

ديگر سرزمينشان در تمام مدت جنگ ميدان تاخت و تاز قوای دول متحارب شده  
ً از نظر مورخين نايده گرفته شده  است مورخينی  هم که به اين  . بود، تقريبا

عدم موفقيت را فقط  متوجه عوامل داخلی  مسئله  نظری داشته اند گناه شکست  و
وسياست   دولت ايران  می دانند و در واقع  نقش مستقيم  دول انگلستان را در 

  .اين باره  از نظر دور داشته اند
راهی که به اعزام هيئت نمايندگی ايران به پاريس منتهی شد از شروع  جنگ 

ری امپراتوريهای روسيه آغزا  می شود، خصوصاً هنگاميکه درگي  ١٩١۴يعنی 
قبالًهم بيم آن می . وعثمانی خطرجنگ و عواقب آنرا به مرزهای ايران کشاند

و بدنبال  ١٩١٢رفت که وجود قوای رسويه در نواحی شمالی ايران  که از سال 
  ) ١.(اخراج مورگان شوستر امريکايی در آن نواحی حضور داشتند
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سيه به داخل خاک ايران کشيده باعث گردد  تا صحنه نبرد بين عثمانی و رو
با وجود اين احتمال  و اينکه  اصوال  کشور ايران از درگيريهای  دول . شود

اروپائی دور نگهداشته شود، دولت وقت دست به اقداماتی زد  تا مگر از بروز 
  .هرگونه  حادثه يا  جلوگيری نمايد

بيطرفی کشور قبل ازهر اقدامی مستوفی الممالک رئيس الوزرای وقت در فکر 
اول  نوامبر (  ١٣٣٢ذی الحجه   ١٢ايران بود و سرانجام  نيزدر تاريخ  

به صدور فرمانی بنام شاه مبادرت نمود و  طی آن بيطرفی ايران در )  ١٩١۴
برخی معتقدند که مستوفی الممالک با تصويب شاه و ) ٢.(جنگ اعالم  داشت

البته شايد از ميان ) ٣.(تتوصيه متفقين بيطرفی ايران را اعالم داشته  اس
دولتهای متفق، دولت انگليس مايل  به بيطرفی ايران بوده است، بطوريکه 
وزيرامور خارجه انگليس هم طی نطقی در مجلس عوام آن کشور تمايل دولت 
انگلستان  را مبنی  بر بيطرفی ايران در جنگ باطالع نمايندگان رسانده  و 

نگ هم ايران قادر به حفظ استقالل و تماميت اظهار اميدواری نمود که بعد از ج
  )۴. (ارضی خود گرددد

متقابالً دولت روسيه ادامه حضور قشون خود را در خاک ايران برای حراست 
از مرزهای روسيه از هجوم ارتش عثمانی ضروری دانسته واز طرفی با در 

شايد برای خود قائل بوده است،  ١٩٠٧نظر گرفتن  حقوقی را که  از قرارداد 
در . قصد داشته تا از خاک و منابع موجود در ايران عليه عثمانی استفاده  نمايد

تحت چنين شرايطی مسلماً دولت روسيه توجه و تمايلی به بيطرفی ايران نداشته 
مسئله عدم رعايت بيطرفی ايران از جانب روسيه، مورد نظر دولت . است

مانی در مذاکراتی که با عالء عثمانی هم بوده است چنانچه عاصم   بيگ سفيرعث
السلطنه وزير خارجه ايران در باب شروط دولت عثمانی برای رعايت و قبول 
بيطرفی ايران  بعمل آورد به اين مسئله  اشاره نموده و اظهار داشت که حضور 
قوای روسيه در خاک ايران بخودی خود ناقض بيطرفی ايران خواهد بود و بر 

عايت اصول بيطرفی از جانب روسها اطمينان داشت همين اساس نمی توان به ر
  )۵. (و لذا دولت عثمانی هم تعهد کاملی برای رعايت بيطرفی ايران نمی نمايد
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مذاکرات و مکاتبات  بين دولتين ايران و روسيه هم برای تخليه ايران از قوای  
روس به نتيجه مطلوب  نرسيد و سفارت روسيه سر انجام  طی نامه ای پاسخ 

فی دولت متبوع خود را مبنی برعدم احضار  قوای روس از آذربايجان به من
در اين موقع بدون توجه به اخطارهای  دولت ) ۶.(اطالع  دولت ايران رسانيد

ايران،  نيروهای عثمانی از مرزهای غربی گذشته  و وارد ايران شدند و روسيه 
ال کرده وانگليسيها تزاری هم برای  مقابله با عثمانی ها سراسر شمال را اشغ

با وجود )  ٧.(نيز سربازان مستعمراتی خود را در جنوب متمرکز ساختند
حمايت ظاهری دولت انگلستان ازسياست بيطرفی ايران، معهذا قبل از  اينکه 
قوای عثمانی هجوم خود را به مرزهای ايران شروع کند، نيروهای انگليسی 

بدنبال تصرف فائو .  صرف نمودندوارد جزيره  بحرين  شده و بندر فائو را ت
دالمين ) Barrett (درمدخل خليج فارس، يک دسته انگليسی بنامهای بارت

)Delamain  (و مودMaude)   ( بصره را تصرف   ١٩١۴نوامبر  ٢١در تاريخ
روشن  است  که هدف  کلی از اين . کردند و شهرآبادان را زير نظر  گرفتند

  )٨.(بادان و مراقبت  از آن بوده است قشون  کشی  حفظ تأسسيات نفتی آ
  ١١٠٠٠دولت انگلستان ايجاد يک نيروی نظامی مرکب از ١٩١۶در اوائل سال 

نفر در جنوب ايران  موقعيت نظامی خود  را برای  حفظ منابع  و تأسيسات 
. نفتی جنوب ايران و همچنين جلوگيری از نفوذ  آلمانها دراين منطقه تحکيم  کرد

ناميده شد که هدف   South Persia Riflesاً بنام نيروی پليس جنوب اين نيرو بعد
ازايجاد آن بنابرنظر بعضی مورخين فقط حفظ امنيت طرق جنوب ومقابله 

  )٩.(باعمليات مأمورين وعمال آلمانی بوده است
ولی نبايد از نظر دور داشت که نفت جنوب نقش اساسی در ايجاد اين نيرو 

اد   معتبر و چاپ  نشده  کابينه زمان جنگ انگلستان، براساس اسن.  داشته است
حفظ لوله های نفتی و دسترسی به منابع  نفت جنوب  ايران که سوخت بحريه  
انگليس را تأمين می نمود، از علل عمده ايجاد و تقويت نيروی پليس جنوب بوده 

بطوريکه برای تأمين اين منظورکابينه زمان جنگ انگليس )  ١٠.(است
نفرافسر انگليسی و مستعمراتی هندی به جنوب ايران  ١٢٠٠ی به اعزام تصميم
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نيروی پليس جنوب که ) ١١.(گرفت تا بيش از پيش اين نيرو را تقويت  نمايد
بدون اجازه دولت ايران تشکيل شده بود درتحت فشاردولت انگلستان در ماه 

 از طرف ايران برسميت شناخته شد و شناسائی رسمی اين ١٩١٧مارس 
نيرودر کابينه انگلستان و هم در مجلس اعيان آن کشور با استقبال روبرو 

  )١٢.(گرديد
وجود نيروی نظامی انگليس در ايران منحصر به منطقه جنوب کشور نبود،  
بلکه انگلستان که خود در ابتدا بيش از ديگران تمايل به بيطرفی ايران داشت ، 

و   پياده کرده حتی سعی نمی کرد  در شمال غربی  و شمال شرقی ايران نيز نير
که انجام  اينگونه عمليات نظامی را در يک  کشور بيطرف مخفی نگهدارد، 

نفر قوا به جنوب غربی ايران،  که  ١٣٠٠چنانچه لرد کرزن بمجرد اعزام 
موضوع  را )  ١٣(بموجب تصميم  و رأی  کابينه انگليس  صورت گرفته  بود

  .باطالع نمايندگان مجلس رساند
دولت بريتانياعالوه بر پليس جنوب قوائی نيز از « :ملک الشعراء بهارمی نويسد

خراسان دربين النهرين  وارد کرده و در حدود زنجان و قفقازبا عثمانيها تماس 
پيدا کرده بودند و در بندر انزلی نيز مهمات  گرد  آورده بودند و از خراسان نيز 

مقصود  از اعزام  نيرو )  ١۴(».کنندقصد داشتند بخاک ماوراء خزر پيشروی 
به شمال شرقی ايران جلوگيری ازعبورآلمانها از طريق ايران به افغانستان و 

و عالوه بر آن برای حراست کامل افغانستان نيروی )  ١۵.(بلوچستان  بود
  .ديگری را هم در منطقه جنوب شرقی کشور  متمرکز ساختند

در دست  ١٩١٨انگليسی در اوائل سال  کنترل کامل مرزهای ايران را نيروهای
، قوای روس نواحی شمال ١٩١٧در اثرانقالب   روسيه در اواخر سال . گرفتند

درجلسه . ايران را تخليه و جا را برای عمليات  نيروهای  انگليسی باز گذاشتند
، کابينه جنگ انگلستان مسئله خالء نيروهای   روسی در ١٩١٨مارس  ٢١روز 

خطری را که  از اين  راه برای ترکستان و هندوستان ايجاد شده شمال ايران  و 
بود در مورد  بحث قرار داده و تصميم گرفت تا با اعزام نيروئی به شمال ايران 

برای انجام اين منظور نيروئی . مانع نفوذ ترکها و آلمانها به هندوستان شود
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باين ترتيب ) ١۶. (بفرماندهی ژانرال ويلسن به رشت وانزلی اعزام  گرديد
ازهرطرف کنترل مرزهای ايران در اختيار سربازان انگليسی و مستعمراتی  

در اين زمان  تنها منطقه يا  که انگليسيها درآنجا نيروئی نداشتند . آنها در آمد
  ) ١٧.(آذربايجان بوده است

چون ديگر  ١٩١٨با سقوط جبهه های متحدين  وشکست آنها در اواخر سال 
آنها  متوجه ايران و هندوستان نبود، لذا انگليسيها  با خيال  را خطری از جانب 

حت به يکه تازی  در ايران  پرداخته و حتی   يک ناوگاان از نيروی دريائی  
دولت انگلستان که بيش از  متفقين .  انگلستان در آبهای بحر خزر مستقر گرديد

خاک اين کشور را خود سنگ بی طرفی ايران را به سينه ميزد بيشتر از آنها 
 مورد تهاجم  قرارداده و سهم آن دلت در نقض بی طرفی ايران نيز بيش از

در طی  چهارسال جنگ  که صحنه پهناور مملکت ايران . ديگران بوده است
ميدان کشاکش حريفان جنگی گرديده بود، ايران بيطرف هرروز  ويران تر و 

مداخله قوای دول جنگنده  .مردم  بی پناه  آن بی جهت  بخاک و خون کشيدند
درامورايران و قشون کشی های آنها بروز نبردهای پراکنده در گوشه وکنار 
مملکت باعث گرديد که يک کشور بی طرف   با وجوديکه هيچگونه  دخالت 

  ) ١٨.(مستقيم در جنگ نداشت،  متحمل خسارات سنگينی بشود
ی را که از جنگ ديده دولت ايران برای رسيدن به حقوق خود و جبران خسارات 

بود يکبار ديگردست  کمک بسوی انگلستان دراز کرد و طی نامه ای انجام 
  )١٩(خواسته های خود را از آن دولت باين شرح  تقاضا نمود

قبول مشارکت نمايندگان دولت ايران درکنفرانس صلح، هر چند که نمايندگان  - ١
 .وندکشورهای بيطرف ديگر در اين کنفرانس پدذيرفته  نش

روسيه و انگلستان وعهد نامه های ديگرکه ناقض  ١٩٠٧الغاء عهد نامه  - ٢
  .استقالل و تماميت  ارضی ايران باشد

  .جبران خسارات مالی  که در طی جنگ به ايران وارد شده است  - ٣
برخورداری از آزادی اقتصادی وتعيين سرنوشت اقتصادی کشور بدون  – ۴

  دخالت اقتصادی 
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دد و تجديد نظر درعهد نامه های سابق و الغاء آن دسته از بررسی مج  - ۵
  .عهدنامه هايی  که براساس  آنها به خارجيان امتيازات ارضی داده شده است

مساعدت در تخليه ايران از قوای خارجی و تخليۀ مملکت  از نيروهای   -  ۶
  .انگليسی

  .به دولت ايران   .S.O.R.تفويض نيروی پليس جنوب   - ٧
  .تجديد نظر در تعرفه های گمرکی  - ٨

دولت انگليس از قبول همه در خواستهای ايران خودداری نمود و وزير 
مختارانگليس يادداشت آن دولت   را که  حاوی  پاسخ  به درخواستهای  ايران 

 .بود به وزارت  خارجه   ايران تسليم کرد
ئول استقالل وتماميت دولت انگلستان با تخليه ايران از قوای خود بدليل اينکه مس

ارضی آن است خود داری کرد و همچنين با اينکه کنترل و اداره امور نيروی 
پليس جنوب  به ايران واگذارشود مخالفت   نموده و متذکر گرديد که مليت 
افسران و فرماندهان نيروی پليس جنوب بايد با تأئيد و تصويب دولت   بريتانيای 

و تجديدی  نظر در تعرفه های گمرکی ١٩٠٧داد الغای قرار . کبيرتعيين گردد
را مورد قبول و شرکت نمايندگان ايران درکنفرانس صلح،مشروط به شرکت 

. نمايندگان دول غير متحارب و بيطرف ديگردر اين کنفرانس تعيين گرديده بود
)٢٠(  

دولت ايران همچنين دست کمک بسوی اياالت متحده امريکا دراز نمود  تا در 
دن به خواسته  های خود  از حمايت و کمک اين کشور برخوردار راه  رسي

به دنبال درخواست کمک ايران از امريکا، وزير مختارآمريکا در ايران . گردد
طی گزارشی به وزارت امور خارجه  آمريکا  ١٩١٨نوامبر   ١۵در تاريخ  

خسارات و صدمات وارده به ايران بيشتر از کشورهای « متذکر گرديد که 
طرف ديگر است  هم در طول جنگ توسط کشورهای روسيه، ترکيه و بي

و اکنون اميد ايران به اياالت  ....  بريتانيای کبير مورد تجاوز قرارگرفته است
  )٢١(» ...متحده آمريکا است

در مورد  کمک و حمايت  آمريکا از نمايندگان ايران در کنفرانس  صلح جبران 
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تحمل شده بود، النسينگ  وزير امور خارجه  خساراتی که ايران  در طی جنگ م
امريکا  طی نامه ای عالقمندی کامل  و توجه  مخصوص دولت آمريکا را مبنی 

  )٢٢.(برشرکت نمايندگان ايران در کنفرانس صلح به دولت ايران ابالغ نمود
هيئت نمايندگی ايران بدون دريافت هيچگونه دعوتنامه ای از طرف 

اميد  مساعدت و حمايت دولتين امريکا و انگليس، برای  دفترکنفرانس و تنها به
.  وارد  پاريس شد ١٩١٩طرح  دعاوی خود،  تهران را ترک کرده و در ژانويه 

ذکاءالملک فروغی، حسين عالء  نبيل :  اعضای اين هيئت عبارت بودند از
و ) ٢٣(الدوله کاشی ، انتظام الملک و شاهزاده  امان هللا  ميرزا جهانبانی 

« رياست  اين هيئت هم بعهده  مشاورالممالک وزير امورخارجه کابينه دوم 
وثوق الدوله ميل نداشت مشاور وزيرخارجه را مأمور شرکت در حاليکه بعضی 

 )٢۴.(اند  ازمورخين ازنصرت الدوله فيروز بعنوان رياست اين هيئت نام برده
 کنفرانس سفر از فروغی دمحمعلی روزانۀ يادداشتهای: جمال صفری توضيح [ 

انتشار يافته در  ١٣٩۴که در سال )١٩٢٠ اوت -١٩١٨ دسامبر( پاريس صلح
در اين ] آن يادداشتها در بارۀ هيئت اشاره شده است که در همين مجلد می خوانيد

وثوق الدوله ميل نداشت مشاور وزير خارجه را « : باره بهار می نويسد که 
بقدری در اين باب اصرار کرد که مأمور شرکت در مجلس صلح کند اما شاه 

همچنين ابراهيم صفائی می نويسد ) ٢۵(».ناچارمشاراليه بدين سمت مأمورشد
نصرت الدوله در کنفرانس صلح  دعاوی پردامنه ايران حرف او بجائی « : که

نرسيد و مالقات وی با ويلسن رئيس جمهور و النسينگ وزير امور خارجه  
  )٢۶(» .آمريکا  بيحاصل  شد

اوالً بطوريکه خواهيم  ديد، نمايندگان ايران هيچگاه به کنفرانس صلح را نيافتند  
تا دعاوی ايران را عنوان نمايند و حتی با قاطعيت می توان  گفت که فروغی هم 

ً مالقاتی هم بين نصرت ) ٢٧.(نطقی در کنفرانس صلح ايراد نکرده است ثانيا
ا صورت نگرفته   است، چه اينکه الدوله با ويلسن  و وزير امور خارجه امريک

نصرت الدوله  در آن زمان  در ايران  بوده  و رياست هيئت نمايندگی ايران را 
  .نيز  بعهده  نداشته است
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نصرت الدوله چند روز قبل ازامضای  «  :صفائی در جای ديگر  می نويسد 
 ١٢ برابربا ١٩١٩اوت ١٩تاريخ امضاء وانعقاد قرارداد ، (  ١٩١٩قرار داد  

مسئوليت  وزارت خارجه را بعهده  گرفت و سه روز  ) می باشد١٣٣٧ذيقعده 
و در اين  زمان   هم  )  ٢٨.  (»پس از امضای قرارداد عازم  اروپا گرديد 

ً بکار خود پايان داده بود باز در جای ديگر می نويسد . کنفرانس ورسای تقريبا
مالک  از يکسال پيش در هيئت نمايندگی   ايران به رياست مشاور الم: که 

و در مورد انتخاب رئيس هيئت   نمايندگی ايران هم معتقد است » پاريس بودند
برای  کنفرانس  صلح  در آغاز وثوق الدوله، ناصرالملک را در « : که 

وثوق . نظرگرفته بود، اما او صالح دانست خود رئيس الوزرا شرکت  کند
که وجود وثوق الدوله را برای حفظ   الدوله هم بسيارمايل بود ولی احمد شاه

امنيت  داخلی الزم می دانست با رفتن او موافقت نکرد و مشاوربر حسب تمايل 
اما اينکه خود وثوق ) ٢٩. (»شاه برياست هيئت  نمايندگی ايران برگزيده شد

ً در کنفرانس صلح شرکت نمايد، محل تأمل  الدوله بسيار مايل بود تا شخصا
ق الدوله بدليل  اينکه ازمدتها  پيش بطور سری و محرمانه است،  چرا که وثو

را فراهم  آورد،  ١٩١٩مشغول مذاکره با نمايندگان دولت انگليس بود تا قرارداد 
 ١۵در تاريخ . نمی توانسته اين مهم را ناديده  گرفته و رهسپار پاريس گردد

ن از طرف دولت انگلستا ١٩١٩که بياينه و متن قرارداد   ١٩١٩اوت 
ماه مذاکراتی که بين  ٩بدنيال « : منتشرگرديد در مقدمه بيانيه آمده بود که 

باين ترتيب  مالحظه می شود که تاريخ )  ٣٠. (»الخ ... دولتين جريان داشت
ً  اواخر نوامبر   بوده و     ١٩١٨شروع  مذاکرات برای قرارداد مزبور  تقريبا

ئت نمايندگی ايران عازم پاريس در حدود  دوماه بعد از اين تاريخ است که هي
ً درجريان مذاکرات مربوط به . گرديد وثوق الدوله  بعنوان رئيس دولت شخصا

قرارداد  بود و نمی توانسته مذاکرات را معلق گذاشته و به پاريس برود،  چه 
از طرف ديگر بطوريکه بعد ازانتشار قرارداد معلوم . اينکه تمايل داشته باشد

بوده  و   ١٩١٩هم يکی از عوامل مؤثر درانعقاد قرار داد   گرديد نصرت الدوله
از سوی ديگرفرستادن مشاور الممالک به پاريس نه تنها با مخالفت وثوق الدوله 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٤٨٦                                                                      ٤ج

  

  

  

روبرو نبوده، بلکه هدف وثوق دورکردن مشاوربود تا کارقرارداد را يکسره کند 
يرخارجه چه اينکه مشاورالممالک مردی صالح و وطن پرست بود و بعنوان وز

بعضی مورخين معتقدند که مشاورالممالک را . هم از مخالفين قرارداد بوده است
که مخالف جدی نصرت الدوله بود از تهران بسمت نماينده به کنفرانس صلح به 

درتأئيد اين نظردولت آبادی می ) ٣١.(اروپا فرستادند تا ازشراو ايمن باشند
زه  وزارتی خود از وجود يک تن وثوق الدوله برای پاک کردن حو: نويسد که

که ممکن است درعقد قرارداد با اوموافقت نکند، به نامزد بودن او برای رياست 
هيئت نمايندگی ايران مواقفت می کند واوميرزا عليقلی خان مشاورالممالک 
انصاری است که اکنون وزيرخارج است وتنها رقيب وثوق الدوله درهيئت 

  ) ٣٢(» .دولت
 وقتی مشاورالممالک راباين طريق دورکردند ومشاور« :دفرخ می نويس 

درپشت در کنگره  ورسای  برای ايران سينه چاک می کرد، وثوق در تهران 
  )٣٣(».را تنظيم  نمايد ١٩١٩ مشغول زد و بند با سفير انگليس بود تا  قرارداد 

وی   هيئت نمايندگی ايران در بدو ورود به پاريس، بيانيه يی را که حاوی دعا 
در اين بيانيه   .  ايران بود به دبيرخانه کنفرانس صلح در ورسای  تسليم  داشت

  )٣۴.(دعاوی ايران در سه قسمت  به شرح  زير به دبير خانه  ارائه  شده بود
 روسيه  و انگلستان و الغای  کاپيتوالسيون  قضايی ١٩٠٧الغای عهد  نامه    - ١
متحمل شده و آزادی عمل در مسائل  جبران خساراتی که ايران از جنگ  - ٢

اقتصادی و رهائی از قيود عهد نامه های اقتصادی که به ايران  تحميل شده 
  .است

استرداد سرزمينهائی که دولتهای روسيه و انگلستان از ايران منتزع کرده   - ٣
  .والحاق مجدد آنها به ايران

ز رود جيحون حدود سرزمينهای مورد ادعای ايران از سمت شمال شرقی و ا
شروع و مناطقی در ماوراء  خزر را که شامل مرو و خيوه  می گرديد در 

درسمت غرب و شمال غربی  قسمتی از آسيای صغيرتا حدود . برمی گرفت 
در مورد . فرات ، که مناطق کردستان، ديار بکر و موصل را شامل می شد
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: خود می نويسد دعاوی ارضی ايران فروغی هم اظهار ناخشونيد کرده و درنامه
اين شکل هم . پرده پوشی   نمی کنم که اين يک ادعای زيادی بود که ما کرديم« 

يکی ديگر از اعضای  هيئت نمايندگی )  ٣۵( » ...که کرديم مبالغه آميز بود
راجع به زياده  طلبيهای ايران منهم که منشی هيئت نمايندگی « : ايران می نويسد

  )٣۶(» .در تقاضاهای ما خيلی زياده  شده بود ايران بودم اذعان می کنم که
هيئت نمايندگی ايران دربيانه خود ازشورای چهار نفره که مرجع عالی کنفرانس 

درخواست کرده بود تا به نمايندگان ايران اجازه )  ٣٧(ورسای بشمارمی رفت
اين . شرکت درکنفرانس داده شود تا آنها دعاوی ايران به سمع برسانند

ايندگان ايران هيچگاه بطور جدی  مورد  توجه قرار  نگرفت و در درخواست نم
تمام مدتی که کنفرانس بکار خود  ادامه می  داد جمعاً  سه بار مسئله مشارکت 
ايران در کنفرانس مورد بحث قرارگرفت که هر سه بار نيز با مخالفت نمايندگان 

يمی برای دولت انگليس روبرو شد و  ناگزيرکنفرانس صلح هيچگونه تصم
دليل مخالفت  انگلستان هم بسيار روشن بود،  . شرکت ايران درکنفرانس نگرفت

انگليسها مايل نبودند تا در هيچ  مجمعی نامی از ايران برده شود  مگر به «  اوالً 
و ديگر اينکه در همان اثنا نماينده دولت انگليس در تهران  ) . ٣٨(» زبان آنها

بود و امکان داشت  که شرکت  ١٩١٩داد مشغول مذاکره برای عقد قرار
نمايندگان ايران درکنفرانس صلح  و رسيدگی   به دعاوی ايران موجب گردد  تا 
شرائطی را که درتحت آن مذاکرات قرارداد صورت می گرفت  تغييرداده و 
حتی دستيابی به حداقل اين دعاوی توسط ايرانيان که قسمت کمی از آن را خود 

به ايران وعده داده بودند، ١٩١٩امتيازاتی  برای انعقاد قرارداد  انگليسيها بعنوان
ازسوی ديگر مذاکرات . باعث شود تا بطورکلی   موضوع قرار داد منتفی گردد

بطور سری جريان   داشت و احتماالً برمال شدن آن در  ١٩١٩برای قرارداد 
صلح  يک محفل بين المللی در صورت رسيدگی به دعاوی ايران در کنفرانس

پاريس بسيار زياد بنابراصول چهارده گانه پيشنهادی ويلسن پذيرفته بودند که 
ً منعقد شده باشد پذيرفته شود و پس از آن  ميثاق های  صلح که صريحا
نيزهيچگونه تفاهم بين المللی خصوصی را نپذيرند و ديپلماسی نيز همواره 
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عنی کشف حقايق  بطور صريح  و در مالء عام اجراء گردد، در اين صورت ي
مربوط به مذاکرات سری درتهران که مغاير با اصول قراردادی و اعتقادی 
کنفرانس بود، لطمه شديدی به حيثيت انگلستان وارد می کرد وانگلستان متهم به 
سازشهای پنهانی درخارج ازچهارچوب کنفرانس می گرديد و بعالوه احتماالً 

قضيه به کنفرانس ورسای احاله موجب می شد تا مذاکرات قرارداد معلق و 
 ١٩١٩گردد و درآنصورت پای دولتهای ديگری مانند فرانسه که با عقد قرارداد 

منافعش سخت بخطر افتاد درميان بيايد و اين مسئله همان  چيزی بود که 
  .انگلستان از آن بيم داشت

ه ، نمايند١٩١٩فوريه  ١٨در تاريخ ) ٣٩(اولين  بار در جلسه شورای ده نفره 
ايتاليا پيشنهاد رسيدگی به درخواست ايران واستماع گزارش هيئت نمايندگی 

براساس محتوای يادداشتهای سری شورای ده نفره وشورای  . ايران را نمود
چهار نفره در کنفرانس پاريس، بلفور وزيرامورخارجه انگليس بدليل اينکه 

ام جنگ بيطرف ايران در زمره  کشورهای متحارب نبوده است و رسماً در تم
شناخته شده است  با پيشنهاد نماينده ايتاليا مخالفت کرد و درخواست ايران را 

) ۴٠.(بدليل اينکه خارج ازمسائل مورد رسيدگی  کنفرانس است وارد ندانست
، ويلسن  ١٩١٩آوريل  ٢٢در جلسه شورای عالی چهارنفره منعقده در تاريخ 

مطرح ساخته و تقاضای رسيدگی رئيس جمهوری امريکا يکبارديگر موضوع را
در پاسخ اين تقاضا، لويد ) ۴١.(ايران را ميکند به در خواست هيئت نمايندگی

ظهارمی دارد که چون بالفور وزيرخارجه انگليس با اجرج نخست وزيرانگليس 
شرکت نمايندگان ايران درکنفرانس مخالف است و دليل اين مخالفت هم برای او 

)  ۴٢(.اکره  مجدد با بالفورموضوع ايران مسکوت بماندلذا  تا مذ.  روشن نيست
، پرزيدنت ويلسن برای آخرين بارموضوع ١٩١٩ماه مه  ٧دو هفته بعد درتاريخ

شرکت نمايندگان ايران در کنفرانس صلح را در شورای عالی چهار نفره مطرح 
می سازد و از شورا می خواهد تا با نظرمساعد مسئله ايران را مورد بررسی 

اما اين بارهم لويد جرج  نخست وزير انگلستان به مخالفت ) . ۴٣(ار دهد قر
برخواسته و بدليل اينکه مسئله ترکيه هنوز مورد بررسی قرار نگرفته  و بعالوه  
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بعد از ترکيه بايد به مسائل مربوط به هندوستان و قسطنطنيه پرداخته شود، با 
  )۴۴.(پيشنهاد ويلسن  مخالفت می نمايد

مالحظه می شود درهر سه مورد مخالفت نمايندگان انگلستان مانع  بطوريکه
پذيرفتن نمايندگان ايران در کنفرانس صلح پاريس و حتی مانع رسيدگی به 
دعاوی ايران گرديده است و ازمتن يادداشتهای سری   شوراهای چهار نفره و 

ندگان  ده نفره  نيز بروشنی و وضوح  استنباط ميگردد که تنها  مخالفت نماي
باين ترتيب موضوع ايران و دعاوی ايران در . انگليس باعث اين امر بوده است

  .کنفرانس صلح پاريس   به فراموشی سپرده شد
ديپلمات برحسته انگليسی عضو هيئت Harold Nicolson) (هارولد نيکلسن 

نمايندگی انگلستان در کنفرانس ورسای پذيرفته  نشدن هيئت نمايندگی ايران را 
ين علت ميداند که در نتيجه  آن ممکن بود کشورهای  بيطرف ديگر هم مانند با

سوئد ، سوئيس و هلند از چنين  تقاضائی بنمايند ولی در عين حال  نيکلسن 
معتقد است که دولت انگلستان می بايست از نمايندگان ايران حمايت می کرد و 

ی پذيرفتن  ايرانيان  در می نويسد که هيئت نمايندگی انگليس با مخالفت خود برا
کنفرانس مرتکب  اشتباه  بزرگی  شد و باعث گرديد  تا همه  مردم  دنيا  تصور 
نمايند  که مخالفت با پذيرش نمايندگان ايران در کنفرانس  فقط  بعلت خود 

  ) ۴۵.(خواهی انگليسيها  و خود پسندی و مخالفت  بريتانيای کبير بوده است
د آقای نيکلسن هم مرتکب اشتباه شده چه اينکه ايرانيها و البته در اين باره خو  

همه مردم دنيا نه تنها  تصورنمی کنند بلکه يقين دارد که ممانعت از شرکت 
ايران درکنفرانس صلح پاريس فقط اينکه  ايرانيها و همه مردم دنيا نه تنها 

انس صلح تصور نميکنند بلکه يقين دارند  که ممانعت از مشارکت ايران در کنفر
پاريس فقط  و فقط به سبب مخالفت انگليسيها بوده است، کما اينکه وجود مدارک 

ليکن انگليسيها همواره .  روشن وغيرقابل انکارهم اين واقعيت رامدلل می سازد
سعی داشتند  که اين واقعيت را پنهان دارند و حتی در اين باره مسئولين دولت 

  .ورنيز حقيقت  را اظهار  نکردندانگلستان به نمايندگان مجلس آن کش
مجلس عوام  يکی از نمايندگان از دولت سئوال  ١٩١٩ماه مه  ١٩در جلسه روز 
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می نمايد که آيا   دولت انگليس درخواستی از دولت ايران برای شرکت در 
کنفرانس صلح دريافت داشته است يا خير؟  و اصوالً چرا نمايندگان انگليس 

نمايندگان ايران درآن کنفرانس مخالفت کرده درکنفرانس صلح با شرکت 
سخنگوس دولت در پارلمان انگلستان در جواب پرسش اين نماينده ) ۴۶.(اند

اظهار داشت که اوالً  چنين   درخواستی از دولت انگلستان نشده است وثانياً در 
مورد پذيرش و مشارکت هيئت نمايندگی ايران،  مسئله مربوط  به کنفرانس بوده 

ايندگان انگليس در کنفرانس دراين باب اقدامی نکرده و مخالفتی  ابراز و نم
در حاليکه انگليسيها صريحاً به عالءالسلطنه وزير مختار ايران ) ۴٧.(نداشته اند

درلندن گفته  بودند که ابداً ميل ندارند که ايران  مطالب  خود را  به کنفرانس 
  )۴٨. (ارجاع نمايد

درتأييد نظر وزارت امور خارجه انگليس در مورد لندن » تايمز« روزنامه 
خود پس از بحث در  ١٩١٩آوريل   ٢۴هيئت نمايندگی ايران در سر مقاله روز 

باره دعاوی ايران  به انتقاد سخت در مورد اين دعاوی پپرداخته و آنرا علت 
ولی ) ۴٩. (تسپذيرفته  نشدن نمايندگان ايران در کنفرانس  صلح  قلمداد  کرده ا

وزارت  ١٩١٩ژوئن سال  ٨همين روزنامه درمقاله اساسی خود در روز 
انگليس را بباد انتقا گرفته و اقدامات و تالشهای اين وزارت خانه و   امورخارجه

نمايندگان انگليس درکنفرانس صلح را دليل پذيرفته نشدن نمايندگان ايران در 
ا  نبايد الاقل هيئت کنفرانس دانسته و از وزارت خارجه سئوال می کند که چر

نمايندگی ايران از پاريس به لندن دعوت شوند تا درآنجا اختالفات جزئی، ميان 
  )۵(دو کشور از بين برود؟ 

در طرحی که برای صلح و ارائه آن با به کنفرانس پاريس توسط دوتن 
)  James Baron Scott(ازمتخصصين آمريکائی  بنامهای جميز بارون اسکات 

تهيه  شده بود، حدود مرزهای )  David Hunter Miller( ميلر وديويد هانتر
ايران و همچنين اوضاع کشور در طول جنگ مورد توجه قرارگرفته و دراين  

ايران بايد يکی از امضاء کنندگان عهد نامه «  : طرح بصراحت ذکرشده بود که 
 ٢٢و حتی دريادداشتهای شخصی ديويد هانترميلربتاريخ ) ۵١.(»صلح باشد

حقوق لوکزامبورگ وايران که هر دو  کشور مورد «می خوانيم که١٩١٨نوامبر
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هجوم قوای دولتهای متخاصم قرار گرفته اند می بايست با شرکت نمايندگان آنها 
ولی با اين حال و با ) ۵٢.(در کنفرانس صلح مورد توجه و حمايت قرارگيرد

صلح، براثر پافشاری توجه به حمايت دولت امريکا ازشرکت ايران در کنفرانس 
و مخالفت نمايندگان انگليس، کنفرانس از پذيرفتن هيئت نمايندگی ايران امتناع  

  .می نمايد
چنانچه ذکرشد نگرانی دولت انگلستان از جهت قراردادی بود که مذاکرات آن 
در تهران جريان داشت و لذا مايل نبود تا مسائل مربوط به ايران در يک 

در تأييد اين نظر نامه . نظيرکنفرانس ورسای عنوان  شودکنفرانس بين المللی 
ای است از النسينگ وزيرامور خارجه امريکا خطاب به لرد کرزن که بعد از 

النسينگ در نامه خود می .  بالفورعهده دار وزارت امور خارجه انگليس گرديد
يندگان درپاريس من سه باراز آقای بالفورخواستم تا فرصتی به نما... «:نويسد که

ايران داده  شود تا آنها دعاوی ايران را بسمع شورای وزيران خارجه کنفرانس 
درهر سه بار آقای بالفور با اين در خواست  من مخالفت  کرد و اکنون . برسانند

دريافته ام  که به هنگاميکه من اين در خواستها را می کردم، بريتانيا کبير  
قد قرار دادی بوده تا حداقل بتواند کنترل مشغول مذاکره با دولت ايران برای ع

« : فروغی در اين باره می نويسد) ۵٣. (اقتصادی ايران را در دست بگيرد
چيزيکه از تلگرافت و اطالعات حاصل از وزارت امور خارجه پاريس و 
حرفهای انگليسيها وغيره استنباط  کرديم  اينست که انگليسيها اوضاع  تهران را 

شمرده اند که ترتيباتی  داده شود که مملکت ايران از حيث امور مساعد و مغتنم  
  )۵۴.( سياسی و اقتصادی زيردست خودشان  باشد

در اين ميان کارشکنی وثوق الدوله هم بنوبه خود در شکست مأموريت هيئت 
نمايندگی ايران تأثير می گذارد، چرا که وقتی مشاورالممالک بعنوان وزيرامور 

مايندگی درپاريس با جديت قراوان سعی داشت تا با حمايت خارجه رئيس هيئت ن
آمريکا و فرانسه ايران را در زمره  يکی از ملل آزاد و بيطرفی که مورد تجاوز 
قشون دول متخاصم قرار گرفته قلمداد نموده و به استيفای  حقوق ايران بپردازد 

مشاور  را ١٩١٩، وثوق  الدوله برای اجرای بهتر مذاکرات مربوط به قرارداد 
از کاربرکنار می کند و پست  وزارت خارجه را به نصرت الدوله فيروز می 

فرخ  می نويسد . سپارد، در حاليکه مشاور استعفا نداده و اخراج  هم نشده  بود
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نصر ت الدوله فيروز را به اين جهت وزير امور خارجه کردند تا بدون  « :که 
. »اجراء  بشود ١٩١٩ورد قرارداد در م» ارباب« کوچکترين دردسردستورات 

البته شکی نيست  که با وجود مخالفت های  دولت انگلستان در مشارکت )  ۵۵(
ايران در کنفرانس صلح اگر مشاور الممالک همانگونه  بعنوان وزيرخارجه به 
ايران مراجعت می کرد الجرم می بايست يکی از امضاء  کنندگان قرار داد 

  .د بنظرمی رسد که او حاضربه امضای قرارداد بوده باشدباشد و کامالً بعي ٩١٩
لذا به توصيه انگليسيها برای مشاور پس ازبرکناری از وزارت خارجه پست 
سفارت کبری ترکيه را در نظرگرفتند و از همان پاريس او را روانه استانبول 
  نمودند و باين ترتيب ديگر کاری از دست   مشاور نه در کنفرانس  صلح ساخته

  .داشت ١٩١٩بود و نه اينکه نقشی در قرارداد 
البته برخی معتقدند که حتی پيش از رسيدن مشاورالممالک  به پاريس، وثوق 
الدوله وهمکاران او ازداخلی وخارجی به کارشکنی برای هيئت اعزامی 
پرداخته و مسافرت هيئت را لغو نموده بطوريکه  به جمع مزبور راه  نمی يابد 

رودار که هيئت ايرانی درپاريس سرگردان بوده رئيس آن از و درهمين گي
درخصوص عدم حمايت دولت ايران ) ۵۶.(وزارت خارجه معزول می شود

ازهيئت اعزامی به پاريس و کارشکنی وثوق الدوله و ديگران نيز نامه يی از 
وزير امور خارجه امريکا خطاب به کاردار سفارت ايران در واشنگتن موجود 

وبی از وقايعی که منجربه برکناری مشاورالممالک وشکست  است که بخ
فروغی هم باين کارشکنی دولت ) ۵٧.(مأموريت وی گرديده بود پرده برميدارد

ازهيئت دولت حق داريم که خيلی گله مند   « : اشاره می کند می نويسد
  ) ۵٨(» ...باشيم

ش بيهوده برای هيئت نمايندگی ايران پس از ماهها سرگردانی در پاريس و تال 
. راه يافتن به يک  مجمع   بزرگ بين المللی، بدون اخذ  نتيجه  پراکنده  شد 

حسين عالء رهسپار امريکا گرديد و مشاور الممالک   هم به استانبول عزيمت 
  )١(.نمود  و بقيه اعضای هيئت  نيز با دست خالی روانه تهران  گشتند
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  سيپار صلح رانسکنف و رانيا :یزدي افشار محمود دکتر
 

 یريدهش نيالد اءيض: مترجم

 یانصار خان مسعود  ینقيعل(نام کيازرجال ن یئتيه١٩١٩قرارداد زمان عقددر
 ديخان عم ابوالقاسم  دي، س)ذکاء الملک( یخان فروغ ی، دمحمعل)مشاور الممالک(
 سيبه پار  رانياز طرف دولت ا) الوزاره نيمع(عالء  نيو حس) انتظام الملک(

را  رانيا یارض  یصلح، ادعاها گرهو کن یم شده بود تا به کنفرانس مقدماتاعزا
شاه  یدوره فتحعل بود که از  یادعاها عبارت از مطالبه اراض نيا. ديعرضه نما
از دست  رانيغرب ا شاه قاجارها در قفقاز و ترکستان و شرق و  نيتا ناصرالد
هم با  یارتباط ديرس ینم نظر به  یعمل اتيمنو نيا نکهيگذشته از ا. داده بودند
در  ینداشت تا به طور جد آلمان شکست خورده و مخالفانش  انيم حکنگره صل

آن را به  سهاينبودند انگل مطلب آگاه  نيبه ا هايرانياگر ا. آنجا قابل طرح باشد
تا از  نديسرگرم و دلخوش نما را  هايرانيخواستند که ا یدانستند، اما م یم یخوب

است که در  تعمارگراناس استيس  یاز روشها. باشند یرداد راضعاقدان قرا
خود «را در برابر استعمار و  »ینيب خوک کوچک «دول و ملل استعمارزده 

و  یاسيس یکنند تا آنها به مقصودها  یم جاديخودشان ا یرا برا »ینيبزرگ ب
  .که دارند برسند یاقتصاد

 سهايانگل شدبه نفع  یم یهم عمل رانيا یازمطالبات ارض یهر حال، اگر جزئ به
داشتند و آنچه   اريرا دربست در اخت راني، ا١٩١٩به موجب قرارداد  رايبود، ز

به اصطالح . افزود  یکه به دست آورده بودند م یائيشد بر مزا یم ديبر آن مز
با  یپلماسيبا مهارت د ن امر هم يدر ا» مال وقف تعلق به دعاگو دارد«معروف 
نشانده خودشان بودند،  دست  اياز آنها دست پرورده  یکه بعض ،یرانيرجال ا

گفتند  یو با ابرو م!) بکن(  گفتند  یبا چشم م. کردند یم »یموش و گربه باز«
  !)مکن(
بودن وثوق ) آلت فعل(از  ريغ سيبه پار یارسال ندگانيشدن نما» فعل آلت« 

دستور دولت خود به ) سيبه پار یاعزام ئاتيه یعني(آنها . است روزيف و 
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ثمر  یپا و ب یدانم تا چه اندازه به ب ینم یکردند، ول یم فهيوظ انجام 
  .خودآگاه بوده اند تيمأمور بودن 

تلگرافها  از . کردند یم یخود را خوب باز یگو اي) رل( سهايانگل ت،يفيهر ک به
  .آشکار است) رانيا یايرد و بدل شده با اول(آنها  یو مراسالت رسم

از دکتر دمحم مصدق به خودم راجع  یکيآن نامه ها دو نامه،  یز بررسا قبل
 رانيا یاعزام ئتيه لهيصلح به وس یبه کنفرانس مقدمات رانيا ادداشتي به 
نامه  گر،يو د سيبه پار رانيا یاعزام ئتينامه من به ه گر،يو د سيپار به 
چون . شود یم جدر رانيا اتيمزبور راجع به عرضه داشت منو ئتيبه ه من 
  .کنم یم شهيآنها را کل ادگاري یدو نوشته به خط خواناست برا هر 
اما  . استيخود از هر جهت گو. ندارد یسيدکتر مصدق حاجت به مقدمه نو نامه

 رجيا روز  کي: بودم خبريتا امسال از وجود آن ب زيدر مورد نامه من، که خود ن
در   یرانيا ئتيکه ه اميآن ارا که در  ینامه ا نيافشار، فرزند ارشد من، ع

 نيکه ا تعجب کردم . نشان داد ننوشته بودم، آورد و به م ئتيبود به آن ه سيپار
بعد از پنجاه  نوشته شده چگونه  یمرجع رسم کيبه  سيبه پار سينامه که از سو

که  نيرائ لياسمع  یآقا: گفت. دميپرس. و نه سال در تهران به دست او افتاده است
به  یاز دکاندار و  ینامه را در دکان نيو اسناد گذشته عالقه دارند ابه اوراق 

  .متشکرم. داده اند مرا دارد لطفاً به پسرم  یاند امضا دهيو چون د رده،دست آو
نقشه  صلح، به انضمام  یبه کنفرانس مقدمات رانيا ادداشتيترجمه واصل  گر،يد
چاپ   زيکرده بودند ن داشتادي وستيو پ دهيکه کش رانيا یاز مطالبات ارض یا
رجال  را با  سهايانگل یپلماسيو د یاسيس) یموش و گربه باز(سپس . شود یم
ابرو  شود که با اشاره چشم و  یبا مطالعه آنها مالحظه م. کنم ینقل م رانيا

  .در آورده بودند روزيرا با وثوق و ف!) مکن -! بکن( یچگونه باز
 رانيا یارض یادعا رامونيل شده پچند تلگراف و نامه رد و بد خالصه

 سيکنفرانس صلح پار در 
ش  ٢۵٣۶ماه  ريمورخ دوم ت ۴۵۵- ۴۵۴کمان شماره  نياز مجله رنگ نقل
 نگارنده اتينظر و 
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 سيانگل  رمختاريوز) قرارداد یماه بعد از امضا ۴ یعني( ١٩١٩دسامبر  ١۴ در
 سيرئ(  که  کند یتلگراف م ايتانيخارجه بر ريدر تهران به الردکرزن وز

که  رانيا الوزراء وثوق الدوله به من اطالع داد که موضوع اصالح سرحدات 
 سيخارجه انگل  رتو وزا) نصرت الدوله رزايم روزيف( رانيخارجه ا ريوز نيب

 نيکند که در  یم تيجمله حکا نيهم -) دارد تياهم اريمطرح بوده است بس
 یادعا نکهيا به  نانيبا اطم سهايانگل. بوده است) در خفا( یخصوص مذاکرات

دلخوش و سرگرم  را  رانيبودند که ملت ا ليرسد ما ینم یبه جائ رانيا یارض
  .کند یآنها م  تيحما ريز »ديمهم و مف«اقدامات  نيکنند که دولتشان چن

است   یميمبتذل و قد یادعا به قدر نيموضوع ا: (... رزايم روزيبه ف الردکرزن
 شيپ با  سيکه دولت انگل رديقرار گ یارض یادعاها فيتواند در رد یکه نم

به ... بود از آن در کنفرانس صلح خواهد  تيمتعهد به حما تيکسب موفق ینيب
کامل و   هياظهار کي ولا. وجود دارد رانيمن دو راه در برابر دولت ا دهيعق

 ميتقد  سيدر پار رانيدولت ا ندهينما لهيبه وس رانيا یبر ادعا یمبن یمفصل
 تيحما و بدون انتظار از  رانيخود دولت ا تيکنفرانس صلح شود البته به مسئول

ً يثان - ايتانيبر  تيبر حما یکه متک یدرخواست معتدل تر کي ا
 یاست که م یهيبد!) گردد ميتسلپادشاه انگلستان باشد  حضرتياعل دولت 

 یسند »ايتانياز بر رانيدولت ا تيدرخواست حما« نيبدست آوردن ا خواستد با 
داند و از  یخود م ديو مرجع ام یرا حام سيانگل رانيآورند که دولت ا به دست 

کند و نه  وسينامه را با کمال مهارت که نه مأ.) طلبد یم تيحما او 
به  یدگيحاضرم، تا آنجا که ممکن باشد با رس: (دهد یادامه م نيچن  دوار،يام

در  رانيا یث از ادعامناطق مورد بح یو مردم شناس یائيجغراف اوضاع 
است که با  یجزو مناطق هيناح نيکنم چون ا تيحما رانيا یغرب  یمرزها
  .)مطرح خواهد شد ارتباط دارد سيکه در کنفرانس صلح پار یعثمان قلمرو 

با توجه به : (... نوشته است نيدر جواب الردکرزن خالصه چن روزيف
 ليما ايتانيدولت بر نکهيبه ا نانيمنافع دو کشورمان و با اطم یقيحق اشتراک 

شود، در  نيو تأم نياصالح منصفانه تضم کي هيبه وس رانيسرحدات ا است 
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مؤثر  عدتاز معاضدت و مسا نانياطم افتني نجانبيا یبرا تياول اهم درجه 
  .)است سيانگل دولت 

نتوانسته  چون من (دهد که  یدر تهران خبر م سيانگل رمختاريبه وز الردکرزن
تلگراف  رفته و  نگيبه مالقات الرد هارد رميرا بپذ رانيخارجه ا ريزبودم و

در مورد  اگر : باشد ینکات م نيا یوثوق الدوله را بدو نشان داده است که حاو
از  تيحما قول دادم  اوبه ) کرزن(از آنچه من  شيب رانيا یارض یادعاها

و دوره  شد خواهد  یديگرفتار بحران شد رانيطرف انگلستان نشود دولت ا
 یسيانگل افسران  گريگفته است تا چند روز د روزيف. خواهد آمد شيپ یمشکل

و  رنديگ قرارداد را برعهده  یبخش نظام تيوارد تهران خواهند شد تا مسئول
درک کنند که  بتوانند  نکهيشد بدون ا هدشروع خوا یآنوقت است که مشکل اساس
کاسه از « - ) باشد داشته  رانيا یراممکن است ب یخدمات آنان بالمال چه فوائد

مشکالت  رانيخارجه ا  ريوز( -: را ترسانده اند سيدولت انگل» آش گرمترها
ماه  کيحدود  رانيمجلس ا است که  یکند و آن هنگام یم ینيب شيرا پ یبزرگ

قدرت آنرا داشته باشد به مردم   ديبا رانيالوزرا ا سيجلسه دهد و رئ ليتشک گريد
.) کرد تياز ما حما رانيا یارض  ید که انگلستان درباره ادعاهابده نانياطم

به  روزيف: (دهد یادامه م نيچن سيانگل  رمختاريخود به وز اميالردکرزن در پ
 نستيران خواهد شد ايموجب مسرت دولت ا آنچه (... گفته است  نگيالرد هارد

 یبانيعا را پشتمطرح شود و دولت انگلستان آن اد در کنفرانس  رانيا یکه ادعا
 یارض یکنفرانس ادعا«: کند بيتصو ريمضمون ز به  یکند که کنفرانس رائ

داند  یماوراء بحر خزر را به مورد و با اساس م ینهايسرزم نسبت به  رانيا
توان در  یحل مسئله روس ارتباط دارد نم باگرفتن درباره آن  ميتصم چون  یول

 دهيعق روزيف«: دهد یزن ادامه مالردکر» اتخاذ کرد یحاضر نظر قطع حال 
در مجلس در  رانيدولت ا تيموقع یقطع نامه ا نيبا صادر شدن چن دارد 

) مستحکم خواهد شد اريبس رانيو ا سيمذاکره درباره قرارداد انگل هنگام 
 یبه کل رانيا یکه ادعا نستينظر خود من ا(که  کند یاضافه م الردکرزن 

هرگز به خاطر  رانيا یاز ادعاها تيرباره حماو هنگام مذاکره د نامعقول است 
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 ايقرن  کيدور  یشد وارد گذشته ها مينکرد که ما مجبور خواه من خطور 
 یاز جمله ها.) کرد ميحرف ما خود را مسخره خواه نيبا ا... ميشو  شتريب

را  یاست که وثوق، ابتدا به ساکن، موضوع اصالحات ارض واضح  رياخ
الهام گرفتن از آنها در هر حال با  اي سهايانگل نيلقبلکه با ت دهينکش  شيپ

 بيو تصو هيتوج یبرا یساز نهياقدام کرده است و منظور زم مشورتشان 
 ميدر تنظ یمنتها به قدر. بوده است رانيبرابر ملت و مجلس ا قرارداد در 

  .خوانده است» مسخره«مبالغه شده که الردکرزن آنرا با عنوان  صورت ادعاها 
 هيته قتيدر حق رانيا استمداريدو س یشود که هدف اساس یم ظهمالح
قرارداد را موجه و  رانيبوده که بتوانند در مجلس و در برابر ملت ا  یوسائل
  .الزم جلوه دهند رانيا» عظمت« یرا برا سيانگل  تيحما
خارجه خود  ريتوسط وز یغاميباره چه پ نيوثوق الدوله در ا مينيبب حال
   .فرستاده است ايتانيدولت بر یاياول  یبرا
 

  ١٩١٩و قرارداد  کايامر
و  رانيا ١٩١٩در عقد قرارداد  کايفرانسه همچنان که دولت امر دولت

 یشد ناراض یآنها م یو منافع اقتصاد یاسيکه موجب نقصان نفوذ س  سيانگل
 نيدر ا مينيحال بب. نمود یدياعتراض شد کايخارجه امر ريوز یحت بودند 

 نيمباز نقل از ه. مندرج است یچه نکات سيانگل یمکاتبات رسم در خصوص 
  :کمان نيمجله رنگ شماره 

 رياز وز: (نگارد یم نيدر تهران چن سيانگل رمختاريبه وز لردکرزن
به  یخارج یکه از طرف قدرتها یسئوال کردم درباره مستشاران رانيا خارجه 
داد  یرده است؟ جواب منفک افتيدر یشده است اطالعات شنهاديپ رانيا دولت 

 یپائ یجا دمتحده قصد دارن االتياضافه کرد کامالً آگاه است که دولت ا و 
فکر  نيواالحضرت گفت مدتهاست در ا. خود به دست آورند یبرا رانيا در 

 یمنافع کايمتحده امر االتيکه به مصلحت مشترک هر دو خواهد بود که ا هستم 
واالحضرت معتقد است که . داشته باشد رانيدر شمال ا یقسمت امور مال در 
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ً يت تقريموقع رانيدر برابر نفوذ روسها در شمال ا ما  و چه  ميدار ینامناسب با
 یبازرگان یباشند تا سد یمنافع یدارا رانيدر شمال ا انيکائياست که امر بهتر 
و به  هيآن ناح تيخواهند کرد امن یکنند و کمال سع جاديبرابر روسها ا در 

تالش آنان باعث خواهد شد که با مفاد  نيرا حفظ کنند و هم رانيا یکل  طور
  .نديجز دو موضوع فوق ندارد موافقت نما یکه هدف رانيو ا سيانگل قرارداد 
منظور از عقد قرارداد کمک کردن (...  روزيتلگراف وثوق به ف خالصه

 تيثيکرده حخود را حفظ  یبود تا بتواند نظم و آرامش داخل رانيکشور ا به 
ها که داده شده است به عنوان  نيو تضم داتيهمه تأئ نيا... را بازگرداند خود 

که در  استبوده  یدر دست من و خود جنابعال یحربه و سالح دفاع  کي
خود را از دست  ديکه هنوز ام یو خارج یحمالت دشمنان و منتقدان داخل مقابل 
... کنند یو به قرارداد نگاه م اند و با خصومت و خشم و غضب به ما نداده 

ما و بر  هيکه دوستان و دشمنان هر دو دست به دست هم داده بر عل ديباش مطمئن 
و  انهايو امکان دارد منجر به طغ دنفوذ انگلستان متحد خواهند ش  هيعل

 زين رانياست در ا وستهيآنچه در مصر و افغانستان به وقوع پ رينظ  یانهايعص
که ... شدن اصل قرارداد خواهد بود یآن قربان نيه کوچکترخواهد داد ک  یرو
  .از آن آشکار است یاکنون نشانه هائ هم 

که لرد کرزن گفته است که افغانها که با  دياشاره کرده ا یجنابعال...  
 بيتعق ايدر آس یپردامنه ا استيس کيهمدست شده اند قصد دارند   کهايبلشو

ماوراء بحر  گريد یمرو، بخارا و استانها نسبت به تيمالک یادعا نموده و 
شود که  یآنها خنث شهکمک کند تا نق رانيبه ا ديبا ايتانيبر. عنوان کنند خزر 
باشد ما همه قدرتها  نياگر وضع چن... به نفع هر دو کشور خواهد بود جهينت البته 

 یمقابله و دفاع در برابر حمالت مخالفان قرارداد و کسان یوسائل برا و 
... داد ميهستند از دست خواه رانيمخالف در ا استيس کيطرفدار  ه ک

حاال در  ميمتحمل شد یمدت طوالن نيکه من و شما در عرض ا یزحمات تمام 
مورد طعن و لعن  شهيهم یحمله به ما به کار خواهد رفت و ما برا جهت 
 یدانم که شما صاف و پوست کنده برا یگرفت من واجب م ميخواه قرار 
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 نيداده شود تا هم د یو خود من فرصت یتا بلکه به جنابعال ديکن حيتشر کرزن لرد
نسبت به  یاداء کرده و هم پاس مناسبات دوست ماننسبت به کشور خود را 

زباندار است که  یتلگراف وثوق به قدر نيا) ميبه جا آورده باش انگلستان را 
  .ندارد ريو تفس حيتوض  چيحاجت به ه
 و پاداشها هايوشخدمتخ ها،يخدمتگزار
  :در تهران سيانگل ريبه سف لردکرزن

مدرسه پسرانه در  کي سيتأس یما برا مياز تصم روزيشاهزاده ف(...  
 ارياز طرق بس یکياو اضافه کرد که . کرد و آنرا ستود یسپاسگزار تهران 

 یمؤسسات آموزش سيتأس رانيگسترش نفوذ در سراسر ا یبرا غاتيتبل  یعال
 یبرا نمن به او گفتم که هم اکنو. باشد یها و دختران در تهران مزن  یبرا
و لذا  ميکشمکش دار یکمک جهت مدرسه پسرانه تهران با خزانه دار  افتيدر
شاهزاده ... کنم افتيدر یمدرسه دخترانه کمک یدارم که بتوان برا  ديترد

نوشت  فانتياول یبه آقا ینامه ا رانيا یالوزرا سينشان به رئ یاعطا درباره 
است نظر  دهيمتذکر گرد هدر آن نام. فرستم یشما م یرونوشت آنرا برا که 
متحمل  رانيو ا سيکه وثوق الدوله به منظور عقد قرارداد انگل یخدمات به 

 حضرتيکردم که اعل هيداده شود من هم توص یبه او نشان دياست با شده 
  ).ندياانگلستان به وثوق الدوله نشان اعطا فرم امپراتور 

خارجه  ريوز... «: سدينو یم حيکمان به عنوان توض نيرنگ ی مجله
کرده  یخارجه انگلستان کسب دستور م ريامور از وز نيکوچکتر یبرا  رانيا

 یدهد برا یوثوق الدوله به خصوص نشان م یدرخواست نشان برا . است
اد تحت قرارد. کرده اند توقع نشان هم داشتند یکه به انگلستان م  یخدمات

 رانيگرفته بودند و ا ليرا امضاء کرده بودند باج سب رانيبر ا سيانگل  یگيلحماا
به  یخواستند البته انگلستان هم نشان نوکر یفروخته بودند نشان هم م را 

آماده شوند اما  ینوکر یاعطا کند تا افراد برا یستيبا یاعطا کرد و م آنان 
 یاجنب رقيب ريکردن ز یبر زندگ داشتند، مرگ را رتيکه غ یکسان بودند 

را  رانيا(کند که  یکمان، اضافه م نيمجله رنگ گريد یدر جا» دادند  حيترج
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وجهه انگلستان باال برود  نکهيا یبرا.) به کام انگلستان فروکردند  کسرهي
  .»را دنبال کردند گانيبر همسا یارض  یادعاها

نها انگلستان بود به آ یآن زمان که چرخاننده اصل یروزنامه ها... « 
بود در وصف قرارداد قلم  ايض ديآن س سندهيروزنامه رعد که نو خصوص 

داشت  اريرا به موجب قرارداد در اخت رانيانگلستان که ا... کردند ها  یفرسائ
جهت وثوق  نيکند، به ا دايپ یريدرگ رانيهم جوار ا یبا کشورها حاضر نبود 

را مسخره  رانيا یکه ادعاها یدادند در حال یم ینصرت الدوله را باز الدوله و 
اعضاء ( » فراماسونها« وثوق الدوله جزو دارو دسته ... ی می کردندتلق

خود را  تياودر قبال استاد اعظم که انگلستان بود شخصبود) فراموشخانه
انگلستان قدرت انجام کار  اتاوامر و دستور یاز اجرا ريغ فراموش کرده 

  )٢(» ...نداشت  یگريد
  :نوشت ها  یپ
 یشادروان دمحمتق ميعمو انيم سيکنفرانس صلح در پار ليهنگام تشک. ١ 

راجع  یبودم دو رباع سيو نگارنده که دانشجو در سو یتاجر ساکن بمبئ افشار 
ها را در  شهياند نيتبا یمبادله شد که چون تا حد سيکنفرانس صلح پار به 
گفت، نقل  یشعر م یوم که گاهآن مرح ادگاريرساند، و به  یزمان م آن 

  :از اوست. مينما  یم
 که نام او بود جنگ و جدال ويد آن

 قتال دانيکه شد کشته به م الحمد
 ويصلح کو ز ترس آن د هيحور
 شده بود باز بنمود جمال پنهان
  :نگارنده پاسخ

 جنگ و جدال یکه نام او نه ويد آن
 قتال دانيکشته اگر شده به م هم

 سيزنده اش در پارکه کنند  ترسم
 که به اسم صلح گردآمده حال آنان



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٠١                                                                      ٤ج

  

  

  

 رانيمعاصر ا خيبه تار یمن و نگاه یزندگان(کتاب  ،یريهنگام غلط گ. ٢ 
و همکالس من در مدرسه  یمسعود انصار نيعبدالحس فيتأل) جهان و 
چون من : (کنم یرا از آن نقل م ريسطور ز. ديتهران، به دستم رس  یاسيس

سها با يانگل... دارم یکنفرانس بودم خاطرات نيبه ا رانيا یاعزام ئتيه  یمنش
که در  یو با اعمال همه وسائل... ما به کنفرانس صلح مخالفت کردند ورود 
 ئتيموضوع اعزام ه... کردند ليرا بر ما تحم ١٩١٩داشتند قرارداد  دست 

و  رانيدولت ا نيب ١٩١٨سال  لياز اوا یکنفرانس صلح ورسا به 
الدوله،  ثوقو -) جلد اول ٢۵۵ص (مورد مذاکره واقع شده بود  سيلانگ سفارت 

او و  انيدر آنچه در پس پرده در تهران م سيخارجه خود را در پار  ريوز
 یادداشتهائيمشاورالممالک در .) خبر گذاشته بود یگذشت ب یم سيانگل سفارت 

 یافظبعد از خداح«: نوشته است نيفرزندش در کتاب خود نقل کرده چن که 
 رانيکه رفتار زمامداران ا شدبر من معلوم ) سيخارجه انگل ريوز(بالفور  با 
که  یا هيبتوان با رو نکهياز ا أسيکه با حالت  نستيا. ستيچ ئتيه با 

خان در صفحه  نيعبدالحس) ٢٧۶ص (» صورت داد یگرفته کار شيپ تهران 
 یمن که منش رانيا یهايطلب ادهيراجع به ز... «: نگارد یکتاب م نيهم  ٢٣١

  .»شده بود یرو ادهيز یليما خ یاضاهاکنم که در تق یبودم اذعان م  ئتيه
شد  در نهم اوت زمان وزارت خارجه بالفور امضا  ١٩١٩کنم که قرارداد  اضافه

و   نهياما قبالً هم عضو کاب. ديخارجه گرد ريهمان ماه وز ١۵و الردکرزن در 
  )٢( .الهام دهنده قرارداد بود
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 یپوشان ال واغاز یورسا در رانيا یدعاو
 

در بارۀ کنفرانس صلح پاريس آورده » قحطی بزرگ«درکتاب مجد  یدمحم قل
 رزايخارجه، و م ريمشاورالممالک، وز ،یکنفرانس صلح ورسا در : است 

 ريذکاءالملک، وز یفروغ یسابق فالحت و دمحمعل ريخان عالء، وز  نيحس
در بحث  تيوا سيفرانس. کردند یم یرا سرپرست نرايا أتيه ه،يعدل سابق 

 رايکرده است ز یاديز یاظهار نگران تيمأمور نيبرنامه ا درباره 
شدند و در نظر  یشناخته م یسيعالء هر دو به شدت ضدانگل و  کمشاورالممال

  )١. (بود رانيا انيو به ز ريناگز یها در ورسا یسيانگل با  یرياو، درگ
در  یچه کس نکهيا. کرد، نادرست بوده است یگمان مشد آنچه او  معلوم

، ١٩١٩در مارس . کرد ینم جاديا یتفاوت چيداشت، ه یحضور م  أتيه
به  یصفحه ا ١۴ یسند ،یبه کنفرانس صلح ورسا یاعزام یرانيا  أتيه

 یخطاب به کنفرانس مقدمات رانيا یدعاو«مشاورالممالک با عنوان   یامضا
سند را ارائه کرده و  نينسخه از ا کي تيوا. دارائه کر »سيپار صلح در 

آن شده  مهيجالب، ضم اريو بس یگزارش طوالن کيدر  زين نظرات او 
سند به وزارت خارجه اظهار  نينسخه از ا کيضمن ارائه  تيوا)٢(  . است

 مهيکه ضم رانيا ینسخه از دعاو نيدانم، ا یکه من م يیتا جا«: دارد  یم
 نهيکاب یاعضا. وارد شده است رانياست که به ا یسخه او تنها ن نينخست  ت،اس
از آنها نشان دادم،  ینسخه را به برخ نيکه من ا یرا تا زمان یدعاو نيا  یفعل
ً از  یقبل یها نهيکاب یآنها همانند اعضا. بودند  دهيند از احزاب مختلف، واقعا

ه شده شگفت زد سيدر پار یرانيا أتيه ینامتعادل از سو یدعاو نيا طرح 
سند مضحک، عدول از مواضع و به  نيکامالً واضح است که هدف از ا » .بودند

هدف، آن بوده است که . بوده است رانيو موجه ا یواقع یانداختن دعاو خطر 
به [ اتيبا خواسته ها و شکا فاتيو تحر بياکاذ یاز انبوه یقيارائه تلف با 
 نيو ا. کنند فيرا تضع رانيا ساقط کرده و موضع ارآن را از اعتب ران،يا ] حق

. کنفرانس نبرد نياز ا یبينص چيه رانيا. ديبه نحو احسن به انجام رس امر 
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سند به ندرت از  نيها بود؛ در ا یسيسند تبرئه انگل نيعالوه هدف ا به 
  .نام برده شده است انگلستان 

) ٣.( سند پرداخته ام نيا یو نظام یاسيبه اهداف س ليبه تفص گريد یدرجا من
از  شده و نادرست فيکامالً تحر یسند شرح نيا م،يبس که بگوهمين 

اين  در. کند یاول ارائه م یجنگ جهان انيدرجر رانيدر ا ینظامرويدادهای 
هم  اشاره  یحت رانيها به ا یسيبه حمالت انگل ،ینظام یدادهاياز منظر روسند 

 یاصول خواسته . استنشده  رانيجنوب ا سيهم به پل یاشاره ا چيه. نشده است
را به  رانيا است که  هيو روس سيانگل ١٩٠٧قرارداد » لغو«سند،  نيا یاسيس
که پس از  نيا با . کرده بود ميتقس» طرف یمنطقه ب« کيو » نفوذ یحوزه ها«

و  سيانگل انيم  ١٩٠٧قرارداد اوت  ،یارتز هيو سقوط روس هيانقالب روس
 یدو برا نيا  انيم ١٩١۵مارس  یطور توافق نامه فوق سرّ  نيو هم هيروس
انگلستان با اشغال  رفته بود،  انيآن از م تيعمالً لغو و موضوع ران،يا ميتقس

ً ب ران،يتمام خاک ا را دربر  ینفت یها  دانيطرف که م یاز جمله منطقه سابقا
را  ١٩٠٧قرارداد  قصد نداشت  ه،يز منطقه سابقاً حوزه نفوذ روسيداشت، و ن

 زيبازگردد و خود ن  رانياجازه دهد که به ا هيبه موجب آن به روس کرده و اءياح
ً برا ١٩٠٧  اصل درخواست لغو قرارداد . کند هيرا تخل ینفت یها دانيم  یواقعا

» لغو« ل،يو با م رعتس که انگلستان به  ستيهم ن یشگفت یجا. ردگم کردن بود
محال  ران،يک امضح یارض  ینسبت دعاو نيبه هم. رفتيرا پذ ١٩٠٧قرارداد 

فرات، تمام ماوراء قفقاز و  تمام کردستان شرق ] بازگشت: [معنا بود یو ب
ً يجنوب دربند؛ تقر  بيترت نيتمام ترکمنستان، و به ا تمام ماوراء خزر، از جمله  با

عمالً دو برابر کردن وسعت  و  یرانياچه ايدر کيخزر به  یايدر ليتبد
ً يحق یدر مقابل، ازدعاو. رانيا يیايجغراف  جيخل ريدرباره جزا رانيمشروع ا  قتا

 چيچون سرخس و نخجوان ه يیشهرها و  ن،يالنهر نيدر ب هيمانيسل هيفارس، ناح
 یدعاو نياشاره کرده است، ا تيکه وا همان طور . است امدهين انيبه م یذکر

همراه . ديانجام رانيا یقيحق یعدول از دعاو و  فينامعقول تنها به تضع یارض
  .شد ختهيبه رود سن ر زين رانيمشروع ا  یسند مضحک، تقاضاها نيبا ا
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 رانيا شده اظهار یاقتصاد تظلمات
 

ارائه   یبه کنفرانس ورسا رانيکه ا یحد مندرج در سند یب یو نادرست فاتيتحر
درباره  سند  نيدر ا. رديگ یرا هم دربر م یاقتصاد یکرد، تظلمات و دعاو

 ١٩٠١در  که  یموافقتنامه گمرک«: آمده است انريا یو بازرگان یتجار اتيشکا
 ،یکيکه  کرده  یم لمنعقد شده است، دو هدف را دنبا هيو روس رانيا انيم

با  رانيا ممانعت از تجارت  ،یگريو د یرانيا یاز صدور کاالها یريجلوگ
 رانيصنعت ا سبب  نيبه هم«: در ادامه آمده است» .کشورها بوده است گريد

بر  یخود مبن  استيس یار رکود شده است و روس ها در اجراروز به روز دچ
 قياز طر خود را  یباشد کاالها تهاجازه نداش یکه حت يیتا جا رانيا یانزوا

تجارت  یبرا آن چنان  یتعرفه گمرک نيآخر. کند، موفق شده اند تيقفقاز ترانز
 یکاالها مضر است که انگلستان نتوانست آن را در مورد  رانيا یخارج

تعرفه تازه   ران،يهماهنگ با دولت ا یرو، در اقدام نياز ا. اعمال کند یسيانگل
هر حال، هم  به . اصالح کند سيرا مطابق نظر انگل تيوضعمقرر ساخت تا  یا

 سيرئ[ لسونيو  یآقا] یاعالم شده از سو[اصول  دييدر تأ رانياکنون، دولت ا
تمام کشورها در   یبرا سانکيباز و رفتار  یبر درها ی، مبن]کايجمهور آمر

با  یتجار یها  مانيخود و عقد پ یدر تعرفه گمرک یمشتاق بازنگر ران،يا
 چيمطلقاً ه نجايا در . »است رانيا یاقتصاد یآزاد یبر مبنا ،یخارج یکشورها
 شيارز پ ینرخ برابر نشده است که انگلستان با اعمال  اتيواقع نيبه ا یاشاره ا

خود محروم ساخته  یگمرک  یرا از درآمدها رانيا از جنگ در دوران جنگ،
متحده شده است که  االتيا و  نيالنهر نيبا ب رانيمانع از تجارت ا اياست و 

  .مستنداتش ذکر شد شتريپ
مندرج در  یها یکرده و به ذکر اشتباه کار انينظام تعرفه ها را ب ت،يوا
که  هيروس ١٩٠١ یجارباورم که قرارداد ت نيمن بر ا«: پردازد یمتن م  نيا

ً با هدف تقو یطور کل به  تجارت  تياشاره متن به آن است، اگرچه اساسا
با اعمال  کهقرار دارد  شهياند نيمنعقد شده است لکن در چارچوب ا  هيروس
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از انگلستان و اقمارش وارد  یکه به طور کل يیکاالها یباالتر رو یگمرک حقوق 
نظر که  نيقرارداد از ا نيا. ر کندشوند، تجارت انگلستان را متضر  یم

 یگمرک یتعرفه ها. کرد یشد، به آن کمک م یم رانيدرآمد ا شيافزا باعث 
وضع شده بود  هيبا روس یترکمانچا دقراردا یگذشته، صرفاً بر مبنا نيپائ  اريبس
  . ديگرد یاعمال م» کامله الوداد«دولت  ديکشورها با ق گريد یبرا و 

اصالح  یاقدام رو نيقرارداد را اصالح کرد، ا نيا هيروس که یهنگام  نيبنابرا
گذاشت و انگلستان مجبور شد  ريتأث یخارج یاعمال شده بر تمام کاالها تعرفه 

 یا هيبر اساس اصالح یسيانگل یمجدد تعرفه کاالها شيافزااز  یريجلوگ  یبرا
رسانده اند، به مذاکره  بيسوم بدون اطالع آن به تصو یطرف ها که 

بپردازد و بازرگانان خود را مطمئن  ١٩٠٣ هيفور ٩ یقرارداد تجار رباره د
. خواهد شد هيروس ١٩٠١از قرارداد  یبا آنها دست کم همان رفتار ناش سازد که 

داشت، مضر بودن آن  تيانگلستان اهم یبرا ١٩٠١که در قرارداد   چهآن
  ».گلستان بودان یآن بر منافع تجار یمنف رينبود؛ بلکه تأث رانيا  یبرا

است  رانيبه ا هيو روس سيانگل »ادداشتي« یبزرگ اقتصاد تيشکا گريد
متحده  االتيآلمان، ا(قدرت ها  گريبه د ازيامت یاز اعطا رانيدر آن ا که 
با از صحنه به در . شد یمنع م هيانگلستان و روس دييبدون تأ) فرانسه و 

حال  نيبا ا. دلغو شده بو زين ادداشتي نيا ١٩٠٧همانند قرارداد  ه،يروس شدن 
 یو انگلستان شرط هيروس یدولت ها ١٩١٠در «: آمده است ١٩١٩سند  در 

بر  یکردند مبن ليتحم رانيبه ا یخارج یآور درباره اخذ وام از کشورها الزام 
 یو راهبرد یاسيبا منافع س ريکه ممکن است مغا یازيامت چيه دينبا رانيا آنکه 

از آنجا که . افراد تبعه آنها واگذار کند ايقدرت ها  گريه ددو دولت باشد، ب  نيا
منافات داشت، دولت  رانيا یو اقتصاد یاسيشرط، آشکارا با استقالل س  نيا
 نيخود در ا یدو قدرت دست از دعاو نيهمه، ا نيبا ا. آن را رد کرد  رانيا

  ».برنداشته اند باره 
 نيا از  شيما پ«: شوند یخته ممقصر شنا رانيا یها به خاطر عقب ماندگ روس

 ريز را  رانيا یتالش کرده اند توسعه اقتصاد وستهيکه روس ها پ مياشاره کرد
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با احداث   هينگاه، روس نيبر اساس هم. نظر داشته و تمام منابع آن را کنترل کنند
جهت  مخالفت از آن  نيا. است دهيکشور مخالفت ورز نيراه آهن در ا

 یو بدون همکار يیبه تنها رانيارد که اد یشتريب یرگذاريتأث
قادر به  ،یمواد و کمک فن ه،يچون سرما یها درباره موارد یخارج

رفته است که  شيتا آنجا پ هيراستا، روس نيدر ا. ستيدستگاه راه آهن ن  جاديا
کند که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته  یطلب م یازاتيامت رانيدولت ا از 
تفاوت نبوده است و  یباره ب نيبه سهم خود، در ا زين دولت انگلستان . اند

. رانيدر شمال ا بشيبه همان شکل عمل کرده است که رق رانيجنوب ا در 
 یتا به امروز بدون راه آهن مانده است و از ضرور رانيآن است که ا  جهينت
 اتيدرباره موضوع شکا» .خود محروم است یتوسعه اقتصاد ليوسا  نيتر

 یلطمات هنگفت رانيا ديردت یب«: سدينو یگونه م نيا تيوا ه،يروس هيعل  رانيا
در  ژهياست؛ به و دهيد هيروس» نه خود خورد، نه کس دهد« استيس از 

از درآمد و  گرانيکه تنها هدفشان استثمار و محروم ساختن د یازاتيامت اخذ 
  ».است یاقتصاد یوابستگ یدائم تيدر وضع رانيداشتن ا نگه 

موارد   یروس ها،با افزودن برخ هيدرست وبجا عل تيطرح شکا نيهمسپس  اما
ً کذب درباره امت دولت  ، ١٩١٨ هيدر ژوئ. ثمر ماند یروس ها ب یازهايعمدتا
 ازاتيامت صادر کرده بود که در آن تمام  یحکم یاريصمصام السلطنه بخت
 ١٩١٩سند  در )۴. (لغو شده بود هيو افراد تبعه روس هيواگذار شده به روس

موارد عمدتاً   ی، برخ]ازاتيامت[ یحکم الغا نيبه هنگام بحث درباره ا ،یورسا
ادعا که  نيبه ا توان  یم انيآورده شده که از آن م یاشتباه کار یکذب و از رو

. اشاره کرد صادر شده است  هيدر روس یدولت کرنسک کيحکم به تحر نيا
پاراگراف دوم  که در  یا جمله«: ديفزاا یمورد کذب م نيا حيدر تشر تيوا

است که پس از سقوط  جمله آمده  نيدرا. آمده، به واقع گمراه کننده است ٢صفحه 
اعالم  یها و ضمانت ها  هيبا توجه به اعالم رانيدولت ا ه،يحکومت گذشته روس

 یازهايها و امت مانيقراردادها و پ  سم،يتزار نيجانش براليدولت ل یشده از سو
 نيجمله به ا نيا» .لغو کرده است را  یاستبداد هيو روس رانيا انيشده م عقدمن
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واگذار شده به آنها، از  یازهايو امت روس ها  یتمام قراردادها یمعناست که الغا
 االتيا یانجام گرفته است که از سو  یدر توافق با دولت کرنسک رانيا یسو

. نبوده است نيچناما . شد اختهشن تيرسم به  يیاروپا یمتحده و اکثر دولت ها
از هشت ماه از به  شيلغو شد که ب ١٩١٨   هيدر ژوئ ازاتيها و امت مانيپ نيا

 هيروس ريبه اصطالح سف ن،يبراو یبود و آقا ها گذشته  کيبلشو دنيقدرت رس
 یاديبا اودرحال مذاکره بود، احتماالً تا حد ز رانيا در تهران که دولت  یکيبلشو

کرد،  یمذاکره م نيبا براو رانيکه دولت ا یدر حال. است بوده  اقدام نيمسئول ا
 یرسم ندگانيگذشته را به عنوان نما ميمنصوب رژ یندگينما  أتيهمچنان ه

در پتروگراد با دولت  رانيشناخت و اگر چه کاردار ا یم تيرسم به  هيروس
. نشد اختهشن تيبه رسم رانيا یدولت هرگز از سو نيرابطه داشت، ا  یکيبلشو
با خواسته  یقيرحقيموارد گمراه کننده و غ یچرا درسند ورسا نکهيا  نديفهم
بنا بوده است ادعاها و  ست؛يشده سخت ن ختهيدرهم آم رانيدرست ا  یها

از جنگ از اعتبار  یناش یها و قحط یجبران خراب یبرا رانيا یها خواسته 
  .بودبزرگ  یتمام و کمال قحط یاز الپوشان یاقدام بخش نيا. شوند ساقط 

 یفناور و  هيازسرما راني، ا١٩١٠ادداشتيو ١٩٠٧شود که درقرارداد  یم ادعا
و   ١٩٠٧که مجبور شده است به مفاد قرارداد  رانيا«: محروم شده است

 یبرا و ابتکار عمل  یخارج هيجذب سرما یتن دهد، از راه ها ١٩١٠ ادداشتي
قدرت  سالهاست  ن،يعالوه بر ا. خود محروم شده است یتوسعه منابع اقتصاد

و  رانيا  یکامالً در تضاد با منافع اقتصاد یطيتوابع آنها، با شرا اي یخارج یها
و  یتجار  ،یصنعت ازاتيکشور، از امت نيا یاغلب مخالف قانون اساس یحت

توسعه منابع   یبرا رانيدر واقع دولت ا... بهره برده اند رانيدولت ا یکشاورز
 یواسطه همکار است تا به  یابزارآالت خارج و هيسرما ازمنديخود ن یاقتصاد

که  یازاتياکثر امت اما  ابد؛يها تا حد ممکن به سود دست  یخارج یو فن یمال
 نياست و از ا یاسيس اهداف  رندهيها ارائه شده دربرگ یخارج یتاکنون از سو

د کشور بتوان نکهيا یبرا . کمک کند رانيا یاقتصاد شرفتيرو نتوانسته است به پ
 ازاتياست که تمام امت  یضرور داً يخود را توسعه دهد، اک یاقتصاد منابع
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است از آنها  رانيا یاقتصاد که مضر به منافع  یشده و موارد یموجود بازنگر
 ران،يا »یاقتصاد یها بتيمص«  است که در طومار  یشگفت یجا» .حذف گردد

شده است و نه  رانيا و سينفت انگل نفت به شرکت  ازيامت یاز واگذار ینه ذکر
پنج سال گذشته به مبلغ  یط رانيا ینفت  یانگلستان در پرداخت درآمدها یکوتاه

  .بوده است رانيبودجه ساالنه دولت ا از  شتريب اريدالر که بس ونيليم ۴٠
 

 یقحط درباره شده ادعا ليدال
 نيبحث ا ،یجنبه سند ارائه شده به کنفرانس ورسا نينظر ما، جالب تر از
به خسارات  یسند با ارجاع مختصر نيا. آن است ليو دال یدرباره قحط ند س
 یکشور رانيبا وجود آنکه ا«: شود یشروع م» تلف شده اش تيجمع«و   رانيا
از  یکي یکه از سو يیبا کشورها سهيطرف بوده است، در مقا  یب

موضع . است دهيد یشتريب یشدند، خسارت جنگ یم تيمتخاصم حما  نيطرف
شده  رانيو االتشيکه مورد تهاجم قرار گرفته، ا یکشور به عنوان کشور  نيا

از  دهد که یحق را م نيا یتلف شده به طور مشابه و به درست تشيجمع و 
تلف   تيجمع«اما به موضوع » .متخاصم طلب غرامت و خسارت کند کشورهای

 یطرف  یبدر واقع «: ديافزا یسند در ادامه م نيا. شود یاشاره نم گريد» شده
 یکشورها  گريد ینقض شده و سپس از سو هيروس یکشور، نخست از سو نيا

مختصراً مرور   خ،يالزم است تار ران،يبهتر موضع ا حيتوض یبرا... هيهمسا
و انصاف در   عدالتاز راه  یخارج یشود تا ثابت گردد که چگونه قدرت ها

اهداف  یراستا در  انريمنحرف شده اند و چگونه منافع ا رانيروابط خود با ا
از  رانيا یطرف  یبه نقض ب یدر دو پاراگراف بعد» .شده است یآنها قربان

 تيواقع نيا یکل پرداخته شده است و در آنها به ] یعثمان[ هيو ترک هيروس یسو
نقض  ١٩١۴نوامبر  را در  رانيا یطرف یب کهبود  یکشور نيکه انگلستان نخست

 یسيانگل یروهايکه ن است  یهنگام ١٩١۴وامبر ن. گرفته شده است دهيکرد، ناد
به اشغال خود درآورده  ) خوزستان(عربستان  التيرا در ا رانيا ینفت یها دانيم

  )۵. (بودند
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آورده به بار یرانيو رانيا یغرب االتيها در ا یروس ها و عثمان انيم جنگ
کردستان  ه، همدان، کرمانشا االتيا بيترت نيبد«: آمده است یدر سند ورسا .بود

دهند،  یم ليتشک را  رانيمناطق ا نيو پرمحصول تر نيتر یکه غن جانيو آذربا
مناطق را  نيآنها ا . شدند ليبدها ت یروس ها و عثمان انينبرد م یها دانيبه م

تصرف به عنف و تجاوز  غارت کرده، سوزانده ودر آنها کشتار کرده و مرتکب 
 ینظام اتيعمل ليتسه یبرا شده، جنگل ها شهرها و روستاها بمباران . شده اند

به دنبال  شانياز خانه ها شده، هزاران زن و کودک  بيتخر زميه نيو تأم
. مرده اند یسرما و گرسنگ پناهگاه در دشت و کوه رانده شده و در آنجا در اثر 

است، چند بار غارت و  جانيآذربا  یشهرها نياز ثروتمند تر یکيکه  هياروم
را به  یمنطقه ا ر،يدرگ نيطرف از  یکي یروهايهر بار که ن .سوزانده شد

 بهرفتار آزاردهنده را نسبت  نيبدتر  روزيپ یرويتصرف درآورده اند، افسران ن
عقب نشسته جان به در برده  یروهاين  یگريو وحش یکه از باج خواه یسکنه ا

 گريبه د بينشده بود و تخر رانيو  رانيتنها غرب ا» .بودند، روا داشته اند
معرکه و جنگ  دانيکه م یدر مناطق نه تنها «: بود افتهيگسترش  رانيمناطق ا

هم دربرابرشان  یدشمن چيه افتهياستقرار   یروهايکه ن یدراماکن یبودند بلکه حت
خراسان و اصفهان،  االتياند؛ مثالً در ا دهيد نبوده، مردم از ستم سربازان لطمه 

روس  یدر اصفهان، مقام ها. فتار داشته اندر سربازان روس با سکنه، سوء 
 التيمصادره کرده اند؛ در ا هيروس یپادشاه اموال سرشناسان را به نفع 

کرده و در همه جا  رانيها را با توپخانه خود و روس خانه  یخراسان، قزاق ها
آنها را که به شدت از ارزش آن کاسته  یکاغذ سکنه را ناچار کرده اند تا پول 

به  یرانيو رانيدر هنگام خروج خود از ا یحت روس ها » .رندي، بپذشده بود
م خروج يکه تصم یهنگام ه،يحکومت در روس  رييپس از تغ«: همراه داشته اند

روس که همه انضباط خود را از دست داده  یروهاين اتخاذ شد، توحش  رانياز ا
که  یزيع هر چشهرها، قصبات، روستاها، مزارع و در واق . افتي شيبودند افزا

همدان و . ماند ینم یبر جا یزيشده و چ رانيو د،يرس یم آنها به آنجا  یپا
و افسران روس خود اعتراف کردند که قادر به کنترل افراد  غارت شدند  نيقزو
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به وارد  یآنکه خود راض یروس ها ب«: در ادامه آمده است » .خود نبوده اند
. هم شده اند یگريد یها یباعث بدبخت باشند، رانيخسارت به ا همه  نيآمدن ا

آمده بودند،  رانيو به ا ختهيها گر یکه از ظلم عثمان)۶(جلو  التيا  انيآنها در م
کرده بودند، به جنگ  زشانيکه روس ها تجه التيا نيا. کردند عيزتو سالح 

ميان  که جنگ را آغاز کردند، خود را در یشدند؛ وهنگام قيها تشو یعثمان با 
را  آنکه جلوها  یبه جا ران،ياز ترک خاک ا شيروس ها پ. افتندي عيفجا بدترين

 یشمار قبضه توپ و  یبه آنها دادند؛ و س یشتريخلع سالح کنند، باز هم سالح ب
 یرانگريو جلوها توانستند به  ن،يبنابرا. گذاشتند یآموزش آنها، به جا یافسر برا

از سکنه، از  داده و هزاران تن  نقاط ادامه گريسلماس و د ه،يخود در اروم یها
   به یورسا سند گريد بار )٧(.»رابه قتل برسانند یجمله رهبران روحان

ترک  یبرا یا تحوالت بالفاصله بهانه  نيا«: برد یم اهپن فيو تحردروغگويی 
 یتعرضات تازه ا بازگشته و به  جانيبار به آذربا نيآخر یکرد تا برا ايها مه

 یگريپژوهش د همان طور که در » .ن بخت بپردازندنگو نيآن سرزم هيعل
در  ١٩١٨ زيو ن  ١٩١۶در  رانيها به غرب ا یشرح داده ام، تعرضات عثمان

ها به  یسيتهاجم انگل و ) ١٩١۶در ( رانيبه تهاجم روس ها به غرب ا شواکن
 تيبه فعال یچندان دخل موضوع  نيا. رخ داده است) ١٩١٨در ( رانيغرب ا

 یشرق عثمان ران،يغرب ا به  ورشيها با  یسيانگل. و نداشته استجل التيا یها
به  جانياز سقوط آذربا یريجلوگ  یناچار بود برا یکردند، و عثمان ديرا تهد

 یسند مدع نيا ران،يا بيعالوه بر تخر)٨(  . ها به آنجا وارد شود یسيدست انگل
 یاصل ليدال از یکي«: است افتهيرا » بزرگ یقحط  یاصل ليدل کي«است که 

را دربر گرفت و موجب از دست رفتن جان  رانيگذشته ا که سال  یبزرگ یقحط
ً يدق هزاران مستمند شد،  است که آنها  يیو قساوت ها یخارج یروهايحضور ن قا

که  يیها التيدر ا. نان است ان،يرانيا شتريقوت روزانه ب . مرتکب شدند
 یاز بذرپاش ايهالک شدند  ايان کشاورز وسته،يخونبار به وقوع پ  یها یريدرگ

 یروهاين هيتغذ یگاوها و بذرشان برا. منع شدند شانيها نيزم و شخم زدن 
 یمياشاره مستق چيسند مطلقاً ه نيدرا» .مصادره شده اند قطههمان ن در  یخارج
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به دست آنها از  يیها و صدور مواد غذا یسيبه دست انگل يیمواد غذا  ديبه خر
ها  یسياز انگل یکه ذکر یجالب آن است که در حال. نشده است النيو گ خراسان 

 هيهمسا ناگرچه آلما«: شوند یشناخته م یها مقصر قحط یشود، آلمان  ینم
ايران برعهده  ريبانگيگر یبدبخت تيازمسئول یلکن بخش بزرگ ست،ين  رانيا

کرد و مأمورانش درهمه  کيها را به تجاوز تحر یآلمان، عثمان .اوست
  ».دامن زدند یاسيکردند، تخم فساد پراکندند و به مشکالت س سهيدس جا 

: بنديغا ها آشکارا  یسيانگل گر،يبار د. شود یدرخواست غرامت مطرح م سپس
است به سه  جنگ متحمل شده  انيدر جر رانيکه ا یبه طور خالصه، خسارات«

از  یخسارات ناش روس ها؛  یاز کارها یخسارات ناش: شود یم ميگروه تقس
 هرستف نيا در » .که آلمان مسئول آنهاست یترک ها؛ و موارد یکارها

گونه  نيها ا  یو عثمان هيدر اثر اقدامات روس رانيوارد شده به ا» خسارات«
 یخارج یها ارتش  انيجنگ م انيکه در جر یرانيمرگ هزاران ا«: آمده است

و  هيروس یسو  جبران خسارت از یبرا گريد ليدل» .جان باخته ا ند رانيدر ا
غله و شمار  یاديز حجم  بيآذوقه؛ ضبط و تخر یمصادره انبارها«: ها یعثمان

مورد استفاده قرار   یمردم و کار کشاورز یغذا یبرا بيدام که به ترت یاديز
ها شده  نيزم زراعت و توقف کشت و زرع در  یرانيگرفت، باعث و یم

ها  ونيليروس، م مقامات «: شود یموارد، مدعا نامعقول هم م نيبا ذکر ا» .است
پرداخته شده باشد،  آن تاکنون  یبها نکهرا در باکو بدون آ رانيتن برنج ا

 ستيحداکثر دو  النيکل برداشت برنج گ نکهيبا توجه به ا» .مصادره کردند
 »رانيبرنج ا ها تن  ونيليم«هزار تن بوده است، اشاره به  صديهزار تا س

فوق  یدعاو. شد ذکر  رانيموضع ا فيتضع یعمد برامعنا بود و به  یآشکارا ب
 انيکه در جر یخسارات«  : داشت یدر پ تيوا یرا از سو ريالذکر اظهارات ز

ً يجنگ مستق  یب بيروس ها در تخر یکارها بوده و  یوارد شد، جد رانيبه ا ما
که من  ن،يبه قزو نيرياز قصرش حرکت ارتششان  ريدر مس زيهمه چ یمحابا

بر [ رانيآنکه ا یبدهم، برا نيتضم توانم درباره شان  یو م دميچشم دشخصاً به 
 یاست، ب یغرامت ارائه کند، کامالً کاف  یبرا یقو اريبس یدادخواست] اساس آنها
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 یفعل یآنچه که در دعاو رينادرست نظ گمراه کننده و  نيچن یآنکه اظهارات
قبالً گفته شد، با همان طور که «: ديافزا  یاو م» .وجود دارد، مطرح شود

 جان،يروس از آذربا یروهايخروج ن که به شرط  نيبه ا رانيمالحظه تعهد ا
متوسل به زور خواهد شد، آن کشور  یعثمان  هيخود، عل یطرف یدفاع از ب یبرا

تعهدش به عمل  نيبه ا یبنديپا یشرافتمندانه برا مشروع و  یدر مجموع اقدام
 قتيحق ونيسيکم کيخسارات وارده، فقط  غرامت  زانيم نييتع یبرا. اوردين
  »...اردد یريگ  ميتصم تيصالح ابي

  :خاص رعب آوراست یخود به شکل یدر سند ورسا یبعد یادعا
 یاديکه بخش ز یقحط ريکاهش تأث یبرا رانيدولت ا یها تومان ونيليم  نهيهز« 

رگونه که از ه رانيدولت ا» .به وجود آمده است ینظام اتيدر اثر عمل از آن 
 یپول یرفع قحط ینبوده است که برا یتيمحروم بوده، در وضع یمال منبع 
توان  یم تياز اظهارات دلگداز وا یاست که از برخ یتيواقع نيا. کند خرج 

ً يتلو ،یرفع قحط یصرف آن حجم هنگفت پول برا یبه عالوه، ادعا  د،يفهم  حا
ه است که بخش پس چگون. ها نفر بوده است ونيليحفظ جان م یمعنا به 

 شياز پ یوشانروشن است که الپ» رفته اند؟ انياز م رانيمردم ا«از   یاديز
که آن را برپا کرد و حفظ  یدولت وثوق الدوله وفادارانه به قدرت. شده بود آغاز 
ايران   یاز دعاو یبرخ«: سدينو یم تيوا. ها خدمت کرد یسيانگل یعني کرد 

شده  که گفته  رانيمورد چهارم از خسارات ا مثال یبرا. است یرفتنيناپذ آشکار
 رانيا دولت  یاز سو یها تومان ونيليم نهيهز یعنيموجب آن شده است،  هيروس

وجود آمده  به  ینظام اتيکه عمده آن به خاطر عمل یکاهش عواقب قحط یبرا
باالتر، در  یحت و  نهيکاب یثروتمند از اعضا انيرانيا. است بيو غر بيبود، عج

 نيگرسنه با ا ذشته با احتکار غله خود و امتناع از فروش آن به مردم سال گ
ثروتمندتر کنند، به  گزاف آن را باز هم باالتر ببرند تا خود را  متيهدف که ق

از هموطنان  مرگ هزاران تن  یاقدام آنها به بها نيدامن زدند و ا یقحط
مفتش ارزاق  صاب انت یمقابله با قحط یاقدام برا نينخست. ديخودشان انجام

 یو عال نهيکاب  یاز اعضا یبرخ یبود و پس از آن حت ١٩١٨ زييدر پا یکيبلژ
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که ممکن  يیجا تا  ،یاز بازگشت قحط یريجلوگ یرتبگان در اقدامات الزم برا
 یکارها یبرا  یبهار دولت چند هزار تومان نيدر ا. کردند یبود کارشکن

 یاز مقام ها زين  گريند هزار تومان دکرد و چ نهيهز جانيدر آذربا یامدادرسان
اقدامات تمام  نيا  م،يدان یکه م يیتا جا ما،ا. منظور گرد آورد نيبه هم یرانيا

گفت که سخن از   ديباره به انجام رسانده است و با نياست که دولت در ا یکار
  ».گمراه کننده است دست کم  ران،يدولت ا یاز سو یها تومان ونيليم یها نهيهز

 شتريهمانطور که پ ران،يا«: کند یم یريگ جهيگونه نت نيا انيدر پا تياو
 دهيد بياز آن آس شيپ زيجنگ و ن انيدر جر ديترد یاعالم داشته است، ب  زين

 افتيسامان دادن آن و در یرسد تنها فرصت برا یو اکنون به نظر م است 
 یارياست و بس هکه به آن وارد شده است فراهم آمد یصدمه بزرگ یبرا غرامت 

ً يحق وست،يدر اوراق پ رانيا یمطرح شده از سو یدعاو از  کامالً درست  قتا
کشور  نيداشته باشند که ا ديتوانند ام یتنها م رخواهان،يو همه خ است 

حال  نياما در ع. دينما افتيدر یمشروع خود غرامت کاف یخواسته ها  یبرا
از موارد نامتعادل  یاريبسبا  ديمشروع با یدعاو نيتأسف است که ا  یجا

ً يگردد تا تقر  بيترک عدالت  یاجرا یکشور برا نيبخت ا ض،يتبع تيدر نها با
 ]٣[  )٩(» .اش بر باد رود یو حقوق واقع ازهاين درباره 
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   :مآخذ و توضيحات ◀
  

ح پاريس کنفرانس صلچگونگی شکست مأموريت نمايندگان ايران در«- ايرج ذوقی - ١

  ۶۵ -٩۴،  صص   ۶٠شماره  - ١٣۵۴آذر و دی - بررسی های تاريخی »  )١٩١٩ورسای (

  سازمان اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران

چند از تاريخ  اوراقی : ، سياست اروپا در ايران)١٣۵٨(افشار يزدی، محمود؛ : منبع مقاله - ٢

اسناد و نامه ها، ترجمه بعضی  سياسی و ديپلماسی به انضمام چند گفتار ديگر از مؤلف و 

 دکتر محمود افشار يزدی، چاپ هشتم بنياد موقوفات : ضياءالدين دهشيری، تهران

  
دمحم كريمي، : ،ترجمه)م١٩١٧ـ  ١٩١٩/ ش١٢٩۶ـ  ١٢٩٨(»قحطي بزرگ«دمحمقلي مجد -  ٣

 ٢١١ -  ٢٢۴صص  - ١٣٨٧ -نشر  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي

  

أموريت نمايندگان ايران در کنفرانس چگونگی شکست م«: پی نوشت های ◀
  »)١٩١٩ورسای ( صلح پاريس

  

برای  اگاهی  بيشتر  از چگونگی  و علت  حضور  قوای  روسيه  در شمال  ايران  و  – ١

اخراج  شوستر  رجوع  کنيد  به کتاب   اختناق   ايران تأليف  مورگان  شوستر ، ترجمه   

  ابوالحسن  موسوی  شوشتری  

،  ١٩١۴ – ١٩١٨المل  فرمان بيطرفی  ايران ، در  کتاب  ايران  در جنگ بزگ متن  ک  -٢

  ٨٩تأليف  مورح الدوله سپهر ، صفحه 

   ۴٢٣ابراهيم صفائی ، رهبران مشروطه ، ص  – ٣

  ٣٢٢، ص ١٩٢٠ژانويه   The Centuryنقل از مجله  – ۴

و اداری دئوره قاجاريه، جلد  يا تاريخ  اجتماعی   :   عبدهللا مستوفی ، شرح  زندگانی من  -  ۵

و همچننی    رجوع  کنيد  ٩٠و مورخ  الدوله  سپهر  ، همان  کتاب ،  ص   ١۴۴سوم ، ص 

( مجله يغما ، سال  شانزدهم  »   ١٩١٩نطق  فروغی   در کنفرانس   صلح   پاريس  « : به 

  ١۵تا   ١٠، ص  ) فروردين ماه ( ، شماره يکم  )١٣۴٢

  .چاپ شده سات  ٩١ه در کتاب  مورخالدوله سپهر ، صفحه متن   اين نام  - ۶

  ۴٢۴ابراهيم  صفائی ، همان کتاب ، ص  – ٧
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8 – H.W. Temperley , ed A History of the Peace Conference of Paris, 

Vol. VI, ( London: Henry Frowde and Hodder , 1924 ), Pp. 5-6.  

  ١٢١٧ص مورخ الدوله سپهر ، همان کتاب ،   - ٩

10 – Cabinet Papers , CAB. 23/5, No. 369 (10) . 21 March 1919, P.5   

11- ibid 

  :مچلس  اعيان  انگليس در  nvرجوع کنيد  به بيانات  لرد کرو   – ١٢

Paliamentary Debates , ( House of Lords), Fith Seres, Vol . 23. Col. 420, 

27 February 1919  

13 - Cabinet Papers , CAB. 23/41, No. 29 (3) . 12 August 1918, P.2   

  ٣۴دمحم تقی  بهار ، تاريخ مختصر  احزاب سياسی ،  – ١۴

15- Lord M. Hankey , The Supreme Command 1914 – 1918 . Vol. 2, P . 

350  

16-  Cabinet Papers , CAB. 23/5, No. 369 (10) . 21 March 1919, P.5    

   ٩٢، جلد چهارم ، ص » حيات يحيی « ولت آبادی ، يحيی  د  - ١٧

خسارات وارده  به ياران در جنگ  جهانی اول ، به  نقل زا  کتاب سبز  عبارت  بود   -  ١٨

تلفات  اسناين ،  رجوع کنيد  به  ٠٠٠/٣٠٠/ -تومان   زيان مالی و   ۴٣۶٠۴۵٠٠٠/ –از 

  ۴۴١رهبران مشروطه ، ص 

  19 – United States , Department of State, Papers Relating to the 

Foreign Relations of the United States  1919 : The Paris Peace 

Conference. Vol. 1 , P. 260   

   ۴٩٣ – ۴٩۴مورخ الدوله سپهر ، همانجا ، ص  – ٢٠

21 – United States , Department of State, Papers Relating to the Foreign 

Relations of the United States  1919 : The Paris Peace Conference. Vol. 

1 , P. 265   

22- Ibid., P.262 

  ۵٢سيد مهدی  فرخ ، خاطرات  سياسی  فرخ ،   - ٢٣

و ابراهيم صفائی ،  ۴٨٩علی اصغر شميم ، ايران  در دوره  سلطنت قاجار ، ص  – ٢۴

  ۴۴٨همانجا ، ص 
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  ٣٧بهار ، همانجا ، ص   - ٢۵

  ۴۴٩ابراهيم صفائی ، همانجا ، ص  – ٢۶

گزارشی  تحت عنوان  ١٣۴٢در شماره يکم مجله يغما سال شانزدهم،  فروردين  ماه   -  ٢٧

چاپ شده است که با توجه به »  ١٩١٩نطق فروغی درکنفرانس صلح پاريس « 
متن  مزبور و مقابله آن با نامه ايکه فروغی از پاريس بگواهی راهنمای کتاب 

  ٨۴۵تا  ٨٣٢اب به دوستان خود در ايران نوشته واين نامه هم در صفحات خط
سال پانزدهم چاپ گرديده  است  ١٢و ١١، ١٠مجله راهنمای کتاب شماره های 

و قسمتی از آنهم  کليشه شده، چنين استنباط  می شود که اين نوشته توسط 
  .فروغی در کنفرانس صلح  قرائت نشده است

اکنون  :  اره اينست که اوالً درابتدای اين متن آمده است  که دالئل موجود درين ب
که سرنوشت دنيا در پاريس بايد معلوم شود جا دارد که چگونگی وضع ايران   

سپس  « . را نسبت به گذشته و حال حاضرو آينده مورد مطالعه قرار دهيم
پايان  فروغی سيری گذرا و سريع در تاريخ  ايران ازعهد سيروس و داريوش تا 

جنگ تمام شده  « : جنگ جهانی اول کرده است و در خاتمه می نويسد که
متفقين پيروزشده اند دوره عدالت و انسانيت در تاريخ  سياست  شروع  شده آيا   

با چنين   «  : و بااستفهام از خود  می پرسد  که » ...بر سر ايران چه خواهد آمد
نچه شايسته است با او بعدالت رفتار ايرانی چه معامله  خوهند کرد؟ آيا چنا

خواهد شد؟ ايا زورمندان فاتح چنانچه مدعی بودند که  برای حق و آزادی  می 
جنگند به ملت ستمديده و با هوش ايران اجازه خواهند داد در محيط  امنيت، 

چنين می نمايد که اين مفاهيم خطاب به کنفرانس »  صلح و استقالل زندگی کند؟ 
شده است و جنبه استفهامی کالم نمی تواند صورت نطق  و يا صلح ايراد ن

در سرتاسر نامه فروغی هم که در مجله . سخنرانی در يک مجمع را داشته باشد
راهنمای کتاب به چاپ رسيده نامبرده هيچ اشاره يی به اينکه نطقی در کنفرانس 

ی  خاصی پاريس ايراد کرده باشد نمی کند و با توجه به اينکه وی با تيزبين
اوضاع کنفرانس و بطور کلی اوضاع اروپا و کشورهای مختلف و خط  مشی 
دول بزرگ را در کنفرانس تشريح کرده و فضای سياسی حاکم بر کنفرانس 
صلح را نيزبا دقت و دورانديشی برای خوانندگان نامه اش تشريح  کرده است، 

ور  جريان را بعيد بنظر می رسد که در صورت ايراد نطقی در کنفرانس مزب
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متقابالً از نامه زمبور چنين بر ميايد  که در . باطالع دوستانش در ايران نرساند
. جريان اوضاع کامالً مغاير مخالف خواسته های نمايندگان ايران بوده است

ده  دوازده  روز اواقات  ما باين « فروغی در جائی از اين نامه می نويسد که 
که خبری  نيست  و بايد همان مقاصدی   را که شکل  تلف شد، بعد معلومم شد 

داشتيم تعقيب کنيم، مشغول شديم و لوايح ترتيب داديم و به مالقات رجال   رفتيم 
چهل  روز از تهران « : و در جای ديگری از همين نامه فروغی می نويسد» 

ت بی خبر بووديم بکلی بی تکليف  مانديم  و ندانستيم چه بايد کرد و چه بايد  گف
با اينکه نامه فروغی تاريخ نداد ولی معلوم می شود  که اين »  و مقصود چيست

نامه را حداقل  چهل روز پس از ورود  به پاريس نوشته است و تا آن  موقع 
يعنی حداقل چهل روز پس از ورود ايراد هنوز  نه تنها  نطقی  ايراد نشده   بلکه 

به کنفرانس صلح را هم ندارد، چنانچه حتی اميد راه يافتن هيئت نمايندگی  ايران 
نگرانی ما دراين است که واقعاً ی روزی ما را  خواستند  و در « :می نويسد

وبه همين جهت ترديد داريم .... مسائل ايران  با ما داخل مباحثه  شوند چه بگوئيم
در حاليکه اگر »  که آيا جد و اهتمام بکنيم که ما را به کنفرانس بطلبند يا نه

وغی تا کنون نطقی در کنفرانس صلح ايراد  کرده بود ديگرتا اين حد جائی بر فر
در جای ديگری  از نامه فروغی    اشاره می کند  .  يا نگرانی  وی وجود نداشت

حال بايد فرض کرد و اين احتمال را از نظر دور نداشت که شايد کنفرانس « که
ويا تقاضاهای ايران را صلح نخواست يا نتوانست به حرف ايران گوش بدهد 

چنان که اگر « باز هم در نامه آمده   استکه » قبول کند، آن وقت چه بايد کرد؟
  » ...رود که  ما حاضر شود احتمال کلی می  کنفرانس برای شنيدن حرف

بدرستی روشن می شود که فروغی  حتی اميد راه يافتن به کنفرانس را ندارد و  
ره صريح کرده است و روی همين اصل در ادامه  بارها به اين نوميدی خود اشا

کوشش و اهتمام  برای راه يافتن به کنفرانس هم مردد است، درحاليکه اگر تا 
ً ازآن بعنوان يک قدم بزرگ   اين موقع نطقی درکنفرانس ايراد کرده بود مسلما

 در راه  يابی به کنفرانس صلح و جلب توجه نمايندگان دول ديگر ياد می کرد و
ی در باره تأثير نطق  خود وعکس العمل کنفرانس توضيحاتی درنامه اش  حت

  .می داد
مجله يغما هم که اين متن را بعنوان نطق فروغی چاپ کرده است درپايان  مقاله 
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آنچه بياد می آيد اينست که نمايندگان ايران دمحم علی   : بعنوان توضيح می نويسد
جمع عمومی  پاريس نپذيرفتند و در فروغی و مشاورالممالک انصاری  را در م

تأئيد اين مسئله دو بيت از قطعه ای از متعلق به سيد ابوالقاسم ذره آورده است 
  :که 

  شنيده ام اروپائيان به مجلس  صلح          نداده اند رضايت  به ميهمانی ما
  چهار قرن  بر اين قوم  ميزبان بوديم       چهار روز نکردند ميزبانی ما 

او  « : راهنمای کتاب در مقدمه ای پيش از ناامه  فروغی می نويسد که  مجله
درآن وقت عضو هيئت ايرانی بود که به رياست مشاور الممالک انصاری به 
منظور آنکه بتواند در کنفرانس صلح شرکت کند به اروپا رفته بود ولی توفيق  

ً برای او و درحاليکه اگر فروغی نطقی ايراد کرده بود مسل» .حاصل نکرد ما
  .هيئت ايرانی موفقيتی محسوب می شد

تا اينجا معلوم می شود که فروغی تا چهل روز پس از رسيدن به پاريس چنين   
نطقی را ايراد نکرده است و بعد از آن هم بااستناد به مدارک مربوط معتبر 
وزارت امورخارجه انگلستان  و وزارت امور خارجه امريکا و همچنين مدارک 

وط به کنفرانس صلح پاريس و سايرمنابع ديگرچنين نطقی توسط فروغی مرب
در يادداشتهای شخصی مشاورالممالک  که توسط عبدالحسين . ايراد نشده  است

مسعود انصاری، پسر آن مرحوم در کتاب زندگانی من و نگاهی بتاريخ معاصر 
ينکه با ا. ايران و جهان، جمع آمده نيزاشاره يی بنطق فروغی نشده است

مشاورالممالک تمام کوشش و اقدامات اعضای هيئت ايرانی، خصوصاً  فروغی 
را در يادداشت های خود ذکر کرده است ولی در مورد نطق مزبورمطلبی بچشم 

ذکاء الملک و ميرزا حسين خان  « : در اين يادداشتها می خوانيم که .  نمی خورد
تصاالً با اشخاص صاحب در هيچ  مورد  از طحمت  و بروز جديت  کوتاهی ا

نفوذ چه از ادبا و مبعوثين و چه  از روسای مطبوعات مالقات و توجه  آنها را 
به مواد هشتگانه جلب و آنها را با بذل مساعدت درانجام مقاصد  مساعد می 

حتی خود عبدالحسين  مسعود انصاری هم که  بعنوان منشی هيئت »  ...نمودند
ته بود نيزدر طی يادداشت های شخصی خود بهيچ نمايندگی ايران  به پاريس رف

  .وجه به ايراد اين نطق اشاره نکرده است
ظن قوی اينست که فروغی شرحی اجمالی برای روشن کردن کنفرانس و 
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استفاده می کرد تهيه کرده ولی موفق به ايراد آن نشده است و بعد ها اين پيش 
ما هم نامی از آن نبرده است  نويس بدست روزنامه ی قديمی که متأسفانه مجله يغ

رسيده و درآن چاپ شده است، بدون اينکه تحقيقی درباره صحت ايراد آن توسط  
فروغی در کنفرانس صلح شده باشد، که  مجله يغما هم عيناً به چاپ آن  مبادرت 

  .ورزيده است
  ۴٣٩صفائی ، همانجا ،  ص  – ٢٨

  ۴۴٩همانجا،  ص  – ٢٩

30- Parlimentary paper, Agreement Between  His Britannic  Majesty`s 

Govenment  and the  Persian Government and the Persian  Government. 

(Signet at Tehran , August 9 .1919) Persia No. 1. (1919), Cmd. 300 

  ١١٨عباس اسکندری، تاريخ  مفصل مشروطيت ايران يا کتاب آرزو، جلد اول ،  ص   - ٣١

  ١٠١يحيی دولت آبادی، همانجا ، ص    - ٣٢

  ۴٢مهدی  فرخ ، همانجا، ص   - ٣٣

34 – H.W.V. Temperley , ed . A history  of  the  Peace  Confernce of  

Paris, Vol . VI, P. 211 

،  مجله  ) اسناد  و مدارک تاريخی ( » مکتوبی   از فروغی   - ١٩١٩ياران  در «     -   ٣۵

تا  ٨٣٢،  )  ١٣۵١دی ، بهمن  و اسفند  (  ١٢،  ١١،   ١٠کتاب ، شماره  های راهنکای  

٨۴۵   

زندگانی من و نگاهی بتاريخ معاصر ايران و جهان، « عبدالحسين مسعود انصاری ، - ٣۶

   ٣٣١جلد اول ، ص 

وودر ويلسن رئيس جمهور آمريکا :  اعضای شورای عالی چهارنفره عبارت  بودند از  – ٣٧

جرج نخست وزير انگلستان ، جرج  کلمانسو نخست وزير فرانسه و امانوئل اورالندو  ، لويد 

 .نخست وزير  ايتاليا

  ١٠١يحيی دولت آبادی، همانجا ، ص    - ٣٨

شورای ده نفره درکنفرانس ورسای مرکب از دونماينده ازهرکدام ازکشورهای امريکا،   -  ٣٩

  .انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن بود

 40 – United States , Department of State, Papers Relating to the Foreign 

Relations of the United States  1919 : The Paris Peace Conference. Vol. 
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1 , P. 57 

41 – Ibid 

42 – United States , Department of State, Papers Relating to the Foreign 

Relations of the United States  1919 : The Paris Peace Conference. Vol. 

1 , P. 153 

43 – Ibid.P.498 

44 – Ibid.  

45 – Harold Nicolson, Curzon : The  Last phase  1919- 1925 : A Study  

in Post War Diplomacy.PP. 135 – 136. 

46 – Parliamentary Debates , ( House of  Commons), Fifth Series , Vol. 

116 ,  

   ٣٣٠عبدالحسين مسعود انصاری ، همانجا ،  ص   - ۴٨

49 – London Times , 22 April 1919 

 50 – London Times, 8 June  1919 

51 – United States , Department of State, Papers Relating to the Foreign 

Relations of the United States  1919 : The Paris Peace Conference. Vol. 

1 , P. 310 

52 – Ibid . P. 362 

53 – United States , Department of State, Papers Relating to the Foreign 

Relations of the United States  1919 : The Paris Peace Conference. Vol. 

1 , P. 706 

  ٨٣٧راهنمای   کتاب ، همانجا ، ص  -  ۵۴

  ۵٣دی    فرخ ، همانجا ، ص مه   - ۵۵

  ١٠٢يحيح  دولت آبدای  ، همانجا ،  – ۵۶ 

خاطرات و خطرات م ، تأليف «کتاب  ٣٩٩ترجمه  فارسی  اين نامه  در صفحه   - ۵٧

کتاب   شرح    ٧٣و   ٧٢مهديقلی خان  هدايت مخبر السلطنه  و همچنين   در صفحات  

ره قاجار ، جلد سوم ، تأليف  عبدهللا مستوفی زندگانی من  يا تاريخ  اجتماعی  و اداری  دو

  .چاپ   شده است
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   )م١٩١٧ـ  ١٩١٩/ ش١٢٩۶ـ  ١٢٩٨(»بزرگ:  ی نوشتهای پ ◀
  

  1- Dickson, East Persia, p 156         

 2- Dickson, East Persia, p 156      

 3 - Dunsterville, Adventures of Dunsterforce, pp. 177-178     

 4 -     Heizer, dispatch 92 and enclosures, 891. 00/978, April 27, 1918  

 5 -     Caldwell, Quarterly Report No. 6, 891. 00/1148, January 9, 1920  

  6 - Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 

48/127,  December   24, 1918  .  

 7 - Southard, dispatch 1, 891. 00/1054, September 2, 191  

 8 -     Caldwell, dispatch 379, 891.50, April 29, 1918  .  

 9 -     Caldwell, telegram, 691. 00/8, September 13, 1918   .  

 10 - Caldwell, dispatch 461 and enclosure, 691. 00/9, October 28,   1918     

      11 -   White, telegram 84, 764. 72119/3396, January 9,   19191  

  

طي چند  ايران « :وايت در پايان تلگرام طوالني و بسيار جالب خود اين گونه مي آورد

بخت اين كشور براي  گذشته از همسايگان خود لطمه بسيار ديده است و اكنون تنها  سال  

به هرحال اين كشور بايد از  كار  براي اين. روي پا ايستادن فرا رسيده است  دوباره 

با نظر به موضع سرد دولت فرانسه بنابراين . باشد خارجي، مثالً متفقين، بهره مند حمايت 

از  صلح و گزارش نامطلوب ارسال شده به اين دولتدر کنفرانس  پذيرفتن هيأتي ايراني در 

رلينگ دركنفرانس فرانسه درباره مشاورالممالك و اين واقعيت كه ما سوی وزير مختار

متنفر است و به همين نسبت  ] عالء[ايران در لندن حضور دار د و وي از حسين خان  مسائل 

گزارشي نامطلوب از وي ارائه خواهد كرد،  بي ترديد ] مارلينگ[خان نيز از او، و  حسين 

به هر . رد حكايت از بداقبالي ايران دا] با اين تركيب [هيأتي  كنم كه انتخاب چنين  گمان مي 

كار انجام شده است و من اطمينان دارم كه براي هيأت هاي آمريكايي  اكنون  حال هم 

وفصل  به پيشبرد خواسته هاي آنها كمك كرده وايشان را براي حل دارد كه امكان وجود  اين 

  ».راهنمايي كنند رضايتمندانه مسئله  ايران

 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٢٢                                                                      ٤ج

  

  

  

 241 -  White, dispatch 517 and enclosure, 763     72119/6653, January   16, 

1919.     

 

     Majd, Persia in World War   Chapter 13          242-       

 

       Majd, Persia in World War I, Chapter 6   243 -   

       Majd, Persia in World War I, Chapter 3   244  -   

در خاك عثمانی و در مناطق اطراف درياچه وان  ساكن) آسوريان(به آشوريان  -  ٢۴۵ 

 مرز ايران، و 

  ) ويراستار. (می گفتند

  :نگاه كنيد به) جلوها(درباره ويرانگری ها و جنايات آشوری ها  - ٢۴۶ 

تا  ۶١٩تاريخ هجده ساله آذربايجان ، احمد كسروی ، تهران، چاپ هشتم، صص . الف

  ٧۶۴  تا  ٧٣۴و    ۶٢٢

 ١٣۴٧ا فتاح خان گرمرودی ، به كوشش فتح الدين فتاحی ، تهران، سفرنامۀ ميرز. ب

 ويراستار. ( ١٠۶٣تا  ١٠۵۴  پاورقی صص  ، 

.    ۶٢٢تا  ۶١٩تاريخ هجده ساله آذربايجان ، احمد كسروی ، تهران، چاپ هشتم، صص . الف

  ٧۶۴  تا  ٧٣۴و 

 ١٣۴٧، تهران، سفرنامۀ ميرزا فتاح خان گرمرودی ، به كوشش فتح الدين فتاحی . ب

  )ويراستار. ( ١٠۶٣تا  ١٠۵۴  پاورقی صص  ، 

 247 - Majd, Persia in World War I, Chapter 12, 13      

 248 - White, dispatch 517 and enclosures, 763. 72119/6653, July 

16,   1919   
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  دهم فصل
  

     قرارداد عاقدين ستانی رشوه و ١٩١٩ داد قرار انعقاد
  

 ايران ازسقوط مشروطه تا کودتای سوم اسفند «درکتاب  آباديانحسين 
 قرارداد انعقاد با: اينگونه می نويسد١٩١٩درباره انعقاد قرارداد  »

 دست به را کشور امور رشته جنوب و شمال در دولت دو های کنسول ،١٩٠٧
 و داخلی سياست امور رشته شمال و جنوب در دولت دو های قنسول«. گرفتند

 از که است رسيده جايی به کار گرفته ايرانی حکومت دست از را خارجی
 ظاهر و باطن ديده همه قوم، سروران و سران تا گرفته خيانتکاران و بدخواهان

 دو آن از آنها مقدرات منتظرند افکنده لندن و پطرسبورغ دربار جانب به را
 قوه دو شده، صفر مه دولت نظامی قوه. گردد مجری داخل در کرده بروز ناحيه
 اجنبی قوه و انگليس و روس به است مستند واقع در هم ژاندارمری و قزاق

 )١(».قزاق به تا است نزديکتر بودن ايرانی به ژاندارمری گرچه ميشود، شمرده
 شد، فتور و ضعف دچار مشروطه از بعد هم روحانی قوه آبادی دولت قول به
. دانست مشروطه دوره های کاری اطافر در بايد را ضعف اين علت البته که

 رفته دنيا از يا مازندرانی عبدهللا شيخ و خراسانی آخوند مثل آنان بزرگ رؤسای
 انگشت عرب عراق و ايران در نائينی عالمه مثل آنان حيات قيد در افراد يا و

 هرکس با فروگرفته را مملکت سرتاسر نااميدی« اينکه خالصه. بودند شمار
 تقدير يعنی گذشته، کار و نميشود از غير به شود گفته ملکی تاصالحا از سخنی
 وضعيت اين تازه) ٢(».نميشود شنيده جوابی است خارج داخله دست از امور

 هم اين از آن، از بعد وضعيت قاجار، شاه احمد تاجگذاری آستانه در بود کشور
 به تنوب تا يافت ادامه فراوان های نشيب و فراز با وضعيت اين. شد بدتر

 ميالدی ١٩١٨ با مصادف شمسی ١٢٩٧ سال به وثوق مجدد وزرايی رياست
 مجازات کميته تأسيس از قبل زمانی اندک او وزرايی رياست اول دوره. رسيد

 حمايت از که وثوق بار اين. داد استعفا که بود آنان ترورهای بيم از و بود
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 .آمد ميدان به بود، برخوردار کرزن شخص و بريتانيا
 از حمايت نوع سر بر ايران مقيم های انگليسی بين ميگفتند ١٢٩٧ ردادم در

 رهبری به دسته يک. است کرده بروز اختالف آنها طرفدار ايرانی رجال
 ديگری و کردند حمايت الشعرا ملک و صدرائی تدين، وثوق، از که مارلينگ

 ی،گيالن منصور سردار با که سايکس پرسی سر و کاکس استوکس، دسته و دار
 از. بودند مرتبط الملک امين به مشهور مرزبان اسماعيل دکتر و محيی سردار
 اينکه برای وثوق. باشند تر موفق دوم دسته اين که ميشد داده احتمال زمان همان

 دعوت منصور سردار اکبر هللا فتح از آورد، دست به را طرف دو هر رضايت
 اين قبول به حاضر او ايد،نم تصدی را داخله وزارت و شود کابينه وارد کرد

 سردار وقتی» .است) ٣(ساکس دسته بودن پيش عالمت اين« نشد؛ دعوت
 را صادق مستشارالدوله وثوق، رفت، طفره پيشنهاد اين پذيرفتن از منصور
 آنتريک از و همراه او با آذربايجانيها« شايد تا کرد همکاری به دعوت

 ميدانست که منصور سردار) ۴(».شوند آسوده او بندی دسته و مستشارالدوله
 وزرايی رياست کرسی به را خود ميکرد تالش اوست، طرفداران با غلبه

 از قبل رشيدالسلطان که نطقی دليل به شاه احمد حال عين در. سازد نزديک
 باعث افراد اين اعدام بود گفته شاه. کرد رفتار تغيُّر به وثوق با بود، کرده اعدام

 عدليه وزير الدوله نصرت شد، بحران دچار کابينه. ستا شده هم او شدن مفتضح
 قانونی غير تعرضات جلو بودند نتوانسته او خانه وزارت افراد اينکه دليل به

 به عدليه از بگيرند، مجازات کميته پرونده باب در را نظميه رئيس وستداهل
 که شد اين بر قرار. گرفت را او جای هم مشارالملک و رفت جنگ وزارت

 در را ماليه وزارت تصدی خود و دهد ديگر کسی به را داخله وزارت هم وثوق
 ) ۵(گردد عهدهدار وزرايی رياست عين

 نه و داشت اهميت نفسه فی ايران نظم نه بريتانيا برای اوصاف اين تمام با
 از زمان آن تا مشروطه دوره از که رجالی از بسياری. قانون حکومت استقرار

 امپراتوری مقامات با ناگسستنی پيوندهايی نداشتند، بايیا سازی بحران گونه هر
 تا بريتانيا. بودند مرتبط بريتانيا مقامات برخی با هم آن از قبل يا و نموده برقرار
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 بحران ايران در کرد می تالش داشت، وجود تزاری روسيه که زمانی
 يراز کند، جلوگيری ثبات استقرار از و زند دامن را مرج و هرج برانگيزد،

 مقام در که ايم ديده. ديد می الحصول ممکن راه اين از را خود مدت بلند منافع
 و استقالل بار چند روسيه با همراه کرد، تازی يکه ايران در انگلستان عمل

 به را مشروطه کرد، اراده گاه هر و افکند مخاطره به را کشور ارضی تماميت
 سرراه از قديمی رقيب رد،ک می فرق وضعيت اينک اما. افکند تعطيل بوته

 انگلستان کرد، می بيداد تزار سابق قلمرو در تزلزل و ثباتی بی بود، شده خارج
 گرفته دست به را قدرت انقالب از بعد که هايی گروه کرد نمی تصّور هرگز
 مجلس در کرزن که طور همان آنان. برآيند ها بحران مهار پس از بتوانند بودند،

 می تصّور داشت، اظهار بود داده تشکيل الدوله نصرت افتخار به که ضيافتی
 است؛ موقتی جديد نظم و يافت خواهد دست وتخت تاج به هم باز تزاريسم کردند

 اين و داد خواهد دست از را قفقاز و مرکزی آسيای شده، احيا تزاريسم اما
 به انگلستان شد می محقق امر اين اگر. آمد خواهد در بريتانيا نفوذ زير مناطق

 تالش آنها به رسيدن برای نوزدهم قرن ابتدای از که خود دراز و دور آرزوهای
 .شد می نايل بود، کرده

 جای به بار اين و کند استفاده تاريخی فرصت اين از گرفت تصميم انگلستان
 گونه اين اينک بريتانيا منافع. دارد نگه سرکار را وابسته دولتی مرج، و هرج

 بلشويسم نفع به درازمدت در آنان نظر به مرج و هرج ادامه کرد، می اقتضا
 سناريوها اين از يکی طبق: بود مطرح سناريو دو راستا اين در. شد می تمام

 سرپا را آن مدت کوتاه در داد، می سازمان را وابسته دولتی بايد خود انگلستان
 به امنيت و نظم تا شد می متقبل را آن های هزينه از بخشی و داشت می نگه

 طبق. گردد هموار انگليسی های شرکت مدت بلند های گذاری سرمايه منظور
 هزينه بريتانيا داری خزانه از منظور اين برای نبايد انگلستان دوم، سناريوی

 و شد می پرداخت ها ايرانی خود توسط ايران در امنيت استقرار هزينه بايد کند،
 شده خارج ويرانگر جنگی از تازه که دولتی بودجه بر اضافی بودجه تحميل از

 السلطنه نايب و مونتاگ دور که بودند گروهی همان اينان. شد می ممانعت بود،
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 می کار روی را نشانده دست دولتی بايد سياست اين طبق بودند، آمده جمع هند
 های گذاری سرمايه برای الزم امنيت نظامی، خشن نظم استقرار با تا آوردند
 استقرار نحوه در فقط اختالف اين بنابر. سازد هموار را انگليسی های شرکت
 آوردن کار روی ضرورت در اساسی طور به و شد می خالصه مزبور دولت
 سياست راستا اين در. شد نمی ديده بريتانيا حاکمه محافل بين تفاوتی مقتدر دولت

 .نمود می حمايت وثوق آوردن کار روی از انگلستان رسمی
 به را وثوق ديگر بار کرزن، رهنمود طبق کرد می تالش مارلينگ اينک

 در شاه احمد: نمود ظهور جديد ای مسئله بار اين اما. برساند وزرايی رياست
 در. کرد مستمری تقاضای انگليس دولت از وثوق وزيری نخست پذيرش ازای
 دست به را قدرت بختياری السلطنه صمصام که زمانی درست يعنی ١٢٩٧ بهار

 شاه برای مستمری تومان هزار پانزده مبلغ ماهانه پذيرفت ليسانگ دولت داشت،
 بيست به اش مستمری ميزان خواست شاه احمد بعد يکسال حدود. گيرد نظر در

 خارجه وزارت باشد، العمر مادام پرداخت اين و يابد افزايش تومان هزار
 يروز)  Sir Percy Co(کاکس پرسی سر اما کرد، مخالفت تقاضا اين با انگليس
 تقاضا اين بايد گفت بود آمده مارلينگ جای به زمان آن که انگليس جديد مختار

 درازی چندان عمر اندازه از بيش چاقی دليل به ايران شاه زيرا پذيرفت، را
 کرد، مخالفت تقاضا اين با انگليس خارجه وزارت هم باز وقتی! داشت نخواهد
 زيرا شود، محدود سال ده به مزبور مبلغ پرداخت اقل حد داد توضيح کاکس
 شاه احمد که است درست) ۶!(باشد زنده اين از بيش »تواند نمی« شاه احمد

 با را پزشکی پيشگويی اين توانست چگونه مختار وزير اما بود، چاق بسيار
 از او برساند؟ خود متبوع دولت خارجه امور وزارت اطالع به قاطع ضرس

 که است اين جالب ماند؟ نخواهد زنده سال ده از بيش ايران شاه ميدانست کجا
 کاکس گزارش از بعد سال يازده شمسی، ١٣٠٩ سال در: شد چنين هم عمٍال◌ً 

 البته داشت؟ سررشتهای پزشکی از کاکس آيا. رفت ازدنيا پاريس در شاه احمد
 و امکانات با شاه مرگ پيشگويی هم باز بود چنين اگر حتی و نيست گونه اين

 .ممکن غير بود کاری روزگار نآ پزشکی دستاوردهای
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 برای زيادی های تالش ايران در کشور، از خارج های جريان برخی با همسو
 ملک و مدرس مثل خوشنامی رجال هم. گرفت صورت وثوق کارآوردن روی

 دولتی تر بيش امکانات به يابی دست صدد در که گروهی هم و بهار الشعرای
 و شاه مسجد در انبوهی های تجمعي. کردند می حمايت وثوق از بودند،

 می تظاهرات وثوق وزرايی رياست برای و کرده تجمع عبدالعظيم حضرت
 روی هر به. سازند واژگون را صمصامالسلطنه دولت خواستند می آنان کردند؛

 اجرای راستای در مارلينگ چارلز سر شود، ايران وارد کاکس که اين از قبل
 رياست با سازد قانع را شاه احمد کرد، تالش متبوعش دولت رسمی سياست
 ششم روز. داد نتيجه مارلينگ تالشهای هم باالخره. کند موافقت وثوق وزرايی

 خارجه امور وزارت و رسيد وزيری نخست به الدوله وثوق ١٢٩٧ مرداد
 بالفاصله. کند پرداخت ايران شاه به را نظر مورد مقرری پذيرفت هم بريتانيا
 وقفه بدون نيز و شود استمهال ايران های دولت قبلی های وام شد داده دستور

 در دولت امور گردش برای ماهانه صورت به تومان هزار پنجاه و سيصد مبلغ
 عنوان به که مبلغ اين از غير نميخواستند انگليسيها. شد گرفته نظر

 ترجيح ها انگليسی. بپردازند وثوق به ديگری چيز دادند می) ٧(»ميليتاريوم«
 اين تا دارند نگه تنگدستی در خود سياسی مقاصد برای را ايران دولت ميدادند
 ساير به. بداند االجرا الزم خود بر بگويد، انگليسی طرف را چه هر دولت

 موکول بعدی مذاکرات به آنها بررسی يا و نشد اعتنايی يا وثوق تقاضاهای
 بايد گفت می که بود کرزن نظر و عقيده همان درست سناريو اين. گرديد

 .کنند تکيه بريتانيا به باشند مجبور تا داشت نگه بدهکار هميشه را ايرانيان
 رياست منصب تصدی برای را خود ،١٢٩٧ يعنی سال آن اوايل از وثوق عمالً 

 بار اين ميگفت قدرت گرفتن دست به از قبل ماه چند از او. ميکرد آماده وزرايی
 تشکيل وثوق هدف. يافت واهدخ دوام سالی سه دو و بود نخواهد گذشته مثل

ً . بود باال استحکام ضريب با مقتدر دولت  قدرت سالی دو بار اين وثوق هم واقعا
 شکل وی نظر مورد دولت نگذاشتند او مخالف تيم البته اما داشت، دست به را

 به يابی دست محض به تا بود ساخته مهيا را خود وثوق. گيرد خود به نهايی
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 همان از عده ای. سازد موقوف را مجامع و تعطيل را سياسی احزاب قدرت،
 می زيرا نمايند، کابينه وارد را او ميکردند تالش صمصام وزيری نخست دوره

 سياست دانستند می اينکه باالتر است، طرحی چه اجرای صدد در وثوق دانستند
 قدرت به رسيدن برای وثوق وصف اين با. کند می حمايت وی از بريتانيا رسمی
 و مجازات کميته بقايای: ميکرد نزاع واحد آن در مهم دشمن دو با بايد ،مجدد
 با گروه اين که دانيم می. ای کمره رهبری به تشکيلی ضد های دمکرات گروه
 السلطنه، فتح قول به. داشت شدهای حساب و عميق ارتباطات مجازات کميته
 مربوط اول از اه انگليسی با اصالً « او قول به که تشکيلی های دمکرات گروه
 گيرد، انجام منظور اين اگر ميگفتند اينان. برکشند را وثوق ميخواهند ،»اند بوده
کمره . رفت خواهد پيش دمکرات حزب تشکيلی گروه طريق از ها انگليسی کار
 که نموده اند جلب خود به ها انگليسی را ها رشته چنان گفتم من«: مينويسد ای

 از که را خود مقاصد و تشکيل آنها را کميته نباشيد يا باشيد] تشکيليون ضد[ شما
 )٨(».آورد خواهند بيرون باشد، دمکرات کميته حلقوم
 الدوله وثوق باالخره ١٩١٧ اوت ٢٩ با مطابق ١٣٣۶ شوال نهم و بيست روز
 شاه به صاحبقرانيه کاخ در را خود کابينه کردن، فکر روز شانزده از بعد

 کسانی يکسو در شد، می ديده دستگی دو آشکارا هم کابينه اين در. کرد معرفی
 و الدوله نصرت ميرزا فيروز مثل بودند الوزرا رئيس با همسو که شدند می ديده
 داخله وزارت که رشتی منصور سردار خان هللا فتح مثل افرادی ديگر سوی در
 به مشهور الملک، امين خان اسماعيل دکتر مثل کسانی نيز و داشت دست به را

 و معارف وزير الملک ممتاز خان مرتضی يا و تلگراف و پست وزير انمرزب
 .رفتند می شمار به گر توطئه اشخاص زمره در که شدند می ديده اوقاف
 گروه: بود شکل اين به وثوق آمدن کار روی آستانه در سياسی نيروهای آرايش

 يدتهد با کردند می تالش وثوق تحرکات از وحشتزده ضدتشکيلی های دمکرات
 اين وثوق دانستند می آنان. گردند وی مجدد رسيدن قدرت به از مانع تطميع يا

 او، عليه کارزار ميدان در و گرفت خواهد کار به را آهنين مشت سياست بار
 را او مگر تا انداختند راه به ها دسيسه اقسام و انواع. بود خواهد زار آنان کار
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 از را شمشير بار اين که وثوق اما کنند، منع وزرايی رياست به يابی دست از
. نبود آنان ترور های جوخه و ضدتشکيلی گروه تهديدهای نگران بود؛ بسته رو
 طور به و بهار الشعرای ملک از متشکل زمان اين رو ميانه طيف سوی آن از

. کردند می حمايت وثوق آمدن کار روی از دمکرات حزب تشکيلی طيف کلی
 سيد. کردند می تالش راستا اين در هم طباطبائی الدين ضياء سيد مثل کسانی

 رعد خود، روزنامه او. بود وثوق حاميان پابرجاترين از يکی مقطع اين در ضيا
 .داد قرار وثوق های سياست بلندگوی را

 منازعه و سويی از تشکيلی ضد و تشکيلی دعوای احوالی، چنين در درست
 های دمکرات مجمع مدير. يدرس خود اوج به ديگر سوی از دمکرات و اعتدالی
. ای کمره دمحم سيد هم ها تشکيلی ضد گرداننده و بود الملک خطيب تشکيلی
 کردند، آوری جمع عبدالعظيم شاه نيز و توپخانه ميدان در را جمعيتی ها اعتدالی

 کار روی را خود حزب از دولتی کردند تالش و نمودند توزيع پول آنان بين
 عبدالعظيم حضرت متحصنين با کرد مأمور را هالسلطن نصرت شاه،. آورند
 موجود، وضع مخالفين از يکی مدرس. نبرد پيش از کاری او اما نمايد، گفتگو

 با ميتواند و کند اداره را کشور امروزه ميتواند که کسی تنها بود باور اين بر
 الدوله وثوق شود، واقع قراردادی طرف يکديگر، با جنگ حال در خارجی دول
 دولت رسالت که کرد بحث ميتوان آنگاه برسد، قدرت به الدوله وثوق اگر. است

 بهتر انگليس يا آلمان خارجی قدرت کدامين با و چيست خطير وضع اين در
 در مدرس) ٩(».است خطر محل مملکت قسم اين از غير«: آمد کنار ميتوان
 نزلم شميران، به وثوق، دوم دولت گيری شکل آستانه و صمصام دولت اواخر

 حمايت وثوق دولت آمدن کار روی از و ميرفت فيروز الدوله نصرت
 هر بر را ايران مصلحت که آمد می حساب به مستقل رجلی مدرس) ١٠(ميکرد
 هرج از را کشور تواند می وثوق که بود باور اين بر او داد، می ترجيح چيزی

 ايران حيات بقای و دوام ضامن که دهد تشکيل قدرتی و بخشد رهايی مرج و
 به و نکرد تبديل سياسی اختالف به را خود شخصی اختالفات هرگز او. باشد
. ننهاد بيرون خود مخالفان مورد در حتی عدالت و مدارا دايره از پا وجه هيچ
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 و ائتالف بر اساسش بود، گفته هم مجلس دوم دوره در که طور همان مدرس
 و سوءنيت عامل را آن و بود بيزار تشتت و تفرقه از او بود، نيروها همدلی

 حفظ را نيروها بايد گفت می هميشه او) ١١(کرد می ارزيابی مشروطه شکست
 خود دشمنان برابر در حتی مدرس ورزيد، خودداری آنان بين تفرقه از و کرد
 .ننهاد بيرون عدالت دايره از پا هم
 راتدمک حياهای بی« عنوان با آنها از کمرهای که افراد از برخی سوی آن از

 حضرت تحصن از ميبرد، نام »غيره و الشعرا ملک قبيل از تشکيلی های
ً  الشعرا ملک ميگفتند) ١٢(ميکردند حمايت عبدالعظيم  الدوله وثوق طرفدار علنا

 می رجحان شخصی و مسلکی اختالفات بر را کشور مصالح هم بهار) ١٣(است
 به او ميکرد، دفاع صمصام کابينه از خرقانی اسدهللا سيد طرف آن از اما. داد

 ميدان از ابداً  و باش جدی ها عبدالعظيمی سياست و طرد در« گفت صمصام
 تفصيل طور به ديگر جای که خرقانی همين) ١۴(».نکن فرار ها پرست انگليس

. بود ١٩١٩ قرارداد با مخالفت محورهای از يکی) ١۵(ايم، کرده صحبت او از
 کابينه که آورد پيام مارلينگ طرف از هم خارجه امور وزير مشارالسلطنه

 به نکند استعفا اگر است شده تهديد صمصام ميگفتند. کند استعفا بايد صمصام
 مضمحل را کابينه »ماژور فرس قوه« به و کرد خواهند وارد قشون ايران

 و صمصام امثال واقع به اساس، بی بود شايعاتی همه اينها) ١۶(ساخت خواهند
 پايتخت و مرکز در بريتانيا نفوذ تحکيم باعث که بودند ضدتشکيلی های دمکرات

 در.نداشت وجود صمصام سرنگونی برای زور به توسل برای دليلی هيچ شدند؛
 تصدی برای گزينه بهترين که رسيدند نتيجه اين به ها انگليسی ١٢٩٧ بهار

 دمحم سيد تعبير به) ١٧(است الدوله وثوق خان حسن وزرايی رياست منصب
 به که چشيده گرم و سرد مردی) ١٨(بود، ديپلماسی ميدان هلوانپ وثوق کمرهای

 کمرهای اين خود. آورد دست به اطالع او الضمير فی ما از نميشد آسانی اين
 به مشروطه دوره افراطيان از ايران، بيداری لژ در نزديکش ياران با همراه
 السلطنه مقوا خان احمد برادرش و وثوق پابرجای دشمنان اينان ميرفتند، شمار
 با نخست وهله در او بپذيرد، مسئوليت نبود حاضر آسانی اين به وثوق. بودند
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 مسئوليت تصدی برای شرايط آن در اينکه ديگر و بود مواجه شاه احمد مخالفت
 انتظار نميشد، داده مساعد جواب وی به تا و ميخواست امتيازاتی ها انگليسی از

 چارلز سر با وثوق. ميرسيد نظر هب بيهوده او سوی از وزيری نخست قبول
 شد، گفتگو وارد تهران در بريتانيا مختار وزير) Sir Charles Marling(مارلينگ

 دخالت او دولت برنامه های در شاه احمد شود داده اطمينان کرد تقاضا او
 نيروهای کليه خواست وثوق: بود توجه جالب بسيار ديگر شروط. کرد نخواهد
 کشورهای اتباع کليه برای کاپيتوالسيون حقوق شوند، جخار ايران از خارجی
 گردد، منحل ايران جنوب تفنگداران سپاه شود، برداشته ايران مقيم خارجی

 يا و خارجی طرف بی افسران به آن فرماندهی و يابد توسعه قزاق لشکر
 ورسای صلح کنفرانس به ايران از نمايندهای گردد، محول ايرانی مسئولين

 را جنگ دوره خسارات غرامت گردند متعهد خارجی های دولت و گردد اعزام
 اين. گردند ملغی ١٩١۵ و ١٩٠٧ قراردادهای اينکه باالتر و بپردازند ايران به

 که است اين دارد وجود که نکتهای. وثوق از بهار و مدرس حمايت راز بود
. شد برداشته السطنه صمصام وزرايی رياست دوره در کاپيتوالسيون ميگويند
ً . مملکت به خدمت اين از داشت حظ خيلی« صمصام  بوده حظ جای هم واقعا

 چندان زمان آن در کاپيتوالسيون ابطال ميداد نشان مذاکرات اين اما ، »است
 قزاق بريگاد جاری های هزينه داشت تقاضا وثوق اينکه جالب. است نبوده جدی

 انگليسيها تیموق شکل به ماه در تومان هزار سيصد ماهی قرار از را
 تالش. شد پرداخت تومان هزار سيصد ماهی اين حال هر به) ١٩(بپردازند
 و الدوله وثوق«: کند اداره را خود بتواند وثوق دولت که بود اين انگليسيها

 فرض خود برای آسمانی مائده را پول اين کرده خوش را خود دل هم او رفقای
 )٢٠(».مينمايند

 اما کرد، نخواهد عمل تقاضاها اين به درازمدت در انگليسی طرف بود معلوم
ً  که بود اين امر علت. داد مساعد جواب مارلينگ  در شوروی نوپای دولت اساسا

 تزارها استعماری امتيازهای کليه ١٩١٨ سال در هم بعد و ١٩١٧ نوامبر همان
 برای حتی و بود کرده ملغی را ١٩١۵ و ١٩٠٧ قراردادهای جمله از ايران در
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 و تزار ١٩١۵ سال محرمانه عهدنامه مفاد سازد، رسوا را انگليسيها اينکه
 بر مزبور قرارداد. ساخت منتشر ايران مورد در هم را بريتانيا امپراتوری

 اطالعی آن از ايران وقت دولت اينکه بدون شد تنظيم ١٩٠٧ قرارداد اساس
 بی منطقه دکردن توافق خود بين مخفيانه بزرگ قدرت دو عبارتی به. باشد داشته
 ميشد، ايران ميانی های بخش شامل که را ١٩٠٧ قرارداد در شده ذکر طرف

 کلی به را کيان مملکت حساب بخواهند که روزی برای« نمايند تقسيم خود بين
 ».نمايند تسويه خود مابين

 انگليس و روس بود، شده بسته ايرانيان روی به اميدواری درهای زمان آن در
 در که اميدی تنها«: است شده تقسيم آنان بين هميشه برای کشور ميبردند گمان

 آنها روی به آسمانی درهای ميکنند تصور که است اين ميماند باقی اميدواران دل
 مخفی و علنی های عهدنامه که آيد پيش حوادثی است ممکن نشده، بسته هنوز
 پنجه از ما مملکت گريبان و کند پيدا پاره کاغذ حکم ايران در انگليس و روس

 در انقالب ظهور با اميدواری اين) ٢١(».بيابد رهايی] جو[ ستيزه رقيب دو اين
 طرفه يک را ايران با استعماری قراردادهای کليه روسيه آمد، دست به روسيه

 تا نداشت وجود انگلستان برای ای بهانه ديگر قراردادها اين لغو با. کرد لغو
 .کند مايتح قبل ظالمانه قراردادهای از همچنان

 داشت، اعالم وثوق تقاضاهای با را خود موافقت انگليس امر ظاهر در اين بنابر
 که بودند کرده موافقت او تقاضاهای از بخش آن با ها انگليسی به واقع اما

 عهدنامه های الغای همين مثل باشد، داشته مفهومی نميتوانست آنها با مخالفت
 وجود آتی تحوالت مورد در زيادی شايعات تهران محافل در. ١٩١۵ و ١٩٠٧
 دمکرات حزب تشکيلی ضد گروه اعضای از برخی به آبادی نجم مهدی داشت،

 سر زودی به و شده چين در بريتانيا سفير و گرديده احضار مارلينگ داد، خبر
 در کشور اين جديد مختار وزير بوشهر در بريتانيا کنسول جنرال کاکس پرسی
 »کرور چهل« ها انگليسی تا است بين در مذاکراتی ميگفتند. شد خواهد تهران

. شود تشکيل نفری هزار چهل متحدالشکل قشون يک و دهند وام ايران دولت به
. گيرد شکل ارتش اين و شود منحل جنوب پليس و قزاق نيروی که بود اين بر بنا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٥٣٣                                                                      ٤ج

  

  

  

 به ايران بيطرفی حفظ برای سوئدی يا امريکايی منصبان صاحب بود شايع
ً «: شد خواهند گماشته نيرو اين رأس در رماندهف عنوان  گوش و باز چشم واقعا

 ايران دولت که ميدهد پول انگليس دولت. خدا بندی چشم از حيرتم عما اين و باز
 آن. بدهد ترتيب اجانب قشون از جلوگيری برای متحدالشکل قشون خود برای
 سوئدی منصبان احبص با تعليم رياست بايد که ميدارند اظهار وزرا آقايان وقت
 )٢٢(».هستند متخاصم جرگه در داخل امريکاييها چون امريکايی، نه باشد

 
 در بريتانيا مختاری وزير به زودی به کاکس پرسی سر بود، همين هم واقعيت

 شده متزلزل امنيت نخست درجه در تا بود آمده اين برای کاکس. شد تعيين ايران
 نظر دقت به اگر که صورتی در« سازد، برقرار وثوق دولت دست به را ايران
 اطراف در فاسد عنصرهای دست به که ها اغتشاش از ای پاره ديد خواهيم کنيم،

 مربوط تر بيش بيگانه تحريکات و خارجی اسباب به است؛ موجود مملکت
 داده مداومت مجال آنها به هم دولت ناتوانی البته و داخلی اسباب به تا ميباشد

ً  و است  انگليس سياست اساس بعد به اين از که ميبندد دولت اين با ردادیقرا ثانيا
 تأمين کامالً  را آنها اقتصادی و سياسی مقاصد و باشد بوده ايران در

 )٢٣(».نمايد
 و او احضار احتمالی علت. رفت ايران از ١٢٩٧ شهريور اواسط مارلينگ
 کرد خرج ليره هزار پنج و بيست مارلينگ، که دانسته اند اين را کاکس انتصاب

 شاه احمد جانب از وثوق انتصاب برای را تجار و محافل از پارهای حمايت تا
 به منجر فرجام بد تالش اين و کردند پا بر تظاهراتی تهران در. نمايد جلب

 بازداشت را کنندگان تظاهر از عدهای دولت و شد پايتخت در شورشی
 الملک امين فيروز، لدولها نصرت يزدی، حسين دمحم شيخ سوی آن از) ٢۴(کرد

 کار وثوق آمدن کار روی برای االسالم مؤيد جمله من ديگر عدهای و
 )٢۵(ميکردند

 کار به را آهنين مشت سياست اش، زمامداری های ماه نخستين در الدوله وثوق
 اراذل از تعدادی دهد، قرار استوار موقعيتی در را ژاندارمری توانست او. برد
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 درِ  تا واداشت زور به را محتکرين نمود، اعدام و کرد تبازداش تهران در را
 عادالنه قيمت به را مردم نياز مورد آذوقه و بگشايند را خود غله انبارهای
 مانند اصفهان اطراف سرکشان. کرد مهار را قحطی شکل اين به و بفروشند

 و کاشی حسين نايب) ٢۶(کرد، تنبيه شدت به را قلی جعفر و جوزانی رضا
 و بودند کشور راهزنان ترين بيرحم زمره در که را خان ماشاءهللا شفرزند

 داشتند، اشتغال گری ياغی به ساوه و قم در و بودند داده تشکيل مخوف دستهای
 کل رئيس گلروپ کلنل. آويخت به دار و کرد دستگير ١٢٩٨ شهريور در

 که کرد منتشر ها روزنامه در را تن چهارده و يکصد اسامی ايران ژاندارمری
 کمک برای خواست مردم از او بودند، کاشی ماشاءهللا انصار و اعوان از همه

 الزم اطالعات آنان، مجازات در تسريع و افراد اين اتهامات و جرائم کشف به
 کاشی ماشاءهللا اعدام مناسبت به رعد روزنامه) ٢٧(دهند قرار وی اختيار در را

 :نوشت
 وقوع بلکه نيستند اتفاقی موجودات و ادثحو از بزرگ جنايتکاران و جنايات«

 مخصوصه وضعيات و نظامات واسطه به تمام جنايتکار، پيدايش و جنايت
 و هستند معلولهايی ها اين. نمود کوشش آن اصالح در بايد که است اجتماعی

 آيا...اشرار اين. داد قرار مطالعه تحت را علل بايد معلول فهم و شناختن برای
 بدون آيا ورزند؟ اقدام کارانه قساوت حرکات و شنايع اين به بودند قادر تنها

! خير البته گردند؟ مقتدر و توانا اندازه اين تا بود ممکن ديگران کمک و تشويق
 تدابيری اتخاذ وسيله به و افکند نظری عمومی اخالق به است الزم اين بنابر

 ».ننمايد بروز حوادث گونه اين ديگر تا نمود کوشش
 دولت با مردم عاّمه که است اين فوق مقصود به رسيدن راه ضيا يدس نظر به

 را عدالت قاطعانه و دليرانه طرز به نيز دولت« و نمايند همراهی و مساعدت
 تواند نمی اجتماعيه هيئت هيچ واّال  باشد اقتدار و مقام آن دارای تا نمايد اجرا

 به تر پيش خان، ءهللاماشا اين) ٢٨(».گردد قائل خود برای مندانه سعادت حيات
 وقت الوزرای رئيس الممالک مستوفی به خطاب ای نامه طی قمری ١٣٣٢ سال

 رجوع تقاضای و دولت اوامر از اطاعت و انقياد اظهار«: بود نوشته کشور،
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 برای که فرمايند رجوع امور اوليای که خدمتی نوع هر و امنيت حفظ در خدمت
 واجب خود فاميلی افتخار و اکخ و آب آن به خدمت و وخدمتگذاری شرف
 در اينکه تا برنداشت خود رسم و راه از دست او وصف اين با) ٢٩(».ميداند
 .شد آويخته مجازات دار به وثوق وزرايی رياست دوم دوره
 رسانند، مجازات به را راهزنان تا بود کرده بسيج را ژاندارمری نيروی وثوق

 دستگير ژاندارمری قوای توسط يگرد تن بيست با کاشی حسين نايب دسته و دار
 يک از خيلی«: نوشت خان ماشاءهللا اعدام مناسبت به کمره ای. گرديدند اعدام و

 قطعه يک آسايش زن هم بر و سنواتی الطريق قطاع که] هستم[ خوشحال جهت
 به که خوردم افسوس اما رساندند، مختصری جزای به و بهدار را مملکت از

 بلکه اند، نکرده ايرانی مملکت امنيت و او بدی برای که شده ها انگليسی دست
 را ايران امور و باشند اشخاصی همچه که ميکردند مساعدت کنون تا اينها خود

 و او خدمات به اعتنا ابداً  ديگر گذراندند را کارشان که حاال و نمايند مختل
 ادمخ دوست يک کردند او از که احتياج رفع و ندارند او به خودشان قولهای

 ارديبهشت يکساله فاصله در توانست وثوق) ٣٠(».ميزنند دار به را خودشان
 اين. نمايد اعدام و دستگير را راهزن دويست حدود ١٢٩٩ فروردين تا ١٢٩٨

 اين با) ٣١(شد مردم های توده بين او الوصف زايد محبوبيت باعث موضوع
 که لجنگ قوای: داشت قرار وثوق روی پيش در اساسی مشکل يک وصف

 )٣٢(».نميشود بسته آن به هم چپاولگری پيرايه«
 وی با الدوله مورخ گرفت، دست به را قدرت وثوق اينکه از بعد ماه يک حدود
 تعهدات تا اند کرده وارد فشاری او دولت به ها روس آيا پرسيد و کرد گفتگو

 فشار زير انگليس و روس جانب از که کرد تائيد او کند؟ قبول را سپهساالر
 دست به ايران ماليه کنترل بار زير گفت او. هستند تر ماليم ها انگليسی اما است

 باز اگر کرد تأکيد نيز نيست، آماده عامه افکار زيرا است نرفته انگليس و روس
 حتی او. کرد خواهد استعفا آورند فشار او به زمينه اين در بزرگ های قدرت هم

 اسير فارس در که آلمانی محبوسين تحويل عدم برای را ها انگليسی موافقت
 تجار از جمعی به وثوق) ٣٣(آورد دست به انگليسی، منصبان صاحب به بودند،
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 بهبود نيز و بيگانه قوای دست به ايران ماليه کنترل تائيد عدم از تشکر برای که
 را کابينه که روزی از گفت، بودند رفته وی نزد به بود کرده اقداماتی نان امر

 .است قبل کابينه رويّه بی اعمال ترميم مشغول است هداد تشکيل
 از يکی در وثوق نخست، دوره در دهيم نشان تا گفتيم اين برای را باال مطلب

 قشون زمان اين در. رسيد وزرايی رياست به ايران تاريخی ادوار ترين مهم
 و روس طرفداران تهران در. بود درآمده حرکت به همدان جانب به عثمانی

 عثمانی قشون اينکه از بودند نگران آنان شدند، متوحش ارامنه حتی و سانگلي
 به يا اينان. ميشدند خارج شهر از دسته دسته که بود اين آورند؛ حمله تهران به

 به مزبور قشون اگر که بود مضطرب هم شاه ميرفتند، کشور شمال به يا و شرق
 محقق امری چنين اگر بود شايع شد؟ خواهد چه او تکليف شوند سرازير تهران
 خواهند امروزی گرگان همان يا استرآباد به را شاه ها انگليسی و ها روس شود،

 به ابتدا او برآمد، چاره راه صدد در وثوق. نمود خواهند پايتخت را آنجا و برد
 اعالن عثمانی به ايران ميخواهند که انگليس و روس تهديد به داد پيام عثمانيها

 اعماق به خود حمالت خواست عثمانيها از او. کرد واهدنخ توجهی دهد جنگ
 نخواهد جنگ وارد کشور اين با وجه هيچ به ايران زيرا بخشند، خاتمه را کشور

 اعالن عثمانی به اگر بودند کرده تهديد را ايران دولت انگليس و روس. شد
 اين از خواست دولتها اين از وثوق. کرد خواهند قطع را خود روابط ندهد، جنگ
 رياست منصب بر وثوق استقرار دنبال به عثمانيها. بردارند دست خود تهديد

 کلی طور به و تهران کردند؛ خودداری تهران سوی به پيشروی از وزرايی،
 روزنامههای که بود شرايطی چنين در درست. ميرفت آرامی به رو کشور تمام
 .است شده انگليس و روس الحمايه تحت ايران دولت نوشتند پطروگراد و لندن
 را ايران و داده نوشتهای خود وزرايی رياست زمان در تنکابنی سپهدار شد ادعا
 بی اظهار قضيه از خارجه امور وزير و شاه. است نموده دولتين الحمايه تحت

 وليخان آيا ميشود، شنيده که است سادگی اين به مطلب آيا«. کردند اطالعی
 اين اينکه يا باشد، کرده اقدام خيانتی چنين هب که بوده ديوانه قدر اين سپهدار
 معلوم ميکشند، خود خيانتکاری روی ديگران که است پردهای مطلب
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 تيز نوک شد، تشکيل مجازات کميته که بود زمان همين در درست) ٣۴(».نيست
 تروريستی مخوف تشکيالت اين و بود وثوق شخص متوجه کميته اين حمله
ً  را الوزرا رئيس اينکه از نداشت ابائی  تهديدها اين. کند مرگ به تهديد رسما
 واقع به. کرد می فرق وضعيت بار اين اما شد، قدرت از او گيری کناره باعث

 داشت تقاضا آلمان که بود شکل اين به جهانی اول جنگ دوره در ايران وضعيت
. گردد مند بهره کشور آن دولت حمايت از تا شود جنگ وارد متفقين عليه ايران

 تا شود پذيرفته سپهدار با قرارداد داشتند تقاضا انگليس و روس سوی آن از
 ايران بزرگ های قدرت واقع به. کند استفاده آنان حمايت از بتواند ايران دولت

 .بودند داده قرار خود ديپلماسی پيشبرد ابزار را
 تکاپو به مجازات کميته حاميان بود، بسته رو از را شمشير وثوق چون اينک
 از کمرهای. سازند آزاد بودند، کرده دستگير پيشتر که را آنها تا افتادند

 مفخم امير منزل به زمان همان وی. بود موضوع اين نگران ١٢٩٧ ارديبهشت
 هشدار او. کرد را مجازات کميته زندانيان استخالص تقاضای و رفت بختياری

 طور همين) ٣۵(».يرودم آنها اتالف احتمال بيايد کار سر الدوله وثوق اگر« داد
 صحنه از هميشه برای را آن رابطان و تشکيالت و مجازات کميته وثوق شد، هم

 ضدتشکيلی سران از ای عده او. نکرد بسنده اين به وثوق. کرد محو ايران تاريخ
 کميته با همکاری جرم به را ديگر ای عده و نيرالسلطان بينش، تقی دمحم مثل

 ميرزا. نرسيد نتيجه به آنان رهايی برای تالشها. کرد تبعيد قزوين به مجازات
: شنيد چنين کرد، مذاکره وثوق با آنان استخالص برای که هم تنکابنی طاهر

 مرتکب که اشخاصی نداری حق نيستيد، بيشتر دمکرات نفر يک شما فقط«
 و بينش نماييد؛ استخالص تقاضای شدن رسيدگی بدون را آنها شدهاند جنايات

 داخله وزارت معاونت در نيرالسلطان و داشتند شرکت مجازات هکميت در صبا
 سيد ميرزا. نموده مرخص را آنها و کرده جناياتی] السلطنه عالء دوره[

 شما اگر کرده، وارد خساراتی ها انگليسی به بود که درکرمان خان مصطفی
 اجرا شد حکم چه هر و نمايند محاکمه نظامی محکمه در را آنها که حاضريد

 نميتوانم را آنها محاکمه بدون اال و بياورند بگويم قزوين از را آنها من د،شو
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 نتوانست گفت سخن آميز ماليمت طور به چه هر تنکابنی) ٣۶(».نمايم مرخص
 مشروطه زمان در که يزدی حسين دمحم شيخ که بود اين نکته. نمايد قانع را وثوق
 برای اينک داشت، فکری عديده های چالش آنان با و بود اعتداليها از خود

 ديگر. ميکرد آنان آزادی تقاضای و مينوشت نامه وثوق به متهمين استخالص
 انگليسی ضد کتابهای که ساسانی ملک خان مثل کسانی با افراد دسته اين اينکه

 االطباء سيف منزل در اينان جلسات از برخی داشتند، رابطه هستند مشهور او
. داشت حضور هم مالک سعيد دکتر مثل انیکس جلسات آن در و ميشد تشکيل
ً  وثوق که است اين مهم نکته. بود صميمانه بسيار هم با اينان روابط  مدير صريحا
 تقی يعنی ضدتشکيلی گروه رهبران از يکی و صبا حسين يعنی ايران ستاره
ً  اينان داشت اصرار و دانست مجازات کميته همکار را بينش  دليل به بايد حتما

 .شوند محاکمه مجازات کميته ناياتج در شرکت
 دمکرات گروه اندازيهای سنگ وجود با گفتيم، باالتر که طور همان حال هر به

 رياست به ١٢٩٧ مرداد در وثوق مجازات، کميته رابطان و تشکيلی ضد های
 به را خود جای و رفت ايران از مارلينگ بعد اندکی يافت، دست وزرايی

 وثوق به خود رسمی های نامه نخستين از يکی در کاکس. داد کاکس سرپرسی
 منتشر ايران و رعد دولتی های روزنامه در ١٣٣٧ القعده ذی سيزدهم در که

 وارد ايران دولت با زير موارد در است مايل بريتانيا دولت کرد اعالم شد،
 جبران ٢ دولتين، بين حاضره درمعاهدات نظر تجديد - ١«: شود مذاکره

 اصالحات ٣ ديگر، متخاصم دول واسطه به ايران مملکت وارده مادی خسارات
) ٣٧(».نمايند تصّور عادالنه را آن طرفين که نقاطی در ايران سرحدی خطوط

 .شد ١٩١٩ قرارداد امضای به منجر آن، متعاقب مذاکرات و ها نگاری نامه اين
 

 موراتوريم تنخواه کردند موافقت ها انگليسی وثوق، آمدن کار روی با همزمان
 ايران دولتی ادارات به هم تومان کرور بيست بود قرار. بپردازند ديگر بار را

 آنها. شدند کار مشغول سرعت به ها انگليسی تعهدات، اين ازای در. بدهند وام
 می آباد عشق و باکو به و کردند می ايران وارد را خود قشون پی در پی
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 مردم، عامه رضايت جلب رایب. افتاد آنها دست به عمالً  شهر دو اين فرستادند؛
 بودند، وضع گر نظاره رحمانه بی قحطی دوره در که هايی انگليسی همين
 دست شود، ايران وارد هند غالت دادند نمی اجازه و کردند می احتکار را غالت

 تومانی آن عوض در و کردند کشور وارد زيادی کاالهای اينان شدند، کار به
 ناظرين از برخی. سازند امن را ها راه تا ندنمود دريافت تجار از عباسی يک
 فاصله به فاصله که ترتيب و نظم با پول های جعبه با شتر سيصد« که بودند ديده

 چشم. شد قزوين شاهنشاهی بانک وارد پول بود، ايستاده کشيده شمشير سرباز
  )٣٨(».بود شده خيره پول همه اين به مردم همه

 
 ١٩١٩ قرارداد انعقاد. ۶
 
 طريق دو به ايران در بريتانيا سياست ايم، داده نشان رساله اين در که ریطو به
 مستقيم منافع راستای در سياست اين سوی يک. شد می اعمال هم موازات به و

 در آن ديگر سوی و داشت قرار فرامليتی های شرکت و سرمايه صاحبان
 واقع به سياست دو اين. يافت می مفهوم و معنا بريتانيا رسمی ديپلماسی راستای

 بين گاهی که است اين واقعيت اما آمدند، می شمار به سکه يک روی و پشت
 و کرد می بروز اختالف شدت به بريتانيا رسمی ديپلماسی و سرمايه صاحبان

 اين. شد می تر علنی بريتانيا سياسی و اقتصادی محافل نهان و آشکار های تنش
 نقاط از يکی اما شد، می علنی چندی از هر ويکتوريا ملکه دوره از اختالفات

. افتاد برون پرده از ١٩١٩ قرارداد انعقاد هنگام به نظرها، اختالف اين اوج
 زمانی درست يعنی ،١٢٩٨ مردادماه هيجدهم با مصادف ١٩١٩ اوت نهم روز

 ارسال ضمن کرزن لرد گذشت، می وثوق کابينه استقرار از سال يک که
 به ايران دولت با را خود مذاکرات جرج، لويد کابينه اعضای برای يادداشتی

 تشريح خويش همکاران برای بازرگانی و نظامی سياسی، قرارداد عقد منظور
 ترور های جوخه مرعوب ديگر دهد نشان بود توانسته وثوق زمان اين تا. نمود

 .شد نخواهد واقع ضدتشکيلی های دمکرات گروه تحريکات و
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 مجازات دار به را او فرزند ماشاءهللا و شیکا حسين نايب مثل راهزنانی او
 زهر آنان از اينکه برای و داد گوشمالی را مجازات کميته زندانيان آويخت،
 سرکردگانشان از تن دو و آويخت دار به مألعام در را نفرشان بگيرد،دو چشمی

 ای عده. برد بين از شده حساب ای دسيسه با را زاده ابوالفتح و زاده منشی يعنی
 و بينش تقی نيرالسلطان، مثل هوادارآنان ضدتشکيلی های دمکرات از

 های روزنامه برخی نمود، بازداشت را ديگر گروهی کرد، تبعيد را ممتازالدوله
 و هرج ها سال از بعد را اقتدار نوعی اينکه خالصه و کرد تعطيل را افراطی

 .داد نشان اجتماعی و سياسی مرج
 به خود ويژه عالقه دليل به کرزن شد، همشاهد وثوق نسبی موفقيت وقتی

 ايران در حائل دولت استقرار ضرورت کهنه موضوع به ديگر بار هندوستان،
 حفاظت در ايران نقش کرد، اشاره ايران الجيشی سوق اهميت به او. نمود اشاره

 از بعد ايران داخلی مرج و هرج از ساخت، گوشزد مشروح طور به را هند
 بهره برای جنگ دوره در ها عثمانی و ها آلمان ينکها و کرد بحث مشروطه
 عليه جهاد و زده دست مسلمانان احساسات تحريک به موجود وضع از برداری

 و طول اين با بودند؛ داده قرار کار سرلوحه را خاورميانه در بريتانيا منافع
 در بريتانيا مدت بلند منافع بحث يعنی خود اصلی موضوع باالخره او تفضيل

 .ساخت مطرح را راناي
 بريتانيا نيست، ايران متوجه آلمان سوی از تهديدی ديگر نمود خاطرنشان کرزن

 با کشور اين مناسبات در بايد جديدی دور و است شده خارج پيروز جنگ از
 قرارداد به مربوط مذاکرات با جديد سياست اين واقع به. گيرد شکل ايران

 روسيه انقالب از بعد آمده دست به فرصت از کرزن يافت، نهايی شکل ١٩١٩
 اين در را بريتانيا سياسی و اقتصادی نفوذ های پايه نمود تالش و برد بهره

 سعی کرزن بهتر عبارت به. سازد مستحکم تالشی به رو و زده محنت کشور
 و مرگ و قحطی و گرسنگی افالس، و فقر رهگذر از تا داشت مبذول وافری

 دامن آن به خود متبوعش کشور که ايران؛ انیبحر اوضاع کالم يک در و مير
 سياسی و اقتصادی منافع مدار در را ايران هميشه برای و گيرد بهره بود، زده
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 اندازه چه تا متبوعش کشور دانست می بهتر خود که کرزن. نمايد هدايت بريتانيا
 تا برآمد صدد در بار اين است، بوده گذار تأثير ايران جانبه همه انحطاط در

 است مايل بريتانيا که بنماياند گونه اين و کند ايفا را مادر از تر مهربان دايه نقش
 در عظيمی نقش که بالفور جيمز لرد. برهاند مرج و هرج و بحران از را ايران

 غياب در و بود رفته ورسای صلح کنفرانس به اينک داشت، ايران های بحران
 .نمود می ايفا ار خارجه امور وزير نقش عمالً  کرزن لرد وی
 بريتانيا منافع امنيتی کمربند واقع به ايران نوزدهم قرن در که ايم گفته تر پيش
 مهره نقش بريتانيا سياسی زمامداران برای ايران. رفت می شمار به هند در

 قائل. کرد می حفاظت هندوستان از ممکن نحو هر به بايد که داشت شطرنجی
 می تشکيل ايران در را بريتانيا گذاری استسي فقرات ستون مزبور نقش به شدن

 اعمال برای پايی جای يافتن دنبال به نوزدهم سده اوايل از انگلستان واقع به. داد
 با کرد می تالش داشت استقاللی هنوز ايران که زمانی. گشت می ايران در نفوذ

 و دجوي بهره هند در خود منافع از حراست برای کشور اين از پيمانهايی انقعاد
 تازه سياست نماند، باقی ايران برای نام جز چيزی استقالل از ديگر که زمانی
 سده در. شد محقق آن از بعد و مشروطه دوره در که گرفت شکل بريتانيا
 لرد نظير دولتمردانی شاه ناصرالدين سلطنت با مصادف درست و نوزدهم

 امتيازات اخذ طريق از را خود ايران به نگاه استراتژی خواستند می ساليسبوری
 بانک مثل مهمی امتياز که بود طاليی دوره همين در. برند پيش اقتصادی

 اوايل و نوزدهم قرن اواخر به تاريخ چه هر. کردند خود آن از را شاهنشاهی
 گرديد، می اجرا تری بيش قدرت با سياست اين شد، می تر نزديک بيستم قرن
 ياد از نبايد را ثروت اصحاب از یمحافل و سرمايه صاحبان نقش ميان اين در
 آمده جمع هفتم ادوارد يعنی ويکتوريا ملکه وليعهد دور به همه و همه که برد

 لرد که ای دوره در. بودند يهودی آنان اتفاق به قريب اکثريت قضا از و بودند
 هر نفوذ داشت، دست به را قدرت بريتانيا تبار يهودی وزير نخست ديزرائيلی

 تمايل و يافت شدت بريتانيا های گيری تصميم ارکان در ناناي تر بيش چه
 خود اوج نقطه به ايران در امتيازات اخذ و گذاری سرمايه برای آنان سرکش
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 مطلوبی نحو به ابزار دو از ايران در روسيه نفوذ مهار برای ها انگليسی. رسيد
 محافل هب ايران وابستگی تکوين برای اقتصادی اميتازات ابزار: جستند بهره

 برای بخصوص هايی خاندان از استفاده ديگر و هند و انگليس در خاصی
 چگونه که دادهايم نشان ايران در مشروطيت بحران کتاب در. طرح اين پيشبرد
 سياست شطرنج در روسيه ساختن مات برای ابزار دو اين از توانست بريتانيا
 .جويد بهره ايران

 اين بر ای عده: شد گرفته پيش در هم وازاتم به سياست دو زمان آن از واقع به
 برقرار پيوند با و ايران در اقتصادی گذاری سرمايه طريق از بايد که بودند باور

 را کشور اين امور مقدرات فرامليتی، های شرکت به ايران داخلی بازار کردن
 ميليتاريزم تا بودند روسيه با مصالحه نوعی به معتقد ديگر ای عده و زد رقم

 اوج به ميليوتين ژنرال فرماندهی با و اول نيکالی دوره در که را وسیر
 دو تيغ. دارند برحذر هند های دروازه به دسترسی از بود، رسيده خود شکوفايی

 راستای در ها خاندان برخی هدايت و اقتصادی گذاری سرمايه و ديپلماسی لبه
 ١٩٠۵ سال به ژاپن از روس: رسيد خود محتوم نتيجه به باالخره بريتانيا منافع

 است؛ شده فرسوده اندازه چه تا اش نظامی ماشين که داد نشان و خورد شکست
. بود ها زبان سر بر ايران مشروطيت های زمزمه که بود زمان اين در درست
 برد بهره ايران در خود نفوذ قلمرو بسط برای تاريخی فرصت دو اين از بريتانيا

 رقيب تا گرديد ميدان وارد تجدّد از حمايت و یقانونخواه لباس در بار اين و
 ترين کوچک داد نشان بريتانيا زودی به. سازد خارج صحنه از را کار کهنه

 هنگام موضوع اين. ندارد پارلمانتاريسم و بشر حقوق دمکراسی، به باوری
 داران سرمايه تيم و صنايع صاحبان. رسيد خود اوج به ١٩٠٧ قرارداد امضای
 اين که شدند متوجه سرعت به انگليس هند حکومت خاص طور به و بريتانيا

 مجلس دليل همين به کند، وارد لطمه آنان منافع به تواند می حد چه تا پيمان
 گاليه و انتقاد به زبان سرمايه صاحبان. خاست پا به امتيازنامه اين عليه لردها

 فرصت چگونه که کردند انتقاد گری ادوارد سر از آنان اينکه خالصه و گشودند
 فنا باد به را ايران بر بريتانيا اقتصادی و سياسی نفوذ تحکيم برای آمده دست به
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 آن از انتقاد بلکه نساختند، عيان را خود حقيقی منويات آنان گفت بايد اما. داد
 صورت کس هر چند هر. دادند انجام مشروطه از حمايت بهانه به را قرارداد

 سر بر نه دعوا دانست می داشت، اختيار در را هالرد و عوام مجالس مذاکرات
 نفوذ های پايه توان می چگونه که است اين سر بر بلکه آزادی؛ و مشروطيت

 .نمود تحکيم ايران در را انگلستان
 هند به شدن نزديک از را روسيه است نتوانسته پيمان اين ديدند می منتقدين

ً  بازدارد،  ضمير و ذهن ای کننده خيره نحو به ايران نفت بار اين اينکه مضافا
 سياست نقد پس در و بود داشته مشغول خود به را بريتانيا خصوصی بخش

. بودند ايران نفتی صنايع در پايی جای يافتن دنبال به سرمايه صاحبان خارجی،
 کند اتخاذ سياستی ايران داد می ترجيح بريتانيا شد، آغاز جهانی اول جنگ وقتی

 دليل به: بود واضح امر دليل نيفتد، عثمانی و آلمان مثالً  ستد به آن امکانات تا
 ميليتاريزم از ها انگليسی حمايت و ايران در ها روس گسيخته لجام مداخالت

 بسياری و مردم های توده ايران، جنوب و هند در خود منافع حفظ برای روسيه
 اگر هم ادیاعتم و بودند بدبين ها انگليسی آتی مطامع به نسبت روشنفکران از

 مشاهده که طور همان هنگام اين در. بود بربستن رخت حال در داشت وجود
 انگاری سهل. کرد بروز فراوانی آشکار و نهان های درگيری و اختالفات کرديم

 عرصه کشور رهگذر اين از و يافت بروز و ظهور عظيمی های خيانت و ها
 روی خود خودی به تالفاتاخ اين کنيم تصّور اگر خطاست اما. شد فتنه و آشوب

 حساس مقطع آن در ايران سياست نمايش آشکار صحنه اين واقع به داد، می
 و اقتصادی محافل درونی اختالفات بگوئيم که است اين درست. بود تاريخی
 نمايش پرده پشت اينکه يا يافت، می بازتاب ايران در که بود بريتانيا سياسی
 هند، امور وزارت هند، حکومت. خورد می رقم انگلستان در ايران سياست
 مستعمرات، وزارت داری، خزانه وزارت جنگ، وزارت خارجه، امور وزارت

 خود نظر تا شدند گالويز هم با بريتانيا در متخصصان و ها کميته اقسام و انواع
 کرسی به ايران در بريتانيا، مدت بلند منافع راستای در سياستی مورد در را

. کنند حفاظت ايران در را خود منافع تا بودند اين دنبال به ههم و همه. نشانند
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 مدار در تا کنند ای گردونه وارد هميشه برای بار يک و کامل طور به را ايران
 تفاوت هم با ها روش اما بگردد بريتانيا داری خزانه و هند حکومت منافع
 .داشت
 موهبتی بريتانيا برای شد، می محسوب موهبتی ايران برای اگر روسيه انقالب
 رغم علی کشور درون در را قوا معادله و توازن زيرا آمد، می شمار به باالتر

 بريتانيا نفع به انقالب، از بعد دولت توسط تزارها دوره غاصبانه امتيازات لغو
 جديد دولت فرستاده نشد حاضر حتی ديديم که طور همان ايران دولت. زد رقم

 بهتری نحو به آمده دست به فرصت از که بود ناي شناسد، رسميت به را روسيه
 دائمی رقيب و هميشگی دشمن اين آلمان، شد باعث جنگ سويی از. بردند بهره

 عليه اطالعاتی و نظامی نبرد در تنها نه انگليس شود، خارج صحنه از انگلستان
 جنگ، از بعد آلمان زمينی و دريايی محاصره با بلکه بود، شده موفق آلمان
 جنگ، از بعد دوره در. کشيد کشور اين مردم رخ به پيش از بيش را ودخ قدرت

 شدن محو حال در هميشه برای عثمانی: کرد حاصل هم ديگر موفقيتی انگلستان
 نشانده دست دولت و يافت تسلط النهرين بين بر انگلستان بود، تاريخ صحنه از

 تازه کشور ناي در نفتی جديد های حوزه داد، تشکيل باالخره هم را عراق
 نفتی منابع هم فارس خليج حاشيه های اميرنشين در عالوه به شد، کشف تأسيس

 و يافتن دست برای بريتانيا کرد می ايجاب ضرورت که داشت وجود فراوانی
 روسيه، جهانی بزرگ قدرت سه محو. نمايد عمل ايران طريق از آنها بر تسلط

 فرصت ايران داخلی های بحران و مرج و هرج کنار در آلمان، و عثمانی
 مناطق در را خود قدرت تا آورد وجود به ها انگليسی برای تاريخی و استثنايی
 هم النهر ماوراء قفقازو در ها انگليسی زودی به بخشند، تحکيم جهان از عظيمی

 مقارن. بودند نواحی آن در وابسته های دولت استقرار تکاپوی در که شدند ديده
 نوشتند تهران جرايد از برخی ١٩١٩ اوت در که بود احوال و اوضاع همين

 کارخانه باب پنج خريد برای است شده حاضر ايران و انگليس نفت شرکت
 با جديد کمپانی يک است، انگلستان به ورودی نفتِ  تصفيه برای که بزرگ
 )٣٩(دهد تشکيل ليره ميليون چهار سرمايه
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 رسمی های سياست کمک به توانست می خوبی به هم جنگ از بعد ايران
 ها راه ناامنی گرسنگی، از ناشی مير و مرگ و قحطی دوره يک: بشتابد بريتانيا

 ورشکستگی و ارتشا و فساد واشرار، وغارتگران دزدان سربرآوردن شهرها، و
 به را الزم ابزارهای سرخ، شبح از مردم هراسانيدن همه از باالتر و اقتصادی

 در انکاری غيرقابل و عظيم نقش خود که شورک اين برای تا داد بريتانيا دست
 افالس از ايران مردم نجات بهانه به و کند ايفا ناجی نقش داشت؛ آن انحطاط

 کرزن،. گذارد اجرا معرض به را خود جديد سناريوی و گردد ميدان وارد
 سابق السطنه نايب) First Marquis of Kedleston (، کدلستون مارکيز نخستين

 خاص؛ طور به ايرانی و عام طور به شرقی های انسان کننده يرتحق يک و هند
. گذارد اجرا بوته به را خود استعماری طرح تا پوشيد را ايران منجی ردای
 کند، حل را هند امنيت مشکل تا کرد استفاده آمده دست به فرصت از کرزن

 اگر که بود باور اين بر کرزن) ۴٠(پروراند می سر در ها سال که آرزويی
 هند در را بريتانيا امپراتوری منافع بتواند و ايستد پا سر ايران است قرار

 بار بتواند نمايد، احيا را خود ديگر بار اقتصادی نظر از بتواند بايد کند، حفاظت
 خالصی کشنده افالس و فقر اين از و اندازد کار به را خود های سرمايه ديگر

 بريتانيا جهانی موقعيت تا بود صدد در متکبر اشرافی مرد اين ترديد بدون. يابد
 گفتيم. دانست می موقعيت اين مهم های حلقه از يکی را ايران و بخشد ارتقا را
 های سياست همان خواست می و بود ساليسبوری لرد چون مردانی وارث او

 کار سرلوحه بود، شده اعمال نحوی به هم گری ادوارد توسط که را او امثال
 وجود ای برجسته مخالفان جرج لويد جنگی کابينه درون در کاين اما دهد؛ قرار

 زيانبار بلکه مفيد غير تنها نه را ساليسبوری عصر های سياست ادامه که داشت
 هفتم ادوارد يهودی محفل در ريشه که بودند ويژه تيمی آنان. کردند می ارزيابی

 ديد به مايند؛ن عرضه ايران مسئله قبال در نوينی سياست خواستند می و داشتند
 همين در درست اينکه جالب. بود مهيا سياست آن اجرای برای هم زمينه آنان
 می که است کشور اين فقط نمايد تفهيم ايران دولت به داشت تالش انگليس ايام،
 ايران حضور مبادا بود اين انگليس هراس واقع به بشتابد، ايران کمک به تواند
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 را امريکا مثل بزرگی های قدرت بين هنکت چشمان ورسای صلح کنفرانس در
 .برگرداند آنان عليه باره يک را ورق و نمايد ايران متوجه

 وقتی و دانست الزم غير کنفرانس اين به را ايران نمايندگی هيئت اعزام انگليس
 حاضر نمايندگان با را خود دعاوی ميخواهد حال هر به ايران دولت شد متوجه

 اين. نمايد نفوذ اعمال اعزامی هيئت ترکيب در تا کرد تالش گذارد، ميان در
 کشور نمايندگان ورود مانع تا آمد بر صدد در انگلستان پس ماند، ناکام هم تالش

 وزير ) Lawrence John Caldwell(کالدول جان الرنس. شود صلح کنفرانس به
 ايران شکايات نوشت متبوعش دولت خارجه وزارت به تهران در امريکا مختار

 وصف اين با اما است جهانی اول جنگ در ديگر طرف بی کشور هر از شبي
 صلح کنفرانس در ايرانی هيئت های خواست در طرح از مانع بريتانيا دولت

 آنان نداشت، ارائه برای طرحی عمالً  البته هم ايرانی هيئت) ۴١(ميشود ورسای
 سرزمين واستندخ می نبود، پذير امکان آنها اجرای که دادند می ارائه طرحهايی

 ملحق ايران به را قفقاز ديگر بار گيرند، بازپس ايران از را النهر ماوراء های
 ملموسی راه اينکه بدون ستانند غرامت ايران به مهاجم کشورهای از سازند،

 عثمانی و روسيه مثل کشورهايی از خواستند می اينان باالتر اين از دهند، ارائه
 هرگز. ستانند غرامت بود، گرفته شکل تاريخشان در جديدی دور عمالً  ديگر که
 و هرج واگير، های بيماری قحطی، از هنوز که ايران مثل کشوری نگفتند هم

 کشوری برد، می رنج امثالهم و سياسی نيروهای تشتت راهزنی، و دزدی مرج،
 بود؛ آن هميشگی بيماری ها کابينه تزلزل و نداشت قدرتمندی متحد هيچ که

 طرح بهتر عبارت به برد؟ پيش را بزرگ تقاضاهای آن انستتو می چگونه
 از تواند می که است کسی سياستمدار نداشت، تناسبی هيچ امکانات با دعاوی،
 جويد، بهره کشور ملّی منافع تأمين برای شکلی بهترين به دسترس در امکانات

 .است صفر حد در آن شدن عملی امکان که کند طرح را دعاوی آنکه نه
 کرده رد صلح کنفرانس در را ايرانی هيئت تقاضاهای لندن نوشت رعد امهروزن
 و وثوق کابينه خارجه وزير انصاری مشاورالممالک تقاضای از بخشی است،
 جزو خيوه و موصل تا ماوراءقفقاز که بود اين ايران، نمايندگی هيئت رئيس
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 ايرانی هيئت هب ها انگليسی. شود بازگردانيده کشور اين به بايد و است ايران
 کردهاند حفظ را ايران که سايکس پرسی سر و باراتوف از چرا که توپيدند
 به الملک موتمن به مشهور پيرنيا حسين) ۴٢!(اند ننموده قدردانی و تشکر

 جهانيان گوش به را ايران شکايات و رود امريکا به ميخواهد گفت کالدول
 اين مانع تا کرد اندازی سنگ قدر آن تهران در انگلستان سفارت. برساند

 .شد مسافرت
 توضيح داشت، همسويی مونتاگ های سياست با نحوی به مشاورالممالک هيئت
 اهداف او عبارتی به) ۴٣(بود آميز استمالت سياستی مونتاگ سياست اينکه

 که روشی همان ميکرد؛ مخفی عوامفريبی از لفافهای در را خود امپرياليستی
 مشروطه از بسياری و کردند مبادرت آن به همشروط عصر در او همفکران
 او. بود گرفته پيش در خشک و خشن روشی کرزن اما. دادند فريب را خواهان

 و سياسی اهداف و خريد می را ايران سياسی رجال رشوه، دادن سياست با
 ايران بر کشورش تسلط برای کرزن. ميبرد پيش را خود متبوع دولت اقتصادی

 او. کرد اجرا و طراحی صلح کنفرانس در را ايران ساختن منزوی سياست
 مشکالت ميتواند انگلستان دولت که ساخت متقاعد را ايرانی رجال بايد ميگفت
. نيست ورسای صلح کنفرانس به رجوع به نيازی و نمايد فصل و حل را ايران

 نبود مايل بريتانيا چرا. بود مؤثر بسيار کاکس پرسی سر سياست اين اتخاذ در
 خواست می کرزن که بود اين علت شود؟ کشيده صلح کنفرانس به ايران لهمسئ
 مثل ديگر های قدرت دخالت از شود، کشور اين مسئله شدن المللی بين از مانع

 سرپا را دولتی کشور اين در کند، جلوگيری ايران مسائل در امريکا و فرانسه
 را ديگر های قدرت دست اينکه خالصه و باشد انگليس منافع حافظ که نگهدارد

 .سازد کوتاه ايران نفتی منابع و هند به رسيدن از
 و فروغی کنار در هم بهايی جامعه سران از الدوله نبيل خان عليقلی بين اين در

 که است کسی همان الدوله نبيل. شد می ديده پاريس صلح کنفرانس در انصاری
. گرديد کشور برای گرفتاری همه آن باعث و آورد ايران به را شوستر مورگان

 علی دمحم و انصاری مشاورالممالک عالء، حسين کنار در وی زمان اين در
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: نويسد می فروغی. بود ايران دعاوی فتق و رتق سرگرم ظاهراً  فروغی
 ارتباطی به نظر بود، آمده پاريس به که امريکا در ما شارژدافر خان عليقلی«

 امريکا خارجه امور وزير افتخار به مفصلی مهمانی داشت، ها امريکايی با که
. داشتند شرکت بودند فرانسه در که امريکا مهم رجال اکثر آن در که داد ترتيب
 شام ميز سر مهمی نطق) Lansing لنسينگ مستر( امريکا خارجه امور وزير
 را امريکا جمهور رئيس جانب از مساعدت صريح وعده حقيقت به و کرد ايراد

 قوت همين داشتم، خصوصی مالقات آنها با که هايی ايیامريک تمام و داد ما به
 هيچ امريکائيها که دانيم می) ۴۴(».کردند مساعدت اظهار و دادند ما به را قلب

 از کاری نبود قرار البته هم تيم اين و نکردند ايرانی کننده مذاکره تيم به کمکی
 حداقل که شد یم اعزام تيمی آنان جای به بايد بود اين از غير اگر ببرد، پيش

 .کرد می صلح کنفرانس از معقولی تقاضاهای
 حضور عدم با ارتباط در را وثوق موافق نظر شد موفق کاکس هم باالخره

 به وارده خسارات و ها غرامت موضوع و صلح کنفرانس در ايران نمايندگان
 اين واقعيت) ۴۵(نمايد جلب ايران؛ طرفی بی نقض و جنگ خالل در کشور
 از نشد حاضر هرگز او. کرد نمی مشاهده خود برای ديگر راه قوثو که است
 منظومه با امر اين زيرا جويد، سود انگليس مهار برای روسيه جديد دولت اهرم

 اعراب از محلی هيچ شوروی دولت وثوق، انديشه در. بود متباين او فکری
 در لیوي چاه به عمالً  و نياورد حساب به را وارد تازه قدرت اين او. نداشت
 را خود قدرتمند رقيب وثوق. بود کرده احداث دولتش پای جلو انگليس که غلتيد

 فرستاد پاريس به انصاری؛ مشاورالممالک يعنی داشت خارجه وزارت سمت که
: داد انجام مهم حرکت دو کار اين با او کند، شرکت ورسای صلح کنفرانس در تا

 اينکه دوم و است موافق صلح انسکنفر به نمايندهای اعزام با کرد وانمود نخست
 تنها خارجه وزير عنوان به او کرد، راحت مشاورالممالک شر از را خود

 صلح کنفرانس در نتوانست انصاری اما. بود دولت هئيت در وثوق مهم مخالف
 و امريکايی دوستان وساطت حتی و شدند کار اين از مانع انگليسيها کند، شرکت

 در ايرانی هيئت که زمانی درست. ببرد پيش از ریکا نتوانست هم اش فرانسوی
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 خارجه وزارت از را هيئت رئيس مشاورالممالک وثوق، بود، سرگردان پاريس
 حرکت اين از انصاری. کرد او جايگزين را فيروز الدوله نصرت و برداشت

 بود اين بر او تصميم. بگذراند اروپا در را عمر بقيه خواست و شد آزرده وثوق
 او وثوق اما نمايد، اختيار نشينی گوشه و گيرد کناره دولتی کارهای يهکل از که
 از بعد مشاورالممالک و کرد عثمانی در ايران دولت کبرای سفارت نامزد را

 )۴۶(رفت استانبول به و شد راضی باالخره استنکاف مدتی
 و کرد می دفاع ١٩١٩ قرارداد از بهار الشعرای ملک تاريخی مقطع اين در

 شدن موفق برای قرارداد اين وضع به دولت شديد احتياج« را خود حمايت دليل
 گروه مرتبطين از انصاری مشاورالممالک) ۴٧(».ميدانست داخلی اصالحات به

 مرتبط و موافق مجازات کميته عمليات با نوعی به که کسانی از و ضدتشکيلی
 به تعزيم از قبل. داشت را خارجه امور وزير سمت زمان آن در و بود

) ۴٨(ميآمد، شمار به وثوق رقيب تنها بود، خارجه وزير انصاری ورسای،
 را خود اصلی کار الدوله نصرت با همراه تا ساخت آسوده او از را خود وثوق
 .برد پيش
 تهديد را کشور هم ديگر خطری داخلی، های بحران مثل موضوعاتی از غير
 کرده محقق النهرين بين و نفلسطي در را خود قيموميت اينک انگلستان. کرد می
 داخلی های بحران از بايد که بودند باور اين بر انگليس محافل از برخی. بود

 طرح اين. نمود تحميل هم ايران بر را انگليس قيموميت و کرد استفاده کشور
 رياست دوره سراسر در و گرفت قرار کار دستور در صمصام دولت با مقارن

 برابر در بريتانيايی سياستمداران از ای عده های گزينه از يکی وثوق وزرايی
 همه تسلط خطر باالتر آن از کرد، می تهديد را کشور تجزيه خطر بود، ايران
 در. جدّی بود موضوعی نشانده دست دولت يک تشکيل و ايران بر بريتانيا جانبه

 مقامات از بسياری نظر از ايران مسئله برای حل راه بهترين شرايط، آن
. نمايند تحميل آن بر را خود قيموميت انحا از نحوی به که بود اين نيايیبريتا

 مشغله از را خود و اندازد چنگ ايران بر رقيب بدون اينک خواست می انگليس
 توانست می ورسای صلح کنفرانس. گرداند آسوده و راحت روسيه مثل حريفانی
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 که بود اين شود، يلتبد امريکا مثل ديگر قدرتی مجدد توجه جلب جهت عاملی به
 صلح کنفرانس جلسات در ايرانی هيئت حضور مانع گرفتند تصميم ها انگليسی

ً  که بهانه اين با شوند  هيئت) ۴٩(است نبوده متخاصم دول جزو ايران اساسا
 با نداشت، هم را خطيری مأموريت چنين صالحيت البته که ايران نمايندگی

 غنيمت را بريتانيا کمک ايران کرد هادپيشن او مقابل در. شد منزوی کرزن تالش
 بريتانيا و ايران نمايندگی هيئت بين صريحی گفتگوی شکل اين به و شمرد

  .بگشايد
 می چشم به متمايز کامالً  خط دو ايران سياسی های جناح بين در مقطع اين در

 و نهادند می قدم بريتانيا رسمی ديپلماسی راستای در که کسانی نخست: خورد
 ايران تاريخ صفحات در کاری افراط و روی تند با را خود نام که وهیگر دوم
 وابسته دوم طيف اين به ايران نمايندگی هيئت گروه واقع به. بودند زده رقم

 مناسبت به و کرديم مرور را آنها منش و روش و کار و ساز که گروهی بودند،
 سياست با بودند وهسم نخست گروه. داشت خواهيم کار آنان با هم باز ديگر های

 و مارلينگ چارلز سر کرزن، لرد نمايندگانش که سياستی بريتانيا، دولت رسمی
 داشتند همسويی ايران نمايندگی هيئت با که گروهی. بودند کاکس پرسی سر

 چرچيل وينستون سر هندوستان، امور وزير مونتاگ ادوين از بودند عبارت
 Frederick John Napier(تسيگر ناپير جان فردريک لرد و داری خزانه وزير

Thesiger.) (١٨۶(چلمسفورد ويسکونت به مشهور) ١٩٣٣- ٨Chelmsford. (
 با يهوديان تيم و سرمايه صاحبان بهتر، عبارت به. هندوستان السلطنه نايب
 ايران سياسی های جريان افراطی طيف نماينده واقع به که ايران نمايندگی گروه
 .ندداد می نشان همسويی بودند

 آنان که دانند می ايران های دمکرات ترين متعصب حتی گفت می مارلينگ
 بودند باور اين بر چلمسفورد- مونتاگ گروه دانيم می) ۵٠(هستند ايران دوست

 ايران برای انگليس دهندگان ماليات و هند حکومت جيب از ندارد حق کرزن که
 داشته ملّی ظاهری که ندبود ايران در دولتی استقرار دنبال به اينان. کند خرج
 و کند تضمين را هند امنيت ايران، مردم پول با خود خاص های داعيه با و باشد
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 هيئت. سازد مهيا ايران در را بزرگ های شرکت امن گذاری سرمايه راه
 کرزن که بود اين مسئله اما بودند، همسو گروه اين با واقع به ايران نمايندگی

 به نمايد، برخورد ايران با بود گرفته خو آن به هک چيزی از خارج توانست نمی
 ايرانی موجود تحقير با همراه ذاتی تکبر از معجونی او برخوردهای علت همين

 شمرد، می ايران دولت نماينده را خود اينکه با ايرانی هيئت. رفت می شمار به
 وجود نظر اختالف وثوق دولت و گروه آن بين که دانستند می همه ديگر اما

 با کرزن. داشت بريتانيا در موجود اختالفات در ريشه که نظری اختالف دارد،
 آنان تا کند برخورد سخت ايرانی هيئت با گرفت تصميم موضوع اين به علم

 )۵١(نبينند خود روی پيش در را او با مذاکره جز ای چاره
 بين نظر اختالف از بازتابی ايران نمايندگی هيئت با برخورد نوع واقع به

 بايد که بود باور اين بر هند حکومت. بود انگليس هند حکومت و بريتانيا مقامات
 تجربه که گروهی رفت، پيش ايران سياسی های جناح ترين افراطی با هسمو
 تأسيس با که گروهی داشتند، ها کابينه سقوط و ظهور و سازی بحران در کافی

 برای کودتايی عمليات از بودند داده نشان مجازات کميته مثل ترور های جوخه
 مسير و گيری جهت خوبی به هند حکومت. نمايند می حمايت نوين نظم ايجاد

 از حمايت که يافت دست نتيجه اين به و بود کرده رديابی را جريان اين مشخص
 خواهد مفيد بسيار انگليس هند حکومت و بريتانيا مدت بلند منافع برای گروه اين
 در انگلستان عمليات از نفرت که بودند باور اين رب هند حکومت مقامات. بود

 از اندکی بايد بهتر عبارت به داد؛ جهت را نفرت اين بايد اما است، فراگير ايران
 بستری در را انگليسی ضد احساسات بتوان تا کاست کرزن امثال ذاتی تفرعن
 در. شود مامت بريتانيا مدت بلند منافع نفع به هم باز امر نهايت در که نمود هدايت

 های سال در هند حکومت خارجه امور وزير گرانت هاميلتون سر راستا اين
 دولت نظرات شرق کميته جلسات در کرد، می فعاليت لندن در اينک که جنگ

 متهم مغزی سبک و حقارت به را ايرانيان البته هم گرانت. نمود منعکس را هند
 همين که بود باور اين رب او. دانست ايرانيان عمومی خصلت را آن و کرد

 وقرار قول صرف او نظر به پس اند، شده ضدانگليسی شدت به اينک ايرانيان
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 هر به بايد و شود واقع مفيد تواند نمی ايران ارضی تماميت تضمين برای کرزن
 البته گفت می او. داد جهت بريتانيا نفع به را ايران عمومی افکار ممکن نحو
 داشت توجه بايد اما داد، بها حد از بيش ايران دروتن گروه احساسات به نبايد

 بودند تن دو حداقل. خريد را آن توان نمی و است واقعی احساسات اين از بخشی
 گروه عمليات با روی هيچ به البته هم فرد دو اين داشتند، را ويژگی اين که

 فعمنا تأمين منظور به واقعی احساسات يعنی دادند، نمی نشان همسويی افراطی
 به خطاب گرانت. بهار الشعرای ملک و مدرس حسن سيد: داشتند ايران ملّی

 نظر در را صراحت و صداقت گروه اين با ارتباط در بايد گفت می کرزن
 کرزن لحن او گمان به. نشود آنان تجری باعث گفتار لحن کرد توجه بايد داشت،

 شد، نخواهد ريتانياب منافع حفظ باعث تنها نه شرايط آن در اش سياسی رفتار و
 .ساخت خواهد منافع اين متوجه اساسی ضربات بلکه

 نظر از نه ايران بر بريتانيا قيموميت تحميل هند حکومت نظر از گفت گرانت
 داد اجازه نبايد سويی از نيست، صرفه به مقرون اقتصادی نظر از نه و سياسی
 حق حفظ مفهوم هب امر اين زيرا آورد، دست به را قيموميت اين ديگری قدرت
 اين در بريتانيا منافع با که است ايران در انگلستان جای به ديگر قدرتی مداخله
 رها خود مرج و هرج حال به را ايران بايد آيا پس. دارد مغايرت هند و کشور

 به ايران ساختن رها وجه هيچ به هند حکومت در منتقد گروه منظور ساخت؟
 اين تا کرد اعتمادسازی بايد ايران با ارتباط در گفتند می آنان نبود، خود حال

 پليس بايد منظور اين برای. کند حرکت بريتانيا منافع چارچوب در خود کشور
 تمام و شيراز به بوشهر راه از انگليسی نيروهای شد، می منحل ايران جنوب
 را خود اهميت روسيه انقالب با ديگر که ١٩٠٧ معاهده شدند، می خارج فارس

 گمرکی های تعرفه در که اين نهايت در و شد می ملغی بود داده دست از کلی به
 جلب ايرانی مختلف های گروه اعتماد وسيله اين به تا شد می نظر تجديد ايران
 خواست ايران از بايد اقدامات اين قبال در بود باور اين بر گرانت. شود

 قرار ايران دولت راختيا در مالی های کمک بپذيرد، را انگليسی مالی مستشاران
 احساسات تا باشد منطقی و ماليم هم آن بازپرداخت شرايط البته و شود داده
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 ای بيانيه راستا اين در بايد گفت می او. نزند دامن اين از بيش را ضدانگليسی
 گمان به. است کرده آماده را آن نويس پيش خود او که ای بيانيه کرد، تهيه

 اين و آيد می دست به ايرانيان اقشار هکلي اعتماد شکل اين به گرانت
 می فراهم ١٩١٩ نوع از قراردادی اجرای برای را الزم بسترهای اعتمادسازی

 )۵٢(سازد
 از ناشناخته موضوعی ايران، افراطی های گروه گرايانه ملّی ظاهر به گرايشات

 حمايت به چشم هنوز اينان اکثر دانست می کاکس نبود، بريتانيا مقامات نظر
 می لندن به آنان سرنخ نهايی تحليل در بهتر عبارت به و اند دوخته گلستانان

 فريب عوام و هوچی افراد را آنان او که اندک گروهی کاکس نظر به اما رسد،
 کند؛ پوشی چشم خارجی کمک از تواند می ايران کنند می فکر دانست می

ً  او زعم به که کمکی ) ۵٣(شود ضمينت و تأمين انگلستان جانب از بايد حتما
 مصمم دو هر دليل همين به بودند، الرأی مشترک هم با واقع به کرزن و کاکس
 ايرانيان احساسات به توجه بدون باشد، بريتانيا منافع متضمن که قراردادی بودند
 اساس بر ١٩١٩ ژانويه يازدهم روز. شود گذاشته اجرا بوته به و گردد تنظيم

 هيئت ورود از مانع خواهد می که داد عاطال او به کرزن کاکس، های گزارش
 که اين به نظر داد توضيح حال عين در. شود ورسای صلح کنفرانس به ايرانی
 با را گفتگو باب نحوی به خواهد می داشت، نخواهد مدافعی گونه هيچ ايران
 را ١٩٠٧ قرارداد خواهد می نوشت او. دريابد را نظراتشان نقطه تا کند باز آنان

 کرده لغوش جانبه يک اين از قبل ها ماه ها روس که قراردادی ،سازد ملغی
 را بريتانيا احترام شرط و قيد بدون خواهد می داد توضيح اينکه ديگر. بودند
 اهميت واجد نفسه فی البته که امری دارد، اعالم ايران ارضی تماميت به نسبت
 می رحمط را ايران بر قيموميت طرح که بودند ديگر گروهی زيرا بود،

 ارزيابی مثبت گامی قيموميت طرح به نسبت کرزن طرح وصف اين با. ساختند
 در الشکل متحد ارتشی خواهد می ساخت خاطرنشان کرزن ادامه در. شد می

 ايران جنوب پليس جنوب، در آن فقرات ستون که ارتشی دهد، تشکيل ايران
 بريتانيا های ستسيا اجرائی آلت عمالً  اينک که قزاقی نيروی شمال در و باشد
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 نيروهای خروج و ايران ماليه بر انگليسی مالی مستشار يک انتصاب. بود شده
 عقد در کرزن نيت ديگر مقتضی، موقع در کشور نقاط تمام از بريتانيا نظامی

 .بود ايران با قرارداد
 در ايران مقامات با را طرح اين نخست درجه در داد مأموريت کاکس به کرزن

 ايران دولت با قرارداد انعقاد برای را الزم های زمينه بايد او .نگذارد ميان
 به را خارجه وزارت شرق کميته پيشنهادهای کرد می تالش و ساخت می فراهم
 ورزيد، می تعلل پيشنهادها اين قبول در ايران هم اگر دهد، اطالع ايران دولت
 با فاصلهبال کاکس) ۵۴.(شد می قطع کشور اين به بريتانيا های کمک کليه

 عدليه وزير فيروز الدوله نصرت و ماليه وزير صارمالدوله ميرزا اکبر وثوق،
 طور به نوشت کاکس. داشتند ابراز بريتانيا به را خود اعتماد اينان. کرد گفتگو

 کرده بريتانيا منافع به مشخصی های کمک ميرزا اکبر و ميرزا فيروز مشخص
 اقداماتی گذشته در السلطان ظل و انفرمافرم يعنی آنها پدران که طور همان اند
 ميرزا اکبر گروه اين فرد ترين بدنام. بودند داده انجام انگلستان منافع جهت در

 گروه تهديد مورد قبل از که بود کسانی زمره در هم ميرزا فيروز و وثوق بود،
. بودند شده واقع مجازات کميته يعنی آن عملياتی ارگان و تندرو و افراطی های

 سازند، مطرح را انگلستان مالی کمک پيشنهاد تا داشتند هراس شده ياد گروه
. اند ستانده رشوه که گرفتند می قرار اتهام مظان در موضوع اين طرح با زيرا

 اگر و شوند مطمئن بريتانيا مالی کمک از گروه اين اگر شد گفته وصف اين با
 بين از. کنند تبليغات آن يشبردپ زمينه در توانند می شود، آماده اوليه قراردادی

 .بود کرده همکاری صمصام کابينه با تر پيش صارمالدوله اينان
 

 و ديوانساالران به رشوه پرداخت خود، اسالف از پارهای مثل کرزن
 تلقی کشورش خارجی سياست پيشبرد راه بهترين را ايرانی سياستمداران

 آنان ستانی رشوه سنت و یايران رجال اخالقی انحطاط در ها انگليسی. ميکرد
 و نوزدهم قرن آغازين سالهای همان از را روش اين آنها. بودند مؤثر بسيار
. گرفتند کار به را آن بارها و کردند تجربه ايران عليه روسيه های جنگ حين
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 زاده خواهر شيرازی خان ابوالحسن ميرزا به ها انگليسی بار نخستين شايد
. باشند داده رشوه ايران در خود اهداف پيشبرد رایب کالنتر خان ابراهيم ميرزا

 و روسيه دربارهای به ايران شاه فرستاده و ديپلمات که ايلچی خان ابوالحسن
 ماهی شرقی هند کمپانی از خود، مأموريت از بازگشت از پس بود؛ انگلستان
 ارتش افسران و نويسان سفرنامه. ميکرد دريافت حقوق تومان پانصد و يکهزار

 انگلستان امپراتوری به او وفاداری در شرقی، هند کمپانی کارمندان و لستانانگ
 ايران، خارجه امور وزير مقام در که بود همو نميدادند؛ راه خود به ترديدی
 به را اين و انداخت ايران ملت گردن به را ترکمانچای و گلستان های عهدنامه
 به خدمت منظور به و اوزلی گور سر ويژه به انگليس مختار وزرای تحريک

 يک اتباع به دادن رشوه زشت سنت اين) ۵۵(داد انجام بريتانيا امپراتوری منافع
ً  خارجی، کشور  اين به و ميشد عنوان امپراتوری منافع از دفاع برای صريحا
 ايرانی رجال و خاندان برخی بين در استواری متحدين توانستند انگليسيها شکل
 قرارداد تا کردند تعيين ماهانه مقرری قاجار شاه مداح برای حتی آنان. بيابند

 تومان پانصد و هزار ماهی بختياری ايلخان ظفر سردار. بپذيرد را ١٩١٩
 ها انگليسی ميل به جهت هر از و بماند باقی ايل رئيس بود داده قول و ميگرفت

 شش ماهی بود ايران محتشم و ثروتمند بسيار رجل که هم فرمانفرما. کند رفتار
 حاکم او که ميشد داده زمانی تا پول اين ميگرفت، پول انگليسيها از تومان هزار
 قوام يعنی خمسه ايل رئيس. کند حمايت انگليس منافع از و بماند باقی فارس
 کار برايشان تا ميستاند رشوه انگليسيها از سياق همين به هم شيرازی الملک

 )۵۶(کند
 شرقی کميته جلسه در ١٩١٩ سال نخست ماه همان در ، سيسيل رابرت سر

 جنگ طول در فرمانفرما و الملک قوام که ميگويد رايت دنيس. پ به بود گفته
 .ميکردند دريافت انگليسيها از مرتبی مستمريهای

 تصويب به قرارداد تا شود پرداخت پول دارند گرفتن رشوه ارزش که کسانی
 ايران مقيم مريکايیا نگار روزنامه) Vincent Sheean(شيان وينسنت. برسد

 زيرا ندارند؛ جاسوس به نيازی تهران در که باورند اين بر ها انگليسی ميگفت،
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 شايد) ۵٧(ميباشد ميسر است، تر متمدنانه کاری که رشوه پرداخت با کار اين
 ١٩١٩ قرارداد تصويب هنگام به انگلستان ديپلماسی اقدام ترين اخالقی ضد

 رشوه قرارداد تصويب برای بود گفته اکسک پرسی سر زمان آن در. داد روی
 )۵٨(شود گرفته نظر در ايران وام از بخشی مثابه به رشوه اين و گردد پرداخت

 با ورسای صلح کنفرانس به اعزامی ايرانی هيئت مبادا که بود اين عمده ترس
 به که شود چيزی آن از بدتر اوضاع و نمايند گفتگو اروپايی های قدرت ديگر

 از مالی مستشار استخدام فکر همکارش دو هم و وثوق هم) ۵٩(يدآ می تصّور
 مالی کنترل خود جنگ، اواخر در وثوق همين که آن حال پذيرفتند، را انگليس
 اعظم سپهساالر توسط قراردادی طبق که را ايران ماليه بر روسيه و انگليس

 مرتکب سياسی نظر از وثوق شرايط آن در واقع به. بود نموده رد شده، منعقد
 او نظر به ديد، نمی خود پای پيش در اين جز راهی ظاهرا وی: شد بزرگی خبط

 به را خود تر بيش چه هر اينکه يا و رفت می کمونيسم نفوذ زير بايد يا ايران
 آور رعب تبليغات در ريشه کمونيسم از او بيم ساخت؛ می تر نزديک انگلستان
 می سازگار خود فکری منظومه اب را آن البته هم وثوق و داشت ها انگليسی

 شقّ  شد، نمی ديده ايران نجات برای کورسويی هيچ که شرايط اين در. يافت
 خارجی و داخلی مشکالت بار زير هميشه برای ايران: داشت وجود هم سومی

 بريتانيا که بود ايران بحران از سوءاستفاده با. شد می حذف جغرافيا نقشه از
 دهد، قرار ايران دولت اختيار در را خود حطر کاکس توصيه به شد مصمم
 قابل انگليس خارجی و داخلی عوامل دست آشکار طور به که هايی بحران
 .بود مشاهده

 برای گفتگو روند با وثوق، يعنی ايران الوزرای رئيس که نبود اين مهم اما
 در ايرانيان از گروهی همزمان که بود اين مهم بود، موافق قرارداد يک انعقاد

 معلوم اين بنابر بودند، پاريس صلح کنفرانس به راهيابی برای تالش در پاريس
 واحدی سياسی مشی خط ايران در آيا است، چگونه ايران آينده سياسی افق نبود
 نمايندگی هيئت اين با تا برآمد صدد در کرزن خير؟ يا شد خواهد گرفته پيش در

 را هيئت اين توان می چگونه هک کرد می مشورت بالفور با او شود، گفتگو وارد
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 لندن به و کنند نظر صرف پاريس صلح کنفرانس در شرکت از تا ساخت متقاعد
 حال عين در) ۶٠(رسند تفاهم به و نمايند مالقات بريتانيايی مقامات با تا روند

 هند حکومت. آمد وجود به هند حکومت و انگلستان کابينه در تر مهم مشکلی
 ً  ترديدی انگليسی مستشاران نظر زير مالی اصالحات ضرورت مورد در اساسا

 کاکس طرح که بود اين مسئله اما داد، نمی راه خود به
 که امری رود، انگليس مقامات نفوذ سيطره زير ايران سراسر شد می باعث

 ماليه، کاکس، طرح طبق. شد می باعث روز آن ايران در را تندی های واکنش
 بايد دولت تمام خالصه و معارف وزارت ه،عام فوائد وزارت داخله، وزارت
 مستشار بايد هم واليات و اياالت کليه باالتر اين از شد، می مالی مستشار دارای
 نه داشت، ضرورت نه ايران مالی کنترل از حجم اين داشتند، می انگليسی مالی

 کشور سياسی گوناگون طيفهای رضايت توانست می نه و بود صرفه به مقرون
 قوای انگليسی فرمانده کاکس، طرح طبق اينکه ديگر. باشد داشته پی در را

 نهايی تحليل در هم باز که داشت می تمامی و تام اختيار بايد ايرانی، متحدالشکل
 که بود مخالف دليل اين به يادشده طرح با هند حکومت. بود بريتانيا منافع مغاير

 گفتند هند مقامات. باشد ايران در بريتانيا منافع تداوم برای ضمانتی توانست نمی
 دوره در را او سقوط شناخت، رسميت به را جنوب پليس وثوق اينکه محض به

 بعدی های کابينه شد باعث موضوع همين زد، رقم اش وزرايی رياست نخست
 فراهم انگلستان برای فراوانی مشکالت امر اين و نپذيرند را نيرو اين شناسايی

 اين مهم نيست، مهم بپذيرد را قرارداد وثوق که ينا هند حکومت نظر از. آورد
 تائيد را آن هم وثوق جز کس هر که باشد ای گونه به بايد قرارداد مواد که است
 چنين واجد کاکس طرح است بعيد که بودند باور اين بر مزبور مقامات. کند

 جلو بتواند تا شود تعديل حدی تا طرح اين خواستند می آنان. باشد خصوصياتی
 به کاکس، و کرزن مخالفان گروه. بگيرد ايران در را ضدانگليسی فزاينده موج
 کردند، می حمايت مستشار يک وجود از مستشار کثيری تعداد از استفاده جای

 سرکشی مختلف های وزارتخانه و ادارات به ضروری درمواقع بتواند که فردی
 فرماندهی که بودند باور اين بر هم الشکل متحد ارتش تشکيل مورد در. کند
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 بريتانيا منافع مدافع که ايرانيانی باشد، ايرانيان خود دست به بايد ارتشی چنين
 نظر به. ورزد خودداری مهمی مسئوليت چنين پذيرش از بايد انگلستان و هستند

 خود منافع بتواند که ای گونه به است ايران به کمک راه تنها اين هند حکومت
 .نمايد حفظ هم را

 و ايران مصالح برای نه هند حکومت مقامات بود، واضح کامالً  امر دليل
 موضوع، دليل بلکه دادند، می ارائه را پيشنهاد اين کشور استقالل به دلبستگی

 از يکی ١٩١٨ سال اواخر در واقع به. آمد می شمار به اقتصادی امری
 از کاستن نحوه طراحان از کينز. ام. جی نام به داری خرانه وزارت کارشناسان

 داشت قرار آن رأس در کرزن که شرق کميته به بريتانيا، جاری های هزينه
 تصويب به ايران در مصرف برای جنگ آغاز در که اعتباری داد اطالع

 داری خزانه اينکه برای و يابد می پايان ١٩١٩ مارس در است رسيده پارلمان
 هزينه کينز. نمايد صويبت را آن پارلمان بايد کند پرداخت وجهی بتواند هم باز

 آتيه در بايد کرد توصيه و دانست آور سرسام را ايران در شده صرف های
 که اين ويژه به شود؛ وضع مناسبی اقتصادی سياست ها هزينه اين کاهش برای
 نظر به) ۶١(ندارد آمده دست به نتايج با تناسبی هيچ گرفته صورت های هزينه
ً  مصارف اين کينز  بهتر عبارت به. شد می نظامی های ريتمأمو صرف عمدتا

 نتايجی و کرد می خرج کالن مبالغی ايران در خود نظامی حضور برای بريتانيا
 اين بر داری خزانه. آمد نمی دست به باشد، داشته تطابق مصارف اين با که

 شمالی بخش ويژه به ايران از را خود نظامی نيروهای بايد بريتانيا که بود اعتقاد
 و نپذيرد مسئوليتی ديگر نقاط در نفتی، های حوزه جز به سازد، خارج آن

 محصول که هايی بحران گذارد، تنها خود های بحران با را ايران اينکه خالصه
. بودند مخالف طرح اين با کاکس و کرزن. بود ايران در انگليس سياست مستقيم

 زيرا کرد، خارج نايرا از را اعتماد مورد نيروی تنها اين نبايد گفتند می آنان
 اندام عرض بلشويسم نفوذ و داخلی مرج و هرج برابر در تواند می نيرو اين
 .کند

 هند اداره تمايل و سياست اين شرق، کميته جلسه در دسامبر ام سی روز کرزن
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 کرزن نظر از)  ۶٢(دانست آميز فاجعه و ضعيف اخالقی، غير را آن اجرای به
 موقعيت شود، نابود جنگ در بريتانيا هایدستاورد شود می باعث سياست اين

 رها بلشويسم خطر برابر در کشور اين و برود دست از ايران در بريتانيا سنتی
 يک بايد که بود باور اين بر او. داد ادامه را خود راه کرزن شکل اين به. گردد
 آن طبق و گرفت نظر در ايران از بريتانيا نيروهای خروج برای زمانی جدول

 طرح با مونتاگ. افکند تعويق به را نظامی نيروهای نشينی عقب حداقل جدول،
 تا ساخت متعهد را هند حکومت نبايد که بود باور اين بر او نبود، موافق کرزن
 اقدامات به کرزن اما. کند پرداخت ايران در بريتانيا جنگی های هزينه از نيمی
 .داد می ادامه خود

 در کرد، پيدا هم بهتری موقعيت اينکه ويژه به فشرد، پای خود موضع بر کرزن
 جنگ در متخاصم غير کشورهای دعاوی شدن مطرح از پاريس صلح کنفرانس

 شد باعث موضوع اين شد، تمام کرزن سياست نفع به امر اين و کردند جلوگيری
 کند منتشر ويلسون ای ماده چهارده بيانيه و امريکا عليه شديداللحن ای مقاله رعد

 نظر از. نداند فريبی عوام جز چيزی ضعيف ملل قبال در را امريکا سياست و
 چارچوب در بتواند اينکه جز بود نمانده باقی راهی ايران برای ديگر ضيا سيد
 زيرا کند، تضمين را خود استقالل و منافع انگلستان با همکاری قرارداد يک

 و قرائن نضم در. کرد نخواهد حمايت ايران از قدرتی هيچ است شده معلوم
) ۶٣(کرد خواهد حمايت قرارداد اين طرح از شاه که داشت وجود شواهدی

 اروپا به کرد تمايل ابراز ١٩١٩ سال فوريه در شاه که بود قرار اين از ماجرا
 اعالم ناگاه به شاه. بود فايده بی اما سازد منصرف را او نمود تالش کاکس رود،
 بايد ابتدا گفت او. کند حمايت انگليس نههزي به چند اصالحاتی از دارد تمايل کرد

 موافقت جلب برای را الزم های زمينه دولت او غياب در رود، اروپا سفر به
 حمايت طرح از اروپا در هم او خود و داشت خواهد مبذول قرارداد با عمومی
 .کرد خواهد
 انپشيم احتمال که بود باور اين بر او. کرد مخالفت اروپا به شاه سفر با کرزن

 امضا را قرارداد بايد دارد اقامت کشور در تا اين بر بنا دارد وجود شاه شدن
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 ايران اعزامی نمايندگان با انگلستان کرد توصيه ايران دولت سويی از. کند
 تقاضاهای از بخشی اما برسد، تفاهم به پاريس صلح کنفرانس در شرکت برای
 متفقين اوالً  بود خواسته ايرانی هيئت. بود ممکن غير اجرايی نظر از هيئت

 معقول بسيار تقاضا اين که کند تضمين را کشورشان ارضی تماميت و استقالل
ً . بود ً  گردد، ترميم روسيه و عثمانی سوی از جنگ از ناشی های زيان ثانيا  ثالثا

ً  و نمايد موافقت گمرکی های تعرفه در نظر تجديد با انگلستان  سرزمين رابعا
. شوند گرفته پس باز روس و ايران های جنگ در نايرا رفته دست از های

 به اول بند مورد در اما نداشت، حرفی سوم و دوم موارد مورد در انگلستان
 بند مورد در. کرد مخالفت ايران استقالل تضمين به ديگران دعوت با شدت

 با ترسيد می انگلستان نيامد، عمل به نظر اظهار به تمايلی ابراز هم چهارم
 هموار صلح کنفرانس به ايران ورود برای را راه زمينه اين در خود رنظ اعالم
 دولت نظرات داد می نشان که بود آمده دست به شواهدی واقع در) ۶۴(سازد

 در ايرانی هيئت اطالع به نحوی به شود، می ارائه ايران دولت به که انگليس
 بود؛ ئتهي اين مخالف وثوق شخص آنکه حال شود می رسانيده صلح کنفرانس

 قرار مزبور هيئت اختيار در را الزم اطالعات کابينه درون از وزرايی واقع به
 دولت رسمی سياست با مخالفت در بريتانيا سفارت در گروهی نيز دادند؛ می

 .زدند می دامن ها تنش بر انگليس هند حکومت با همسو و خود متبوع
 »اجازه« کرزن از يرانا از خروج برای شاه احمد که بود شرايط اين در درست

 می تعلل پاسخ دادن در تعمداً  هم بريتانيا خارجه امور وزير و گرفت می
 موافقت شدت به ها انگليسی منويات با شاه داد گزارش کاکس اما) ۶۵(ورزيد

 کرزن اينجا در شود، داده نشان او به نيت حسن نوعی تا است الزم و کند می
 قول اينکه به مشروط بردارد دست اروپا به شاه سفر با مخالفت از گرفت تصميم

 نيز. ورزد خودداری ناميد می نامطلوب عنصر او که کسانی با تماس از دهد
 شهر آن به دارد جريان پاريس در صلح مذاکرات وقتی تا دهد قول بايد شاه

 تا دهد تام اختيار الوزرا رئيس به کشور ترک از قبل خواستند او از. نرود
 رسيدن از قبل تا داد می قول بايد شاه احمد باالتر اين از کند، اامض را قرارداد
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 است بديهی) ۶۶(نکند ترک را کشور قرارداد، مورد در قبول قابل توافقی به
 .کرد موافقت آميز تحقير تقاضاهای اين با وجهی ترين زشت به شاه
 و است موافق قرارداد انعقاد با ايران دولت رسيد خبر ١٩١٩ سال آوريل در

 امور وزير انصاری مشاورالممالک به رسيد امضا به قرارداد وقتی است گفته
 داده اطالع پاريس، صلح کنفرانس به ايران اعزامی هيئت رئيس و خارجه
 عمل برابر در را او شکل اين به و است يافته خاتمه او مأموريت که شد خواهد
 قرارداد به مشهور که قراردادی که نپائيد ديری. داد خواهند قرار شده انجام
 ايران دولت و بريتانيا مختار وزير امضای به شد ١٩١٩ قرارداد يا الدوله وثوق
 در را خود سابق تعهدات انگلستان، دولت قرارداد اين يکم ماده طبق. رسيد
 دوم ماده طبق. کرد تکرار ايران ارضی تماميت و استقالل به احترام مورد
 سّوم بند طبق کرد، می کشوراعزام به ستشارم ايران خرج به انگلستان دولت
 برای را انگلستان مهمات و ذخاير و منصبان صاحب خود خرج به ايران دولت

 طرف دو از کميسيونی بايد. داد می قرار استفاده مورد متحدالشکل ارتش تشکيل
 را نياز مورد مهمات و ذخاير و منصبان صاحب اين تعداد تا شد می تشکيل
 اصالحات برای الزم قرضه انگلستان دولت چهارم بند طبق. تداش می اعالم
 بابت. داد می قرار ايران دولت اختيار در را سوم و دوم بندهای در الزم

 کشور های گمرک عايدات محل از الزم های تضمين بايد قرضه اين بازپرداخت
 است واضح. شد می داده است ايران دولت اختيار در که ديگری عايدات يا و
ً  زيرا نبود؛ نفت است، ايران دولت اختيار در که عايداتی از نظورم  اساسا

 هر خود ميل به ها انگليسی و نبود ايرانی طرف با نفت مورد در گيری تصميم
 اين در مذاکره که زمانی تا. کردند می تصرف و دخل آن در خواستند می گونه

 به وجوهی کور،مذ اصالحات انجام برای انگليس دولت داشت، ادامه زمينه
 .گذاشت می ايران اختيار در مساعده طور
 موافقت آهن خطوط اندازی راه مورد در ايران و انگليس دولتين پنجم ماده طبق

 قحطی از جلوگيری و تجارت توسعه برای را موضوع اين ها انگليسی. کردند
 دولت که کرد می اشاره موضوع اين به ششم ماده. نمودند می عنوان کشور در
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 موجود های پيمان است، مربوط او به که آنجايی تا و اصولی طور به بريتانيا
 حال زمان مقتضيات با را آنان و دهد قرار نظر تجديد مورد را کشور دو بين

 آن روی دولت دو هر که مدتی ترين کوتاه در بايد نظر تجديد اين. نمايد بررسی
 برای را ای کميته بايد دولتين هفتم ماده اساس بر. شد می انجام کردند می توافق
 که داشت می مقرر هشتم ماده کردند، می معين گمرکی جديد تعرفه تعيين

 به ملل جامعه در عضويت برای ايران دولت از را خود کامل حمايت بريتانيا
 با را ای محرمانه قرارداد ايران دولت نويس، پيش اين از غير) ۶٧(بندد کار

 را دعوائی گونه هيچ کردند موافقت طرفين قرارداد ينا طبق. کرد امضا بريتانيا
 بريتانيا دولت برابر، در. نکنند مطرح جنگ از ناشی خسارات مورد در هم عليه

 نتيجه در جنگ از ناشی مادی خسارات دريافت برای ايران دعاوی از شد متعهد
 خسارت بابت چيزی خود انگليس عبارتی به. کند حمايت متخاصم دول عمليات

 و روسيه توسط آن بازپرداخت و ايران خسارت ادعای از ولی پرداخت مین
 نداشت؛ وجود آنها سابق های دولت عمالً  ديگر که کشوری دو يعنی عثمانی،
 مرزی خطوط تصحيح به نسبت داشت تقاضا ايران دولت! کرد می پشتيبانی

 داد قول بريتانيا. گيرد صورت مقتضی اقدامات خاص، مناطقی در کشور
 دهد، قرار بررسی مورد را آنها و کند دريافت زمينه اين در را ايران قاضاهایت

 دقيق خطوط تعيين زيرا نشد، داده قطعی قول هيچ هم زمينه اين در است بديهی
 گرديد مقرر نيز. کشور شرقی مناطق در ويژه به بود؛ انگلستان زيان به مرزی
 در را ايران دولت ضيات،مقت و عدالت اساس بر ويژه مورد هر در بريتانيا
 )۶٨(کند ياری اهدافش به رسيدن

 که بود بريتانيا اين اوالً : بودند بند دو همين قرارداد مواد بدترين ترديد بدون
 اکتبر انقالب با روسيه نمود، تحميل ايران به روسيه با همراه را ناخواسته جنگی

 انگلستان دست هب کشور امور زمام و شد کنار بر ايران امور در مداخله از
 ملّی خيانت يک جنگ از ناشی خسارات مورد در ايران دعاوی طرح عدم. افتاد

 توخالی وعيد و وعده جز چيزی هيچ عمالً  آن برابر در که آمد می حساب به
 آن دنبال به بلکه نشد، کشور اشغال باعث فقط جنگ. شد نمی نصيبش انگلستان
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 آورد ارمغان به را گرسنگی و یکشاورز اراضی کشور، اقتصادی منابع غارت
 به رسيدگی بهتر عبارت به. کرد رهسپار عدم ديار به را انسان ها ميليون که

 جنگی جنايات بحث طرح باعث توانست می جنگ در ايران خسارات مسئله
 ايران مرزی خطوط مسئله اينکه ديگر. شود ديگر گر اشغال دول و انگلستان

. برود بين از کشور خيز بحران های کانون تا شد می حل انحا از نحوی به بايد
 بدون شد سپرده ها انگليسی به ای وعده ازای در امور زمام هم مورد اين در اما

ً . شود اتخاذ آن مدت بلند حل برای عملی تضمين اينکه  نمی اجازه بريتانيا اساسا
 دندبو ها انگليسی اين زيرا شود، رسيدگی استراتژيک و مهم موضوع اين به داد
 مرزهای در را بحرانی کانون هم هميشه و نموده تعيين را مرزی خطوط که

 در همه يادشده تدابير که بود اين مهم موضوع. داشتند می نگه افروخته کشور
 وجود مجلس يعنی نداشتند؛ نظارتی آن بر مردم نمايندگان که شد گرفته شرايطی

 تالش. بودند ارزش فاقد هاوقرار قول اين هم حقوقی نظر از اين بنابر. نداشت
 کارنامه در آمد می شمار به عظيم خيانتی که مجلس تشکيل از جلوگيری برای
 برقرار کشور در آرامش نگذاشتند هرگز آنان است، ثبت دوره اين افراطی گروه
 اينک باری خيانت اعمال چنين تبعات برگردد، عادی روال به اوضاع و شود
 .داد می نشان را خود
 شانزده ١٩١٩ تا ١٩١۴ از سال پنج حدود طول در که کنيم توجه تاس کافی

 سقوط و ظهور. شدند ساقط مدتی از بعد کدام هر و کردند ظهور ايران در کابينه
ً  ها کابينه پی در پی  اين سياستمداران افراطی طيف سازی بحران از ناشی عمدتا

 را آن ديگر یسو و کفايت بی نمايندگان و وزرا را آن سر يک که بود زمان
 و بحران حل برای کاکس که است اين نکته. دادند می تشکيل ترور های جوخه
 او. انديشيد اساس بی تدبيری دهد، نشان ايران منافع مدافع را خود اينکه برای

 مرزی نواحی يا و ميانه آسيای يا قفقاز های سرزمين از بخشی کرد پيشنهاد
 سرزمين اين الحاق که بود باور اين بر یو. شود داده ايران به عثمانی و ايران

 تواند می ندارد، سرنوشت تعيين حق مسئله با منافاتی اينکه عين در ايران به ها
 جبران بودند کرده وارد ايران به عثمانی و روسيه که را خساراتی از بخشی
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 دعاوی است قرار اگر که ندادند پاسخ سوال اين به آنان است بديهی) ۶٩(نمايد
 حاکميت حق نبايد چرا کرد، شروع افغانستان از نبايد چرا گردد مطرح کهنه
 خواست انگلستان از نبايد چرا و داد قرار بحث مورد هرات بر را ايران مجدد
 می وانمود گونه اين ها انگليسی بردارد؟ بحرين در خود تحريکات از دست
 بوده راناي در عثمانی و روس عمليات از ناشی فقط جنگ خسارات که کردند
 که نگفتند آنان نکردند، ای اشاره خود نامشروع مداخالت به هرگز آنان است،
 داخلی امور در بريتانيا مداخالت دليل به مردم غارت و قتل از عظيمی بخش

 قدرت دخالت آفات ترين مهم از يکی مير و مرگ و گرسنگی است، بوده کشور
 بهتر عبارت به. بود ايران امور مقدرات در انگلستان جمله از و بزرگ های
 تقليل عثمانی و روس مداخالت به را چيز همه فريبانه عوام ای لفافه در آنان

 بوده مدخل ذی اندازه چه تا ها روس مداخالت در انگليس که نگفتند و دادند
 انگلستان با مشروطه از بعد ايران در را خود عمليات کليّه روسيه مگر است،

 بدون ١٩١۵ و ١٩٠٧ بار اسارت قراردادهای مگر و کرد نمی هماهنگ
 روس حمله بود نگفته گری ادوارد خود مگر بود؟ شده انجام انگليس مشارکت

 صورت بريتانيا هماهنگی با دوم مجلس عمر روزهای واپسين در ايران به ها
 انگلستان چرای و چون بدون حمايت و جنوب پليس تشکيل مگر و است گرفته

 به نبود؟ ديگر کشورهای داخلی امور در مداخله مصداق خزعل، مثل افرادی از
 انحا از نحوی به بود هم اگر و سازد مطرح را سؤاالت اين نبود کسی حال هر
 .بود وصل بريتانيا قدرت های کانون از ديگری جای به

 مخالفت بود، بسته ايران دولت با کاکس که قراردادی با اصولی طور به کرزن
 می الزم که مستشار تعداد هر بريتانيا دولت قرارداد دوم ماده طبق اما نکرد،
 تعداد خواست نخست درجه در کرزن. بفرستد ايران به توانست می دانست

 ويژه به مستشاران اين شود داده تذکر که اين دوم و شود مشخص مستشاران
 کرزن. ايران دولت نه و بود خواهند بريتانيا دولت خدمت در مالی مستشاران

 از جزيی پول اين بايد اما نيست، مخالف ايران دولت به پول پرداخت با نوشت
 خود کشور منافع حفظ فکر به کرزن باالتر اين از. باشد قرارداد اصلی طرح
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 حمايت به تعهد مثل موضوعاتی درگير را خود خواست نمی دليل همين به بود،
 با موافقت ازای در شاه احمد که است يادآوری به الزم. کند قاجار دودمان از

 ايران بر را قاجار دودمان سلطنت ادامه خواست انگلستان از ١٩١٩ قرارداد
 سلطنت دوام منظور به ايران مردم بر تأکيد جای به ايران شاه يعنی کند، تضمين
 دوره در که بود اين تاريخ طنز. آورد روی خارجی قدرتی به خود، دودمان
 را تقاضا همين شاه احمد اجداد ترکمانچای، عهدنامه عقد هنگام به و شاه فتحعلی

 عباس نسل در قاجار سلطنت از ها روس حمايت بحث. بودند کرده روسيه از
 با خواست می شاه احمد اينک بود؛ ترکمانچای عهدنامه مواد از يکی ميرزا
 خاندانش و خود سلطنت دوام ضمانت انگليس از بار اين ديگر قراردادی انعقاد

 .يدنما مطالبه را
 ايران، در محرمانه مدارهای و قرار دانست می زيرک، سياستمدار اين کرزن

 بايد. شوند می روبرو مخالفت با حال هر به اينکه يا و شوند می علنی زود يا
 مجلس غياب در زيرا نداشت، قانونی اعتبار ١٩١٩ قرارداد اصل داشت توجه
ً  کرزن. بود شده منعقد  به متعهد را خود گليسان دولت ساخت خاطرنشان صريحا
 شاه به پول العمر مادام پرداخت با يا و داند نمی قاجار دودمان هميشگی حفظ

 طرف پيشنهادی، مبلغ تومان هزار پانصد است قرار اگر نيز. نيست موافق
) ٧٠(کرد محسوب نظر مورد وام پرداخت پيش را آن بايد شود، پرداخت ايرانی
 حساب به وام جزو تومان هزار پانصد اين تاس بهتر داد پاسخ هوشمندانه کاکس

 دريافت پول که طرفهايی و شد خواهد منظور دولتی محاسبات جزو زيرا نيايد
 نفت شرکت از مثالً  کرد پيشنهاد وی) ٧١(گرديد خواهند سر درد دچار اند کرده

 اختيار در قرارداد اين اجرای برای پول مبلغی شود خواسته ايران و انگليس
 خواست نمی زيرا کرد مخالفت پيشنهاد اين با کرزن دهد، قرار نايرا دولت

 النسلوت که اين تر مهم کند، موضوع اين درگير را مزبور شرکت
 پرداخت با داری خزانه است بعيد داد تذکر)  Lancelot Oliphant(اوليفانت

 ) ٧٢(نمايد موافقت پول اين
 ايجاد دردسر ايران هب تومان هزار پانصد پرداخت داد توضيح خارجه وزارت
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 تجديد ايران ماليه وزارت قرارداد، طبق باشد قرار اگر زيرا کرد، خواهد
 تومان هزار پانصد اين پرسند می آمد خواهند بعد که کسانی آنگاه يابد، سازمان

 موافق نظر اين با کاکس) ٧٣(شد خواهد آب بر نقش نقشه کل و است رفته کجا
. گردد پرداخت ايران دولت به مساعده عنوان به دهيادش مبلغ کرد پيشنهاد و نبود

 دولت اختيار در مخالفان کردن ساکت برای را پول اين از بخشی هم باالخره
 اين اينکه از بعد و قرارداد امضای از بعد ها انگليسی اما. دادند قرار وثوق

 ريافتد رشوه مبالغی نفره سه گروه که کردند تبليغ گونه اين ماند، ناکام قرارداد
 نيست اين در سخن. است ديگری چيز واقعيت اما کنند؛ امضا را آن تا اند داشته

 بخشی واقع به پول اين که است اين سخن نکرد، دريافت پولی مزبور گروه که
 اينکه از بعد ها انگليسی. شد می داده ايران به بايد که بود وامی اول قسط از

 اطالق پول اين به خود ايرانی طرف ساختن بدنام برای خورد، هم به قرارداد
 اين انعقاد برای وثوق شخص کند اثبات نتوانست هم کس هيچ کردند، رشوه

 که بود اين ايرانی طرف سخن اينکه ديگر. است ستانده ای رشوه قرارداد
 گذاشته پرستانه ميهن اقدامات را خود عمليات نام شخصی های انگيزه با گروهی

 ايران دولت. هستند پول آوردن دست به صدد در واقع به اينان از بسياری. اند
 و نشست نخواهند ساکت گروه اين قرارداد، شدن آفتابی محض به که است مطلع

: دارد وجود حل راه دو آنان کردن تر ساکت برای کرد، خواهند صدا و سر
 دولت اختيار در پولی بريتانيا است بهتر ايران دولت نظر از. تطميع و سرکوب

 بدون کند؛ ساکت راه سرترين درد بی از را مخالفين اين تا دهد قرار نايرا
 پرداخت منظور اين به دادند ايران دولت به ها انگليسی ابتدا در که پولی ترديد
 .بودند کرده
 بلکه نميدانست خيانت تنها نه را ١٩١٩ قرارداد عقد در خود اقدام الدوله وثوق

 و استقالل حفظ هدفش يگانه ميگفت او .ميکرد عنوان کشور به خدمتی را آن
 يعنی ١٢٩۵ سال از گفت بعد سالها وثوق. است بوده ايران ارضی تماميت
 و است ورشکسته کشور بود رسيده نتيجه اين به اول، جهانی جنگ سال دومين

 درآمدهای ميگفت او. ندارد وجود بريتانيا با نزديک همکاری جز نجاتی راه
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 عوايد جز درآمدی منبع ميشد، قاجار شاهان یبدهيها پرداخت صرف کشور
 تهی خزانه مشکل انحا از نحوی به بايد او و نداشت وجود ها گمرک از حاصل

 به که دوم بار. بود کشور الوزرای رئيس او سال آن در. ميکرد فصل و حل را
 بود معلوم بود؛ معلوم جنگ آينده وضعيت شد، الوزرا رئيس ١٢٩٧ سال

) ٧۴.(ميآمد کنار آن با انحا از نحوی به بايد و است ميدان روزپي کشور انگلستان
 اين نبود، مخفی هرگز ١٩١٩ قرارداد مشهورات، برخالف اينکه ديگر نکته

 شناخته کشور اندرکاران دست برای انعقاد از بعد و حين قبل، درست قرارداد
 لو از عدب و باشد شده تهيه مخفی طرحی که نبود گونه اين اين بنابر بود، شده

 در چه قرارداد عليه ها واکنش. باشد شده آب بر نقش همه ها نقشه آن رفتن
 بهترين خود قرارداد، انعقاد از بعد چندروزی هم آن کشور، خارج چه و ايران
 .است نداشته وجود داشتن نگاه مخفی برای چيزی که است اين بر گواه

 گرفت، شکل ايران از هالدول وثوق قرارداد با مخالفت ميشود تصور معموالً 
 خود از قرارداد با مخالفت زمزمههای نخستين است؛ اين خالف امر واقعيت

 هر. شد کشيده هم فرانسه و امريکا و ايران به آن دامنه و شد شروع انگلستان
 تسلط بسط از امريکاييها بود، مخالف قرارداد اين با خود خاص دليل به کس

 منافع هم ها فرانسوی داشتند، شکوه اناير اقتصاد بر بريتانيا انحصاری
 در ١٩١٩ قرارداد مخالف ترين مهم اما ميدادند، قرار نظر مد را خود اقتصادی
 .بود چلمسفورد لرد هندوستان السلطنه نايب انگستان

 لندن در ١٨۶٨ اوت دوازدهم در چلمسفورد ويسکونت کيست؟ چلمسفورد لرد
 بود چلسمفورد لرد دومين تسيگر ستاگو فردريک بزرگ فرزند او. آمد دنيا به
) Adria Fanny(فينی آدريا او مادر. داشت هم ديگر فرزند چهار او از غير و

 Major General John(هيث جان سرلشکر بزرگ دختر که داشت نام
Heath (تحصيالت جان فردريک. بود بمبئی در بريتانيا ارتش افسران از يکی 

 دوره يک اينکه از بعد ١٩١۴ سال به يد،رسان پايان به آکسفورد در را خود
 به داشت، اشتغال کار به استراليا در هم مدتی و نموده تصدی را مختلف مشاغل

 اين در شد، هند السلطنه نايب ١٩١۶ سال در يعنی بعد سال دو. رفت هندوستان
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 امپراتوری سلطنت نيابت سال پنج از بعد. داشت سال هفت و چهل فقط او زمان
 تدريس به دانشگاه در و بازگشت لندن به ١٩٢١ سال به هندوستان، در بريتانيا

 برای کارگر حزب رهبر دونالد مک رمزی که هنگامی بعد، سال سه. پرداخت
. شد درياداری اول لرد بود، گرفته دست به را وزيری نخست سمت کوتاه مدتی

 خود اهیدانشگ مشاغل به ديگر بار ١٩٢٩ سال به يعنی بعد سال پنج چلمسفورد
 لرد مقابل نقطه درست چلمسفورد که شده ذکر انگليسی منابع همه در. بازگشت

 )٧۶(بود کرزن
. بود همسو هندوستان امور وزير مونتاگ با هندوستان السلطنه نايب چلمسفورد

 به که بودند کرده تهيه گزارشی هند وضعيت باره در ١٩١٨ سال به آنها
 اصالحاتی بايد بريتانيا گزارش اين بقط. شد شهره چلمسفورد مونتاگ گزارش

 خود اعطای اصالحات اين هدف. ميداد صورت هندوستان اساسی قانون در را
 شمار به تن دو اين سياست اصلی هدف که بود هندوستان مردم به مختاری

 هنديها برای بريتانياييها که اساسی قانون در را خود های توصيه آنان. ميآمد
 اکثريت انتخاب برای را زمينه شکل اين به و جانيدندگن بودند کرده تدوين

 و ماليه وصف اين با. ساختند فراهم هند قانونگذاری مجالس کليه در پارلمانی
 .گرفت می قرار بريتانيا اختيار در همچنان هند پليس

 اين انعقاد سازی زمينه در کاکس که بود باور اين بر چلمسفورد حال هر به
 وثوق يعنی قرارداد اصلی حاميان و است کرده تندروی زهاندا از بيش قرارداد

 اين با الدوله صارم ميرزا اکبر و فيروز الدوله نصرت الوزرا، رئيس الدوله
 کرد آوری ياد او اند؛ شده شناخته انگلستان به وابسته الزم اندازه از بيش طرح

 فيروز ميشد فتهگ اينکه با) ٧٧(اند بهره بی مردمی اعتماد از نفره سه تيم اين که
 کرزن به نامهای در کاکس اما است، ستانده رشوه ها انگليسی از قرارداد بابت

 سليقه واسطه به اما کرد، اعتماد وی به ميتوان گرچه ساخت، نشان خاطر
 رود، فرانسه به وی اينکه از پيش ها فرانسوی به» شديدش تمايل« و شخصی

 واقع ها فرانسوی تحريکات يرتأث تحت تا دارند نگاهش لندن در روزی چند
 )٧٨(نشود
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 به ناگواری تبعات ويلسون دمکرات دولت برای ١٩١٩ قرارداد سوی آن از
 خواهان جمهوری از که را امريکا سنای اکثريت تا ميکرد تالش او. داشت دنبال

 چنين در درست اما شود؛ ملحق ملل جامعه به امريکا تا وادارد بود، شده تشکيل
. يابد تسلط ايران بر ميخواهد داد نشان ١٩١٩ قرارداد با انانگلست لحظاتی

 و انگلستان عوامفريبی از گويا نمونهای را قرارداد اين خواهان جمهوری
 به را قرارداد اين خود های سخنرانی در امريکايی سناتورهای. دانستند فرانسه

 به اسباتمن اين عليه آتشينی سخنان و کردند تلقی ايران الحمايگی تحت مثابه
 Henry Cabot(الج کابوت هنری ماساچوست ايالت سناتور) ٧٩(آوردند زبان

Lodge  (کرد کاری داشت، عهده بر را ملل جامعه ضد فراکسيون رهبری که 
 خيانت« سند اين کنگره نمايندگان و شود چاپ کنگره اسناد در قرارداد اين تا

 .William E( برا ويليام ،آيداهو ايالت سناتور. نمايند بررسی را »بريتانيا
Borah (خود ضميمه را ايران انگلستان، که ميدهد نشان ١٩١٩ قرارداد گفت 

 به صدد در ايران که روزی بايد بپيوندد، ملل جامعه به امريکا اگر و است کرده
 )٨٠(شود جنگ وارد ايران عليه ميآيد، بر انگليس از خود آزادی آوردن دست

 های تلگراف و ها نامه کردن بدل و رد سرگرم کرزن و کاکس که حالی در
 توجه مورد حکومت، آن مقامات نظرات اينکه از هند حکومت بودند، محرمانه

 سوی از قرارداد عليه حمالت نخستين واقع به. کرد تأسف ابراز نگرفته قرار
 امضا ايرانی های طرف. داد روی کشور آن مقامات و انگليس هند حکومت

 مخالفت با قرارداد اگر دهد تضمين بايد انگلستان بودند تهگف قرارداد کننده
 مقامات. شود اعطا سياسی پناهندگی آنان به نشد، اجرا و گرديد مواجه عمومی
 و السلطنه نايب انگلستان، ارتش کل ستاد داری، خزانه وزارت هند، حکومت

 در اناير مقامات خواستن تضمين قرارداد حقوقی و حقيقی مخالفين کالم يک در
 می آنها دانستند، آن بنيان بودن سست بر دليلی را قرارداد ماندن ناکام صورت

 موضوع اين نگران هند حکومت سويی از. بست اميد گروه اين به نبايد گفتند
 ايران مقيم بريتانيايی نيروهای موقع به نشينی عقب از مانع کاکس طرح که بود

 می تحميل بريتانيا جنگ از بعد داقتصا بر هنگفتی بودجه که نيروهايی. شود
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 شود اجرا طرح اين اگر داد توضيح هند السلطنه نايب چلمسفورد لرد. کردند
 و ايران بر انگلستان تسلط بسط برای هند در مستقر نيروهای از استفاده احتمال
 در انگليسی ضد احساسات اوالً  اما يابد، می افزايش قرارداد، اجرای تضمين

ً  است، افزايش به رو مصر و دهن مسلمانان بين  ثبات بی افغانستان وضع ثانيا
 چنين تجربه برای خطرناک بس زمانی حاضر زمان دليل همين به است؛ شده
 مسئله سر بر لفظی درگيری که است اين جالب نکته) ٨١(است خطيری امر

 هند در اينک يا که بود کسانی سوی از همه و همه ،١٩١٩ قرارداد و ايران
 برای حکومت اين در تر پيش يا و مونتاگ؛ و چلمسفورد مثل داشتند، مسئوليت

 .کرزن و کاکس مثل بودند، کرده خدمت خود کشور
 دولت که را ای هزينه کمک همان حداکثر پذيرفت سال آن مه در داری خزانه

 بود توانسته کرزن. دهد ادامه ديگری کوتاه مدت تا پرداخت می ايران به انگليس
 خزانه شد می موفق آيا اما آورد، دست به هم را مونتاگ موافقت دهش نحو هر به

 کنفرانس در کند؟ دفاع قرارداد از شرط و قيد بدون تا سازد متقاعد هم را داری
 مفصل بحثی بود، کرده تأسيس شرق کميته جای به کرزن که) ٨٢(وزارتی بين

 وقعيتیم در ايران گفت کنفرانس اين در کرزن. درگرفت ايران به راجع
 نظر از. است گرفته قرار تر مهم موقعيتی در جنگ از بعد و شده واقع استثنايی

 هر که بود شده واقع النهرين بين و هند بين ايران جنگ، از بعد خاورميانه در او
 است الزم کرد خاطرنشان او توضيح اين با. داشتند قرار بريتانيا سيطره زير دو
 پاريس صلح کنفرانس که زمانی تا. گردد برقرار آرامش و ثبات ايران در

 و حل بريتانيا منافع راستای در را موضوع بايد است نشده ايران مسئله متوجه
 برخورد بينانه کوته و نظرانه تنگ مسئله اين با کرد توصيه و نمود فصل
 )٨٣(نشود
 هند حکومت اما داد، می نشان موافقت روی کرزن با ظاهراً  مونتاگ اينک

 ايران دولت های هزينه از نيمی نبايد گفت می و داد می نشان سختیسر همچنان
 واقع به مونتاگ رضايت جلب با بود توانسته کرزن. بپردازد انگلستان را

 خود به را اذهان ديگر موضوعی ليکن کند، تضعيف را هند حکومت موقعيت
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 برای دريافتی وام قبال در توانست می تضمينی چه ايران: داشت می مشغول
 بدهد؟ آن بازپرداخت

 سيستان، های گمرک را وام بازپرداخت اجرايی ضمانت نفره، سه گروه
 ای مساعده بتوانند بودند اميدوار هنوز اما داد، قرار آذربايجان و کرمانشاه

 وام يک پذيرفت داری خزانه وزارت شد، داده تضمين اين وقتی. نمايند دريافت
 آن بازپرداخت ضمانت و دهد قرار راناي دولت اختيار در پوندی ميليون دو

 بايد شد، اضافه مسئله اين به شرط يک اما. باشد فوق های گمرک عوايد
 ناچار هم چلسمفورد باالخره. کرد می پرداخت را مبلغ اين از نيمی هند حکومت

 اميدوار داد هشدار او. کند موافقت ظاهری صورت به چند هر قرارداد اين با شد
 اجرای به نسبت که اطمينانی عدم به توجه با بريتانيا تدول مسئوليت است

 )٨۴(نشود بيشتر اين از دارد، وجود قرارداد
 صد در هفت پرداختی وام به شد مقرر گذشت، مالی مذاکرات به ژوئن ماه

 و شود انجام ساله بيست مدت يک در وام بازپرداخت گيرد، تعلق بهره ساليانه
 انجام بريتانيا های مساعده به اتکا با را وام تبازپرداخ ايران اينکه نهايت در

 داد اجازه کاکس به کرزن. بود امضا آماده قرارداد ژوئيه ماه در. داد خواهد
 تطابق در و قرارداد مفاد طبق که زمانی تا بگويد شاه به کند، امضا را قرارداد

 و بود خواهد مند بهره کشور اين حمايت از دارد برمی گام بريتانيا سياست با
 خواهد اعطا پناهندگی نفری سه گروه به لزوم صورت در بريتانيا که اين مهمتر

 مرتبط دواير و هند حکومت شد می باعث که بود موضوعی همان اين) ٨۵(کرد
 اگر بودند گفته تر پيش آنان. کنند ترديد قرارداد اجرای امکان به نسبت آن با

 می را خود تبعيد بيم که دارند توحش قرارداد اجرای از قدر آن مربوطه وزرای
 )٨۶(ندارد وجود آن اعمال به نسبت اجرايی ضمانت هيچ پس دهند،
 گفت اما بدهد، پرداخت پيش بابت مبلغی قرارداد اجرای برای پذيرفت کرزن

. کند پرداخت پوند هزار بيست معادل تومان هزار پنجاه مبلغ است حاضر فقط
 است مضر قرارداد اجرای برای تر بيش بلغم اين کردند استدالل نفره سه گروه

 نمی ارضا هستند سکوت برای پول دريافت به مايل که را کسانی زيرا نافع، تا
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 چيزی بريتانيا دولت است بهتر گفتند می اينان. نمود خواهد اشکال توليد و کند
 به توان نمی صورت آن غير در زيرا کند، پيشنهاد ناچيز مبلغی اينکه تا نپردازد

 توجيه را پول ناچيزی مبلغ دريافت ای گونه به قرارداد، مثبت نکات ستاويزد
 بايد شود تصويب قرارداد اين دردسر بدون خواهند می ها انگليسی اگر. کرد

 گروه تقاضای مورد مبلغ کرد اصرار کرزن به کاکس. کنند پرداخت زيادتری
 خواهند می ايرانی های طرف که را پولی گفت کرزن اما بپردازند، را نفره سه

 زياده تنها نه اين قرارداد؛ مبلغ صد در ده يعنی است، پوند هزار دويست معادل
 مغز به مطلب اين کند می کاری هر نوشت او. است فساد بلکه است خواهی
 يکهزار و سی و يکصد مبلغ شدند ناچار باالخره اما) ٨٧.(رود نمی فرو کاکس

 برای آن ضمائم با را قرارداد کاکس یجوال هفتم و بيست. کنند پرداخت پوند
 آن آگست چهارم روز جزيی تغييرات انجام از بعد کرد، ارسال خارجه وزارت

 قرارداد هم داری خزانه سپس کرد، تصويب را قرارداد هم هند امور اداره سال
 اين از کرزن رسيد، امضا به قرارداد آگست نهم روز. رساند تصويب به را

 توجه موضوع يک به کرزن اما. شناخت نمی پا از سر و بود غرور مست بابت
 برای رسيد، می مجلس تصويب به قرارداد بايد اساسی قانون طبق: بود نکرده
 گذاشتند نمی وثوق مخالفين سويی از. بود نياز طوالنی زمان هم مجلس انعقاد

 می اندازی سنگ آن انعقاد راه در ممکن نحو هر به و شود تشکيل مجلس
 البته که مدت اين در که داشتند را توانايی اين او مخالفين وصف اين با .کردند
 .شوند ميدان وارد آن عليه و دهند سازمان را خود نيروهای نبود؛ هم اندک

 يا و بودند پول دريافت منتظر يا داشتند، شخصی مسئله او با يا وثوق مخالفين
 اغلب اينان. تابيدند برنمی را قرارداد اجرای انگليس هند حکومت با هسمو اينکه

 که بودند هم خوشنام رجال از ای عده اما دادند، می تشکيل را قرارداد مخالفين
 اين اينکه عجب و برخاستند مخالفت به قرارداد با دينی و ملّی حميت موضع از

 بارز نمونه داشتند، قرار افراطی گروه همان عداوت و بغض مورد هميشه افراد
 وارد فرانسه و امريکا هم المللی بين سطح در. بود مدرس نحس سيد افراد اين

 چند هر دانستند؛ ايران ملّت استعمار و اسارت سند را قرارداد اين و شدند ميدان
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 بالفاصله ها امريکايی زيرا بود، نهفته امپرياليستی رقابتهای الفاظ اين پشت در
 روی به را ايران فتین منابع کليه قرارداد، اين با بريتانيا کردند خاطرنشان
 .است بسته امريکاييان

 قرارداد جای بر پا مخالفين از يکی هندوستان امور وزير مونتاگ ادوين لرد
 داشت، ذهن در ديگری طرح ايران در انگلستان نفوذ تحکيم برای او. بود

 به بايد بلکه کند ايران مسائل درگير را خود شيوه اين به نبايد انگلستان ميگفت
 هم ديگری نظريه او. گيرد دست به را کشور امور زمام ايرانيان ودخ دعوت
 به را ايران بر قيموميت ورسای صلح کنفرانس تا ماند منتظر بايد: کرد طرح

 در تن معادله اين به صلح کنفرانس که داشت ترديد کرزن. کند واگذار انگلستان
 حکومت به بايد »راناي مسئله« بود معتقد مونتاگ که بود اين ديگر اختالف. دهد
 امور وزير عنوان به مونتاگ: بود روشن مسئله. شود محول بريتانيا هند

 خود مسئوليت تحت وزارت اقتدار حوزه تا آويخت در خارجه وزير با هندوستان
 هم سياسی رجل دو بين شخصی اختالفات مقداری البته. دهد گسترش و بسط را
 يعنی بريتانيا ديپلماسی رسمی دستگاه ينب سنتی طور به که اختالفی بود؛ بين در

 .داشت وجود هندوستان امور وزارت و انگلستان خارجه امور وزارت
 

 اين در بود؟ چه ١٩١٩ قرارداد با ها بريتانيايی خود های مخالفت اصلی علت
 کرزن لرد رسمی نويسان زندگينامه شی رونالد سر و نيکولسون هارولد زمينه
 اينان. دهد می نشان را ها مخالفت ماهيت که اند کرده ازابر مشابهی های ديدگاه

 ً  ديگری های هزينه پوندی، ميليون دو وام از غير قرارداد که اند نوشته صريحا
 با خواست می اگر بريتانيا آنها روايت به. کرد می تحميل انگلستان دولت بر هم

 ميليون سی سالی بايد نگهدارد، خويش منافع مدار در را ايران خود، سرمايه
 در نظامی نيروهای نگهداری بر بود مشتمل هزينه اين. کرد می خرج پوند

 گوناگون های هزينه نيز و نقدی غير و نقدی های کمک ايران، جنوب و شمال
 او گردن به آن از بخشی يا ها هزينه اين داشت بيم انگليس هند حکومت. ديگر
 صد در پنجاه بود شده مقرر زيرا ،داد می نشان را همين هم قرارداد طليعه. بيفتد
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 موضوع اين با چلمسفورد است بديهی. نمايد تقبل حکومت اين را نظر مورد وام
 در. گيرد گردن به را ديگری های هزينه اينکه به رسد چه داشت، مخالفت هم

 از داری خزانه وزارت. داشت نامطلوبی بازتاب طرح اين هم انگلستان خود
 اينکه و آورد می ميان به سخن کودتا، سال با مقارن ندرانگلستا بيکاری نرخ
 نتوانسته حتی جرج لويد جنگی کابينه. است رسيده تن دوميليون به بيکاران تعداد

 در. دهد انجام انگليسی شهروندان برابر در را خود داخلی تعهدات از بخشی بود
 پيش ايران در کرزن های سياست مخالفين و اقتصادی کارشناسان زمان اين

 طرح اجرای در خود ماندگی عقب جبران برای بريتانيا دولت کردند می بينی
 می پيشنهاد حتی. کند جويی صرفه پوند ميليون ها ده ساالنه بايد اقتصادی های
 به تا شوند ادغام وزارتخانه يک در نظامی مسائل متصدی های وزارتخانه شد
. شود اقتصادی جويی صرفه سال در پوند ميليون نيم و چهار حداقل شکل اين
 ساالنه داشت، قرار بريتانيا عيار تمام سيطره زير اينک که عراق گفتند می

 اين در کند، می تحميل انگليس دولت به هزينه پوند ميليون پنج و سی حدود
 سناريوی داد؟ انجام را ١٩١٩ قرارداد مثل تعهداتی توان می چگونه شرايط

 دولت دو عراق در هم و ايران در هم که بود اين قرارداد مخالف های بريتانيايی
 پرسنلی و نظامی هزينه ترين کوچک تحميل بدون تا يابند استقرار نشانده دست

 دولت ابتدا که بود شکل اين به گيرند، قرار کشور اين مدار در بريتانيا دولت بر
 مستقر مکه شريف فرزندان از فيصل ملک پادشاهی به را عراق نشانده دست

 اين های زمينه اسفند سّوم کودتای با که رسيد ايران به نوبت آنگاه و دندکر
. برکشيدند سلطنت اريکه به را خان رضا باالخره و آوردند فراهم را حکومت

 به. است آمده خاطرات های کتاب برخی در صراحت به که است ای نکته اين
ً  قدسی اعظام حسن مثال طور  السلطنه ايبن و هند حکومت است نوشته صريحا
 برقرار را ثبات و نظم اوالً  که آيد کار روی حکومتی ايران در است خواسته آن،

 انجام را سياسی و نظامی قوای تمرکز کند، نظر تجديد نفت معاهده در سازد،
 جوان مردان« دست به را کار و نمايد ضعيف جامعه در را روحانيان نفوذ دهد،

 )٨٨(بسپارد »تعصب و ايمان بی فرومايه
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 سياست اين و بود ايران بر بريتانيا نفوذ دائم حفظ خواستار کرزن زمان آن در
 به ايران که بود اين خواستار هم جنگ وزارت. ميزد رقم را او جنگ از بعد

 لرد سياستهای بين ظريف تفاوتی بين اين در شود، کنترل ممکن نحو شديدترين
 ايران بر بريتانيا چرای و نچو بی تسلط با هم او. کرد بروز کرزن و مونتاگ
 که بود اين در تفاوت. نميکرد ارزيابی مثبت را کرزن رويکرد اما بود، موافق

 دولتی ايران در ميداد ترجيح او بود، ايران مستقيم کنترل مخالف مونتاگ
 حساس منطقه اين در بريتانيا منافع حافظ خود خودی به که يابد استقرار

 پايان در را امپرياليستی شده کهنه سياستهای اتخاذ تیدرس به او باشد، خاورميانه
 سر بر که اختالفی همان بهواقع. نميکرد ارزيابی مناسب بيستم قرن دوم دهه

 نمايش به را خود ديگر قالبی در اينک) ٨٩(، بود کرده بروز ١٩٠٧ قرارداد
 کميته طريق از او. شد نهايی برنده که بود کرزن اين وصف اين با. ميگذاشت

 ايران بر قيموميت نوعی که را خويش طرح خود مآبانه ديکتاتور روش با شرق
 به نگاه سياست او دکترين بعد به آن از و کرد تحميل ديگران به زور به بود،

 .نمود ترسيم را خارجه وزارت ايران
 نماينده دوناگ، مک ژنرال. شد پا به آشوبی شرق کميته در وصف اين با

 ممکن نحو هر به ايران بر عيار تمام تسلط برای زنکر طرح از جنگ وزارت
. يافت تسلط کشور اين بر نظامی و مالی نظر از بايد گفت او. کرد حمايت

 بريتانيا که داد توضيح انگليس هند حکومت خارجه امور وزير گرانت، هميلتون
 در روزافزونی نظامی و مالی تعهدات جنگ از بعد شرايط آن در نبايد

 مناطق در ناسيوناليسم گيری شکل او. کند تعريف خود رایب خاورميانه
 تجديد برای هندی مسلمانان احساسات از و کشيد ديگران رخ به را خاورميانه

 مشت« سياست جای به که بود باور اين بر او. آورد ميان به سخن خالفت
 »مخملين دستکش« طريق از بريتانيا اهداف پيشبرد سياست کرزن، »آهنين

 با هندوستان، مسلمانان احترام به بايد که بود باور اين بر مونتاگ. رددگ ترويج
 )٩٠(شود رفتار خوبی به عثمانی ترکهای

 صهيونيست او خالف بر که لمينگتون لرد نبود، مونتاگ به منحصر عقيده اين
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 قرار خود کار سرلوحه ديگر نوعی به را ديدگاه همين ميآمد شمار به متعصبی
 به مکتوبی در ،١٩١٩ قرارداد موضوع از تر پيش خيلی یحت او. بود داده

 شکل و ايران به روسيه حمله از بعد روزی چند ،١٩١٢ ژانويه ١٢ تاريخ
 شادی با ها آلمانی اينک نوشت لردها مجلس به خطاب دردناک؛ فجايع آن گيری

 عالم های مسلمان« ميکنند، نظاره آوردهاند فراهم بريتانيا برای که را مشکالتی
 معاهده حفظ برای ما خياالت هستند، متوجه ما خياالت به وحشت کمال با خيره

 که بدارد نگاه طوری را خود استقالل ايران دولت اگر شد، تيره روس و انگليس
 افتاده مخاطرات به که است اين از بهتر مراتب به گردد مملکت دو مابين عايقی

 در بريتانيا وضعيت اينک) ٩١(».نمايد پيدا اقتداری طهران در روس دولت و
. شد می ارزيابی کشور دوجانبه روابط تاريخ در زمانی هر از بهتر ايران

 دستکش سياست وصف اين با بود، شده خارج بريتانيا با رقابت صحنه از روسيه
 ميتوانست بهتر بشردوستانه شعارهای از لفافهای در اهداف پيشبرد و مخملين

 کرده مسخر را قلوب انقالبی های روس که زمانی ژهوي به شود؛ واقع فايده مفيد
 .ميگرفت قرار دستورکار در پيش از بيش سياست اين بايد بودند،

 و بالکان به ها روس اندازی دست با ميکرد تصور مونتاگ شايد طرف آن از
 وضعيت بود، داردانل تنگه به ها روس يابی دست که روی پيش افق انداز چشم

 به هم ايران شمال به روسيه اندازی دست. ميشود بدتر زرو به روز بريتانيا
 بهواقع. ميشد واقع انگليس حاکمه هيئت از تيم اين مخالفت مورد دليل همين
 شمار به هم عثمانی عليه تهديدی ايران شمال در روسيه های اندازی دست

 که عثمانی، ضد بر بالکان کشورهای در روسيه تحرکات اينکه کما ميرفت،
 الوقوع قريب را منتظر حوادث شد؛ جهانی اول جنگ بروز به منجر هباالخر
 ادوين که است باور اين بر کرزن نويس زندگينامه نيکلسون هارولد) ٩٢(ساخت

 درک است واقع امر به شدن تسليم همانا که را شرقيها روانشناسی مونتاگ
 عثمانی در رايج اسالميسم پان سرشت که ميکرد متهم را مونتاگ وی نميکرد،

 را احساسات اين نبايد که نميدانست مونتاگ بهتر عبارت به) ٩٣(، نميفهميد را
 کار بايد کرد، پيشه تفاوتی بی ها گرايش اين برابر در بايد بلکه گرفت، چيزی به
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 مطالب اين. ميدهند تن بهواقعيت طلب تسليم شرقيهای آنگاه و داد انجام را خود
. است کرزن لرد ديدگاههای مبين بهواقع کرده، تراوش نيکلسون قلم از که

 را کرزن و تحقير را مونتاگ ها واژه اين با کرزن، رسمی نويس زندگينامه
 .است کرده تمجيد

 آوردند وارد فشار جرج لويد به دوستانش و مونتاگ عثمانی، مسئله با ارتباط در
 یعثمان خالفت ميگفت کرزن. بردارد دست خالفت دستگاه زدن هم بر از تا

 دادن شکست راه از بايد اسالميسم پان انديشه با او ديد به تصنعی، است امری
 عبارت به» .مسلمانان فشار به مورد بی تسليم« با نه و شد چالش وارد ترکيه
 عثمانی در که خالفت احيای جنبش برابر در بايد که بود باور اين بر کرزن بهتر

 مراحل همه که بود باور اين بر زنکر. داد نشان را بريتانيا قدرت داشت، رواج
 نگه جايی برای را نرمش اما برد، پيش زور طريق از بايد را سياسی اعمال
 اهداف پيشبرد برای همراهش تيم و کرزن. نيست ثمر مثمر سياست که داشت
 شناخته سياست از خالفت، تشکيالت به هميشگی بخشيدن خاتمه منظور به خود
 شريف هايی وعده با توانستند آنها. کردند استفاده کن حکومت و بينداز تفرقه شده
 سرزمينهای کليه دادند قول او به کنند؛ تحريک عثمانی خالفت ضد بر را مکه

 بسياری و مصريان. دهد تشکيل سلطنت يک تا داد خواهند وی به را عربی
 فروپاشی گر نظاره عمالً  بريتانيا، استعمار تحت مسلمان کشورهای از ديگر

 از عدهای اينکه تر مهم. ندادند نشان هم واکنشی هيچ و بودند خالفت هدستگا
 مسلمانان از مونتاگ دفاع. جنگيدند ها ترک عليه فلسطين و هندوستان مسلمانان

 گرفته پيش در کرزن سياست با موازی سياستی او. ساختگی بود امری البته هم
 نظر مد را انگليس هند منافع کار، محافظه رجال مثل خود غايت در که بود

 بريتانيا ديپلماسی دستگاه اطمينان سوپاپ منزله به او مواضع اما ميداد، قرار
 نتيجه ميشد؛ صحنه وارد مونتاگ ميانجاميد، شکست به کرزن سياست اگر. بود
 اضمحالل به رو قلمرو در بريتانيا امپراتوری منافع حفظ: بود يکی حال هر به

 .هند حکومت و عثمانی
 يکی: بود روش در تفاوت اما ميدادند، بها هند حفظ به مونتاگ هم و کرزن هم
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 عظيم خطری به تبديل تا فرونشاند را هندوستان مسلمانان احساسات بايد ميگفت
 احساسات اين به نبايد که بود باور اين بر ديگری و نشود؛ امپراتوری منافع عليه
 اين نداد اجازه و کرد وارد سماسالمي پان جنبش بر را نهايی ضربه بايد و داد بها

 ها ترک بايد ممکن شکل هر به ميگفت کرزن) ٩۴(کند بلند سر دگربار جنبش
 که بود زمانی درست اين يافت، تسلط قسطنطنيه بر بايد کرد، بيرون اروپا از را

 اين در کرزن و بود جريان در فرسا طاقت نبردی ازمير در ترکيه و يونان بين
 وينستون نيز بود، مخالف سياست اين با مونتاگ. ميکرد مايتح يونانيها از نبرد

 ادارهای رياست و شود اداره المللی بين شکل به قسطنطنيه بود اميدوار چرچيل
 ترکيه ميگفت هم بالفور جيمز لرد. گردد محول امريکاييها به ميگرداند را آن که

 کشور اين ذنفو مناطق و مرزها و شود اداره خارجی مشاوران نظر زير بايد
 زمينهای خود، طرح اين با ميخواست بالفور بهتر عبارت به. باشد نامشخص

 )٩۵(بازگذارد آتی سياسی و ارضی های بحران برای
 حمايت آتاتورک کمال مصطفی گرايی ملی جنبش از مونتاگ مثل افرادی

 های جنبش نفع به خود غايت در خواهی مليت اين کرزن ديد به اما ميکردند،
 جنبش ميدانست مونتاگ قطع طور به. يافت خواهد خاتمه خالفت رطرفدا

 شدن غربی سوی به است حرکتی نهايی تحليل در) Kemalists(کماليستها
 مبنای ميدانست او بهتر عبارت به. خالفت دستگاه احيای نه و ها ترک فرهنگ

 که بود خواهد چيزی اش نتيجه و است استوار دينی غير اصولی بر جنبش اين
 او. ميکرد وحشت حرکت اين از مونتاگ عکس بر کرزن. است غرب طلوبم

 در صربستان و يونان بر تسلط ادعای از سر ترک گرايی ملی مينمود تصور
 تفاوت اين. بودند عثمانی امپراتوری جزو زمانی که مناطقی آورد؛ خواهد

 تهاکماليس جنبش يافتن شدت و جنگ دوره از هم عثمانی مسائل باب در رويکرد
 را خود عزم روسيه تزار جهانی، اول جنگ ماههای واپسين در. داشت وجود
 با بالکان های دولت. نمايد فصل و حل خود نفع به را بالکان مسائل تا کرد جزم

 از کثيری جمع. بردند حمله عثمانی دولت به و شدند متحد هم با روسيه حمايت
 افتاد، بالکان دول دست به عثمانی خاک از بزرگی بخش و شدند کشته طرفين
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 بالکان، جنبش محرک. ميشد شامل را عثمانی اروپايی مناطق عمده بخش اينها
 تنگه به و سازند مضمحل را عثمانی امپراتوری ميخواستند که بودند ها روس

 استانبول شهر بالکانيها نبود، ها انگليسی مخالفت اگر. کنند پيدا دسترسی داردانل
 عثمانی کار ميگرفت، صورت امر اين اگر و بودند ردهآو در خود تصرف به را
 مورد در اروپائی کشورهای اختالفات. ميشد تلقی يافته خاتمه اروپا نظر از

 سوی از بريتانيا حاکمه محافل درونی اختالفات و سويی از عثمانی سرنوشت
 چنان هم آن، اروپايی بخش در عثمانی متصرفات از بخشی شد باعث ديگر

 جنگی کابينه اختالفات داخلی های ريشه و علل موضوع اين)٩۶(ندبما محفوظ
 .ميدهد نشان ديگر بار يک را انگليس
. داشت وجود ايران در بريتانيا نفوذ اعمال نحوه مورد در مشابه نظری اختالف
 تا کرد محدود دخالتی ايران در »مطبوع« نحوی به بايد بود معتقد مونتاگ

 محدودی مالی کمک بايد ديدگاه اين مطابق. نشود برانگيخته گراها ملی حساسيت
 ادامه حائل کشور قديمی سياست همان و ميشد داده قرار ايران اختيار در

 به را قدرت بايد يا ميگفت او بود، مخالف طرح اين با سيسيل رابرت. مييافت
 اداره را خود کشور ميتوانند آنها چگونه که بود گر نظاره و داد ها ايرانی دست

 خود سلطه تحت کلی طور به را آنها بريتانيا اينکه يا و بيازمايند را آن و مايندن
 رد را خرج و دخل کنترل بدون محدود مالی کمک و ميانه راه وی. آورد در

 منافع او ديد از. کنند رها خود حال به را ايران داشت تمايل بيشتر سيسيل. کرد
 بر تسلط گسترده برنامه به نيازی که بود محدود قدر آن ايران در بريتانيا تجاری

 تسلط مستلزم هم جنوب نفتی منابع از حفاظت او ديد به. نداشت وجود کشور اين
 دست به را ايران اوضاع کنترل بريتانيا کرد پيشنهاد مونتاگ. نيست تهران بر

 )٩٧(ايرانيان خود يا و ملل جامعه دعوت به فقط اما گيرد
 بر مبنی او طرح به که کرد مجاب را سيسيل لرد کرزن، ديگر، جلسهای در

 داد هشدار او. کند موافقت ونظامی مالی سيطره راه از ايران بر عيار تمام تسلط
 يا افتاد، خواهد کمونيستها چنگ به يا کشور شود، خارج ايران از بريتانيا اگر

 ايران بر يافته حيات تجديد روسيهای اينکه يا و مييابند تسلط کشور اين بر ترکها
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 حل راه اين که جلسهای در. شد تصويب کرزن نظر باالخره. شد خواهد مسلط
 مصوبه به او بعد روز چند دليل همين به بود، غايب مونتاگ رسيد تصويب به

 آميز توهين ايرانيان نظر از را مصوبه اين او. کرد اعتراض شرق کميته جلسه
 خود اعتراض ساخت بمجا هم را مونتاگ خود خاص راه از کرزن) ٩٨(خواند

 ژانويه با مطابق ١٢٩٧ بهمن در. کرد را کار همين هم او) ٩٩(، گيرد پس را
 در او يافت، دست جرج لويد کابينه خارجه امور وزارت مقام به کرزن ١٩١٩

 ١٩١٩ اوت در. بود عهدهدار چنان هم نيز را شرق کميته رياست حال عين
 و ببرد پيش ايران با را خود مشهور قرارداد شد موفق او ١٢٩٨ مرداد با مطابق

 بزرگی پيروزی کرزن شخص برای قرارداد اين. برساند تصويب به را آن
 به خود را ١٩١٩ قرارداد ميگفت متفرعنانه او دليل همين به ميشد، محسوب

 )١٠٠(است برده پيش تنهايی
 در نوشت، کرزن به نامهای در او. کرد مخالفت تصميم اين با شدت به مونتاگ
 شخص. نداشت حضور بالفور لرد شده انجام نظر مورد مصوبه که جلسهای
 آرتور سر اظهارات اينکه از قبل سيسيل لرد. نبود جلسه در هم مونتاگ
 را) Sir Hamilton Grant(گرانت هميلتون سر يا )Sir Arthur Hirtzel(هرتزل
 رئيسش و است مانده شرق کميته ترتيب اين به. است شده خارج جلسه از بشنود

 راه داد توضيح او. باشد موافق رئيس با رئيس که است بديهی البته و کرزن؛ لرد
 عنوان به او و ساخت خواهد جريحهدار را ايرانيان احساسات پيشنهادی حل

 را برنامه اين تحقق هزينه از پشيزی حتی نيست حاضر هندوستان امور وزير
 امور وزارت نه که سياستی ؛نمايد تأمين هندوستان از حاصله درآمدهای از

 )١٠١(هندوستان حکومت نه و است موافق آن با هندوستان
 مهم شوند، هند بالی سپر ميتوانستند که هايی دولت بين در ايران کرزن نظر از

 بود باور اين بر او. است حلقه ترين ضعيف حال عين در و ترين حياتی و ترين
 خارجی سياست اصلی شعار و هميشگی شعار بايد ايران ارضی تماميت که

 به ميکرد، مطالعه ايران باره در که زمانی همان از کرزن) ١٠٢(باشد بريتانيا
 صحيح سياستی ايران برابر در شرقی هند کمپانی سياست که رسيد نتيجه اين
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 فرستاده نخستين ملکم سرجان دادن روپيه سياست نوشت او) ١٠٣(است، نبوده
 ادامه او جانشينان توسط بعدها که شاه، تحعلیف دربار به شرقی هند کمپانی
 سياست، اين جای به که بود باور اين بر کرزن. است نبوده خوبی سياست يافت؛

 او نظر به داد، قرار کار دستور در ايران به را سرمايه صدور جريان بايد
 بريتانيا نهايی نظر و ميشد؛ کشور در ثبات ايجاد باعث ايران به سرمايه صدور

 خياالت گيرد، انجام موفقيت با امر اين اگر ميگفت کرزن. ميگرديد تأمين هم
 ايران و هند در بريتانيا منافع انداختن خطر به برای ايران همسايگان خصمانه

 ايران در واقعی پيروزی ميگفت صراحت به او) ١٠۴(شد خواهد اشکال دچار
 بلکه تطميع؛ و رشوه و تهديد و گزاف و الف با نه و باروت، و گلوله راه از نه
 کار سرلوحه مشترک منافع بايد اينکه به بود خواهد ايران ساختن متقاعد راه از

 و صنعتی های پيشرفت راه از کرزن زعم به مشترک منافع اين. گيرد قرار
 زمانی کرزن، سياست اين) ١٠۵(بود خواهد ميسر و ممکن داخلی اصالحات

 هر جرأت و فرصت ايران شمال در روسيه نظامی قدرت که بود شده ديکته
 گونه اين بهواقع. بود کرده سلب بريتانيا از را ايران داخل در نظامی حرکت

 حريف با او باشد، نداشته ايران امور در نظامی دخالت به ميلی کرزن که نبود
 به ميليتاريستی قدرتی و بود متکی خود جنگی ابزار به که روسيه مثل قدرتمندی

 راه از قدرت اين با ميکرد اقتضا سياست زمان آن در. بود اجهمو ميرفت، شمار
 ايران تحوالت گردونه از انقالب با روسيه که همين اما. شد مواجه ديپلماتيک

 مثل را ايران تا کرد آن قصد طلب صلح اصطالح به کرزن همين گرديد، خارج
 هميشه ایبر و نمايد ضميمه بريتانيا امپراتوری دستگاه به مستعمره کشور يک

 و شمال از را خود نيروهای نبود حاضر ديگر او. گرداند راحت را خود خيال
 بريتانيا اهداف مغاير را سياست اين بار اين زيرا سازد، خارج ايران جنوب
 ايران های دولت بر چرا و چون بی تسلط آن غايت که اهدافی ميکرد، عنوان

 رشوه و دادن پول عنیي ملکم سرجان سياست همان هم وی که ديديم. بود
 .ساخت عملی خود طرح پيشبرد برای را پرداختن
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 در روسيه و انگليس ١٩٠٧ قرارداد انعقاد هنگام به که بود کرزنی همان اين
 مسائل حل برای قرارداد اين گفت و کرد بلند را خود فرياد ايران تقسيم مورد

 در. است گرديده بانیقر کشور اين آسيايی سياست و شده منعقد بريتانيا اروپايی
 بود، ها ليبرال کار هم مزبور قرارداد بود، کار سر بر ليبرال دولت زمان اين

 برايش شرق قبال در بريتانيا سنتی سياست که کار محافظه يک عنوان به کرزن
 قرارداد اين عليه ميرفت، شمار به اشرافی تفرعن و مذهبی رسالت از آميزهای

 به درست ميانديشيد، ايران به او نماييم تصور اگر خطاست اما. پاخاست به
 حفظ به بريتانيا، ديپلماتيک دستگاه نيات خالف بر قرارداد اين ميگفت او عکس

 قرارداد اين با اينکه ديگر شد، نخواهد منجر روسيه هجوم برابر در هندوستان
 داشت؛ نخواهد وجود روسيه سوی از ايران استقالل حفظ برای تضمينی هيچ

 قرارداد که بود باور اين بر او. است بوده بريتانيا ديپلماسی سرلوحه که یسياست
 )١٠۶(شد نخواهد هم آسيا در صلح به منتهی مزبور
 جنگ از بعد دوره در چون است مدعی کرزن نويس زندگينامه نيکلسون هارولد

 بود، يافته کشور اين بر آشکاری سلطه بريتانيا دولت ايران، از روسيه خروج و
 کرده لطف آنها تازه اينکه يعنی! بود سخاوتمندانه و عادالنه ١٩١٩ اردادقر

 از ايالتی به را آن رقيب، غياب در کشور بر خود سلطه به توجه با و بودند
 وجود جنگ از قبل شرايط اگر ميکند ادعا او. نساختند مبدل بريتانيا ايالتهای
 ميگفت کرزن. ميکردند ستقبالا قرارداد اين از شادی و هلهله با ايرانيان داشت،

 او است، ساخته محقق جديدی الزامات با را بريتانيا کهن نيازهای پيمان اين با
 که طور همان و ميآورد حساب به خود ديپلماتيک بزرگ شاهکار را قرارداد

 )١٠٧(».ام رسانده انجام به را آن تنهايی به من« ميآورد بر فرياد گفتيم
  

 قرارداد وجيهت و کرزن ضيا، سيد. ٨
 

 انگلستان و ايران در اعتراضات موج ،١٩١٩ قرارداد انعقاد از بعد روزی چند
 ايران ارضی تماميت قرارداد اين با انگلستان شد می گفته سو هر از. برخاست
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 اندازه به سروصدا. است کرده نقض را کشور سياسی استقالل و نهاده پا زير را
 اوايل در او. دهد نشان واکنش شد ارناچ کاکس، سرپرسی که بود زياد ای

 در. شد درج داخلی مطبوعات در که نوشت وثوق به ای نامه سال آن سپتامبر
 و استقالل حفظ انگلستان هدف موجود، شايعات برخالف بود آمده نامه اين

 قديمه دولت اين« شيوه اين به است خواسته انگليس است، ايران ارضی تماميت
 استقالل حفظ به است، بوده مخاطره در داخلی جنگ و اختالفات واسطه به که

 اين نتيجه در دولتين مشترکه منافع ايران مهم موقعيت به نظر و باشد قادر خود
 )١٠٨(».گردد مرعی و محفوظ بهتر قرارداد
 و ايران وضعيت تشريح با مقاالتی سلسله درج ضمن رعد روزنامه همزمان

 عليه شدت به ای سابقه بی طور به و تبرخاس آن از دفاع به قرارداد، مواد
 را سياست های پرده اندکی اينکه باالتر و کرد گيری موضع قرارداد مخالفين

 از يکی در جمله از. ورزيد مبادرت قرارداد مخالفين عليه افشاگری به و زد باال
 صلح کنفرانس به اعزامی ايرانی هيئت به امريکا دولت نوشت خود های شماره
 فضا اين در است، ساخته رها خود حال به را ايران و نکرده کمکی پاريس
 بتواند تا سازد متصل جايی به را خود بايد است معلوم بکند؟ بايد چه ايران

 .دارد نگاه محفوظ را خويش استقالل و ارضی تماميت
 نوع و پروری انسان احساسات که چنان هم امريک آتازونی دولت« نوشت رعد

 هم ايران به نسبت بود نموده اعالم جهان ملل تمام به لفاظا قالب در را دوستی
 و روس اولتيماتوم موقع در ولی کرد، می استعمال را الفاظ و کلمات همين

 باقی زبان يک و دل يک ايران ملّت تمام که آن با شوستر مستر اخراج تقاضای
 ياستس نمودند، می] کمک ی[استدعا جهانيان تمام از و آرزو را شوستر ماندن
 يا و مؤثر عقيده باالخره و -آتازونی ملّت منافع و مصالح -المللی بين عاليه

 قدم يک و کلمه يک حتی واشنگتن حکومت که داد نمی اجازه ديپلماسی اسرار
 جايز را اقدامی يا و نمايد اظهاری ايران ملّت آمال با مساعدت در

 اينگونه ايرانيان به ليسانگ و ايتاليا فرانسه، امريکا، نوشت رعد) ١٠٩(».شمرد
 برای صلح کنفرانس در اينکه. درآيند آنان قيموميت تحت بايد که کردند تفهيم
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 تقاضاهای برابر در بزرگ های قدرت همه دليل همين به و نيست جايی ايرانيان
 بخش سه به عالم که است اين علت رعد نظر به. کردند اختيار سکوت ايران
 اختصاص خود به سهمی عالم اين از جهان ورهایکش از کدام هر و شده تقسيم
 امور مقدرات دليل همين به. است انگلستان دولت سهميه هم ايران و اند داده

 )١١٠(بود شده تعيين ايرانی طرف به ارجاع بدون ايران
 پيموده خطا به راه ويلسون گانه چهارده مواد تفسير در ايران داد توضيح رعد

) ١١١(».باشد نمی اقويا افکار تفسير برای رقاد ضعيف فکر« زيرا است،
 استقالل اعاده برای و خوردند را ويلسون گانه چهارده مواد فريب ها مصری

 نهرهای شدن جاری از بعد« و زدند طغيان به دست خود
 بر مبنی بود امريکا جانب از گرديد منتشر قاهره شهر در که اعالميه اولين خون

 خود گانه چهارده اصول مخالف مصر بر را ستانانگل حاکميت ويلسون: که اين
 نوشت، و برخاست ١٩١٩ قرارداد از مجدد حمايت به ضيا سيد» .شمارد نمی

 اگر« و درآيد قيموميت تحت آنکه جز بود نمانده باقی چيزی هم ايران برای
 بريطانيای مساعدت نظر شرق وضعيات واسطه به و نبود کنونی دولت اقدامات

 اتفاق مجمع در ما عضويت حق حتی. نداشتيم مفری راه کرد ینم جلب را کبير
 »ايپکيان مسيو عزيزم قلم هم و رفيق مقاالت« به ضيا سيد» .بود مشکوک ملل

 تصميم عاقبت است دانسته می نوشت و کرد اشاره خارجی مسائل به راجع
 امتم ايران زيان به که مذاکراتی. بود خواهد چه ايران به راجع نفری سه شورای

 نداشت، وجود آلمان نداشت، وجود روسيه« که گرفت می صورت حالی در شد،
 و منافع برای هم امريکا و فرانسه. بود عالقه بی هم ايتاليا بود، شده محو عثمانی

 اين با پرسيد رعد» .بودند کرده تسليم و فروخته را دنيا قطعات خود پاداشهای
 ايران برای انتخابی راه چه ديگر گيتی، تيره احوال اين با و المللی بين مناسبات

 را ١٩١٩ قرارداد داشت تالش ها، استدالل اين با رعد واقع به. بود مانده باقی
 .کند توجيه

 اعالميه متن داد، توضيح و نمود تکذيب را مطلب اين تهران در امريکا سفارت
ً  رعد، مطلب تکذيب در امريکا سفارت سوی از صادره  سوی از مستقيما
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 امريکا دولت رسمی نظر واقع به و است شده فرستاده کشور اين خارجه توزار
 مختار وزير به متحده اياالت خارجه وزارت بيانيه اين در. کند می منعکس را

 اين در. نمايد تکذيب را رعد روزنامه مضمون بود داده دستور تهران در خود
 :بود آمده بيانيه

 و اظهار بسيار طرق به ايران دتسعا برای را خود عالقه همواره امريکا«
 پاريس صلح کميسيون در آتازونی دولت طرف از که نمايندگانی داشته ابراز

 را ايران نمايندگان سخنان اند کرده مجاهدت و کوشش مکرر اند داشته عضويت
 چرا بودند متعجب امريکا نمايندگان. دهند قرار استماع مورد صلح کنفرانس در

 اکنون لکن شود، نمی تلقی مساعدت و تقويت به اين از بيش آنها مجاهدات
 سخنان نبودند قادر ها امريکايی علت چه به که دارد می معلوم جديد معاهده

 در ايران دولت که گردد می معلوم نيز و برسانند باصغا را ايران نمايندگان
 دولت. ننمود کافی تقويت و مساعدت پاريس در خود نمايندگان مساعی با طهران
 معاهده. نمايد می تلقی تعجب با را انگلستان و ايران جديد معاهده اتازونی
ً  پاريس در ايران نمايندگان که آن وصف با دارد می معلوم مزبوره  موکداً  و علنا

 و کمک به مايل بعد به اين از ايران بودند، امريکا همراهی و مساعدت طالب
 ».باشد نمی امريکا] جانب از[ تقويت

 از را مردم تا نوشته اين برای را ١١٠ شماره روزنامه مطلب داد پاسخ رعد
 دهد توضيح مردم به و سازد خارج اوهام از را آنان اينکه برای کند، آگاه حقايق

 درست و عدالت نام به ويلسون نوشت ضيا سيد. نکنند بازی خود مقدرات با که
 تا شد رزارکا عرصه وارد داشت، ادامه ها زيردريايی جنگ که شرايطی در

 عين در ولی«: سازد متوقف دانست می انسانيت مخالف که را ها انسان کشتار
 قحطی به منتج باالخره که را مرکزی اروپای متحدين محاصره در شرکت حال

 منافی گرديد، سالخورده پيران و سال خرد اطفال هزار هزاران فالکت و
 ولی دانست گری حشیو را ها آلمانی حرکت امريکا» .ننمود تلقی انسانيت
 دليل همين به. کرد تفسير »جنگی مقتضيات مستلزم« را ديگران و خود اقدامات

 عالقه بی قضايا از يک هيچ به نسبت توانست نمی بود، طرف بی که ايران
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 نتيجه در و فهمانده ما به را طرفين احساسات و عواطف قضيه هر زيرا«: باشد
 ».کند نمی جنگ انسانيت برای کسی که ميشديم معتقد
 وجه هيچ به و خواهند می را خود نفع همه بزرگ های قدرت داد توضيح رعد

 که بود شرايط اين در درست. نيستند ايران مثل کوچکی کشورهای منافع فکر به
 برای اميدواری مايه و ساخته منتشر را خود ای ماده چهارده اعالميه ويلسون

 يک با آز، و اميد يک با دنيا تمام يهاعالم اين متعاقب«: گرديد کشورها برخی
 جديد دنيای های ديپلمات مواعيد اينکه نيت با خواهانه، حقيقت نظر و سادگی

 باور آنان درستی و صداقت به توان می و است قديم های ديپلمات گفتار از غير
 ».نمود بينی پيش را عالم اهل بختی نيک نموده

 آزادی و حريت عالم ملل بعد به اين زا که شد می اميدواری ابراز زمان آن در
. زد خواهند رقم خود دست به را خويش مقدرات و آورد خواهند دست به را خود

 آنان بودند، کرده باور را آن هم ها آلمانی حتی که بود شده مشتبه قدری به مسئله
 ماده چهارده اعالميه مواد مطابق بخورند هم شکست اگر حتی کردند می تصّور

 جنگ استمرار باعث که بود موضوع اين. شد خواهد رفتار عدالت به نانآ با ای
 نداشتند را عقيده اين اگر و« بود، متفقين عليه ستيز تشديد در آلمان مداومت و

 را مسالمت و صلح طريق کشيده بشر نوع کشتار و سفاکی از دست زودتر شايد
 مواد اجرای ارخواست و کرد صلح تقاضای باالخره آلمان» .گرفتند می پيش

 چه تا زمينه اين در جهانيان شد معلوم که بود زمان اين در. شد ويلسون بيانيه
 برای سختی بسيار شرايط واشنگتن عمل مقام در. اند پيموده خطا راه اندازه
 و ايراد هيچ انگلستان و فرانسه بر تکليف اين در« داد، پيشنهاد آلمان به صلح

 انگلستان ياری با و گشته آلمان حمله مورد سهفران زيرا نيست، وارد اعتراض
 و خود مسکن و ماوی حفظ و خصم راندن عقب برای فداکارانه پنجسال مدت

 اين تحميل از ناگزير خود، آتيه تأمين باالخره و مالی و جانی تلفات جبران
 ».بود شرايط

 کار د،نها پا زير را ويلسون بيانيه مواد که بود کشوری نخستين خود امريکا اما
 خود اشغال به را رن سواحل امريکايی سرباز هزاران که کشيد جايی به
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 صلح برقراری منتظر عالم و شد تشکيل صلح کنفرانس جنگ از بعد. درآوردند
 چهارده مواد که فهميدند باالخره« مردم اما. شد ويلسون بيانيه مواد اساس بر

 های ديپلمات اخالق به متخلق جديد دنيای های ديپلمات و کرده تعبير بد را گانه
 تا کردند خروش و جوش به شروع جنگ از بعد ستمديده ملل» .اند گرديده قديم
 از ويلسون شخص بودند منتظر و آورند دست به را خود سرنوشت تعيين حق
 و مصر در شد، تشکيل مستقل های حکومت قفقاز در. کند حمايت آنان

 بدبخت اهالی« آمدند، در حرکت به دايرلن اهالی بروزکرد، انقالب هندوستان
 محبس به و تلفات نفر هزار چندين دادن از پس و داده تکان را خود) ١١٢(کوره

 را گانه چهارده مواد که يافتند در منورالفکر، جوان هزار چندين شدن افکنده
 را ژاپونی قشون باالخره و بودند پيموده خطا راه آن تفسير در و اند نفهميده

 ».بود آنان مقدرات کننده تعيين که شناختند لهوسي يگانه
 آلمان مستعمرات نشد، داده جوابی ملل های ناله از يک هيچ به اينکه خالصه

 تعيين حق که دادند نشان شکل اين به و شدند تقسيم بومی ملل به مراجعه بدون
 بی به رقيت تحت ملل با. اند کرده گمان آنها که نيست چيزی آن سرنوشت

 وادار را ها ايرلندی کردند، واگذار ژاپن به را چين از بخشی شد، رفتار اعتنايی
 که ها چه« خالصه و نپذيرفتند را باکو حکومت نمايندگان نمودند، سکوت به

 در امريکا سفارت داد، روی انقالب هند و مصر در وقتی باالتر آن از» .نکردند
 قرار سپر را خود های سينه بيهوده که گفت مردم به خطاب و داد بيانيه مصر
 گانه چهارده اصول مغاير مصر بر را انگلستان تسلط امريکا زيرا ندهند،

 مخالفت امريکا در اسکان خصوص به و مهاجرت آزادی با. داند نمی ويلسون
 کره و نمود محدود را بشر نوع آزادی و زندگانی امريکا عاليه منافع« شد،

 اينکه خالصه» .گرفت خود به ديگری شکل آدم اوالد سکونت برای ارض
 همين به و نشده منتشر ملل حقوق احقاق برای ای ماده چهارده اعالميه شد معلوم
 بيش ما نصيب و سهم يأس اين در«: گرفت را اميدواری جای بهت و يأس جهت

ً  که ای تيره مناسبات با زيرا. بود ديگران از  بدون بود، انگلستان و ما بين سابقا
 شکل اين به) ١١٣(».بود مورد بی وی از مساعدت انتظار يیها زمينه تدارک
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 در را امريکا سياست و پرداخت ١٩١٩ قرارداد مضمون از دفاع به ضيا سيد
 کرزن لرد شخص سوی آن از. داد قرار نقد مورد قرارداد، اين ساختن محکوم

 کرد تالش بود، داده ترتيب ايران خارجه وزير افتخار به که ضيافتی مجلس در
 ملتهب شدت به انگلستان در که را عمومی افکار و کند توجيه را قرارداد اين
 .فرونشاند بود، شده
 را الدوله نصرت حضار، ممتد های زدن کف ميان در مجلس اين در کرزن لرد

 چنين هم کرزن. کرد عنوان »کبير بريطانيای وفادار و حقيقی دوستان از يکی«
 مندان عالقه از يکی« و »خويش مملکت سياسيون ترين شاخص« از يکی را او
» .گشته منعقد ما دولت و وی دولت مابين اخيراً  که« دانست »قراردادی به

 مسافرت مقدمات تا است کرده مسافرت لندن به خارجه وزير داد توضيح کرزن
. هستند ايران شاه ورود منتظر مشتاقانه هم آنان گفت و کند فراهم را شاه احمد

 منعقد ايران و انگلستان دولتين بين اخيراً  که کرد اشاره ١٩١٩ دقراردا به کرزن
ً  نه« مزبور قرارداد گفت و است شده ً  بلکه صورتا  در و نيست ای تازه چيز معنا

 اولين که است زمانی از آن شروع داشته، جريان اخير سال بيست و صد ظرف
 ايران روابط به کرزن» .گشت مأمور ايران سواحل به انگليس نماينده و ايلچی

 رشته من نظر به« گفت سپس و کرد اشاره بلژيک و فرانسه امريکا، روسيه، با
 محکم سايرين از است ساخته متحد ما ميهمان مملکت با را ما مملکت که هايی

 خليج در انگلستان نفوذ که است قرن يک از متجاوز است، بوده تر نزديک و تر
 ». تهداش تفوق و غلبه نفوذها ساير بر فارس
 پای هرجا به آنها بود، ها آلمان عمليات مرکز ايران جنگ، آغاز در گفت کرزن

 از جنگ، مراحل نخستين در ها ترک انداختند، راه به ای فتنه و دسيسه گذاشتند
 وضعيات« که اين ديگر. کشانيدند ايران به را جنگ و کردند عبور سرحدات

 اخيراً  بود، حکمفرما کامل رجم و هرج اوقات بعضی و آرام غير مملکت داخلی
 آرامش و نظم هم هنوز و داشته جريان ايران شمال سمت در بالشويکی عمليات

 از ايران که اين« وصف اين با» .نيافته رهايی بالشويزم مخاطره از مملکت آن
 وی ملّی حيات و مصون تخطيات از وی اراضی فارغ، ها بالشويک تهاجم
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 موفقيت و مملکت آن در انگليس قوای ورحض آن عمده علت مانده، محفوظ
 و هلهله و شور ميان در اظهارات اين» .باشد می النهرين بين در ما پيشرفت

 .شد بيان حضار ممتد زدنهای کف
 روسيه البته روسيه، کمک با ايران غربی شمال نجات حال عين در داد ادامه او

 بالشويزم خطر از ايران کرد، اميدواری ابراز سپس است، شده ممکن تزاری،
 محفوظ برای ايران گشت معلوم شد، تمام جنگ وقتی گفت کرزن. يابد نجات
 بايد خويش، امنيت و نظم استقرار و داخلی ترقيات برای خود، داشتن نگاه

 بين از ديگر جنگ از قبل های موافقت او قول به. سازد فراهم جديدی وسائل
 بر بلکه...نبودم روس و انگلستان قرارداد جدّی طرفدار هرگز من و« بود، رفته

» .کردم می تنقيد نقاط ساير و پارلمان در شديداً  را قرارداد اين وقت همه عکس
 نيت حسن با ١٩٠٧ قرارداد که است باور اين بر وصف اين با داد ادامه کرزن
 از بعد تازه کرزن. شد ايرانيان بين در خشم بروز باعث ليکن گشت، منعقد
 می انقالب از بعد روسيه توسط ١٩٠٧ قرارداد الغای اعالم از که سال دو حدود

 نظر فقط و...نمايم می تصّور مرده را مزبور معاهده اکنون من«: گفت گذشت،
 دارای وی با ما که نداشته وجود دولتی روسيه در هاست مدت که اين بر

 آوريم، عمل به مذاکرات معاهده اين الغاء به راجع ايم نتوانسته باشيم مناسباتی
 و باشد موافق آن با نيز ها روس عقيده کنم می تصّور که من عقيده حسب بر اما
 اظهار توانم می نيز آنها طرف از گويم می خود زبان از که چنان حقيقت در

 هيچ و حال هر در و پنداشت شده محو کلی به توان می را مزبور معاهده نمايم
 ».گردد تجديد انگلستان ولتد طرف از آن نظاير که کنم نمی تصّور گاه

 وثوق يعنی ايران کنونی الوزرای رئيس قبل ماه سه و سال يک گفت کرزن
: اوست ميهمان همين او دولت اعضای از يکی که گرفت دست به را قدرت

 اقامت فارس خليج در متمادی های سال که را کاکس پرسی سر ما بعد اندکی«
 به خود) ١١۴(گی نماينده سمت به تاس بوده العاده فوق نفوذ دارای و داشته
 دوستانه روابط زودی به و رفت طهران به اليه معزی داشتيم، اعزام ايران

 مابين جديدی قرارداد يک انعقاد برای تمايالتی نمود مالحظه نموده برقرار
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» .شدند مذاکره داخل ايران با مقصود بدين است موجود انگلستان و ايران دولتين
 »ايران ملّت علنی طرفدار« گفت و دانست ايران صميمی تدوس را خود کرزن

 جالب گذشته و بزرگ تاريخ دارای که دانم می مملکتی را ايران«: است بوده
 منافع تنها نه که مانده باقی که است اسالمی دولت چند از يکی و بوده توجهی
 آيا حال ناي با...نمايد می ايجاب را وی اقتدار و قوت آسيا منافع بلکه ما حياتی
 ما به خويش آتيه موقعيت تثبيت و استقرار آرزوی با ايران که نبود طبيعی

 »نمايد؟ مراجعه
 روسيه امپراتوی که گرديد منعقد شرايطی در قرارداد داد توضيح کرزن

» ً  شرايط اين در بود، اضمحالل حال در هم عثمانی بود، رفته بين از »موقتا
 از توانست می که بود فردی به منحصر ویق و بزرگ همسايه کبير بريطانيای«

 يک و هستيم سرحد هم ايران با ميل صدها مشرق سمت از جويد؛ استمداد وی
 بين در اکنون هم مغرب سمت از ايم، داشته تأمينيه قوای فارس خليج در قرن

 که ای ليره هر ازای در داد ادامه کرزن» .بود خواهيم همسايه وی با النهرين
 خرج ليره هزار ده اقالً  انگلستان دولت کرده، خرج ايران در خارجی دولت هر

 صلح به مقرون سعادتمند ايران يک وجود ما منافع که است واضح« پس نموده،
 طبيعی را انگلستان به ايران دولت مراجعه کرزن» .نمايد می ايجاب آرامشی و

 تهاجم از جلوگيری ايران نياز ترين مبرم و نخستين دليل همين به دانست،
 که مقتدری دولت روی اين از و است آرامش و ثبات و نظم استقرار و خارجی

 همه من«: گفت وی. دارد قرار اولويت در سازد، برآورده را مهم اين بتواند
 الشکل متحد قوای دارای خود از بايد ايران که بودهام عقيده اين طرفدار وقت

 نه المللی؛ بين رقابت که ديگر نظامی غير و نظامی مختلفه قوای و باشد واحدی
 ».برود ميان از بوده آنها نمو و رشد عامل مملکتی مصالح
 مستشاران به منظور اين برای و است داخلی منظم ادارات ايران نياز دومين
 اين اگر. است ايران ماليه به دادن سامان معضل سومين. است نيازمند مجرب

 و تمول باعث داخلی منابع و شد دخواه افزوده داخلی عايدات گيرد صورت مهم
 که است ونقل حمل بحث موضوع چهارمين. گرديد خواهد کشور اين سعادت
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 اين در اروپا ممالک های خارجه وزارت که آن جای به« دارد ضرورت
 طهران خارجه های خانه وزارت است مناسب آورند عمل به مذاکرات خصوص

 توسعه و ترقی ايران، منابع تزييد» .نمايند گفتگو خصوص اين در لندن و
 صلح قرين ايران اگر که است موضوعاتی ديگر از مباحث اين نظاير و تجارت

 جهت بزرگی ميدان کشور اين برای و يافت خواهد رونق باشد، آسايش و
 ١٩١٩ قرارداد انعقاد مقدمه همه اينها کرزن ديد به. شد خواهد ايجاد تجارت

 و استقالل شمردن محترم برای خود سابقه تعهدات تکرار با«: گفت کرزن. بود
ً  من. کرديم شروع را قرارداد انعقاد طرزی موکدترين به ايران تماميت  شخصا
 زيرا کردم ذکر قرارداد در بيانی ترين قطعی به را مسئله اين به راجعه کلمات

 با توانيم می. نباشد باقی شبهه و شک گونه هيچ خصوص اين در خواستم می
 قرن ظرف در چه اگر که نمائيم خاطرنشان را مسئله اين رتمس و افتخار
 تماميت وقت همه لکن ايم، بوده جنگ حالت در ايران با اوقات ای پاره گذشته
 نکرده تصرف را وی خاک از ذرع يک گاه هيچ و شمرده محترم را وی ارضی

 اين استقالل که نمايد می ايجاب ايران و انگلستان منافع داد توضيح وی» [!]ايم
 مابين هندوستان سرحدات در فقط ايران که خواهيم نمی ما«: شود حفظ کشور 

 واقع دنيا صلح بنيان و شالوده ايران خواهيم می بلکه باشد، حايل ما دشمنان و ما
 در انگلستان اينکه و کرد اشاره پاريس صلح کنفرانس مسئله به کرزن» .گردد

 هم را مسئله اين اگر حتی و است نکرده قبول را ايران کفالت صلح کنفرانس
 لحظه يک برای حتی من«: کرد نمی قبول انگلستان هم باز نمودند، می پيشنهاد

 ».کرديد می درخواستی چنين انگلستان اهالی شما که کنم نمی باور
 می دارد، وجود قرارداد عليه هايی مخالفت داند می وصف اين با داد ادامه او

 تحت را ايران نوعی به قرارداد اين با نگلستانا کنند می فکر ای عده داند
 من نظر به مملکت يک دادن قرار الحمايه تحت«: دهد می قرار خود الحمايه
 و گردد دار عهده را انحصاری مسئوليت طرف يک اينکه از است عبارت
 از عالئمی و آثار هيچ لکن شود، محدود ديگر طرف حاکميت يا استقالل حقوق

 الحمايه تحت انديشه با دليل اين به انگلستان» .ندارد وجود ردادقرا در مسئله اين
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 بريتانيا دولت بر فراوانی مالی بار موضوع اين که کرد می مخالفت ايران بودن
 های کمک قدری به بايد انگلستان شد می محقق قضيه اين اگر. نمود می تحميل
 تحمل قابل غير کشور اين بودجه برای درازمدت در که داد می ادامه را مالی
 نبوده موافق کسی ايران کردن الحمايه تحت انديشه با او نظر به پس شد، می

 ارسال ملل اتفاق مجمع به شدن نهايی از بعد را قرارداد گفت کرزن. است
 به و شمارد می محترم را ايران استقالل و ارضی تماميت انگلستان کرد، خواهد

 دست حکومت يک و کند مربوط هند به را ايران نيست آن صدد در وجه هيچ
 نظر از ايران به کمک هدف بلکه آورد، کار روی آن در انگليسی نشانده

 .دهد ادامه خود موجوديت به بتواند کشور اين تا است مستشاران
 برای ايران دعاوی پيگيری اوالً : است ضميمه دو شامل قرارداد گفت کرزن
 آمده وارد وی به ديگر ينمتخاصم طرف از که« جنگ مادی خسارات جبران

ً  و ،»است . است دولتين توافق مورد که نقاطی در ايران سرحدات اصالح ثانيا
 را فوق دعاوی که باشند مايل پاريس در ايران نمايندگان گاه هر« تر مهم اين از
» .کرد خواهيم مساعدت آنها با شعف نهايت با نمايند مطرح پاريس کنفرانس در
 انگليس و ايران جانبه دو منافع حيث از فقط اردادقر ساخت خاطرنشان وی

 در که حوادثی و آتيه اوضاع پيشگويی مقام در گاه هر« بلکه نيست اهميت حائز
 هرج و انقالب عصر اين در من نظر به آيم، بر پيوست خواهد وقوع به استقبال

 همنتظر غير حوادث و انقالبات آسيا که نيست اين از تر محقق چيز هيچ مرج و
 و صلح است توانسته جنگ آيا که کرد ترديد ابراز کرزن» .دارد پيش در

 آن و ندارد ترديدی نکته يک در اما خير، يا آورد ارمغان به اروپا در را آرامش
 ديگر مسئله اند، شده مضمحل روسيه و عثمانی بزرگ امپراتوری دو که اين
 آشوب عناصر« مسئله اين. است »اخير ماه چند ظرف در بالشويزم ظهور«

 اين که زمانی تا کنيم يقين و باشيم مطمئن بايستی و نموده پديدار را جديدی طلب
 به آسيا مختلفه قطعات در وسيعه تبليغات هستند، حيات و قدرت دارای گروه
 خطرهای با جنگ مخاطرات از بعد ما شايد جهت بدين. آورد خواهند عمل

 ».باشيم مواجه آتيه در تری بزرگ
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 قلب در که نيست اين از بدتر چيز هيچ باشد، درست پيشگويی ناي اگر
 هرج آشيانه و فساد مرکز فرسودگی، سبب به که باشد مملکتی يک« خاورميانه

 تمام« شود، مشاهده سستی و ضعف ايران در اگر کرزن نظر به» .گردد مرج و
 تقاللاس حفظ بر ديگر بار خود سخنرانی خاتمه در او» .شد خواهد متالشی آسيا

 قرارداد گفت هم باز دانست، قرارداد اجرای الزم شرط را آن و کرد تأکيد ايران
. اند نموده امضا را آن اختيار و آزادی با طرفين و است نشده تحميل ايران به

 که اين آورد، ميان به سخن کشور دو مناسبات قرن يک از هم الدوله نصرت
 اين در و آيد نايل سعادت و آزادی و یترق به تا کرده مساعدت ايران به بريتانيا
 الدوله نصرت. است داده نشان توجه خور در »استقامتی و قدم ثبات« زمينه
 با اينک و نبوده مساعد روابط بسط برای شرايط گاه هيچ وصف اين با داد ادامه
 حقيقت اين صحنه، از روسيه خروج يعنی موانع، رفع و جهانی اوضاع تغيير

 طرز به را البين ذات دوستی است قادر منافع اشتراک طفق« که شده روشن
 حقوق طرفين که است اين ناپذير تزلزل مودّت اساس و دارد مستقر محکمتری

 بين های رقابت ساخت خاطرنشان الدوله نصرت» .شمارند محترم را يکديگر
 قدرت شود، نهاده پا زير ايران طرفی بی شد باعث جنگ مد و جزر و المللی
 و يغما داده قرار خود کارانه قساوت تاختوتاز مورد را ايران بالد« گبزر های

 هجوم ما مملکت بر مرتبه يک همگی مسريه امراض غال، و قحط غارت،
 امضا را ١٩١٩ اوت نهم قرارداد باالخره ايران شد باعث شرايط اين» .نمودند
 گفت او اتمهخ در. است شده منعقد ايران استقالل تضمين با که قراردادی نمايد،

 جلسه انعقاد محض به نيست، اضافی مباحث به نيازی ديگر کرزن توضيحات با
 در ايران نمايندگان و فرستاد خواهند آنجا به را قرارداد ملل اتفاق مجمع

 )١١۵(داشت خواهند بيان را ايران حقه دعاوی پاريس صلح کنفرانس
 و دادند هم دست به دست املعو کليه واقع به بود، فايده بی ها استدالل اين تمام

 به اصالً  بود کرده بينی پيش هند حکومت که طور همان قرارداد شدند باعث
 را خود بخت کودتا يک تمهيد با که بود هند حکومت نوبت آنگاه و درنيايد اجرا

 ايران به نسبت بريتانيا تعهدات از قرارداد اين با خواست می کرزن. بيازمايد
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 ثبات مستلزم قرارداد اجرای و تعهدات از کاستن که بود ناي مسئله اما بکاهد،
 قابلی نظامی نيروی هم ايران شد؛ می تأمين نظامی نيروی با هم ثبات بود،

 ديگر نکته. بود محال به تعليق قرارداد اجرای ثبات تأمين هنگام تا پس نداشت،
 رکزی،م آسيای و قفقاز حوادث در انگلستان های دخالت دليل به که بود اين

 اين نخستين. داد نشان واکنش شديداً  ١٩١٩ قرارداد عليه روسيه جديد دولت
 هم سياسی نمايندگان آن کنار در و بود ايران به نظامی نيروی اعزام ها واکنش
 نيروهای بايد وضع اين با. نگرديد آنها با گفتگو به حاضر وثوق که شدند اعزام

 نگرانی ابراز آن از هند حکومت که امری. ماندند می باقی ايران در انگليسی
 .کرد می

  
 قرارداد ايرانی مخالفين. ٩

 ً  و ايران در اعتراضات موج ،١٩١٩ قرارداد انعقاد از بعد روزی چند تقريبا
 تماميت قرارداد اين با انگلستان شد می گفته سو هر از. برخاست انگلستان

. است کرده نقض را کشور سياسی استقالل و نهاده پا زير را ايران ارضی
 کرد دعوت را خوشنام رجال از تن دوازده ها، مخالفت اين به واکنش در وثوق

 وثوق جلسه اين در. روند مالقاتش به سليمانيه در واقع اش ييالقی منزل در تا
 در پيشامدها مقابل در را خود بودن مجبور نهاده ميان به را موضوع آنها با«

 شده تمام کار مقابل در را خود حاضرين اما مينمايد، بيان قرارداد اين عقد
 در صريح که صحبتی کسی اند داشته که مالحظه هر به و ميکنند تصّور

 گفته واسطه به را خويش نگرانی و نارضايی همه اما نميدارد، باشد مخالفت
 هم به نتيجه بی مجلس نموده حالی مطّول سکوتهای يا و مختصر های

 مسائل افق در که بود طوفانی مقدمه ،»مطّول یسکوتها« اين) ١١۶(».ميخورد
 .شد می ديده ايران سياسی
 از ديگر يکی اما بود، مدرس حسن سيد قرارداد با مخالفت اصلی محور

 صادق ميرزا: بود نفره پنج گروه يک ١٩١٩ قرارداد با مخالفت محورهای
 خان اسماعيل ميرزا السلطنه، محتشم حسنخان ميرزا تبريزی، مستشارالدوله
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) ١١٧(بوشهری التجار معين دمحم آقا و) صبا( تبريزی مختارالملک الدوله، ممتاز
 خان حسين مشيرالدوله، خان حسن الضرب، امين حسين با همراه التجار معين

 امام حاج و بهبهانی دمحم سيد مير الدوله، عين ميرزا عبدالمجيد الملک، مؤتمن
 که گفتند وثوق با مالقات ضمن ناناي. رفتند قلهک در وثوق نزد به خوئی جمعه

 را قرارداد انگليس تقاضای به و تمايل بدون است گفته بنکدار تقی دمحم به او
 آنان. دهد تغيير را آن است حاضر وی متنفرند ملّت اگر و است نموده امضا
 اين انعقاد برای او داد پاسخ وثوق ندارند، تمايلی قرارداد اين به مردم گفتند

. ميزند هم به را آن نيست مايل ملّت اگر نگفته اما کشيده، زحمت ماه نه قرارداد
 حاضرين داد پاسخ وثوق کرد؟ بايد چه مردم مخالفت با پس پرسيدند حاضرين

. کردند مخالفت آنان اما بود، الزم قرارداد اين که نمايند متقاعد را مردم بايد
 که را قرارداد اما دهد، استفعا وزرايی رياست از خود شد حاضر حتی وثوق
 دولت) ١١٨(نرسيد جايی به کار ليکن کند؛ حفظ است ايران نفع به ميکرد ادعا
 که اين جمله از کند، ساکت نحوی به را مخالفين از کدام هر برآمد صدد در

 بود قرار اين از ماجرا: يافت حلی راه بوشهری التجار معين کردن ساکت برای
 که بود کرده کشور وارد »تفنگ هزار چندين« قمری ١٣٢١ سال به او که

 او که اين برای دولت اينک. نمود توقيف قاچاق محموله عنوان به را آن دولت
 امام مورد در. پرداخت او به را شده مصادره های سالح وجه نمايد، ساکت را

 هزار پنجاه و يکصد مبلغ جنگ هنگام به که کرد شکايت او هم خوئی جمعه
 اين است؛ شده وارد خسارت امالکش به عثمانی و روس حمالت دليل به تومان
 ادعا خسارت اين پرداخت تر پيش دولت اينکه با. بود واقع آذربايجان در امالک

 اما نشود، دريافت ماليات او امالک از که بود پذيرفته فقط و کرده رد را شده
 با تمخالف جريان در او نمودن ساکت برای که داشت وجود اميدواری اين اينک

 از الضرب امين حسين حاج. نمايند پرداخت وی به هم مبلغی ١٩١٩ قرارداد
 تومان هزار پنجاه و هفتصد شاه مظفرالدين کرد ادعا هم قرارداد مخالفين ديگر

 که بود جريان در مذاکراتی هم زمينه اين در. است نداده بازپس و گرفته او از
 ماژور لشکرکشی بابت تومان هزار يکصد نيز. بپردازند وی به را پول اين
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 بودند، گرفته نظر در کاشی خان ماشاهللا سرکوب برای زاهدی خان هللا فضل
 غيره، و طالآالت و جواهر و اموال تومان هزار صد چند که صورتی در«

 که است بوده اين بر قرار محرمانه بود شايع» .بودند خورده ماژور و دولت
 او خود به تومان هزار شش و بدهد تومانی صدهزار خرج صورت يک ماژور

 چپاول خيلی او که چه« ندادند او به را تومان هزار شش اين عمالً  اما. بپردازند
 دولت از که پولی) ١١٩(».نمود کاشان مردم و خان ماشاءهللا اموال از سرقت و

 گروهی و عده اين به بودند، کرده دريافت مخالفين کردن ساکت برای انگلستان
 .پرداختند ای کمره دمحم سيد ملهج از ديگر

 قرارداد پابرجای مخالفين از يکی خرقانی اسدهللا سيد منزل در که ای جلسه در
 هفت گروه رفتن از خرقانی داشت، شرکت آن در هم مؤيد امير و شد تشکيل
 الدوله وثوق« را افراد اين باالخره گفت و کرد انتقاد وثوق نزد به نفری

 سخن قرارداد عليه خيلی شاه مسجد در ديشب گفت او» .دمينماي مجاب ديپلمات،
 ادامه خود اعتراض به و بمانند تا آمدهاند منزلش به ای عده بعد روز و گفته

 رد جواب کند؛ تأمين را دهندگان پيشنهاد معاش نميتوانسته چون وی اما دهند،
 )١٢٠(است داده
 صمصام و لدولهسعدا تنکابنی، سپهساالر ١٩١٩ قرارداد عليه مبارزه در

 بخواهد او اگر دادند پيام مدرس به آنان. پيوستند معترضين جمع به هم السلطنه
 زمينه اين در. بياورد را خود جمعيت هم مدرس خواستند و ميروند بهارستان به

 با قرارداد پابرجای مخالفين از طهرانی حسين شيخ شدند، جويا را کمرهای نظر
 سپهدار دسته و دار يعنی آنها، سر پشت فتنر ميگفت و بود مخالف امر اين

 :گفت کمرهای. است بدنامی اسباب تنکابنی؛
 دشمن ليکن] هستند[ علم بی و جاهل اغلب طهران اهالی چه اگر ميدانيد البته«
 اين با حاال و] است[ پرزور و عالم خيلی باشد دولت و انگليس که ما خصم] و[

 کرد مالحظه بايد عامه تعقل برای] ولقب[ قابل غير حرفهای و بلشويکی نغمات
 تجمع برای از بتوانيد و بتوانند رسميت برای قابل و کثير عده به جمعيتی اگر که
 يک الی روز يک فقط و خودش خرج به کس هر پلو، و آش بدون بهارستان در
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ً  را معاهده از تنفر فقط نزاکت، با و سادگی عنوان به روز شبانه  اظهار رسما
 يا اجرا به توجه بدون و دولت با طرفيت بدون و انگليس با ضديت نبدو داريد،

 ماها اينکه اظهار و دولت اوامر به اطاعت کمال اظهار با معاهده، اجرای عدم
 ً  و ميشويم متفرق زودی به خودمان و مينماييم را معاهده از تنفر اظهار عموما
 خودتان يتجمع بين از که باشيد هم ومواظب خودمان سرکارهای ميرويم

 که شما مثل افرادی شما دشمن شما بين در همچنين و نباشند جاهل اشخاص
 با طرفيت يا انگليس با ضديت که ها حرف بعضی که باشد داده آنها به دستور
 بتوانيد جلوگيری و نشود بلند ديگر زمزمههای بعضی نکرده خدای يا باشد دولت
 سعدالدوله و صمصام و سپهساالر .ندارد عيب نيفتد، دولت دست بهانه که بکنيد

 هم من باشد قسم اين اگر و نميکند تفاوت عقب، چه بهارستان، در بروند جلو چه
 )١٢١(».ندارم عقيده من باشد، اين از غير اگر و ميآيم
 می بود، تشنه وثوق خون به که ای کمره. مخالفين بين پول توزيع تبعات بود اين

ً  نبايد گفت می نيز شود، او جهمتو حمله تيز نوک نيست الزم گفت  عليه صريحا
 ضديت نه و باشد قرارداد مخالفت به بايد فقط تظاهرات شود، داده شعار انگليس

. داشت ديدگاه اين خالف نظری مدرس وصف اين با. انگلستان و وثوق دولت با
 اينکه يا شود، برداشته معاهده تا ماند آنجا در بايد که بود باور اين بر مدرس

 راه اين دو هر کمرهای. گردد ملی شورای مجلس تصويب به موکول آن رایاج
 زودی اين به« قرارداد که بود باور اين بر او. نمود ارزيابی غلط را ها حل

 و هرج يا دولت غلبه به منجر که سخت های خونريزی به مگر گردد، برنمی
 فراهم ماها از ار عامه تنفر اسباب هم آن که ،]شد خواهد[ بلشويکی اسم به مرج

 را ما عامه و کسبه فقرا، نکشد، را ماها دولت، دست به انگليس اگر که بياورند
 های خانه چاپيدن و مرج و هرج اين و ها بلشويک بودند اينها بگويند که بکشند

 کند قبول دولت هم اگر کمرهای نظر به» .بلشويکی است آنها های دکان و فقرا
 مجلس نمايندگان شايد گردد، ملی شورای مجلس تصويب به موکول قرارداد که
 وقت آن و نمايند تصويب اکثريت با را قرارداد وکال که شوند چيده ای گونه به

 )١٢٢(شد خواهد بدتر وضع
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 ضد های دمکرات قرارداد مخالفين مهمترين از يکی ايران داخل در واقع در
 و شخصی های هانگيز اينان ميشدند، جمع کمرهای اطراف که بودند تشکيلی
 بيشتر هم مخالفتشان و دادند می ترجيح ايران ملی مصالح بر را خود گروهی

 حسن سيد طيف سوی آن در. داشت وثوق با شخصی های کينه بوی و رنگ
 و. کرد می مخالفت قرارداد با ملی و دينی موضعی از که داشت قرار مدرس

 در. بود يزدی فرخی به متخلص يزدی الشعرای تاج دمحم ميرزا آقا هم سوم ضلع
 اکثر و داشت وجود هم ديگر سياسی های بندی جناح اقسام و انواع بين اين

 خود خاص موضعی کدام هر البته و کردند می مخالفت قرارداد با کشور رجال
 و ميکرد تجارت پيشتر فرخی. داشت تمايز و تفاوت هم با هم ها انگيزه و داشتند

 و نگاری روزنامه بعد به آن از و پيوست ينمهاجر گروه به مهاجرت دوره در
 مخالفان جاترين بر پا از يکی وصف اين با. ساخت خود پيشه را شاعری
 از يکی عنوان به دوم دوره در که مدرس. بود مدرس حسن سيد قرارداد
 و زمان آن در چه بود، شده انتخاب مجلس مصوبات بر نظارت هيئت اعضای

 قرار سياسی گيری تصميم ضابطه را یشخص خصومت بعدی، ادوار در چه
 در او. نکرد خارج انصاف دايره از پا آيد برمی تاريخ از که گونه آن و نداد

 می دعوت بردباری و صبوری به را نمايندگان شکلی، ترين ماليم به دوم مجلس
 مبدل آشتی به را کدورت شوند، نيروها تفرقه از مانع خواست می آنان از کرد،

 او. ندهند ترجيح کشور مصالح بر را حزبی و شخصی های تخصوم و سازند
 او برخورد نوع موارد اين از يکی بود، زدنی مثال موردی زمينه اين در خود

 نکرد، متهم رشوه دريافت به را وثوق گاه هيچ مدرس. بود ١٩١٩ قرارداد با
 می گفته مخالفينش سوی از معموالً  که نساخت هايی اتهام به متهم را وی هرگز

 اظهار يا و کرد می تکذيب را آنها يا دست، اين از اتهاماتی برابر در هميشه شد،
 را خود فرد به منحصر گيری موضع چون مدرس. ندارد اطالعی که نمود می

 .بود هم ای کمره دسته و دار مثل هايی گروه بغض مورد داشت،
 ميتاه به کسی کمتر که بود سياسی کلمه، واقعی معنای به مردی مدرس

 ملی منافع شرايطی هر در خواست می او. کرد می حاصل وقوف مواضعش
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 طور به و شود ايران در بيگانه های تجاوزگری مانع دارد، پاس را کشور
 را ميهن ارضی تماميت و ملی حاکميت استقالل، شرايطی هر تحت خالصه

 دوم هدور همان از روحانيت، کسوت در بود بين واقع سياستمداری او. دارد پاس
 مصوبات بر نظارت برای اول طراز مجتهدين از يکی عنوان به که مشروطه

 برای که گرفت پيش در راهی شد برگزيده شرع با آن مغايرت عدم و مجلس
 اولويت نيروها وحدت او برای. نبود فهم قابل کار اندر دست رجال از خيلی

 اتحاد به و يدد می مردم آسايش مخل را حزبی و گروهی های بازی بود، نخست
 بحث او نشد ديده هرگز. داشت باور مشروطيت آرمان به وفادار نيروهای کليه

 با را کسی هرگز گويد، پاسخ متعارف غير ابزارهايی با را ملی منافع و سياسی
 بر کلی طور به و نساخت خارج عرصه از کردن بايکوت و انگ و تهمت
 .کرد می تأکيد کشور ملی وحدت آرمان

 به کشور طرفی بی نقض ايام در و سوم مجلس از بعد مرج و هرج دوره در
 ها دستگی چند مخرب تأثيرات ميزان از او اندازه به کسی کمتر متفقين، دست

 السلطنه نظام موقت دولت بساط وقتی. داشت آگاهی کشور استقالل آثار محو در
 از بعد. رفت استانبول به هم مدرس شدند، پراکنده همه و ريخت هم به مافی
 را ثابت دولتی تا کرد فراوانی تالش و بازگشت کشور به استانبول از جنگ
 او چگونه که بودند زده شگفت رجال از بسياری زمان اين در. آورد کار روی

 مردی او شد گفته که طور همان اما کند؛ حمايت وثوق از است حاضر
 به را کشور اقتصادی و اجتماعی و سياسی وضعيت بحران و بود سياستمدار

 باز حسابی او روی بتوان که سياسی رجلی ايام آن در. کرد می درک خوبی
 هم دو هر که داشت وجود کشور در قدرتمند جناح دو. شد می ديده کمتر کرد،
 گری آشوب که ضدتشکيلی های دمکرات گروه: داشتند دمکرات حزب در ريشه

 که تشکيلی های دمکرات وهگر و بودند داده قرار کار سرلوحه را آفرينی بلوا و
 دو هر به و کرده انشعاب هم ای عده گروه دو اين از داشتند، متعادل موضعی

 ايران قطعی اضمحالل به بايد يا تاريخی شرايط آن در. بودند زده پا پشت جناح
 زدن دامن از بهتر راهی کشور نابودی برای. آن بقای به يا و شد می داده رأی
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 و قحطی وحشتناک های سال گذشت از بعد کشور اما ،نداشت وجود ها تنش بر
 کشور استقالل بود اگرقرار. داشت نياز آرامش به انسانی نفوس عام قتل و جنگ

 .شد می گرفته پيش در معقوالنه راهی بايد بماند محفوظ
 در ديد، می ثبات با دولتی استقرار را حل راه يگانه معضالت، حل برای مدرس

 عمل مقام در سازد؟ برآورده را مهم اين توانست می وثوق جز کسی چه ايام آن
 را مجازات کميته آدمکش دسته و دار وثوق است، نکرده اشتباه او شد معلوم هم

 و ساخت مهار را ها راهزنی و ها ناامنی از بسياری آويخت، مکافات بهدار
 اماتاقد اين از هم کسروی احمد سيد. است برخوردار الزم اقتدار از داد نشان
 .نمود می تمجيد را او و کرد می حمايت وثوق
 ترين برجسته حال عين در و وزرايی رياست طرفدار ترين خوشنام گفتيم

 مثل ديگری خوشنام رجال بود، مدرس حسن سيد وثوق، ١٩١٩ قرارداد مخالف
 از نجات برای ايران که بود باور اين بر هم بهار. بودند همسو مدرس با هم بهار
 جانبه همه سقوط مانع که دولتی است، نيازمند قدرتمند دولتی به هتجزي خطر
 .شود کشور
 مهم ترديد بدون اما. بود وثوق دولت همان هم مقطع اين در او نظر مورد دولت
 فقط کشور انديش خير رجال از بسياری مثل که بود مدرس وثوق، حامی ترين
 ناطقی مدرس. وردآ روی او از حمايت به حتمی سقوط از کشور نجات برای
 مشهور بسيار او های خطابه داشت، نفوذ مردم های توده بين که بود دست زبر

. اشراف و اعيان به تا شود نزديک مردم های توده به داد می ترجيح او بودند،
 نمی تالش مقام و مال به رسيدن و خودش برای که دمکرات بود مردی مدرس
 نفسی به اعتماد از مدرس. شد می يافت کسی کمتر در که ای خصيصه نمود،

 بر آشکارا را خود سخن و هراسيد نمی چيزی از بود، برخوردار زايدالوصف
 ايرانی محققين از برخی که است هايی ويژگی اينها. ساخت می جاری زبان

 )١٢٣(اند نهاده صحه آن بر هم کشور خارج
 تعجيل اش سياسی اهداف به رسيدن برای بود، »بين واقع« سياستمداری مدرس

 تصميم بزنگاه سر درست که شد می باعث او بينی واقع. داشت نمی روا
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 خارجی سفارت هيچ با اش زمانه اهل خالف بر مدرس. کند اتخاذ معقوالنه
 مردم های توده بين را او امر همين و کرد نمی اعتماد خارجی به نبود، مرتبط

 مدرس که ردندک می اشاره واقعيت اين به هم ها خارجی. ساخت محبوب
 که است مردی مدرس نوشت لورين پرسی سر. است) ١٢۴(»مردم سخنگوی«
 اين. باشد می دمکراسی و مشروطيت نمايندگان از و کند می حمايت اعتدال از

 اين از يکی. آمد نمی خوش را نگر سطحی روشنفکران از بسياری او خصيصه
 بر پا از يکی فرخی ينهم که شد يادآور بايد اما) ١٢۵(بود، يزدی فرخی شعرا

 هر بود، همسو مدرس با زمينه اين در و بود کشور در قرارداد مخالفين ترين جا
 می چيره سياسی تعقل بر گاه شاعرانه احساسات. کرد می تفاوت ها انگيزه چند
) ١٢۶(عشقی ميرزاده مثل آوازه بلند و خوشنام مردی حتی که ای گونه به شد
 می تندروان با هميشه که عارف)  ١٢٧(تداش می روا طعن مدرس به هم

 به بعد عشقی. داشت نمی دور به خود سخنان نيش از را مدرس البته جوشيد
 اما رسيد قتل به راه اين در و داد نشان همنوايی مدرس با و برد پی خود اشتباه

 مرگ سرنوشتش و کرد حمايت رضاخان از عارف ليکن. گرديد قلوب محبوب
 .ودب گمنامی و غربت در

 دمحم سيد مثل کسانی از بود مرتبط آنان با فرخی که گروهی مدرس، برخالف
 طهرانی، حسين شيخ قزوينی، علی دمحم شيخ فروش، گيوه حسين شيخ ای، کمره
 عضو زمانی که گرديد می تشکيل ديگر اشخاص ای عده و نامی عبدالغنی سيد

 و او که بود باور اين رب کمرهای دمحم سيد اينان ميان در. بودند ضدتشکيلی گروه
ً « را خود نبايد يارانش  نظر به. کنند »مدرس با عمل عامله عضو و داخل رسما

ً  مدرس اگر« کمرهای  همراه ما آخر تا شد عمومی افکار تابع و حرکت صحيحا
 در را الزم هوشياری مدرس دانست می ای کمره) ١٢٨(»...بود خواهيم جدّی و

 و سياسی های جريان تواند می خوبی به و داراست، سياسی گيری تصميم امر
 منافع او سياسی عمل معيار اينکه تر مهم. دهد تشخيص هم از را آنها منويات

 از که مدرسی همين دليل همين به. وثوق با کودکانه ضديت نه و بود کشور ملّی
 است اين نکته اما شد؛ ميدان وارد آن عليه بود، کرده حمايت وثوق کابينه تشکيل
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 مرتبط جهانی مافيای با که ديگری های گروه و رفت می را خود راه وی که
 از گروهی سازند، جدا او از را خود راه شده نحو هر به خواستند می بودند،

 می جای طيف اين در ضدتشکيلی های دمکرات رهبران و اعضا ترين افراطی
. باشد دهش تشکيل فرخی خانه در قرارداد عليه تجمعات نخستين شايد. گرفتند
 منزل در قرارداد عليه تجمعات نخستين ١٢٩٨ شهريور با مطابق ١٣٣٧ ذيقعده
 و امريکا های سفارتخانه که بود باور اين بر فرخی. گرفت شکل يزدی فرخی
 در خواست اگر و کرد خواهند همراهی مردم با هم بلژيک و ايتاليا و فرانسه

 باالخره. نمود نخواهند ايجاد یممانعت کند، تحصن آنان، های سفارتخانه از يکی
 مثل ديگر ای عده با همراه را او دولت، با ضديت به مردم تحريک دليل به هم

 .ساختند رها مدتی از بعد را دومی اين البته و کردند دستگير کمرهای
 نواب خان عباسقلی ای، کمره گفته به نبود، کم مدرس امثال مخالف مواضع

 و نوشت او به نامهای مجازات کميته ماجرای از دبع نواب؛ خان حسينقلی برادر
 کرده را او با مالقات تقاضای کاکس يعنی انگلستان وقت سفير که داد توضيح

 با او ويژه به داشت، مستمر ارتباطی کمرهای ياران حلقه با نواب) ١٢٩(است
 که داريم ياد به و گفتهايم سخن او مورد در تر پيش ما که تبريزی حسن شيخ
 روابطی بود، بريتانيا ساالر سرمايه محافل با آواز هم و براون ادوارد اردستي

 بريتانيا جديد سفير نورمن که ميکرد نقل او قول از حسن شيخ. داشت صميمانه
 تلگرافی او نواب قول به. الطبع ماليم است مردی است، آمده کاکس جای به که
 گفته نواب کند؟ حمايت او از يا براندازد را وثوق آيا که بود کرده ارسال لندن به

 انداختن راه دارد؛ ادامه وثوق ابقای برای »الشخورها تجمع« تهران در بود
 طبقات اندازی راه نيز و »خواهيم می را الدوله وثوق که« شاه مسجد پلو ديگ

 ادامه کماکان وثوق از تجار های حمايت سوی آن از و جامعه محروم
 )١٣٠(دارد

 تهران کميته دسته از هم را خود بايد يارانش و او که بود رباو اين بر کمرهای
 بهبهانی و مدرس خوئی، دست آلت کنند تالش هم و کشند کنار دمکرات حزب
 جدا مدرس از تنها نه را خود راه ای کمره بهتر عبارت به) ١٣١(نگيرند قرار
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 و خوئی جمعه امام با بلکه يافت، نشر و حشر نواب خان عباسقلی امثال با و کرد
 دسته سه کلی طور به وصف اين با. نداشت خوبی رابطه بهبهانی دمحم سيد مير
 خوئی جمعه امام و مدرس گروه نخست: بودند کرده آرائی صف قرارداد عليه

 دمکرات از گروهی دوم. بود همراه آنان با نيز بهبهانی دمحم سيد مير البته که
 سردار سوی آن از. ای کمره دمحم سيد تشکيلی ضد گروه سوم و تشکيلی های
 کمرهای از هم اينان. بود برانگيخته قرارداد عليه را عدهای بختياری افخم

 بعد فهميد، را آنها مقصد بايد اوالً  گفتم من« کند، حمايشتان کردند درخواست
 را آنها عمل نقشه من تا نمايند رفتار آنها بدهم دستور من هرچه که بگذارند قرار

 )١٣٢(».بگويم
 آواز هم رشتی خان کريم ميرزا با قرارداد عليه اعتراض ماجرای در ای کمره

 قرارداد عليه اعتراض ماجرای در برادرانش و رشتی خان کريم ميرزا. بود
 به داد تشکيل منزلش در که ای جلسه در بار يک خان کريم حتی بودند، فعال

 راحت مرتبه يک دولت گرفته، را ما همه که آمده مخفی پليس« گفت شوخی
 را کمرهای که شوخی آورد، زبان بر شوخی با را سخن اين او) ١٣٣(».شود

 .بود شده آزاد پيش روز چند همين چون ترسانيد؛
 مطلب اين قرارداد، با ضديت در بود نوشته مطلبی کمرهای دمحم سيد سوی آن از
 به را مطلب اين فرخی اما دهد، تحويل ايپکيان به تا شد داده فرخی دست به

 بايد پس است چنين اگر گفت کمرهای. سازند منتشر تا داد جاويد حيات مدير
 زان و کنند چاپ نوشته جاويد حيات خود به خطاب او که را مطلبی همه از پيش
 کمرهای نوشته) ١٣۴(نمايند منتشر را ايپکيان برای شده ارسال مطلب پس

 و گرديده چاپ) ١٣۵(عدر روزنامه در که بود ای مقاله  نقد ايپکيان به خطاب
 .بود نموده حمايت ١٩١٩ قرارداد از آن در
 

 ميکرد، گيری موضع قرارداد عليه شدت به فارس استخر روزنامه فارس در
 شد، ها ضدتشکيلی فراوان شگفتی و تعجب باعث تهران در حتی موضع اين

 تاس دليل اين به فارس، استخر ضدانگليسی موضع که بودند باور اين بر اينان
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 بد را ها انگليسی اوضاع و دارد مساعد نظر گيری موضع اين با فرمانفرما که
 )١٣۶(است کرده ارزيابی
 وثوق قرارداد عليه شدت به که بود نشرياتی زمره در جاويد حيات روزنامه

 نشريه مدير جاويد حيات گرفتند، قرار پيگرد تحت مخالفين وقتی. ميکرد تالش
 سفارت ميگفت، ايران ستاره مدير صبا) ١٣٧(گرديد پنهان فرخی خانه در

 زمان اين در) ١٣٨(برود آنان نزد به است خواسته جاويد حيات از بريتانيا
 به شاه شخص که بود حالی در اين. بود تهران در بريتانيا مختار وزير کاکس

 يا و داد می تشخيص گونه اين را ايران مصلحت که اين دليل به يا دليلی، هر
 می حمايت انگلستان به تر بيش نزديکی سياست از بود، کرده دريافت پول اينکه
 افکار از پيروی در قاجار شاه احمد حتی«: آبادی دولت قول به کرد،

ً  و او سلطنت نيابت سال چند در ناصرالملک  خوردن برهم از بعد خصوصا
 و انگلستان به هم او مسافرت ميکند، بسيار توجه انگلستان به تزاری سلطنت

 )١٣٩(».است افزوده آنها به او توجه بر شنيده و ديده محيط آن در نچهآ
 ايران وارد انگليسی مستشاران هيئت قرارداد، امضای از بعد اندکی حال هر به

 مسئوليت و بود اسميت آرميتاژ سيدنی با مالی مستشاران هيئت رياست. شدند
 کلنل رسيد برخ ١٣٣۶ الثانی جمادی ٢٧ روز. ديکسون با نظامی مستشاران

 چون که بود آورده خود وصيتنامه در او. است کرده خودکشی اولی آق هللا فضل
 است قرار ها انگليسی که يافته اطالع چيزهايی از بوده، نظامی کميسيون منشی

 نميتوانند آن متحمل ناموسی و باشرافت هيچ« که مسائلی دهند، انجام ايران در
 را اسالميت و مليت نيستی اين] ی[جلو نمنميتوا من که جهت اين از بشوند،
 اولی آق خان هللا فضل کلنل) ١۴٠(».نمايم نيست را خود ناچارم بگيرم،

 )١۴١(بود بينش تقی برادرزاده
 رياست از حمايت وجود با که بود افرادی نخستين زمره در مدرس سوی آن از

 شخصی نگيزها او راه اين در خاست؛ پا به ١٩١٩ قرارداد عليه وثوق، وزرايی
 را خود خاص های انگيزه هم فرخی. ميانديشيد کشور ملّی مصالح به و نداشت
 ضدتشکيلی گروه از خود اقدامات پيشبرد برای که بود اين اشتباهش اما داشت،
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 را مدرس موقعيت که اين برای ای کمره دارودسته. آورد عمل به دعوت ها
 بهتر عبارت به. کردند می قلمداد فرخی با همسوی را خود کنند تضعيف

. شدند ميدان وارد افتاد، راه به قرارداد عليه جنبش که اين از بعد ها ضدتشکيلی
 وحدت و يکدستگی از ممانعت و بود نيروها تفرقه هميشه مثل هم اينان هدف
 تشکيلی ضد گروه مواضع از جدای قرارداد عليه مدرس گيری موضع. ملّی
 برای« آنان سوی از که بود طهرانی حسين يخش آقا ها ضدتشکيلی نماينده. بود

 .شد تعيين »کنترل از تنفر موضوع در مدرس به کمک
 دور به و طلبانه فرصت غايت به دوره اين در ضدتشکيلی گروه گيری موضع 

 از و اساس روی از کار به شروع مدرس اگر« ميگفتند آنان. بود صداقت از
 تزييد را خود تقويت هم ما ود،نم عاقل اشخاص افکار از تبعيت و عقل روی
 برای مدرس دعوت از بوشهری التجار معين حتی» .بکشيم کنار اال و نماييم

 اين به من« گفت اعتنايی بی با و نکرد استقبال قرارداد عليه جنبش در شرکت
 مدرس نامه است، الضرب امين التجار رئيس گفت او» .شوم نمی داخل کارها

 انتخاب مدرس با همکاری برای را تجار هيئت از نت سه او تا دهيد او به را
 )١۴٣(نمايد

 است دليل اين به وثوق با مدرس مخالفت ميکردند گمان بينان ظاهر از عدهای
 همه اين با حاال« شود، داده او به عدليه وزارت پست تا بوده منتظر که

 را عبدالعظيم حضرت و شاه مسجد بازی که الدوله وثوق از او طرفداری
 نموده مساعدت صرف الدوله وثوق از حاال نرسيد، خود مقصود به و آورددر

 که بود ١٩١٩ قرارداد دليل به مدرس بود، اين خالف حقيقت اما) ١۴۴(».است
 .درافتاد وثوق با
 آن با ضديت به آشکارا مدرس شد، علنی ١٩١٩ قرارداد وقتی وصف اين با

ً  برخاست،  در مدرس قول به نداشت، نايرا در موافقی چندان قرارداد اساسا
 کسانی اکثر تازه) ١۴۵(کردند می حمايت آن از تن هشتصد تنها ايران سراسر

 کسانی. گشتند می خود شخصی منافع دنبال به کردند حمايت قرارداد اين از که
ً  کردند حمايت قرارداد از که  و مجامع در تا بودند گرفته پول دولت از عمدتا
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 خاطر به نه که افرادی بودند بين اين در) ١۴۶(نندک تمجيد آن از روزنامهها
 برجسته نمونه نمودند، دفاع قرارداد آن از مصلحتی دليل به بلکه شخصی، منافع

 را ايران روزنامه برادرش با او زمان اين در. بود بهار الشعرای ملک افراد اين
 اميد که بود وثوق شخص از دفاع بهواقع قرارداد از بهار دفاع نمود، می منتشر
 بهار نگفت کس هيچ که است اين نکته. نمايد حفظ را خود دولت اقتدار داشت
 ديگر نگار روزنامه آنکه حال است، وثوق آدم يا مزد به قلم و مزدور مردی
 خطاب ها انگليسی آشکار و علنی مزدور وثوق، کن کارچاق را ضيا سيد يعنی
 و بودند يکسان قرارداد فينمخال نه که داد می نشان خود اين) ١۴٧(کردند می

 .موافقين نه و کردند می تعقيب واحدی انگيزه
 سفارت به که بود باور اين بر قرارداد، مخالفان ديگر از بهبهانی دمحم سيد مير

 ١٩١٩ قرارداد اجرای آنان که صورتی در دارند اظهار و نويسند نامه انگليس
 مجلس اين هرچه و هدد جلسه تشکيل ملی شورای مجلس تا سازند متوقف را

 نظر اين او. ساخت خواهند متوقف را خود اعتراضات هم آنها شود؛ عمل گفت
 اين بررسی اگر داد پاسخ ای کمره گذاشت، ميان در کمرهای با را خود

 عيبی اند، کرده انتخاب مردم را وکاليش که برسد مجلسی تصويب به موضوع
 علما) ١۴٨(».شده انتخاب يسانگل سرنيزه به وکاليش« که مجلسی نه ندارد؛
 اين به بايد مجلسی داشتند اظهار و نوشتند انگليس سفارت به را مضمون همين

 به که اين نه باشد، کرده انتخاب ملت را نمايندگانش که کند رسيدگی موضوع
 را مضمون همين) ١۴٩(کند کار ها انگليسی برای و ها انگليسی سرنيزه زور

 به را خود نامه او. داد اطالع تبريز در خيابانی دمحم شيخ به خطاب کمرهای
 )١۵٠(».باشد گذشته قزوين سانسور از« تا کند پست زنجان در تا داد چاپار

 اين در. داد روی گيالن در ،١٢٩٩ سال اوايل در قرارداد عليه ديگر مخالفت
. کنند تخليه را رشت شهر کرد وادار را ها انگليسی خان، کوچک ميرزا مقطع
 به پاسخ در. کردند چراغانی او برای مردم و رفت انزلی و غازيان به ميرزا
 هم داد پاسخ او بودند، پرسيده خودشان مورد در را او نظر که ها بلشويک سؤال

 است اين نظرش گفت او. دارد اعتراض ها بلشويک هم و ها انگليسی اشغال به
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 خود به را اش دارها و نمايند تخليه را ايران بايد خارجی نيروهای کليه که
 )١۵١(کنند واگذار ها ايرانی

 
 مؤتمن برادرش و پيرنيا حسن مستوفی، حسن يعنی مشهور سياستمدار سه

 همراه سه اين. نبودند هم موافق آن با البته اما نکردند، مبارزه قرارداد با الملک
 نزد به قرارداد امضای از بعد اندکی الدوله عين و بوشهری التجار معين با
 اما ندارند، ترديدی او خيرخواهانه انگيزه در اينکه با گفتند و رفتند ثوقو

 بود کسی تنها مدرس اينان بين از. نيست کشور منافع و مصالح سود به قرارداد
 برچيده از بعد گاه هيچ نزد، ها انگليسی از ستانی رشوه اتهام وثوق به هرگز که

 در مصدق دمحم دکتر برابر در کهاين باالتر نکرد؛ تعرض وثوق به قرارداد شدن
 رويه دهنده نشان مدرس استدالل. نمود هم حمايت او از پنجم مجلس

 معين شرايط در آنان کارگيری به و نيروها حفظ به که است معقول سياستمداری
 خواستند می که کسانی به خطاب دوم مجلس دوره در زمانی مدرس. دارد باور

 آنان »سياسی فساد« که کسانی و فسق به نمتجاهري تا شود تصويب ای اليحه
 بهانه به که کرد کاری نبايد بود گفته شوند؛ منع مجلس به ورود از است روشن

 اتحاد و نيرو جلب سياست بايد بلکه شوند، پراکنده و متفرق نيروها مختلف های
 چرا که تاخت مستوفی به مصدق پنجم مجلس در. ساخت جايگزين را استمالت و

 ساخت متهم را وثوق او. است برگزيده کابينه وزرای از يکی عنوان به را وثوق
 را وثوق خود مدرس. است ستانده رشوه ١٩١٩ قرارداد بابت ها انگليسی از

 وقتی دليل همين به بود، کرده معرفی عدليه بعد و ماليه وزارت تصدی برای
 پولی زا داد پاسخ) ١۵٢(، رسيد پايان به وثوق عليه مصدق مشروح اعتراض

 مسئله از بايد خودش وثوق و ندارد اطالعی دادهاند وثوق به ها انگليسی که
 زمان همان وقتی داد ادامه اما. نمايد دفاع خويش از او و گويد سخن قرارداد

 حد تا هم وثوق و بوده حاميانش از او دهد، تشکيل دولت خواست می وثوق
 با موقع همان وصف اين با داد ادامه مدرس. بازگردانيد کشور به را نظم امکان

. بود شده امضا مجلس مجوز بدون قرارداد اين زيرا است، کرده مخالفت قرارداد
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 روند پيمودن عدم علت به قرارداد با را خود مخالفت مدرس که است اين نکته
 اما کرد، مبارزه وثوق با شدت به زمينه اين در اينکه با و کرد تلقی آن قانونی

 دليل به مدرس بهتر عبارت به. نکشيد ميان به را ديگر مسائل پای وجه هيچ به
 مخالفت به دست اين از مسائلی در آن گيری تصميم و مقننه قوه وجود ضرورت

 شود، امضا بيگانه دولتی با قراردادی بايد اگر گفت می او برخاست، قرارداد با
 می روشن رسمد نظر در را مجلس جايگاه مطلب اين برسد، مجلس تائيد به بايد

 سياسی نظر اختالف را قرارداد مورد در اختالف او اينکه تر مهم. ساخت
 که است شاهد خدا«: نکرد توهين آن عاقدين به هرگز هم دليل همين به و دانست

 اختالف يک اين زيرا نگفتم، قرارداد موافقين به نسبت آميز توهين لفظ يک من
) ١۵٣(». دانم نمی من داند، می اخد بود صواب و صالح کدام. بود سياسی نظر
 کرمانشاه موقت دولت که زمانی هم خودش گفت او ستانی، رشوه اتهام مورد در
 به رسيدی داد دستور اما بود، پذيرفته را ها آلمانی پول بودند، داده تشکيل را

 استفاده پول آن از تبعيد در دولت داد توضيح مدرس مقدمه اين با. ندهند آنان
 ١٩١٩ قرارداد ساخت نشان خاطر او. ننمود کشور به خيانتی پول اين با اما کرد

 بازسازی بزرگ مسئله با کشور اينک است، پيوسته تاريخ به و مرده ديگر
 اينان دست به بايد دارد، نياز کارکشته سياستمداران همکاری به و است مواجه

 را همشروط مجلس دوم دوره استدالل عين سپس مدرس. کرد خدمت کشور به
 گذاريم، کنار ای بهانه به را سياسی رجال از کدام هر اگر گفت او: نمود تکرار

 مبارزه مدرس برای بهواقع) ١۵۴(دهد؟ انجام را کارها که ماند می کسی چه
 آن در مدرس نبود، سياسی طلبی جاه يا و شخصی مسئله يک قرارداد عليه

 انگلستان نظامی و مالی مستشاران از استفاده که بود کرده نشان خاطر زمان
 .است کشور ارضی تماميت و استقالل نقض باعث
 وجاهت حفظ برايش گفت او. پرداخت ازخود دفاع به پنجم مجلس درجلسه وثوق

 در اين بر بنا است، بوده اهميت بی تاريخی شرايط آن در شهرت حسن و
 رریض عامدانه که نبود اين هدفش و کرد مسئوليت قبول شرايط ترين بحرانی
 پيش. است بوده ضرر و زيان از جلوگيری مقصودش بلکه سازد کشور متوجه
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 بود رسيده خبر ١٢٩٨ شهريور در قرارداد، انعقاد از بعد روزهای درست تر
 مسلمانان لندن، و پاريس در و اند کرده پوش سياه را مساجد مردم قفقازيه در که

 در زمان همان الدوله وثوق. اند بسته خود دست به عزاداری رسم به سياه پارچه
 به خدمت و کرده را کار اين من«: بود گفته خارجی و داخلی اعتراضات برابر
 معلوم هم وقت آن. بکشند مرا مگر نميگردم، بر کار اين از و ميدانستم ايران

 سخنانش در او هم دوره اين در) ١۵۵(».بودم کرده خدمت من که شد خواهد
 عصمت مدعی و باشد کرده اشتباه خود تشخيص در شايد راه اين در داد، ادامه
 حتی و بوده مجلس تصويب نيازمند شدن اجرايی برای قرارداد گفت او. نيست
 صورت قرارداد آن چارچوب در موقتی اقدامات اگر بود، شده ذکر زمان همان

 نسخ تواند می موقتی اقدامات همان کرد، مخالفت تشکيل از بعد مجلس و گرفت
 به اگر ساخت، نشان خاطر کرده دريافت گويند می که ای رشوه بتبا از. شود
 شد مسئله اين اثبات خواستار او. است رسيده هم او به رسيده چيزی مصدق دکتر

 اضعاف به است حاضر اينکه ضمن گردد اثبات چيزی چنين اگر داد قول و
 می وارد خود عليه را مصدق اعتراضات کليه دهد، پس باز را آن مضاعف

 :گفت خاتمه در وثوق. اندد
 و محصلين غالب که شوم متذکر ايشان به دانم می الزم هم را ديگر نکته يک«

 را وجاهت تحصيل درس دوره يک خود تحصيالت دوره در سياست مبتديهای
 بنده البته هستند، خود تحصيالت از دوره آن در فعالً  ايشان اگر و دانند می الزم
 تحصيل دوره در من که کنم عرض بايد ولی. ندارم ايشان بر اعتراضی و ايراد

 ماقبل کالس از و کردم نظر صرف کلی به کالس اين تعليمات از سياست
 ً  فريبی عوام مبارزه در جهت اين به. رفتم بعد کالس به طفره طور به و مستقيما

 الاقل که کنم می سؤال ايشان از ولی. شوم مغلوب است ممکن طلبی وجاهت و
 هم باز نيست بهتر آيا شود، می گفته مملکت عاليه منافع از سخن هک موقعی در

 )١۵۶(»بشوند؟ بنده شاگرد يا نمايند تکميل را کالس آن ورزش
 ای کمره مثل افرادی داشت، دست به را وزرايی رياست وثوق که ای دوره در
 اصالً  و کردند می همکاری دوره اين جناحهای ترين افراطی با ديروز تا که
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 نموده خود بلندگوی را ايران ستاره که کسانی بودند، جريان اين رهبران از خود
 از اشرافی مردی عنوان به الدوله عين عليه آشکارا که ای روزنامه بودند،
 سياسی های عرصه از وثوق ساختن دور برای اينک برد، می حمله قديم رجال

 تعيين هم شروطی و شرط اينان. کنند می حمايت وی وزرايی رياست از ميگفتند
 هيئت بحث کند، گيری پی را کاپيتوالسيون الغای بايد الدوله عين: بودند کرده

 مجلس انتخابات دهد، سامانی و سر را ورسای صلح کنفرانس به ايران اعزامی
 را وثوق »کابينه کثافات« سازد، برطرف را نظامی حکومت نمايد، تجديد را

 )١۵٧(داد وزرا انتخاب برای اختيار و آزادی او به بايد و نمايد ترميم
 که ١٢٩٧ مهر همين در تنکابنی طاهر ميرزا با همراه کمرهای شخص

 اگر گفتند او به. رفتند الدوله عين منزل به بود ١٣٣٧ محرم اول نيمه با مصادف
 او از ،»نيست اجانب نفوذ به مايل و وطن به خائن چون« شد، الوزرا رئيس

 افراطی جناح مثل گروهی فريبی عوام عموضو اين. کنند می حمايت
 ستاره زمانی که بودند کسانی همان هم اينان. کرد می اثبات را ضدتشکيلی

 بر اعيانيت و اشرافيت با مبارزه بهانه به و دادند قرار خود بلندگوی را ايران
 صارم از نام به ای کمره گروه حال هر به. افزودند خود سازی بحران دامنه
 ميدان اينان به خواستند الدوله ازعين و کردند تنفر ابراز معظم ارسرد و الدوله
 قيام« الدوله عين که بود اين آنان های خواسته از يکی باال موارد بر عالوه. ندهد

 حضرت و شاه مسجد که] را[ صمصام کابينه دولت هيئت عليه بر کنندگان
 )١۵٨(کند مجازات »رفتند عبدالعظيم
 مخالفين به بود بنکدارتاجرمشهورحاضرشده تقی دمحم حاج قرارداد عليه درجنبش

 التجار معين. نکند ضديت داد قول هم بازار تاجر ديگر اسالمبولچی. کند کمک
 مخالفين اختيار در پول باشد، الزم که ميزان هر به داد پيام مدرس به بار اين هم

 تالش فاصنا رؤسای پوشيد، سياه مدرس حسن سيد. داد خواهد قرار قرارداد
 راه ترين معقول. کردند سکوت هم برادرش و مشيرالدوله. ببندند را بازار کردند

 برويم نکنيم، پروتست اول است خوب«: گفت او کرد، پيشنهاد مدرس را حل
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 »نماييم پروتست بعد نکرد اگر بکند، اشکال رفع خودش بلکه الدوله وثوق نزد
)١۵٩ ( 

 علت. ميدانستند اعتماد قابل غير را وا ضدتشکيلی های دمکرات دليل همين به
 به الدوله وثوق با را آشتی راه« او که بود اين مدرس بودن اعتماد قابل غير
 وثوق عقيده ميگويد بلکه نميداند عقيده روی از خائن را او و ميدارد نگاه الفاظ

 صفر و محرم ايام مشخص طور به) ١۶٠(».بود کنترل اين در وطن به خدمت
 به خوانی روضه مجالس حتی بود، ١٢٩٧ آبان و مهر با ادفمص که ١٣٣٧
 حمله شايعه با همزمان. شد تبديل قرارداد عليه حمله برای سياسی جلسات

 حمالت منسجم و منظم طور به وثوق مخالف گروههای تهران، به ها بلشويک
 ندا داده اولتيماتوم ها روس بودند گفته پردازان شايعه بخشيدند؛ شدت را او عليه
 مردم در شايعه اين. شد خواهند ور حمله تهران به آنها نشود، فسخ قرارداد اگر

 مخالفت قرارداد با ترس از مردم عادی های توده از کثيری کرد، وحشت ايجاد
 تامه اختيارات او از و رفت شاه نزد صفر دوم و بيست روز وثوق. کردند

 پاسخ در. کند تبعيد را نفر پنجاه و دويست دهد اجازه شاه کرد تقاضا و خواست
 شاه. اوباش و اراذل مشتی داد پاسخ وثوق کيانند؛ اينان بود گفته که شاه سؤال
. باشد نياز تامه اختيارات به آنان با برخورد برای که ندارند اهميتی اراذل گفت

. مينمايند تحريکات هم شاه عليه و ميکنند پا به بلوا افراد اين داد توضيح وثوق
 داری؟ تبعيد خيال را اشخاص اين تو اغتشاش، احتمال وضع اين با«: گفت شاه
 به)١۶١(» .نميدهم اذن ابداً  من بياوری؟ فراهم هيجانی اسباب يک ميخواهی البد

 اين در هم شاه داد، استعفا وزرايی رياست منصب از وثوق مالقات اين دنبال
 .کرد مخالفت او استعفای با بالفاصله مرحله

 علوی، ابوالحسن سيد کزازی، حسين سيد از متشکل برلنيها گروه همزمان
 گيالنی، ناصراالسالم تربيت، خان علی دمحم ميرزا افشار، خان رضا ميرزا
 به گرفتند تصميم کلوب به مشهور فرزين علی دمحم و تبريزی خان قاسم ميرزا
 عبدالرحيم و هدايت مخبرالسلطنه پرويز، حسين حال اين در. بيايند ايران

 روز شرايطی چنين در درست) ١۶٢(بودند محشور گروه اين با هم خلخالی
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 کانون. آمدند گرد تهران مساجد در وثوق مخالفين ١٣٣٧ صفر هشتم و بيست
 تشکيلی ضد گروه فعاليتهای مرکز زمان آن در که بود شيخ مسجد فعاليتها اصلی

 را مردم و ريختند مسجد به ها آژان وثوق دستور به روز اين در. ميآمد شمار به
 را سياه های علم برچيدند، را ها فرش کندند، را ها چادر آنان. ساختند متفرق
 دستگير را محرکين از برخی روز همان. کردند پراکنده را مردم و آوردند پائين

 به و کرده دستگير السلطان معاون با را برادرش و خان حسن شيخ نمودند،
 عدهای ميگفتند. شد دستگير ايران کوکب ديرم نيرالسلطان نيز. بردند نظميه
: بودند شرح اين به شدگان دستگير. گرفت خواهند يا و گرفتهاند يا هم را ديگر
 کمال به مشهور صبا حسين تبريزی، خان حسين شيخ تبريزی، خان حسن شيخ

 و بينش تقی دمحم داشت، عهده به را ايران ستاره روزنامه مديريت که السلطان
 و کردند مراجعه نظميه به خود هم الممالک عين و کمرهای. اعظينالو معتمد
 بازداشت هم را آنان کردند تقاضا شدگان دستگير با همدردی ابراز برای
 .آمدند خود های خانه به آنان و نشد اعتنايی تقاضا اين به اما) ١۶٣(نمايند

 از ياریبس بود، ها زبان سر بر الدوله وثوق ترور انديشه حتی زمان اين در
 می نقل کمرهای دمحم سيد مثال طور به. کردند می تالش امر اين برای محافل

 صورت تروری اگر پرسيده او از نظميه کميسری رئيس خان غالمحسين کند
 دارد؟ پاس را امنيت و کند حفاظت را شهر که هست قوهای او نظر به آيا گيرد

 باشد، داشته وجود برآيد نهاآ از ترور که جمعيتی همچه نميکنم، گمان گفتم من«
 ارتباط ليکن هستند، غضبناک الدوله وثوق عمل از خشمگين مردم تمام چه اگر

 قوه يا دسته همچه نيز و است انفرادی بشود تروری اگر. نيست مردم بين کامل
ً  ايران در باشد اکثر بين مسلم که  در انگليس ما قوی دشمن نفوذ با که نيست يقينا

 غير و قشونی اوباش و اراذل مرج و هرج از جلوگيری بتوان ايران و طهران
 اين و نمايند جلوگيری ميکنند، مرج و هرج انگليس زر و زور به که قشونی
 خان غالمحسين» .ايران امروزه برای است اوضاع بدترين ومرجی هرج مفسده
 ماش گفتم« بنمايند؛ اقداماتی الدوله وثوق عليه شايد و زيادند تروريستها گفت

 می را ها حرف اين که ميکند زيادی تنت به سر مگر. کنيد حفظ را خودتان
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 به او از من چون باالخره. مطمئنم شما از نميگويم، کس همه به گفت زنی؟
 موضوع کنار از[ خداحافظی و طفره به بودم ظنين مسموعات بعضی واسطه
 )١۶۴(»].گذشتم

 او »خياالت از استکشاف راپورتچی، برای« خان غالمحسين کمرهای، نظر به
 عقل راه از« وثوق قرارداد عليه او نظر به حال عين در. ميکرد دوستانش و

 )١۶۵(».بکنند] عمل[ بايد وار ديوانه مقدمين کرد، نميتوان اقدام
 دمحم سيد حاج خوانی روضه مجلس مخالفين تجمع های کانون از ديگر يکی

 که بود ها برلنی گروه عضو یعلو ابوالحسن پدر صراف دمحم سيد. بود صراف
 صمصام منزل در ديگر گروهی. بودند آمده جمع نواب و زاده تقی دور به

 و مشيرالدوله مخبرالسلطنه، منزل به ای عده. آمدند گرد بختياری السلطنه
 را شماها من«: گفت جمعيت به مخبرالسلطنه. کردند مراجعه الملک مؤتمن

 با نشد حاضر مشيرالدوله» .بياوريد را خود های لحاف و نان اما ميکنم پذيرايی
 به نيز ندهند، راه اش خانه به را کسی بود سپرده او نمايد، همکاری گروه اين

 )١۶۶(نميداد جواب ها تلفن
 

 ها دمکرات و مردم نوشت وثوق به او. بود تر عجيب همه از صمصام واکنش
 هيجان و حشتو و اعتراض تو قوانين همه از خارج ناگهانی عمل اين به«

 به مردم اگر داد پاسخ وثوق. دهد جواب مردم اين به بود خواسته آنگاه ،»دارند
 را آنها بخواهد نظميه از دارد اختيار الوزرا رئيس عنوان به نميدهند گوش او

 نميتواند و است ايلياتی او گفت و شد متغير پاسخ اين از صمصام. سازند متفرق
 مأمور صد حدود شد، شب وقتی. سازد متفرق هاندآورد پناه او به که را مردمی
 ميآيد، او خانه به که را کس هر تا دادند کشيک صمصمام خانه اطراف نظميه

ً  و آمد بيرون خانه از رسيد، صمصام به خبر وقتی) ١۶٧(کنند جلوگيری  شخصا
 دستور شوند، او منزل به مردم ورود مانع هم باز اگر که کرد تهديد را ها آژان
 وثوق به رکيکی ناسزای اينکه از پس وی. کنند تبعيدشان تهران از داد دخواه
 شام« صمصام منزل در نفر صد نزديک شب آن. گريختند نظميه نيروهای گفت،
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 ابوطالب، شيخ الممالک، عين با همراه کمرهای سحرگهان خوردند، »مفصلی
 تا رفتند تپه دوشان به) ١۶٨(اسالمی مجله و کرمانشاهانی حسين ميرزا حاج
 آگاه بود داده روی پايتخت از او غيبت مقارن تهران در که تحوالتی از را شاه
 را شاه نظر توانستند ظاهراً  که اين از پس اينان. نمايند تظلم اصطالح به و کنند
. بازگشتند تهران به کرد؛ پرخاش وثوق به حتی وی که طوری به نمايند جلب

 همه،. بود ١٢٩٨آذر با مصادف سال آن ولاال ربيع با مقارن زمان اين تحوالت
 اما ميدهد، استعفا قطع طور به وثوق بار اين که دادند يقين به قريب احتمال
 دوشان در هنوز معترضين و بازگشت تهران به وثوق که زمانی همان درست

 از بعد شاه دربار وزير الدوله شهاب. آمد شاه نزد به کاکس پرسی سر بودند، تپه
 و رسيد نخواهد آنان به صدمهای داد قول حاضرين به کاکس با هشا مالقات
 چون«: گفت محرمانه سپس گردانيد، خواهند باز کرده تبعيد وثوق که را کسانی

 برای شاه قلب جلب و است محذور در شاه است، لندن به الدوله وثوق گاه تکيه
 )١۶٩(» .است چيز همه از بهتر شماها

 
 در ماليه وزارت ساختمان ميبردند، سر به تپه ندوشا در معترضين که زمانی

 به مراسالت ارسال برای جديداً  که ارمنی فرد يک شد معلوم بعداً . سوخت آتش
 ماليه به بود تعطيل که جمعه روز مرد اين. است بوده کار اين باعث آمده، ماليه
 کار اين از و آوردند عذر عدهای. کنند روشن را بخاری داد دستور و رفت

 همان شب. ساخت امر اين به وادار را آنان تهديد با مذکور فرد اما کردند، تناعام
 انداخته فسفور« بخاری در او شايد ميدادند احتمال گرفت، آتش ماليه روز
 خسارت ماليه به تومان هزار پانصد و ميليون هفت يعنی کرور پانزده» .باشد
 شده انبار آنجا در که هم ايیکااله و گرديد نابود مردم و دولت اسناد شد، وارد
 را ماليه مسئولين از الدوله فخام بعد اندکی) ّ ١٧٠(رفت بين از کلی به بود

 تشکيلی ضد به اهانت قصد فقط« او توقيف از هدف گفت او کردند، بازداشت
 دست اين از عملياتی در ضدتشکيلی گروه دست بهتر عبارت به) ١٧١(».بود
. ميگرفت انجام فراوانی های تالش وثوق برکناری برای هرحال به. شد می ديده
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 وطن و دوست ايران و معمر رجال بود؛ دشمن نداشت کم که چيزی تنها وثوق
 اينکه ضمن بودند، کشيده کنار ها معرکه اين از را خود مشيرالدوله مثل خواهی
 حفظ موضع از که بودند هم مدرس مثل کسانی. داشتند را خود اصولی مواضع

 طور به اما ميکردند، ضديت قرارداد با شخصی های انگيزه نه و ی،مل منافع
 را وثوق مثل مقتدری مرد که شاه شخص: بود محاصره سوی چند از وثوق کلی

 ستانی رشوه و وزارت و صدارت دنبال به که کسانی کند، تحمل نميتوانست
 روهگ مخالفين اين سر يک داشتند، خصومت سر او با هميشه که عدهای و بودند

 بازداشت که کسانی مجازات، کميته اعضای ديگرش سوی و بود ضدتشکيلی
 .کشيدند نمی خود تحرکات از دست اما بودند

 شيرازی آقا حاجی. رفت دنيا از شيرازی آقا حاجی پدر االول ربيع ماه همين در
 شده آشنا ديدگاههايش با اندازهای تا ايران در مشروطيت بحران کتاب در که
 به هم روسيه اولتيماتوم جريان در حتی او بود، وثوق موافقان از) ١٧٢(ايم

 هر به. پرداخت بود، خارجه امور وزير زمان آن در که وثوق از طرفداری
 برای مراسم اين از وثوق موافقين شد، برگزار ختم مجلس شاه مسجد در حال
 به ملت یسو از و رود منبر به تدين بود قرار کردند، استفاده مخالفين به حمله
 سوی آن از. دهد شرارت نسبت مخالفين به و کند اطمينان اظهار وثوق کابينه
 مشاورالممالک به ملت بگويد و رود منبر به بهار الشعرای ملک شد قرار

 ميگفت بايد او. ندارد اطمينان ورسای صلح کنفرانس در ايران نماينده انصاری
 به مراسم اين. بروند بايد الدوله نصرت يا و وثوق يا اهميت اين به کنفرانسی در
: نوشت کمرهای. کنند سخنرانی مجلس اين در نتوانستند تدين و بهار خورد، هم
 مسجد در دولت عطار، و فروش پنبه يا اسکورچی يک برای که ختمی البته«

 ملک و تدين زده، هم به رنود را او که است، بازی همچه يک برای بگذارد شاه
 می پنبه آقا حاجی پدر که است توضيح به الزم) ١٧٣(».دشون موفق نتوانستند
 به ملقب دليل همين به. کرد می بندی بسته را آنها فروش از قبل و فروخت

  .بود اسکروچی
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 ١٩١٩ قرارداد از دفاع و الدوله وثوق. ١٠
 

 نرسيده، مجلس تصويب به قرارداد هنوز که اين با گفتند می قرارداد مخالفين
 انتشار ضمن وثوق سوی آن از نموده؛ آغاز را خود عمليات یانگليس طرف چرا

 رد يا تصويب را قرارداد تا ندارد وجود مجلسی که اين وجود با پرسيد ای بيانيه
 وثوق استعفا، از قبل چندماهی. آورند می حمله او به موعد از زودتر چرا کند،

 بيانيه اين در ،کرد منتشر رعد روزنامه در و نوشت ارتباط همين در ای بيانيه
 طرف نوشت وثوق. بود شده داده توضيح ای اندازه تا ١٩١٩ قرارداد مورد در

 و معنا استقالل آسايش و امنيت بدون دانند می که هستند کسانی او خطاب
 لياقت نباشد، سکونت قابل امنيت، عدم واسطه به کشوری اگر ندارد، مفهومی
 برای مفيد کار با فقط شرافت با زندگی دانند می که کسانی. ندارد هم را استقالل

 يقين من«: نوشت وثوق. کشورند استقالل پشتوانه شود، می تأمين اجتماع هيئت
 بر چند هر زيرا. دهد می تشکيل را مملکت اکثريت قسمت من مخاطبين دارم
 عده اين و شود می افزوده روز هر مملکت در پروران تن و خوران مفت عده

 را صالح های قسمت همواره اکال جراحات و ُمسری امراض به مبتاليان مانند
 و نيفتاده خطر در جماعت توده سالمت هنوز ولی نمايند؛ می متألم و مريض

 که است کافی دوست شرافت با و غيرتمند توده عضو يک از دفاعی حرکت يک
 و دور ها فرسنگ به را خوار جيفه زغنهای و زاغ اين زشت هياکل باره يک

 )١٧۴(» .نمايند تهيه مملکت متاثره اعضا برای را جراحات تيامال مجال
 بين های جنگ کانون برند، می سر به آن در مردم که دنيايی کرد اشاره وثوق
 و اصول بين های جنگ و نژادی های جنگ طبقاتی، های جنگ ملل، و دول

 واژه از بايد بلکه و نهاد آن بر جنگ نام توان نمی البته که وضعيتی است، عقايد
 های جامعه باره يک عظيم بحران اين«: کرد استفاده »بحران و مرض« های

 جامعه شهوات، در منغمر های جامعه منتقم، و جو کينه های جامعه مريض،
 حکومت فساد و سوءاداره به مبتال های جامعه ثروت، و تجمل در منهمک های

 به را همه مسکنت و مذلت و درويشی و فقر در فرورفته های جامعه باالخره و
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 به دنيا عظيم بحران از ايران ».کرد بيدار و متأثر خود حسب بر و خود نوبه
 توجيه برای وثوق. بود »مريض سخت« موجودی واقع به و شد متأثر شدت
 عرض و طول به کشور استقالل نوشت ١٩١٩ قرارداد انعقاد در خود عمل

 غلبه و خارجی طراتمخا که طور همان نيست؛ وسعت ميزان و جغرافيايی
ً  تواند نمی همسايه زور  او نظر به. گردد کشور استقالل نقض باعث لزوما

 اجتماعی معيشت اداره سوء و داخلی خصوصيات و وضعيات است ممکن«
 اداره حسن پس» .شود خارجی مخاطرات جلب بالنتيجه و استقالل سلب موجب
 به استقالل ضامن نتري بنيادی مردم، معيشت و ثروت اداره خصوص به کشور
 يک منزل تدبير و عقل و معيشت اداره حسن فقط« او نظر به. رود می شمار

 در که نسبت هر به و کند می مستقل و خوشبخت دنيوی حيات در را انسانی فرد
 وی استقالل از کند پيدا ديگر افراد به مضر احتياج ثروت تدبير و معاش اداره
 ».شود می کاسته

 ها بحران گناه و داد نشان کمرنگ را خارجی عامل نقش ق،وثو ترتيب اين به
 جامعه بحران او نظر به راستا اين در. افکند داخلی مخالفين گردن به همه را

 قبل ما، بر آن ورود« و شد دانسته »معاش اداره سوء حيث از تر بيش« ايران
 اجمز در زمانی دير از اضطراب و بحران علت چه بود دنيا عمومی بحران از
ً  عمومی بحران تا بوديم گرفتار آن عوارض سرپنجه در و بود موجود ما  علنا

 کاهلی نوشت داد می نشان توجه کمتر استعمار مسئله به که وثوق» .کرد طلوع
 را ايران استقالل که است طلبی راحت با همراه کار و توليد حس کاهش و

 مداومت خود يانجر بر طبيعت قانون و اقتصاد ناموس«: است ساخته متزلزل
 استفاده جريان اين از ما، دست زبر و زيرک همسايگان و ما عصران هم. داشت

 می پايان را خود عمر جاهالنه های کشمکش در زدگان غفلت ما و کردند می
 که اين ديگر شود، کاسته خواران مفت از بايد کشور استقالل حفظ برای» .برديم

ً  ت،اس اليه محتاج خارج از آنچه صرف در«  حداکثر عيش فضول در مخصوصا
 جامعه هيئت بايد وصف اين با» .شود داده قرار همت وجهه امساک و قناعت

 تجمل بر و کنند نمی ثروت توليد که کسانی کند، کردن کار به مجبور را همه
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 جز آنها ميوه و برگ و ساقه و ريشه که هستند هايی گياه منزله به« افزايند می
 مانع و کنند خود صرف را ارضی مغذيه مواد و کرده الاشغ را محيط که اين

 نباتات بر اغلب بلکه ندارند، حاصلی شوند مفيد نباتات و بارور درختان روئيدن
 اين با اکثريت مزرعه يک در اگر. رسانند می هالکت به را آنها و ميپيچند ديگر
 مزرعه آن از يا براندازند را آنها ريشه آلتی و آهن با اينکه جز باشد ها گياه

 که نکرد اشاره نکته اين به هرگز وثوق» .نيست متصور تدبيری کنند صرفنظر
 ای ريشه او، وزرايی رياست زمان تا مشروطه عصر ايران بحرانهای اغلب

 تماميت نقض در را خود نقش که داشت بريتانيا استعمار تحريکات در پابرجا
 .جست می ايران استقالل و ارضی
 گلستان و ايران مزرعه در که داد هشدار يادشده حقيقيت به اعتنا بی وثوق

 اين اگر و هستند افزايش به رو روز هر هرز های علف اين بابکان، اردشير
 آباد را خراب نيمه بوستان اين تواند نمی زبردست باغبان هيچ نگردد، مهار سير

 هنوز يرانا در البته نوشت خود مخالفين بين شدن قائل تمايز بدون وثوق. سازد
 طبقات نام به که سياستمدارانی و گردان هرزه بيکاران، خواران، مفت تعداد
 ثروت مولدين مشقت و رنج حاصل و مکند می را جامعه هيئت خون« مردم

 مفتخوران و بيکاران گروه. زيادند ؛»کنند می خود مشتهيات صرف را حقيقی
ً  اما قليلند، چند هر  می شناخته جامعه هيئت الزو نيرومند و قوی عوامل« کيفا

 و دزدی به جامعه در را تالش و سعی کنند می تالش که اند کسانی اينان» .شوند
 وثوق. کنند تصاحب را ديگران دسترنج و ثروت حاصل تا نمايند منحصر گدايی
 حمله آماج يکسان به را همه قرارداد توجيه و خود مخالفين ساختن منکوب برای
 مسلک و کند و تند عقايد دارای هم منحوس فرقه اين«: شد مدعی او داد قرار

 را گدائی اعتدال طرفداران و راست دست قسمت. باشند می انقالب و اعتدال
 عمومی مخارج برای مردم از چه هر دولت دانند می الزم دانسته مختار مسلک
 نهاآ به کنند می ثروت توليد که افرادی و کند ايثار و بذل آنها به گيرد می مملکت

 و عنوانات خويش نحس مقصود به وصول برای هرکدام و بدهند خراج و باج
 پايانی بی تنوعات و مختلف رنگهای و برند می کار به تدابيری و حيل و وسايل



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو د       دق ،       ٦١٩                                                                      ٤ج

  

  

  

 طرفداران و چپ دست قسمت« اينان برخالف» ...دهند می خود مشئوم حرفه به
 سبيل قطع و تفنگ چند آوردن جمع دانسته شرفی بی از نوعی را گدايی انقالب،

 شايد و کرده فرض رشادت و شهامت از نوعی را گناه بی مردم اموال غارت و
 می مخاطره استقبال بلکه تعب و رنج تحمل خود اعتدالی همکاران از تر بيش

 رجال سياسی بزرگ حزب دو هر در و نيست چنين که دانيم می» .نمايند
 .کردند نمی فکر چيزی به نايرا مصالح به جز که داشتند وجود خوشنامی

 و اند کرده مأيوس را همه که دانست »اکال های ميکروب« را افراد اين وثوق
 و نظم دشمنان اينان. نمايند می ترويج و تبليغ کشور در را مفتخوری مسلک

 نظرند، کوتاه اينان. است گدايی و دزدی دشمن انتظام، و امنيت زيرا آسايشند،
 می هم خودشان نابودی باعث کشور اساس هدم در شان سعی دانند نمی زيرا
 مشغوليت کسی اگر و خواهند می بيکار خود مثل را کس همه قوم اين«: شود

 می خصومت وی با کند احتراز آنها مراوده و مالقات از و داشته مهمی
 از کنند، می مخالفت بد چه و خوب چه حکومتی هر با اينان او باور به» .ورزند

 گدايی و دزدی برای را انتقال و تحويل ايام« زيرا شوند می سندخر تغييری هر
 باشد، آنان مسلک خالف چند هر تازه عنوان هر به اينان» .دانند می مساعدتر

 هر در زيرا. بلشويزم طرفدار هم و استبدادند دعاگوی هم جويند؛ می تقرب
 استبداد که ينا از غافلند اينان» .بربايند لقمه يا« و بدزدند اميدوارند صورت

 اين جلو اگر. هستند »موذی جنبندگان اين« دشمن دو هر بلشويزم و عاقل
 ابدی اضمحالل« نشود، گرفته مملکت ثروت دهندگان باد بر و مهلک عناصر

 الفاظ جامه و خيال ظرف در جز حقيقی استقالل توقع و کرد خواهد حلول
 .کند نمی بريتانيا به ای اشاره کمترين وثوق که بينيم می» .بود نخواهد متصور

 داده تشخيص را کشور العالج صعب بيماری و مبرم مرض شد مدعی وثوق
 است اين مسئله اما. است کرده مبتال و گرفته را کشور سرتاپای بيماری است،

 وی دليل همين به. است نبوده کافی بيماری اين قطعی عالج برای او قوای که
 مريض احوال و عادات رعايت با المقدور تیح و تدريج و تأّمل با گرفت تصميم

 دفع به بتواند خود و شود تقويت او بنيه ابتدا تا نمايد جلوگيری مرض شدت از
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 آسايش اعاده و امنيت اقامه در« ابتدا اين بنابر. شود قادر مضر های ميکروب
 »مسلح خواران مفت« نابودی باعث امنيت استقرار. کرد تالش »شده معدوم
 امنيت مخربين از غالب قسمت الجرم«: شد می اشرار و راهزنان و ندزدا يعنی

 برقرار را آسايش و امن مملکت از غالب درسمت و نمودم تدمير و تکلل را
 و ناامنی دوره ديگر تدابير شرکت بدون و نبود کافی تدمير اين اما» .کردم

 به نيل یبرا کشور امکانات که بود اين حقيقت سويی از شد، می اعاده خودسری
 همت مستشار استخدام به جهت همين به کرد، نمی کفايت بلندمدت اهداف آن

 خواران مفت جيب به همه نداشت، ای سرمايه کشور که اين ديگر. گماشت
 حمل تسهيل. دانست ضروری را وام و سرمايه تحصيل پس بود، شده سرازير

 گرديده، واقع او کار سرلوحه که است مواردی ديگر از آهن راه احداث و ونقل
 مفت آن هم را »مسلح غير جنگ و تدريجی تدبير« اين که نبود غافل اما

 من ضد بر قوی تمام با شده بيدار وقتی« و کنند تحمل توانند نمی کذايی خواران
 ».کرد خواهند قيام
 و مجرم و جانی و قاتل يک گاه هر. پيوست وقوع به زودی به موضوع اين

 و واسطه هزاران گروه همين ميان در شد، گرفتار رکا مفسده و ساز پرونده
 بی اين ميان در« گرديد، دستگير و اسير که الطريق قطاع دزد هر داشت، حامی

 اشرار ساختن آزاد به را وی ای عده نوشت او. يافت »طرفدار و شفيع خردان
 اگر« نوشت وثوق نمودند، می مطالبه او از را مطلب اين و کردند می تشويق

 می »منسوب خوی شرارت و قلب قساوت و غرور و کبر به کردم می اعامتن
 علت. بود ١٩١٩ قرارداد مورد در گروه اين اعتراض تر مهم نکته. است شده

 در که نسبتی همان به و دانستند تر قاطع را تدبير اين« که بود اين اعتراضات
 مفت. کرد می تحريک تر بيش را آنها ضديت بود؛ مؤثرتر آنها مرام منع

 مشاغل، لياقت بی مشتريان ها، کاری غلط کنندگان استفاده ادارات، خواران
 و جنايت، ارباب و اشقيا از کنندگان توسط دولتی، کارهای در کنندگان مداخله

 کلمه آمده در جنبش به باره يک به کاهلی و پروری تن به معتادين باالخره
 معنی کالش و خوار مفت و ايدنم می تعبير خود مذاق به کس هر که را استقالل
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 عنوان داند می مترادف خود مفتخواری و کالشی روزگار دوام با را آن
 وثوق قول به نبودند، افراد دسته اين فقط معترضين اما» .دادند قرار اعتراض

 به ،»مبراست اغراض از آنها ساحت البته که نيز محترم اشخاص معدودی«
 وضعيات به احاطه عدم و دنيا ومیعم سياست محيط از بودن دور واسطه
 وثوق شکل اين به. برآمدند ١٩١٩ قرارداد از تنقيد صدد در خارجی و داخلی

 اين واقعيت. کند جدا ديگران از را مدرس سيدحسن مثل افرادی حساب خواست
 به متهم را همه شد نمی که بود گسترده قدر آن قرارداد مخالفين طيف که است

 دمحم شيخ آذربايجان آنهادر ترين برجسته بود، کرده اقامه وثوق که کرد اتهاماتی
 .بود بريتانيا استعمار با ستيز و ايران عظمت و مجد تالشش همه که بود خيابانی

 و هستند ثروت مولد که مردم از زيادی گروه طرف از کرد ادعا ادامه در وثوق
 و سبهک و کارگر و زارع از اعم دهند، می تشکيل را کشور کاری اقشار

 نداشته شکی نوشت وی. است نديده چيزی شناسی حق حس جز تجار، و اصناف
 »خود مشتهيات جز« آنها زيرا است، بيهوده امری معترضين به گفتن پاسخ که

 نمی اما کند سکوت داد ترجيح او وصف اين با. شنوند نمی و خواهند نمی چيزی
 او. کند نظر صرف دبو مملکت سالمت و حفظ موجب که راهی تنها از توانست

 را خود کارهای داد توضيح اما داد، انجام داده تشخيص وقت صالح به را آنچه
 معضالت عالج و مخاطرات رفع برای الزمه تدابير و مملکت آتی برنامه با

: داد خواهد ارائه شد، خواهد تشکيل عنقريب که ملی شورای مجلس به کشور
 گيرد پيش در مملکت سعادت برای یديگر راه و نپذيرد من از مجلس گاه هر«

 استقالل و ثروت صرفه برای که است مجلس با و است مجلس با حاکميت البته
 مجلس پس» .خواران مفت و بيکاران کردن راضی برای يا کند، کار مملکت

 می ببيند ديگری راه مجلس اگر. نمايد می مشخص را قرارداد تکليف که است
 وثوق. نمايد متروک و ملغی باشد کرده پيشرفت رقد هر را او های سياست تواند

 نقد راه کرد تالش خوری، مفت و پروری تن و بيکاری به مخالفينش انتساب با
 موفق امر اين به اما کند، مسدود را ايران مصالح راستای در ١٩١٩ قرارداد

 .نشد
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 تمقدرا مسئول او و نيامده مجلس تا است بديهی نوشت مقاله آن ادامه در وثوق
 خواهد جلوگيری اومفسدين قول به های دسيسه و تحريکات از است، کشور
 را آنان عنان ارخاء چندی ديدم که آن از پس« وصف اين با کرد تهديد او. نمود

 منافع و بدهيد پول گويند می صريح باالخره و کند می تشجيع فساد تعقيب در
 باز البته کرد، خواهيم مختل را عمومی امنيت اال و کنيد تأمين را ما نامشروع

ً  ننوشت وثوق هم باز» .شد خواهم ناگزير آنها فساد منع از  او از کسانی چه دقيقا
ً  اما کنند، سکوت تا خواستند می پول  او. بود ضدتشکيلی گروه او منظور قطعا

 اگر. نشوند واقع خواران مفت و بيکاران تأثير تحت داد هشدار ملّت به خطاب
 اين غير در ننمايند، کوتاهی ثروت توليد در خواهند می را کشور استقالل
 از را فاسد عناصر اين بايد شما«: اند انداخته خطر به را کشور استقالل صورت
 و مملکت و شما آنها زيرا کنيد احتراز آنها پرورش از و کرده دور مملکت

 هشد انتخاب که نمايندگانی به» .کشانند می زوال و فنا گرداب به را خودشان
 برای ای انديشه و کشور مشکالت و مسائل شناختن فکر به داد تذکر هم بودند

 ديگر گردند، مأيوس نمايندگان از مردم هم بار اين اگر زيرا باشند، آنها حل
 هم شما به فسادکاران، و خواران مفت ای اما«: شد نخواهند اميدوار هرگز
 سعی عامه آسايش و مملکت آبادی در شما رغم علی من گويم می کرده خطاب
 به يک هر و نگوييد را خود خسيس و پست عادات ترک شما اگر و کرد خواهم
 نمی مديون را دولت من نشويد، مشغول باشد مفيد جامعه هيات برای که کاری

 ».بدهد درآيی هرزه و ولگردی اجرت مسلمين المال بيت از شما به که دانم
 خواهند می کارهايی آنها نوشت یضدتشکيل گروه از مخالفينش به خطاب وثوق

 و بسازند خود حدود به افراد دسته اين اگر ندارند، را آن شايستگی و لياقت که
 زيرا. شود می پيدا کار هم آنها برای ندرد، را آنها قناعت پرده حسد و رقابت
 کاری کس هر خور در و نکرده خلق ولگردی و بيکاری برای را مردم خداوند

 و کار. اند مانده باطل و عاطل پردازند، نمی آن به چون که است فرموده معين
 اوليای اجبار و ادارات به افراد هجوم. نيست دولتی مشاغل به منحصر هم شغل
 بقای و ترتيب و نظم آن، و اين سفارش به مشاغل متصديان تغيير برای امور
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 عمل به اصالحاتی ادارات در اگر. دهد می قرار مخاطره مورد را مسئوليت
 به هميشه و نيستند مطمئن خود آتيه به نسبت کارمندان که است اين برای نيامده

 توانند نمی و گرديده متزلزل ادارات در آنها مقام خواران، مفت دسيسه و شفاعت
 گروه به ديگر ای اشاره با او اينکه ديگر. رسانند انجام به را خود وظايف

 بيش حقايق اين کشف از پس انبج اين است ممکن چند هر«: نوشت ضدتشکيلی
 و اعتراضات و شوم واقع معلوم و معدود اشخاص خصومت و طعن مورد تر

 که جماعتی زيرا گردد، متظاهر تر بيش ها نامه تهمت و ها نامه شب و حمالت
 بی و کاهل مفيد کارهای در که نسبت همان به اند شده واقع من تنقيد مورد

 جمعی شايد نظر همين به و باشند می زبردست و فعال فساد و دسيسه در لياقتند،
 ديگر راه از دانسته من شخصی سياست با مخالف را عقايد اين نشر نيز ديگر
 حقايق شود خودداری حقايق گفتن از هميشه اگر هم طرفی از ولی. کنند تنقيد

 تر بيش مملکت مشکالت کرد يادآوری خاتمه در او» .ماند خواهد مستور اليزال
 توليد از آنکه عين در« است، خواص حتی و عامه تصّور و فکر لهحوص از

 با مقاومت که دارم اظهار بايد دارم احتراز قلوب در اضطراب و وحشت
 با البته و نيست سهل نيز قوا مجموع تمرکز و تام اتفاق و اتحاد با مشکالت
 راحت طالب اگر نوشت وثوق» .است حتمی مهالک و خطرات نفاق و اختالف

 مخاطرات و مشکالت اما. نهاد می ديگری دوش بر را بار بود، خود آسايش و
 )١٧۵(بددلی و جبن مورث نه گردد، فداکاری و استقامت باعث بايد
. نبود سنخ يک از همه قرارداد عليه اعتراضات که کنيم می يادآوری ديگر بار
 اين با که انیکس اما بود، هم دينی و ملّی های انگيزه دارای البته اعتراضات اين

 اينان ترين برجسته از يکی مدرس بودند؛ شمار اندک شدند، ماجرا وارد انگيزه
 اغلب که است درست. داد قرار حمله آماج را همه خود مقاله در وثوق اما. بود

 کار در هايی دست و رسيد می نظر به مصنوعی کامالً  وثوق دوره های بحران
 نبايد اما کشد زير به را الوزرا يسرئ ممکن نحو هر به خواست می که بود

 آن و داد خرج به ابتکاری خود گمان به وثوق. کرد مخلوط هم با را ها انگيزه
 اين اما. رسانيد مردم اطالع به را کشور اوضاع ای بيانيه انتشار ضمن اينکه
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 به انگليس سفارت پادوی اين ضيا سيد سويی از.شد تمام او زيان به بيشتر بيانيه
 دست و ساخت منتشر اش روزنامه در شديداللحن مطلبی بيانيه اين انتشار دنبال

 هم او ساخت، می مطلع پرده پشت واقعات از را مردم اندکی که زد مباحثی به
 .جويد بهره قرارداد توجيه برای آمده دست به فرصت از کرد سعی

 اشتد تالش ايران، عيار تمام سقوط از ممانعت انگيزه با که بهار خالف بر
 چند اين در«: نوشت خود خاص موضع از ضيا سيد نمايد، تقويت را وثوق
 ما مأوای و وطن که ايم شنيده می کسانی حلقوم از را وطن و ايران درد روزه

 مقدرات در عقيده اظهار صالحيت کسانی! اند نشانده سياه روز اين به را
 زمامداری های ورهد افزای فاجعه مناظر که شدند می قائل خود برای را مملکت

 را آنان بودن بيگانه حتی بلکه دارد، می مدلل را صالحيتشان عدم تنها نه آنان
 و پوشيده خودشان از غير کس همه بر داری، مملکت سياست و اصول با

 کسانی متوجه را حمله تيز نوک سابقه بی ای گونه به ضيا سيد» .نيست مستور
 رجالی« هستند؛ قائل خود برای را وضاعا از کردن انتقاد حق او قول به که کرد

 گذشته تنها نه که هستند معتقد را جريانات و اوضاع از تنقيد حق خود برای
 ورشکسته های کله در را فکری ترين عادی فقدان و لياقت عدم آنان بدگذشت

 حق اين از را آنان عالم عمومی حوادث و سياه روزگار بلکه داشته، مدلل شان
 ».است هداشت محروم نيز
 لحن آن از که کرد ياد »الوزرا رئيس بيانيه اندوه به آميخته لحن« از ضيا سيد
 تعقيب از و بوده مسالمت در ساعی اندازه چه تا« که شود می معلوم خوبی به

 به است نخواسته و نموده خودداری گذشته زمامداران کارانه جنايت اعمال
 بيش را ايرانی جامعه های ننگ و کشف را حقايقی سلسله يک آنان تعقيب وسيله

 رئيس بيانيه متن رعد» .بشناساند بيگانه و خودی به اند شده شناخته آنچه از
 تأييد مورد بود، نموده معرفی را بحران عوامل مستقيم غير ظاهراً  که را الوزرا

 های دوره مصيبت از مملو سرگذشت و حال ترجمه«: داد ادامه و داد قرار
 حيات امرار کاشانی حسين نايب آرامگاه در امروز از که رجالی سياستمداری

 انگيز رقت بسی فرستاد خواهند لعنت و نفرين خود مقدرات و طالع بر و نموده
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 مخالفين خود خاص ريبی عوام با و دروغ به سيدضيا مطلب اين در» .است
 .ناميد کاشی حسين نايب پيروان را ١٩١٩ قرارداد

 اين شود وارد بايد وثوق دولت بر حقی اعتراض و ايراد اگر ضيا سيد نظر به
 در« داشته، اعالم اش بيانيه در خودش که ای گونه به تاکنون چرا که است

 مرج و هرج مسببين ژاندارمری انحالل علل و مؤسسه عوامل و اعمال مطالعه
 توضيح را »اجانب قشون آمدن موجبات« و نشده اقدامی ،»مملکت بدبختی و

 مملکت کردن تسليم و پارلمان وکالی هجرت داستان« باالتر اين از. است نداده
 و قحطی مسببين آدمکشی، و دزدی های کميته مؤسسين خارجی، قوای به را

 است؟ نشده گفته مردم برای کنون تا چرا ،»غيره و مجاعه
 بايد نوشت کند، ارائه خود از موجه و مقبول ای چهره داشت تالش که ضيا سيد
 است راست«: شود گذشته اوضاع تحليل از مانع نبايد رأفت و اختپرد گذشته به

 در دولت برای را مناسبی و مقتضی موقع کاران، جنايت فراوانی محيط، فساد
 گرفتار را ما که ايامی و گذشته به که بود ننموده تدارک ساله يک مدت اين

 روز آن امروز ولی. گردد توجهی عطف است نموده خود مشئوم مولودهای
 السلطنه محتشم خان حسن منظور( ١٣٣۴ خارجه امور وزير از که فرارسيده

 و نيستی ديار به را ايران ژاندارمری چه برای و چرا: بپرسيم) .است اسفندياری
 به وقوف با: که پرسيد بايد مختلف ادوار وزير الدوله مستشار از داد؟ سوق فنا

 رهنمای و سياست هادی قوم، سائس را خويشتن چه برای خود مغز ورشکستگی
 ننمود؟ خودداری مصائب و باليا انواع تدارک از داده قرار ملّت نجات طريق
 داخله و عدليه وزارت به وستداهل کلنل متوالی مراسالت و نظميه های دوسيه

 و آدمکشی های کميته در شرکت جرم به وی ياران و الدوله ممتاز حکومت در
 دزدان مأوای در اکنون که کسانی جرم بر ستا ای مثبته اسناد ترين قوی دزدی
 مصالح آلمان فتوحات دليل به داخل در ای عده وقتی داد ادامه او» .اند آرميده
 مالقات وقت الوزرای رئيس الممالک مستوفی با سپردند، فراموشی باد را ايران
 ايران با قراردادی نوع هر به حاضر انگليس و روس سفارتين است گفته و کرده

 مطالعات و نظريات وقت خارجه امور وزير السلطنه محتشم حاج آقای« تند،هس
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 می سعايت حتی و نموده تلقی تحقيرآميز های تبسم با را ناچيز دلسوخته اين
 منجر مطلوبی نتيجه هيچ به ها سفارتخانه با الوزرا رئيس مذاکرات که کردند
 ماليه عدليه، له،داخ وزارت مقامات که بزرگوار و محترم شخص همين. نگردد

 مطلوبی غير يادگارهايی مقامی هر در و اشغال دوره هر در را غيره و غيره و
 دولتی ضد بر طلبان آشوب و مفسدين سلسلهجنبان امروز گذاردند، باقی خود از

 خود وظيفه را ايران انتظام گماشته، همت اشرار قمع و قلع به که شوند می
 نمی دانسته، ايران نجات وسيله يگانه را کليفیت بی دوره به دادن خاتمه دانسته،
 نصيب شکست از بعد شکست که روزی در: بشوند نکته اين ملتفت خواهند
 ايشان گرفت، فرامی را انگلستان بدبختی متعاقب بدبختی گشت، می روسيه
 هيئت در را مقامات ترين شاخص بودند، ايران مقتدر خارجه امور وزير

 ايشان تصميم و اراده به را خود توجه و اعتماد امهع بودند، حائز اجتماعيه
 کدام برای نکردند؟ معين را ايران تکليف روز آن در چرا بود، داشته معطوف
 مراسالت و تلگرافات نمودند؟ تشويق هجرت به را پارلمان وکالی مقصود

 از بعد باالخره و ديدند؟ تدارک واليات و ها خانه سفارت برای را پايتخت تغيير
 انداختند، مملکت اندام بر رعشه روس قشون هيبت از و کردند توانستند می نچهآ

 که حاليه و! جستند کناره کار از و کرده باراتف ژنرال قوای تسليم را ايران
 نمی رضايت اند، پرداخته سايرين و ايشان کثافات شوی و شست] به[ ديگران

 و فراغت متعفن وهایب استشمام از بدبخت مردم اين شامه صباحی چند دهند
 همکاری با سيدضيا همين که بود اين تاريخ طنز) ١٧۶(» .کند پيدا آسودگی
 و خائن خودش قول به گروه همين با ،١٢٩٩ اسفند سوم کودتای در خويش
 نشان حادثه آن. کرد تسليم آنان به را کشور خود اقدامات با و شد همسو آدمکش

 انگليس منافع آيا اينکه و دارد باور ودخ مدعيات به اندازه چه تا سيدضيا داد
 .ايران يا دارد اهميت بيشتر او برای

 واقع به آتشين مقاله اين: است توجه قابل منظری از سيدضيا مقاله وصف اين با
 از پرده ای انگيزه هر به ضيا سيد مقاله اين در. بود الدوله وثوق بيانيه مکمل
 ممتازالدوله السلطنه، محتشم داد شانن او. برداشت جهانی اول جنگ دوره اسرار
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. اند داشته دست به را ايران های بحران رهبری واقع به مستشارالدوله صادق و
 مهاجرت به را نمايندگان ديگر سوی از کردند، منحل را مجلس سويی از اينان

 کشورهای سفرای به را پايتخت تغيير اعالن و ترسانيدند را شاه نمودند، تشويق
 بر تا نمودند حمايت راهزنان و دزدان و مجازات کميته از دادند، عاطال خارجی
 سيد. نمايند باراتوف ژنرال قوای تسليم را آن و بتازند باره يک ايران استقالل

 دسته اين يعنی آن پنهان و پيدا عوامل و ضدتشکيلی گروه که گفتند وثوق و ضيا
 ميان به استقاللی از خنس اينک کشور، استقالل برباددهندگان و سازان بحران

 بيانيه آن و مقاله اين اند؛ شده آن نقض باعث خود موارد برخی در که آورند می
 ارزشی مشروطه نه اينان برای که بودند کسانی بحران منشاء داد نشان خوبی به

 خدمت به بعداً  اينان همه نيست بيهوده. کشور استقالل نه و آزادی نه و داشت
. شدند متقبل را حساسی مشاغل همه و آمدند در خانی ضار ديکتاتوری دستگاه

 را اينان صعود راه که بود عوامل مهمترين زمره در سيدضيا که است اين نکته
 خود مدعيات در اندازه چه تا او دهد می نشان موضوع همين. ساخت هموار
 دينی و ملّی حميت سر از که مدرس مثل رجالی که است اين واقعيت. بود صادق

 سنخی از ها انگيزه همه اگر. بودند شمار اندک بسيار بودند، مخالف قرارداد با
 شد، می ديگر چيزی کشور سرنوشت شايد بود، گرفته پيش در مدرس که بود

 درمی اجرا بوته به حقيقی مشروطه قزاقان، ديکتاتوری استقرار جای به شايد
 .آمد
 

 ادقرارد عاقدين ستانی رشوه تبليغ و ها انگليسی. ١١
 در انگليسی طرف رسيد، خود اوج به ايران در قرارداد عليه مخالفت موج وقتی
 اين مسئله. ساخت وارد وثوق دولت پيکر بر اساسی ضربه ناجوانمردی کمال

 امضای ازای در ايران مقامات ستانی رشوه ماجرای ها انگليسی خود که بود
 تا بافتند هم به را ریرياکا و دروغ از معجونی. کردند افشا را ١٩١٩ قرارداد

 سرلوحه را جديد سياستی ايران در بريتانيا زيرا نمايند، توجيه را کودتا طرح
 چه اين بنابر. نداشت وجود قرارداد احيای به اميدی هيچ و بود داده قرار کار
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 می تر بدنام و بدنام خود های سياست راستای در را وثوق اگر داشت اهميتی
 ناصری دوره از خود که رشتی سپهدار وقتی ١٢٩٩ یکودتا آستانه در کردند؟

 دريافت نشان انگلستان دولت از حتی و بود ايران شمال در ها انگليسی عامل
 آگاه ايران مقامات ستانی رشوه مسئله از که ساخت وانمود گونه اين) ١٧٧( کرد
 به و بود وقوع شرف در که تحوالتی مناسب توجيه برای را اين است، شده

 های هيئت اعضای و کابينه اعضای. نمود می عنوان داشت، آگاهی آن از خوبی
 رشوه از ناشی رسوايی يک گويا که کردند وانمود هم بريتانيا نظامی و مالی

 همراه و کرزن سرسخت مخالف اين بالفور، جيمز. اند کرده کشف را ستانی
 Sidney Armitage( اسميت آرميتاژ سيدنی) ١٧٨(ارشد معاون مونتاگ، فکری

Smith (برای کشور اين مالی مستشار و بريتانيا داری خزانه وزارت معاون 
 کتابی انتشار با بود، آمده ايران به ١٩١٩ قرارداد چارچوب در که ايران دولت
 امضا را قرارداد تا ستانده رشوه انگليس از ايران الوزرای رئيس شد مدعی

 تا آمد ايران به وقتی اسميت اژآرميت اين که بگوييم نباشد بد شايد) ١٧٩(کند
 آستانه در وثوق دولت که کند مهيا را ای ليره ميليون دو وام اعطای های زمينه
 باالتر. نکرد کاری هيچ عمالً  و شد ايران وارد ١٢٩٩ خرداد او. بود سقوط
 لندن در اينک وثوق بالفور، بدشانسی از. ساخت بدنام هم را وثوق او اينکه
 برد، شکايت دادگاه به فوق، کتاب انتشار از بعد الفاصلهب او داشت، اقامت

 قرارداد با ارتباط در مدرکی هيچ نشد حاضر انگلستان خارجه امور وزارت
 خود از نتوانست بالفور نتيجه در دهد، قرار نويسنده و ناشر اختيار در ١٩١٩

 يریجلوگ کتاب های نسخه بقيه پخش و انتشار از اجبار به ناشر و نمايد دفاع
 از توانست نمی ديگر بريتانيا وقتی که است شده شناخته سياستی اين) ١٨٠(کرد

 که کرد می متهمشان و ساخت می بدنام را آنان کند، استفاده ايرانی رجال برخی
 نه و بود آنها اولين نه وثوق قطع طور به. اند ستانده رشوه ها انگليسی از

 يد ايران رجال از بسياری بر اتهام ساختن وارد در ها انگليسی خود. آخرينشان
 .داشتند طواليی

 در بعدها. انداخت راه به ولولهای ايرانی مقامات به رشوه پرداخت ايران در اما
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 و بريتانيا مالی های کانون متحد قديمی عنصر اين اعظم، سپهدار دولت هيئت
 چهي تاکنون حتی اما. شد عنوان زمينه اين در مباحثی انگليس؛ هند حکومت

 ستانده رشوه ها انگليسی از فيروز الدوله نصرت يا وثوق دهد نشان که سندی
 گروه عضو ترين بدنام صارمالدوله، ميرزا اکبر مورد در اما ندارد، وجود اند
 السلطان، ظل يعنی انگليس هند حکومت صميمی متحد فرزند و نفری سه

 با او آلوده روابط درباره ظاهراً  هم اسنادی و شد می بدل و رد ديگر سخنانی
 James Mc(مورای مک جيمز زمان همان در. دارد وجود انگليسی مقامات

Murray. (راجرز به نامهای در ايران شاهنشاهی بانک کل رئيس)S. Rogers (
 او از تهران در بريتانيا سفارت داد توضيح لندن، در بانک مديران از يکی

 صحبت پول کنندگان دريافت از يکی الدوله صارم ميرزا اکبر با است خواسته
 داده طرحی خود نجات برای اکبرميرزا. بخشد نجات گرفتاری از را او و کند
 ميليون دو مبلغ از مقداری گفت او: بود ملی ضد راستی به پيشنهاد اين. بود

 ايران دولت به وام عنوان به قرارداد چارچوب در است قرار که ليرهای
 وجوه تا شود انديشيده تمهيدی و شود داده ايرانی طرف به گردد، پرداخت
 تلقی شد می پرداخت ايران به بايد که وامی اول قسط از جزيی شده پرداخت

 ويژه به نفره سه گروه که نيست اين دهنده نشان هم موضوع اين البته. گردد
 داديم توضيح تر پيش. اند کرده دريافت رشوه الدوله نصرت و الدوله وثوق
 که کسانی خواستند، می مخالفين کردن ساکت برای را پول ينا نفره سه گروه

 ترين صريح به وثوق و بودند شده جمع ضدتشکيلی های دمکرات گروه در
 از کرديم، اشاره آن به ما و نوشت رعد روزنامه در که ای مقاله در وجهی
 در وثوق. بود رايج سنتی اين. برداشت پرده آنان مالی و شخصی های انگيزه
 را مجازات کميته خطر تا داد می پول ای کمره دمحم سيد مثل برخی به ای دوره

 های کشاکش از دست تا دهد پول آنان به بود ناچار اينک و کند رفع خود از
 .بردارند خود ضدملی

 به دست خود ترفند اين با خواست می او. بود کابينه اعضای از يکی ميرزا اکبر
 مالی ماست را آن تا کند طرح کابينه در را موضوع دستی پيش با و شود کار
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 درخواست که بود اين الدوله صارم ملّی ضد طرح. سازد بدنام را وثوق و نمايد
 کاسته ليره برابر در لایر نرخ رزش از چون کند اعالم شاهنشاهی بانک نمود،

 بايد که ريالی معادل از ليره هزار سی و يکصد پرداخت هنگام به است، شده
. کرد عمل الدوله صارم تقاضای به مورای مک. است شده کاسته دميش پرداخت

 سقوط از کابينه نتيجه در و داد فريب را کابينه اعضای ديگر خود نوبه به او
 مقامات برخی های نقشه از گويی که شاهنشاهی بانک رئيس. يافت نجات حتمی
 با که بريتانيا منافع راستای در اساسی تحولی انجام در خود کشور متبوع

 الدوله صارم نيست مهم داد توضيح بود مطلع شد محقق اسفند سوم کودتای
 هم باز کابينه که است اين مهم است، گذاشته کاله خود هموطنان سر چگونه

 تر مهم. بود »مهمی مسئله« وی نظر از اين و شد خواهد داشته نگه پا سر مدتی
 بايد ايران مسئله با ارتباط در انگليس مقامات داد توضيح مورای اينکه، همه از

 برقراری در اصلی عامل او ديد به زيرا نگهدارند؛ را احتياط و حزم جانب
 آلمان؛ و لهستان و روسيه نه است ايران جهانی سياست عرصه در قوا موازنه

 )١٨١(».بخوانيم هم درست و بخوانيم را سطرها بين آنکه شرط به«
 امری خير، يا داشت وجود کاری پنهان ،قرارداد مورد در آيا اينکه ديگر نکته
 که است اين واقعيت. شود می گفته فراوانی سخن آن مورد در هنوز که است

 مجالس نيز ايران، و انگليس مطبوعات زيرا نداشت وجود کاری پنهان به نيازی
 فرانسه و امريکا مقامات و کرده بحث قرارداد باب در مشروح طور به بريتانيا

 فرانسه و امريکا های مخالفت واقع در. دادند نشان واکنش و شده مطلع آن از هم
 تقسيم راستای در آنان. داشت ايرانيان های مخالفت از ای جداگانه کامالً  داليل
 می ايران اقتصادی امکانات و ايران نفت از سهمی جنگ از بعد جهان مجدد

 های رقابت راستای در بود ای مقابله قرارداد با آنها مقابله و خواستند
 حفظ دنبال به هم انگلستان. داری سرمايه جهان بزرگ های قدرت امپرياليستی

 های انگيزه از يکی ها رقابت اين بود، ها رقابت اين چارچوب در خود منافع
 .بود ١٩١٩ قرارداد با کشورها برخی مخالفت
 دهمان ناگفته که نداشت وجود قرارداد با ارتباط در اسراری است اين واقعيت
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 رعد روزنامه ١٢٩٨ مرداد در قرارداد انعقاد بدو همان از اينکه ويژه به باشد،
 اين به و پرداخت آن بندهای و مواد از دفاع به مشروحی مقاالت درج ضمن
 و حرف از بسياری. بود شده مطلع قرارداد از عمومی افکار است طبيعی شکل

 آن از نيز است، نشدنی جامان قرارداد شد معلوم که افتاد اتفاق وقتی ها حديث
 .گرديد مطرح ستانی رشوه بحث که بود موقع
 تمام. بود ايران ملّی مصالح با منطبق ١٩١٩ قرارداد که نيست اين در سخن
ً  قرارداد موافقين نه که است اين در سخن  نه و داشتند ملّی های انگيزه لزوما

ً . مخالفين  ضيا سيد و سويی زا قرارداد مدافع بهار الشعرای ملک بين مسلما
 بهار. داشت وجود تفاوت آسمان تا زمين ديگر، سوی از قرارداد آن ديگر مدافع

 سيد اما کرد، حمايت وثوق طرح از داشت، نيروها موازنهاز که تحليلی دليل به
 همين به. داد نشان طرح آن مدافع را خود بريتانيا به خدمتی خوش برای ضيا

 قرارداد با مخالفت در ضدتشکيلی گروه با سمدر مثل مذهبی رجال بين سياق
 جاه برای نه و شخصی انگيزه به نه مدرس. داشت وجود تفاوت آسمان تا زمين
ً  ضدتشکيلی گروه اما کرد، مخالفت وثوق طرح با که بود طلبی  همين به دقيقا
 آميز مسالمت طريق از را کار خواست می مدرس. زدند آشوب به دست نيّت

 قراردادهايی چنين طرح حق حتی کسی مجلس غياب در گفت یم او. دهد خاتمه
 مقننه قوه تعطيلی و اجتماعی نظم خوردن هم به عامل خود ديگران اما ندارد، را

. داد می نشان خوبی به را موضوع اين جهانی اول جنگ در آنان رفتار. بودند
 از مستشارالدوله و السلطنه محتشم مثل کسانی و ضدتشکيلی گروه واقع به

 مراتب به طرحی اينان شدند، می سيراب انگليس محافل در ديگری سرچشمه
 بود ديکتاتوری دولتی استقرار آنان طرح داشتند، وثوق طرح از تر خطرناک

 قزاقان، خدمت در افراد همين بعدها که دانيم می. بريتانيا منافع راستای در
 و ضيا سيد تيزس پس. ساختند وارد مشروطه مبانی به را ضربه ترين بزرگ

 هند حکومت بين ستيز ادامه واقع به السلطنه محتشم تشکيالت مثل گروهی
 در دو هر اينان. بود کرزن لرد يعنی انگلستان وقت خارجه وزير و انگليس
 داشت، تفاوت هم با آنان های روش اما نهادند می گام بريتانيا منويات راستای
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 را آنان سرعت به البته هم مردم و ندبود شده شناخته فريبانی عوام جناح دو هر
 ها انگليسی است، نشدنی اجرا قرارداد شد معلوم وقتی که دانيم می. شناختند

 همان مدافع ديروزی ضيا سيد همان بار اين دادند، سازمان را ديگری طرح
 راه به را خان رضا سياه کودتای آنان دست در دست و شد طلب آشوب گروه

 ای دوره در نشناختند، رسميت به را کودتا آن هرگز هارب و مدرس اما. انداخت
 شدند، می متنعم جديد وضعيت نعمت خان از ديروزين سازان بحران که

 سرنوشت و بود شهادت باالخره و نشينی خانه و تبعيد و زندان مدرس سرنوشت
 .نويسی کتاب و نشينی خانه بهار

 پادشاه مقام در قاجار هشا احمد که بود اين داشت واقعيت آنچه وصف اين با
 به نه و ميداد نشان خود موقعيت به خاطری تعلق چندان نه ايران، چون کشوری
 ميکرد نقل ميرزا حسن دمحم وی برادر قول از آبادی دولت. کشور ملّی مصالح

 تحصيل بايد پس کردند، معامله چه ما پدر با مردم ديديم«: است گفته شاه احمد
 آزاد مملکت يک به نشد ممکن وقت هر و ماند ينجاا شد ممکن تا و کرد مال

 تفکرات تزريق ميراث که تفکر اين درون از) ١٨٢(» .نمود زندگانی آنجا رفت
 گوشت چون او سلطنت نيابت دوره در که ای انديشه بود، ناصرالملک خطرناک

 سپردن و کشور تاريخی زوال جز چيزی بود؛ شده عجين شاه وجود با پوست و
 .شود استخراج توانست نمی قزاقان دست به آن
  

 الدوله وثوق سقوط. ١٢
 برای هم ديگری های حل راه وثوق های برنامه با علنی مخالفت از غير

 در ای عده وثوق، سقوط از قبل ماه دوازده حدود از. داشت وجود او سرنگونی
. بودند نهاده سوسياليست را خويش نام و ميآمدند جمع هم دور به تهران
 پيشين، اعتدالی طباطبائی صادق دمحم سيد رياست به تجمع اين نندگانگردا

 سميعی، السلطنه اديب حسين بقاءالملک، الملک، فطن از متشکل گروهی
 ای عده و الملک شرف السلطنه، نظم حاج يعنی او برادر الملک، حکيم ابراهيم

 يستیسوسيال حزب يک تشکيل برای که کردند عنوان گونه اين و بودند ديگر
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 قاسم ميرزا به متعلق ای باغچه در تهران شهر خارج در اينان. ميکنند فعاليت
 اين در کرد دعوت هم دهخدا از طباطبائی شخص. ميشدند جمع تبريزی خان

 وجيه افراد شدن وارد انتخابات، در نظر تجديد آنان شعار. کند شرکت جلسات
 و نااليق اشخاص از ابينهک و ادارات تصفيه دولتی، دوائر و کابينه در المله

 وحيد. شد گنجانيده آن در هم قرارداد با ضديت دهخدا اصرار به. بود امثالهم
 را گروه اين برنامه دليل همين به بود، مخالف قرارداد با ضديت مسئله با الملک
 تازه زنند؛ سرباز آن امضای از همه که شد باعث امر اين نکرد، امضا

 وثوق به را قرارداد با ای عده ضديت و جلسه اين تشکيل خبر وحيدالملک
 شد بنا که اين تا بود معمول ما جلسات قسم همين« دهخدا قول به. داد اطالع
 وقتی» .باشيم کرده کار مسلکی تحت که شود داده سوسياليست حزب تشکيل
ً  دهخدا ميل رغم علی برافتاد، وثوق کابينه  و خود گروه انحالل به همگی تقريبا

 افرادی از غير جلسات اين در شدند، سخن هم موصوف حزب تشکيل لزوم عدم
 کار هم ديگر گروهی و االسالم مؤيد خلخالی، عبدالرحيم سيد شد، ياد که

 )١٨٣(ميکردند
 نزد به کرد، معرفی دماوندی افتخارالعلمای را خود که مردی ١٢٩٨ اسفند در

 قرارداد با را او ضديت علت ميخواهد انگلستان سفارت گفت او. آمد ای کمره
 فردی يا و سفارت ايرانی اجزای از يکی بودند کرده تقاضا آنان. شوند جويا

 فرستاده. کنند مذاکره هم با و آيد او نزد به ميداند، فارسی زبان خود که انگليسی
 او با رويارو مالقات خواستار کاکس يعنی مختار وزير خود گويا که ميکند نقل

 اگر و ميدانند سايرين از بهتر آنها مرا عقيده«: گفت ای کمره. است بوده
 نفر يک فقط بنده چون اينجا، آنها آمدن و نميکنند ليکن و ميتوانند فوری بخواهند
 بعد. ميدهند رسميت را شما آنها گفت فايده؟ چه هستم رسمی غير هم آن ايرانی،

 ميگويم من گفت. کرد خواهد آمدن از کفايت و بگوييد آنها به مرا عقيده شما گفتم
 مدعی که کسانی همان بهتر عبارت به) ١٨۴(».ميآورم شما برای جواب و

 خود و براندازند را وثوق انگليس دست به خواستند می بودند، انگليس با مبارزه
 .گيرند دست به را قدرت
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 سيد و کمال سيد و اعتمادالملک منازل در جلساتی سلسله ١٢٩٩ سال اوايل در
 بذر که نيست ترديدی اين در بودند که هر اينان. ميشد ربرگزا نامی فاضل

 و سمت گيالن وضعيت که زمانی درست. پراکندند می مردم قلوب در وحشت
 جمهوری های پايه خان کوچک ميرزا که ايامی در درست و يافت خاص سويی
 به اين از گفتند می. شد زده دامن تهران در شايعات کرد، می مستحکم را خود
 بلشويک نام که شد خواهد کسانی تاراج عرصه مردم مال و جان و وسنام بعد
 احسان مرموزانه تحرکات با بود همزمان درست شايعات اين. اند نهاده خود بر
 خان هللا
 اين بر ای عده حال هر به. کرد خواهيم اشاره کودتا بخش در آن به که گيالن در

 دولت از تقاضا مليت عنوان هب و جمع را فسده« مزبور، فرد سه که بودند باور
 را آنها بايد و اموال، و دماء و فروج: ميخواهند ما از چيز سه ها بلشويک که

 بود، مصر خود استعفای بر وثوق که زمانی درست) ١٨۵(».نمود جلوگيری
 با روزه دوسه اين در هم نان«: نوشت کمرهای. کرد عود نان بحران ديگر بار

 به ارزاق و انبار اداره که الدوله وثوق انتريک هب امسال محصول و گندم کثرت
 )١٨۶(».شده زياد ها دکان در جمعيت و کم را نان است ها بهائی و ارامنه دست

 هر چند هر بودند قرارداد مخالف همه. يافت افزايش وثوق بر تدريج به فشارها
 در بدی رويه وثوق با کاکس سرپرسی حتی اينک. داشت خاص ای انگيزه کس
 می تحريک الوزرا رئيس عليه را ميرزا اکبر الدوله صارم او. بود گرفته پيش
 خبر ١٢٩٩ فروردين اوايل در و دادند هم دست به دست عوامل همه. کرد

 اين در. شد شايع تهران سياسی مطلع محافل برخی در الدوله وثوق استعفای
 هرج اين با ودب گفته وليعهد به وثوق. ميبرد سر به اروپا مسافرت در شاه زمان

 وليعهد. دهد انجام کاری نميتواند و شده خسته واليات اغتشاش و ادارات مرج و
 استعفا با هم او شد، داده اطالع شاه به مراتب. کرد مسئوليت سلب خود از

 مشيرالدوله است بهتر است، مصر استعفا به وثوق اگر ميگفت شاه. کرد مخالفت
 به خود انتخاب با مشيرالدوله. نمايد فیمعر خود جای به را سعدالدوله يا و

 بر بنا. کردند رد ها انگليسی هم را سعدالدوله و کرد مخالفت وزرايی رياست
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 با گفت وثوق. نمايد اداره را کابينه شاه آمدن تا وثوق خود شد قرار اين
 کاری انجام به قادر الدوله صارم و رشتی سپهدار های آنتريک و خودسری

 عبارت به. دارد خوبی بسيار ميانه الدوله صارم با کاکس نکهاي ويژه به نيست
 از جدا راهی الدوله صارم ميرزا اکبر که بود شده روشن خوبی به اينک بهتر

 نمود فدا را وثوق هم کاکس است، گرفته پيش در فيروز الدوله نصرت و وثوق
 هيچ يتانيابر امپراتوری نفع به خدماتش در که کرد بست و بند الدوله صارم با و

 تقاضات و کرد مالقات را کاکس ميرزا، حسن دمحم وليعهد. نداشت وجود ترديدی
 وی بالفاصله وثوق. پذيرفت هم او بردارد، الدوله صارم حمايت از دست نمود

 با مختار وزير رابطه چون اما. ساخت برکنار دولت هيئت در عضويت از را
 منصوب کشور غرب اتوالي حکومت به را وی بود، خوب الدوله صارم

 .ميشود تبعيد اروپا به احتماالً  هم رشتی سپهدار ميگفتند ساختند،
 از النهرين بين راه از شاه احمد ١٩١٩ ژوئن با مطابق ١٢٩٨ خرداد در

 ميل رغم علی اينک النهرين بين. بازگشت ايران به خود، اروپايی مسافرت
 بزرگ مرجع. بود آمده در بريتانيا قيموميت تحت آنجا، مقيم شيعه روحانيان

 حاضر دوم، ميرزای به مشهور شيرازی تقی دمحم ميرزا يعنی کربال مقيم شيعه
 شيخ به معروف اصفهانی شريعت با نجف در شاه. کند مالقات شاه با نشد

 داشت، فراوان شهرت درسش محضر که بود مردی شيخ. نمود مالقات الشريعه
 توصيه شاه به بزرگ علمای طرف از وا. کرد نمی دخالت سياسی مسائل در اما

 )١٨٧(دارد اعالم باطل را قرارداد کرد
 بود، بلند هوا به قرارداد با ضديت فرياد النهرين بين در وثوق، سقوط آستانه در
 و شد داده ها انگليسی عليه نفر هزار پنجاه و صد از شديدی ميتينگ عتبات« در

 و قيام اجنبی عليه شيرازی رزایمي آقای تبعيت به تمام يهود، و سنی و شيعه
 و تخليه ها انگليسی از را سامره و حرکت زيادی جمعيت با مکه شريف پسر
» .شود داده هم طهران در ميتينگی است خوب که کرده اظهار و کرده پاک

 اگر که داد پيام اصفهانی نورهللا آقا حاج به انگليس کنسول اصفهان در) ١٨٨(
 دستگير اصفهان در مستقر هندی قشون توسط را او کند، مداخله انتخابات در
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 التجار امين هللا حبيب سيد حاج بايد ميگفت کنسول مينمايند، تبعيد هند به و کرده
 انگيزه همه البته اينها) ١٨٩(شود انتخاب اصفهان مردم نمايندگی به اصفهانی

 ايران بر انگلستان تسلط عامل را وثوق قرارداد بهتر عبارت به. داشتند دينی
 .کردند می ارزيابی ضددينی و ضدملی را قرارداد آن و نمودند می ارزيابی

 اجرا ها انگليسی جديد سناريوی بايد. بود تکوين شرف در جديد تحوالتی اينک
 سقوط وثوق باالخره. بود نورمن هرمان سناريو اين اجرای عامل) ١٩٠(شد می
 آنتريک از دست داده پيام قوثو به نورمن ميگفت بهبهانی دمحم سيد مير. کرد
ً  او بردارد، دست خود  با که اند داده دستور او به لندن از کرد خاطرنشان صريحا

 هر به ايران دولت بود شده توصيه نيز. نمايد همکاری باشد که هر بعدی کابينه
 قرارداد تکليف انتخابات، تجديد با يا وکال همين با داند، می خود که شکلی

 از جلوگيری برای خانه قزاق بود شايع سوی آن از. ازدس روشن را ١٩١٩
 اصناف. است آمده در باش آماده حال به وثوق استعفای متعاقب مرج و هرج

 از برخی منزل در. نمايند تعطيل را بازار بود قرار »الدوله وثوق مستأجرين«
 تر پيش اصناف از برخی. شد برگزار خوانی روضه مجالس بنکدار مثل تجار
 خود نمايندگان حتی آنان) ١٩١(شوند، وثوق استعفای از مانع بودند کرده تالش

 آنان با سردی با وی اما کردند، گفتگو شاه با و فرستادند صاحبقرانيه کاخ به را
 از را او و فرستادند وثوق شخص نزد به نمايندگانی حتی آنان. نمود برخورد

 در ميخواستند اصناف کرد؛ ندیت برخورد آنان با شاه اما. داشتند برحذر استعفا
 به شاه نمود؛ جلوگيری آنان از نظميه ليکن نمايند، برگزار ميتينگی شاه مسجد
 مرج و هرج ايجاد از مانع داد دستور نظميه و ژاندارمری نيز و خانه قزاق
 سلطنت اضمحالل روند کار اين با که ندانست شاه. شوند وثوق طرفداران توسط
 حاميان برابر در اکراه به يا طوع به او است، بخشيده سرعت را خود

 استعفای باعث تا آمد در شکلی به چيز همه باالخره. انداخت سپر تروريستها
 وثوق از مردم نويسد می بود تهران در زمان آن که السلطنه عين. شد وثوق

 تقاضای رد از ويژه به. دانند می عالم سياستمدارو را وی کنند، می تعريف
 به که هستند ای عده باز اما هستند، راضی خيلی ايران ماليه کنترل ایبر دولتين
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 ترياک تحديد اجازه مسئله در گويند می مثال طور به دهند، می خيانت نسبت او
 می و دادند می نسبت او به را خوشتاريا امتياز عقد است، گرفته پول مبالغی

 دوره به مربوط ماجرا اصل آنکه حال) ١٩٢(گرفته، پول امتياز آن بابت گفتند
 با را ايران شمال نفت امتياز که بود تنکابنی سپهساالر وزرايی رياست

 کرد مالقات نورمن با وزرايی رياست کانديدای مشيرالدوله.کرد امضا خوشتاريا
 مستوفی اينکه نخست. کرد پيشنهاد منصب اين پذيرش برای شرط چهار و

 هزار سيصد ماهی مبلغ پرداخت دوم. باشد داشته حضور کابينه در الممالک
 از فيروز الدوله نصرت سّوم. يابد استمرار ميشد داده وثوق کابينه به که تومانی
 صورت نظر تجديد ١٩١٩ قرارداد در چهارم و باشد کنار بر امور در دخالت

 وجود او عزل برای دليلی و است لندن در فعالً  الدوله نصرت گفت نورمن. گيرد
 نورمن. ميدانست زود روز آن موقعيت در را او عزل نورمن عبارتی به. ندارد

 همچنان او قرارداد در نظر تجديد و مجلس تشکيل زمان تا بگذارند کرد پيشنهاد
 شده ياد مبلغ دادن و کابينه در مستوفی حضور با نورمن. باشد خود کار مشغول
 )١٩٣(نکرد مخالفتی

 و نبوده ايرانی طرف اختيار و دهارا به وثوق عزل که بود باور اين بر ای کمره
 عزل را الوزرا رئيس بتوانند که نميبيند قدرت اين دارای را ها ايرانی هنوز او

 چيست، مشيرالدوله برنامه کنند مشاهده تا ميکردند صبر بايد او نظر به. نمايند
 وثوق های برنامه اينکه يا کند مماشات داخلی نيروهای با که است مأمور او آيا
. شود داخل بتواند نيست ممکن معاهده نقض در که مطمئنم من«: دهد دامها را

 می الدوله وثوق خود دست به ميخواستند را معاهده نقض ها انگليسی اگر
 ]١[)١٩۴(».شوند او عزل به راضی آنکه نه کردند،
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   نشر  -»  اسفندايران از سقوط مشروطه تا کودتای سوم    «:  آباديانحسين  - ١

 ٥٠٨ - ٥٩٠صص  – .١٣٨٥موسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی، 
  

  : پی نوشت ها 
 .٢۶٢ص ، ١٣۶١ –، انتشارات عطار جلد سوم» حيات يحيی« دولت آبادی يحيی   -  -١

 .همان -٢

 .ميباشد سايکس پرسی سر منظور -٣

 .۴٧٧-۴٧۶صص ،١ج ای، کمره -۴

 .۴٧٨ص همان، -۵

۶- Ghani, pp. 26-27. 

 .است شده ترجمه استمهال که است موراتوريوم صحيح واژه ،١٠٠ص ،۴ج يحيی، حيات -٧

 .٢٢۵-٢٢۴صص ،١ جلد ای، کمره -٨

 .٣٠٠ص ،١ج ای، کمره -٩

 .٣٢٧ص همان، -١٠

 .٢۵٢-٢۵١صص ايران، در مشروطيت بحران -١١ 

 .٣٠٣ص ،١ ج ای، کمره -١٢

 .٣۴۶ص همان، -١٣

 .٣٠٨ص همان، -١۴

 .١١٠-١٠٧ و ٢١-٢٠صص ايران، در روطيتمش بحران -١۵

 .٣٠٨ص ،١ ج ای، کمره -١۶

 .۴٩۶ص ،١ج ای، کمره -١٧

 .١٢ص ،١ ج ای، کمره -١٨

١٩- Syrus Ghani: Iran and the Rise of Reza Shah, (London, I. B. Tauris, 

1998), pp. 24-25. 

  ٣٩٫ص ،۴ج آبادی، دولت -٢٠
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 .۴٢٧ص ،١ج ،ای کمره -٢٢

  ٩٩٫ص ،۴ج يحيی، حيات -٢٣

٢۴- Ghani, p.27. 

 ٢۴٠ص ،١ جلد ای، کمره -٢۵

 .٩٩ص ،۴ج يحيی، حيات -٢۶

 طرف از اعالن« ،١٩١٩ سپتامبر ١٧ ،١٣٣٧ ذيحجه ٢١ ،١٣۴ش يازدهم، سال رعد، -٢٧

 ».ژاندارمری کل رياست

  ».مجازات« ،١٩١٩ اوت ٣١ ،١٣٣٧ ذيحجه ۴ ،١٢٠ش دهم، سال رعد، -٢٨

 ».پايتخت« ،١٣٣٣ ذيحجه ٢٨ ،٨ش جديد، عصر -٢٩

 .١٠٨٩ص همان، -٣٠

٣١- Ghani, p. 31. 

 .١٠٠ص ،۴ج يحيی، حيات -٣٢

  ٣٩٩٫ص بزرگ، جنگ در ايران -٣٣

 .٣٨-٣٧صص ،۴ج آبادی، دولت -٣۴
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 ».انگليس

۴٠- Curzon; the Last Phase, pp. 120-121. 

۴١- United States Department of State, Papers on Foreign Relations, 
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 .٩۵٣ص ،٢ج ای، کمره -۴٢
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  »المينگتون

 .٢٧٠- ٢۶٩صص ،٣ج حيی،ي حيات -٩٢

٩٣- Curzon: The Last Phase, p99. 

٩۴- Curzon: The Last Phase, pp.99-100. 
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١٢۴ - Loraine to Chamberlain, Tehran, 1 January 1926, FO. 371/11841.  

  ۵٩ص ،)١٣۵٧ تهران، کبير، امير( مکی، حسين کوشش به يزدی، فرخی ديوان - ١٢۵
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 تا کی؟ تا« ،١٩١٩ سپتامبر ٩ ،١٣٣٧ ذيحجه ١٣ شنبه سه ،١٢٧ش دهم، سال رعد، - ١٧۶ 

  ».الوزرا رئيس ابالغيه مناسبت به! چند؟

  ۵٢٨٫-۵٢٧صص ايران، در مشروطيت بحران: نک - ١٧٧

: شد منتشر ١٩٢٢ سال در مشخصات اين با کتابش و داشت نام بالفور جيمز او - ١٧٨

James. M. Balfour: Recent Happenings in Persia, (Edinburgh, 1922.( 

١٧٩ - Gordon Waterfield: Professional Diplomat; Sir Percy Loraine of 

Kirkhale, (London, 973), p.65.  

 ١٨٠ - Ghani, p.61. 

  ١٨١ - Ghani, p. 56.  

  ١٧٧٫ص ،۴ج يحيی، حيات - ١٨٢

 .١۴٨۴ص ،٢ج ای، کمره - ١٨٣

  .١٣۵۴ص همان، - ١٨۴

 .١۴۴٣ص ،٢ج ای، کمره - ١٨۵ 

  ١۴۶٩٫ص همان، - ١٨۶

 .١۴۶ص ،۴ج يحيی، حيات - ١٨٧

 .١۴۵۶ص ،٢ج ای، کمره - ١٨٨

 .١۴۵٧ص ،٢ج ای، کمره - ١٨٩
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  .١۴۶٩ص ،٢ج ای، کمره - ١٩١
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    يازدهم فصل
  

  ١٩٢٠ سال آغاز در سياسی اوضاع  و  مجلس انتخابات 
 

که درتهران پس از بررسی و سانسور سفارت انگليس «نشريه اخباررويترز 
متن کامل نطق ضيافت لرد کرزن و  ١٩١٩سپتامبر  ١٩در » منتشرمی شود

سفارت «: ی کندکالدول اضافه م. پاسخ نصرت الدوله فيروز به وی را چاپ کرد
انگلستان در تهران اميدوار است انتشار اين نطق، از حس تنفر و دشمنی شديد 

در اين رابطه «: کالدول سپس بالفاصله می گويد» .مردم با قرارداد بکاهد
مايل است به انبوهی از تلگرامها و مراسالت خود ] آمريکا در تهران[سفارت 

اين تلگرام ها و مراسالت نشان می  .اشاره نمايد] به وزارت خارجه آمريکا[
دهد که قرارداد چگونه مورد پذيرش افکار عمومی ايران قرار گرفته است؛ 
سياستها و اقدامات دولت ايران برای سرکوب مخالفان و تحميل قرارداد به مردم 
معترض چه بوده است؛ و نيز دولت برای انتخاب نمايندگان مجلس چه 

: می نويسد ١٩١٩کالدول در اول اکتبر ). ١(»ستسياستهايی را بکار گرفته ا
کامالً مشخص است که نه کابينه فعلی، که به مدد سفارت انگلستان بر سر کار «

آمده و هم با حمايت سفارت انگلستان شمار زيادی از نيروهای انگليسی در 
داخل و يا در نزديکی ايران به حيات خود ادامه می دهد؛ و نه دولت و سفارت 

و تصويب اين توافقنامه نمی مانند؛ ] چهارم[تان منتظر آغاز به کار مجلس انگلس
در حالی که بر اساس قانون اساسی، تأييد و تصويب مجلس پيش از عملی شدن 

اين در حالی است که انتصاب حکام ايالت های . هر توافقنامه ای ضروری است
ان هستند که سراسر کشور به دستور هيأت دولت صورت می گيرد و اين والي

عمالً نمايندگان حوزه های انتخابيه ايالت خود را انتخاب خواهند کرد و يا 
انتخابات استان فارس به مرکزيت شهر شيراز مثال . تاکنون انتخاب کرده اند

والی معروف اين ايالت حضرت واال شاهزاده . خوبی در اين زمينه است
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و از طرفداران سر سخت اين  فرمانفرما يکی از افراد تحت الحمايه انگلستان
اخيراً انتخابات . مردم ايران منفور است او به شدت در ميان... کشور است

اياالت فارس برگزار شده است در نتيجه کامالً طبيعی است که رئيس الوزرای 
فعلی، وثوق الدوله، که هرگز در فارس نبوده است و کسی هم او را در فارس 

به نمايندگی مجلس انتخاب شود؛ ديگرانی هم که  نمی شناسد، با اکثريت آراء
انتخاب شده اند، همه از طرفداران دولت و از قماش کسانی هستند که می توان 

انتخابات کرمانشاه شاهد مثال . آنها حساب کرد» رأی مثبت«هميشه روی 
در اين استان، فرزند شاهزاده فرمانفرما، حضرت . ديگری در اين زمينه است

ً در واال نصرت  الدوله، که در حال حاضر به عنوان وزير امور خارجه موقتا
کامالً روشن . پاريس به سر می برد، نزديک به نوزده هزار رأی آورده است

است که امکان ندارد اين ميزان رأی در چنين محلی به صندوق ريخته شده 
ين شهر جمعيت ا. نتايج انتخابات در مشهد نيز به تازگی اعالم شده است... باشد

نزديک به هفتاد و پنج هزار نفر است و برادر رئيس الوزرای فعلی، يعنی قوام 
شمار آرايی که برای هر يک از نمايندگان اين . السلطنه والی خراسان است

استان اعالم شده چيزی نزديک به بيست و پنج هزار رأی است که رقمی 
طالعاتی در مورد شخصاً هيچ گونه ا. مضحک و دور از ذهن به نظر می رسد

چهار نماينده ای که در مشهد انتخاب شده اند، در دست ندارم، اما واضح است 
اين افراد برای مردم داخل و خارج . که اين افراد، آلت دست دولت فعلی هستند

رأی نياورده اند، » مردان شايسته«در والياتی که ... مشهد نيز ناشناخته اند
نی اعالم کرده و دستور برگزاری مجدد انتخابات کابينه، انتخابات را غير قانو

با وجود اين، بسياری از مردم ايران يقين دارند به خاطر . را صادر کرده است
نفرت عمومی از قرارداد، مجلسی تشکيل نخواهد شد که اين توافقنامه را به 
تصويب برساند؛ اگرچه کابينه فعلی هم بدون شک، اجازه تشکيل مجلس را 

به عنوان نمونه ای از حزم و احتياط و دورانديشی زياد دولت در . دنخواهد دا
جلوگيری از بروز هرگونه شورش همگانی يا مخالفت خطرناک با قرارداد، می 
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توان به برکناری سپهساالر، رئيس الوزرای پيشين، از ايالت آذربايجان استناد 
يک بار ديگر سپهساالر ثروتمندترين شخص ايران است و مشتاق است که . کرد

گفته می شود که وی از مخالفان سرسخت دولت فعلی است . رئيس الوزرا شود
و اميدوار است که حمايت دمکرات ها را عليه کسانی که دشمنی کمتری نسبت 

بنابراين به محض ورود به . به زمان رئيس الوزراييش با آنها دارد جلب کند
قياس با ديگر مناطق ايران  تبريز، جايی که حزب دموکرات و حامی ايران در

برخوردار است، مخفيانه رايزنی و مشاوره خود را با  از قدرت بيشتری
در ابتدا گمان می رفت که وی قابل اطمينان است و . دموکرات ها آغاز کرد

برای مجلس انتخاب شوند، » افراد مناسب«مراقبت خواهد کرد که در آذربايجان 
د و نيت و اقدامات واقعی او فهميده شد، اين اما زمانی که انتخابات برگزار ش

نگرانی در ميان اعضای کابينه به وجود آمد که احتماالً منتخبين آذربايجان از 
اگر چه هيچ اتهامی متوجه او نبود و آذربايجان هم به . ميهن پرستان هستند

مردی با استحکام شخصيت و قدرت او سخت نياز داشت، با اين حال کنسول 
با . ر تبريز و سفارت اين کشور در تهران خواستار عزل او شدندانگليس د

برکناری سپهساالر، جانشين يا کفيل ايالت، سردار معتضد، تصدی امور را در 
اين مرد بدنام و ساده لوح، کامالً مطيع و مورد اعتماد اربابان خود . دست گرفت

جوانی از وی در . سردارمعتضد، صاحب ملک سفارت ما در تهران است. است
فرمانفرما خود از افراد تحت الحمايه . خدمتگزاران شاهزاده فرمانفرما بود

سردار معتضد به مدد همين . انگلستان است و اکنون والی استان فارس است
اعمال شديد حکومت نظامی «: اکتبر ١٩در )٢(» .شاهزاده، به اين جايگاه رسيد

نيرو های قزاق برای  در سراسر کشور و به کار گرفتن شمار زيادی از
سرکوبی هرگونه مخالفتی با توافقنامه، به تمام تجمعات عمومی خاتمه بخشيده 

يک نسخه از اين تلگرام برای رئيس جمهور ويلسون ارسال شده )٣(» .است
 .است

سفارت مفتخر است به پيوست اين «: می نويسد ١٩١٩دسامبر  ٨کالدول در 
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 ١٩١٩اکتبر  ٨چاپ لندن را که در تاريخ  نامه، مقاله ای از مجله خاور نزديک
احتماالً مطالب اين مقاله . منتشر شده است برای وزارت خارجه ارسال کند

مطلب قابل توجه اعالميه ای است با . مورد توجه وزارت خانه قرار گيرد
اين اشخاص تبعيدی، همان طور که » تبعيد چند تن از آشوب طلبان«: عنوان

يکی از . از صاحب منصبان و وزرای پيشين بوده اند پيش از اين گزارش شد،
اين افراد پيش از اين وزيرمختار ايران در واشنگتن و ديگری نيز، رئيس 

خبر مهم ديگر اينکه مستشاران نظامی انگليس به زودی وارد . مجلس سابق بود
نشده  تا اين تاريخ که در حال نوشتن اين نامه هستم وارد تهران(تهران می شوند 

بسياری از ملّيون ايرانی مخالف قرارداد علی رغم اينکه شرط تصويب ). اند
مجلس برای اجرای هر قراردادی الزم است، با اين حال مليون ايران نگرانند 

از آنجا که . که دولت قرارداد را بدون تصويب مجلس به مورد اجرا بگذارد
ر برگزار کرده يا کابينه فعلی، انتخابات مجلس را در استان های مختلف کشو

دستور برگزاری را صادر کرده است، به نظر نمی رسد که متصديان اجرای 
با اين . توافقنامه از پارلمانی که بدين شکل تشکيل خواهد شد، ترسی داشته باشند

حال، همواره هم نمی توان از اين نمايندگان انتظار داشت که خواسته های 
فکار عمومی؛ هم از جانب قشر مذهبی و هم فشار ا. اربابان خود را عملی سازند

در بخش هايی از اين مقاله » .از جانب مليون، بزرگترين مانع آنها خواهد بود
ايران در منظم ساختن اوضاع آشفته خود پس از جنگ، شروع «: می خوانيم

او يکی از مشهور ترين . هفته گذشته، نايب حسين اعدام شد. خوبی داشت
خبر ديگری که در اين اعالميه آمده و به ... ايران بود سرکردگان راهزنان در

» تبعيد موقت آشوبگران مخالف دولت«همان اندازه جای تبريک و تشويق دارد 
جمالت و کلمات اين اعالميه غيرمعمول و بی سابقه است؛ و کسی که . است

درباره نحوه اجرای قانون سخت گيرد و وسواسی باشد، از مفاد اين اعالميه و 
اما اهل فن هيچ شکی درعاقالنه بودن . قدام دولت، سخت به حيرت خواهد افتادا

به گزارش يکی از خبرنگاران «: اين مقاله در ادامه می افزايد. اين اقدام ندارند
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مجله تايمز در تهران، به زودی هيأت مستشاران نظامی انگلستان وارد تهران 
ه منظور بررسی ساختار نظامی اين گروه به دعوت دولت ايران و ب. خواهند شد

و برآورد نيروی الزم برای برقراری نظم در سراسر ايران، به اين کشور سفر 
بنابراين با اين کار گام بزرگ ديگری در بازسازی استقالل ايران . می کنند

برداشته شده است؛ و ايران هم از شّر هرج و مرج دائمی که در راه های اصلی 
خالصی می يابد؛ و هم از خفت و ننگی که مجبور بود ارتباطی آن وجود داشت 
همسايگان، عمالً و به طور کامل به کمک ] تجاوز[برای حفظ خودش از 

همين خبرنگار گزارش می کند . خارجی اتکا داشته باشد، خارج می گردد
جاده ای عالی و ماشين رو ) Royal Engineers(مهندسان سلطنتی] شرکت[

قصرشيرين آغاز شده و با عبور از گردنه پاتاق به احداث کرده اند که از 
ساخت اين جاده به معنی برقراری ارتباط سريع . کرمانشاه و همدان می رسد

و بين النهرين و اصالح يکی از مسير های عمده تجاری ايران  ميان تهران
توجه به اين واقعيت که کرمانشاه و همدان، پيش از اين هر دو بخشی از . است

 )۴(» .به حساب می آمدند، حائز اهميت است» نفوذ روسيهمنطقه «
کالدول در مورد انتخابات سبزوار، يکی از شهرهای استان خراسان چنين می 

شکايتی را که عده ای از ) و متن فارسی(مفتخراً به پيوست ترجمه «: نويسد
راه به هم. اهالی سبزوار درباره روند انتخابات اخير داشته اند، ارسال می گردد

اين شکايت، نامه ای از طرف شخصی به نام سيد دمحم کمره ای نيز به دست 
 ١۶نامه کمره ای در تاريخ » .سفارت رسيده که ترجمه آن نيز ضميمه شده است

اين نامه برای من آمده تا از اين طريق به «: نگاشته شده است ١٩٢٠ژانويه 
ی را که اين نامه را اين جانب هيچ يک از افراد. سفارت آمريکا ارسال شود

اما از اوضاع اسف بار و غم انگيز آنها کامالً . امضا کرده اند، نمی شناسم
ايشان پيشاپيش قدردان احساسات ... لذا به اين جانب اعتماد کردند... مطلعم

تاريخ نگارش » سيد دمحم کمره ای) امضا. (خالص و پاک آمريکايی ها هستند
انتخابات «: نفر آن را امضا کرده اند ٨۴و است ١٩١٩دسامبر  ۴نامه مذکور، 
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ساالر حشمت، حاکم سبزوار، ... سبزوار به شيوه ای غير مرسوم برگزار شد
ابتدا برگزاری انتخابات را متوقف کرده و اعضای هيأت نظار را تغيير داد؛ 
سپس ايادی خود را از شهر ها و آبادی های اطراف فراخواند و به آنها دستور 

هيچ شکی در خائن بودن . می بايست افراد مشخصی رأی بياورند اکيد داد که
ما هيچ اميدی به اين انتخابات نداشته و يقين داريم ... اين افراد وجود ندارد

چنانچه شکايت خود را نزد مقامات باالی مملکت هم ببريم، به نتيجه نمی 
نزد خود نگاه عالی جناب اين است که اين يادداشت را تنها خواهش ما از... رسيم

داريد، شايد زمانی حمايت آمريکايی ها که شامل حال ستم ديدگان بوده است، 
اوضاع بسيار وخيم . شامل حال مردم سبزوار و آبادی های اطراف آن نيز بشود

 ٢٠)۵(» .است و مردم حتی قدرت دم زدن از خواسته های خود را ندارند
روز به روز «: ن می نويسد، کالدول در تلگرام ارسالی خود چني١٩٢٠مارس 

ايران انگليس افزوده می گردد؛ که  ١٩١٩آگوست  ٩بر شمار مخالفان قرارداد 
يکی از اين مخالفين، . می شوند طبق معمول، در قالب نام های مستعار ظاهر

نامه اين » .ناميده است» کميته نجات ايران«يک انجمن مخفی است که خود را 
به وزيرمختار محترم «: به سفارت آمريکا ١٩٢٠کميته در تاريخ هفتم مارس 

کميته نجات ايران افتخار دارد از طريق حضرت عالی که : آمريکا در تهران
نماينده مردم شريف آمريکا هستيد، مراتب اعتراض خود را به استحضار جامعه 

رئيس الوزرای فعلی (توافقنامه شومی که اخيراً ميان وثوق الدوله . ملل برساند
و دولت انگلستان منعقد شده، استقالل کشور ايران را زير سؤال می برد  )ايران

کميته همچنين ... و بر خالف اصول آزادی ملت ها و قانون اساسی ايران است
به استحضار می رساند انتخابات پارلمانی جاری در ايران، کامالً غيرقانونی 

مردم ايران هيچ . با وجود حکومت نظامی نمی توان انتخاباتی ملی داشت. است
ً از حضور آنها در پارلمان ناراضی  شناختی از افراد انتخاب شده ندارند و قلبا
هستند؛ چرا که با دزديدن رأی مردم، رأيی به صندوق ريخته می شود که 

کشف حقيقِت اين قضايا بسيار . کانديدای مورد نظر وثوق الدوله انتخاب شود
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  )۶(» .ايران کميته نجات) مهر و امضا. (آسان است
 

 انگليسی مستشاران ورود
هيأت نظامی انگلستان به فرماندهی «: می نويسد ١٩١٩دسامبر  ١۵کالدول در 

سرتيپ ديکسون به همراه هشت تن ديگر بر اساس قرارداد اخير ايران انگلستان 
 ١٩٢٠ژانويه  ٩در )٧(» .برای انجام مذاکرات و اقدامات اوليه وارد تهران شد

. چند تن از بازپرسان نظامی انگلستان وارد تهران شده اند«: فزايدکالدول می ا
فرماندهی اين گروه بر عهده ژنرال ديکسون است و بيشتر اين افراد با ارتش 

بر اساس قرارداد انگليس ايران نيروی نظامی فعلی ايران به . هند مربوط هستند
هيأت نظامی « :١٩٢٠فوريه  ٢۶)٨(» .يک ارتش متحد الشکل تبديل خواهد شد

انگلستان به فرماندهی ژنرال ديکسون در همکاری با دولت ايران، از يک ماه 
انتظار می رود اين کميسيون حداقل . پيش کار خود را در تهران آغاز کرده است

يک کميسيون انگليسی متشکل از . دو يا سه سال در ايران حضور داشته باشد
 وبرت لولين کار خود را دربازرسان مالی و گمرکی به سرپرستی سر ه

پيش بينی می شود اين گروه اقدامات . همکاری با وزارت ماليه ايران آغاز کرد
اوليه خود را در مدت زمانی کمتر از يک ماه به پايان رسانده و سپس ايران را 

وزيرمختار انگلستان از من خواسته است اگر پيشنهادی در اين باره . ترک کند
ايشان دريغ نکنم؛ اما اين فقط يک حرکت ديپلماتيک است  به ذهنم می رسد، از

و انگليسی ها سعی دارند از آشکار شدن اهداف و تصميمات هيأت اعزامی خود 
آقای «: می نويسد ١٩٢٠مارس  ٨روزنامه رعد در )٩(» .جلوگيری کنند

اسميت که نماينده خزانه داری انگلستان در شورای عالی کنفرانس صلح پاريس 
يس و يکی از کارشناسان برجسته اقتصادی می باشد به عنوان مستشار در پار

وی هفته پيش به همراه چند کارشناس . وزارت ماليه ايران انتخاب شده است
قرارداد اخير «: توضيحات کالدول در اين باره» .ديگر به ايران آمده است

مجلس  انگلستان ايران که درميان عموم مردم انتشار يافته، اما به تصويب
متخصصان حاضر در هيأت مستشاری . نرسيده، عمالً به اجرا درآمده است
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. انگليس، تعرفه های گمرکی را تغيير داده اند و تجديد نظر در حکم قانون است
کميسيون تجديد نظر در تعرفه های گمرکی، از ميان رفته و جای خود را به 

ه عنوان مستشار مالی اسميت ب -آرميتاژ. آقای ای. متخصصين مالی داده است
در مدت زمانی که در ايران حضور دارد، اختياراتی بيش از اختيارات آقای 

وی شماری از همکاران خود را از انگلستان به ايران . شوستر خواهد داشت
کميسيون او به عالوه کميسيون نظامی و کميسيون های مربوط به . آورده است

دائمی نيرو های تازه وارد از انگلستان، ديگر وزارت خانه های ايران با الحاق 
دبليو هيگ، از افسران ارتش هند، به عنوان مستشار .کلنل تی. تقويت می شود

وی در ده سال گذشته سرکنسول . محرمانه وزارت داخله ايران منصوب شد
انگلستان در ايران بوده و در سال های اخير نيز به عنوان رايزن سفارت 

کلنل هيگ به خوبی از اوضاع ايران . مت کرده استانگلستان در ايران خد
. آگاهی دارد و در حال حاضر مشغول نوشتن کتابی در مورد تاريخ ايران است

وی فردی مستبد و قاطع است و از هيچ فرصتی برای تحقير نظام های 
ژنرال ديکسون و ديگر . جمهوری خواه، به ويژه آمريکا، چشم نمی پوشد

ميسيون نظامی، طرح های خود را برای تشکيل يک افسران انگليسی عضو ک
جنگ  اما از آنجا که اخيراً دو وزير. ارتش متحد الشکل در ايران، آماده کرده اند

از کار خود کناره گيری کرده اند، به نظر می رسد کميسيون نظامی در پيش 
تمام اين قضايا تاکنون به . برد طرح های خود با دولت ايران مشکل پيدا کند

شدت مخفی نگاه داشته شده است، اما مطمئناً مردم ايران به منظور جلوگيری از 
عملی شدن طرح های پيشنهادی مستشاران انگليسی از هيچ کاری فروگذار نمی 

به نقل از يکی از اعضای برجسته هيأت مستشاران، کميسيون نظامی . کنند
ی کند، اما اينکه اين انگلستان تمايل دارد خدمت نظام وظيفه را در ايران عموم

همچنين . طرح در ميان پيشنهادهای رسمی قرار دارد يا نه، معلوم نيست
مشخص شده است که بودجه ساليانه ارتش ايران دوازده ميليون تومان خواهد 

با اين که اين رقم، رقم بااليی نيست، اما بودجه نسبتاً کالنی برای ايران به . بود
در زمان رضا شاه » اصالحات«که تمام اين عجيب اين)١٠(» .حساب می آيد
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، کالدول در تلگرام خود چنين گزارش ١٩٢٠در آوريل . پهلوی به اجرا درآمد
کميسيون نظامی انگلستان از افسران روسی ديويزيون قزاق ايران «: می دهد

اما درخواست آنها رد . درخواست کرد ديويزيون را به انگليسی ها تحويل دهند
انگليسی ها درصدد بودند درخواست )١١(» .روش فراوان شدشده و جوش و خ
تکرار کنند که اين موضوع با سقوط کابينه مشير الدوله  ١٩٢٠خود را در اکتبر 

 .مصادف شد
: کالدول در مورد تجديد نظر در تعرفه های گمرکی چنين گزارش می کند

ز يادآوری پوشيده نيست و در اين تلگرام ني] خارجه آمريکا[اگرچه بر وزارت«
می شود، کميسيونی متشکل از بازرسان انگليسی و ايرانی، اين تعرفه جديد را 

درواقع قانون وضع شده، حاصل کار مستشاران انگليسی است . آماده کرده اند
الزم به ذکر است در . که تمام نيروی کار اين کميسيون را تشکيل می دهند

قوانينی توسط قوه مقننه کشور کشور های مشروطه مانند ايران معموالً چنين 
عالوه بر اين، ... تصويب و در کتاب مجموعه قوانين و مقررات درج می شوند

تجديد نظر های صورت گرفته با حداکثر پنهان کاری عملی می شوند و به رغم 
درخواست های مکرر سفارت خانه های فرانسه، ايتاليا و آمريکا برای دريافت 

ييرات صورت گرفته، هيچ گونه اطالعاتی بروز داده اطالعات و پی بردن به تغ
تا زمانی که تجديدنظر ها کامالً عملی نشوند، وضعيت به همين . نشده است

سرپرست کميسيون تعرفه، ِسر هوبرت لولين به همراه همتای . خواهد بود منوال
اين جانب، ِسر پرسی کاکس، وزيرمختار انگلستان، با قبول زحمت فراوان، به 

اين جانب نيز از . شفاهی جويای پيشنهادهای تمام سفارت خانه ها شدندطور 
آنجا که هيچ اطالعی از تغييرات حاصله نداشته و متخصص اين امور نبودم 
پاسخ دادم بدون اطالع از تصميمات اتخاذ شده، قادر نخواهم بود هيچ گونه 

ه اين است که پيشنهادی به شما بدهم؛ اما متذکر شدم که از نظر بنده، منصفان
پيش از عملی شدن هرگونه تجديد نظری، اين فرصت برای من فراهم باشد که 
با در ميان گذاشتن مسئله با دولت متبوع خود و اعمال نظر آنها، پيشنهادهای 

با توجه به پيشنهادی که لرد گری به آقای ديويس، سفير ما در . خود را ارائه کنم
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پيشنهاد از اين قرار . ين نگرشی اتخاذ کردملندن ارائه کرد، اين جانب نيز چن
با انتشار بيانيه ای، تغييراتی را که «است که وزارت امور خارجه انگلستان بايد 

صورت گرفته است روشن سازد؛ به ويژه تغييراتی که در امور گمرکی 
به منظور . صورت گرفته و بر روابط تجاری با ديگر کشورها تأثير می گذارد

در خبر » .اين کشورها انتشار چنين بيانيه ای ضرورت داردبررسی نظرات 
هايی که تاکنون به دست ما رسيده، پيشنهاد لُرد گری عملی نشده و بالعکس 

چنانچه اين تغييرات به ضرر . تغييرات با مخفی کاری بيشتری دنبال می شود
آن روابط تجاری ما باشد، بدون شک کارشناسان ما با بررسی آن، دامنه تأثير 

 )١٢(» .را مشخص خواهند کرد
 

 ١٩٢٠ سال آغاز در سياسی اوضاع
 

 :، کالدول چنين می نويسد١٩٢٠ژانويه  ٩در گزارش 
سفارت آمريکا در ايران مفتخر است به استحضار برساند در فصل گذشته که 

به پايان رسيد، اوضاع سياسی ايران بسيار جالب و  ١٩١٩دسامبر  ٣١در 
ت مجلس، با افت و خيز در استان های دوردست دنبال می انتخابا. پرحادثه بود

چنانچه مردم اتفاقاً خودی نشان دهند و نمايندگانی وطن پرست و صادق . شود
انتخاب کنند، دولت با صدور فرمانی از تهران، انتخابات را به بهانه تقلب و 

ت، از در چند منطقه چنين پيشامدی رخ داده اس. غير قانونی بودن، ملغی می کند
ً ملّيون رأی می .قزوين ، کاشان و جمله در تبريز در مناطق ديگری که مطمئنا

البته هدف اصلی در . آورند، انتخابات برگزار نشده و برگزار نخواهد شد
ايران  -برای نمايندگی اين است که توافقنامه انگلستان » مردان شايسته«انتخاب 

که از عهده اين کار برآيند بسيار  در مجلس تصويب شود و پيدا کردن نمايندگانی
با اين حال . دشوار است، چرا که مردم ايران همگی مخالف اين توافقنامه هستند

ناظرين هوشمند معتقدند مجلس هيچ گاه تشکيل نخواهد شد، چرا که دولت 
انگلستان و طرفداران ايرانی او آن قدر احمق نيستند که فرصت رد شدن اين 
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در اين روز ها دست آهنين رئيس الوزرا، ... س فراهم آورندتوافقنامه را در مجل
ديگر اعضای کابينه يا دولت بدون در . وثوق الدوله، بر ايران حکمرانی می کند

وليعهد در غياب . ميان گذاشتن امور با رئيس الوزرا، قادر به هيچ کاری نيستند
نفوذ . داردبرادر خود، شاه، نايب السلطنه است، اما در واقع هيچ قدرتی ن

خارجی در دربار، حتی شاه را وادار ساخته که در برابر خواسته های رئيس 
او پله های ترقی را يکی پس از ديگری پشت سر گذاشته . الوزرا سر فرود آورد

است و اکنون نه تنها قدرتمند، بلکه بسيار کامياب به نظر می رسد، و کشور 
در ده يا پانزده سال . آبادانی استزيبايی در اختيار دارد که در دست ساخت و 

اخير، از او به عنوان يکی از قدرتمند ترين شخصيت های ايران ياد می شده 
البته تحت کنترل انگليسی (است؛ و اکنون که تمام قدرت دولت در اختيار اوست 

همچنين بر اساس اطالعات ... اجازه نخواهد داد چيزی سدّ راه او شود) ها
قامات بلند پايه ايرانی به وثوق الدوله توصيه کرده است که محرمانه، يکی از م

هر چه زودتر خود را از شّر حضور شاهزاده ها در مجموعه دولت خالص 
اما گفته . کند؛ چرا که اين افراد توطئه چينی کرده و به راحتی تطميع می شوند

و  همه می دانند که انتخاب«: می شود که رئيس الوزرا چنين پاسخ داده است
برکنار کردن اين افراد هر چند که با نام من صورت می گيرد، اما من از خود 

در حال حاضر، حکومت نظامی باعث از بين رفتن هويت ... ».اختياری ندارم
احزاب سياسی ايران شده، چرا که برگزاری تجمعات عمومی ممنوع است و هر 

ی بايست به نفع مطلب و يا سخنرانی که به صورت عمومی انتشار می يابد م
گهگاه نشريه هايی با امضاهای ناشناس، به صورت چاپ ... دولت فعلی باشد

ژالتينی برای اشخاص فرستاده می شود، اما از آنجا که پليس تمام تالش خود را 
کار می گيرد، چنين کار هايی در خفا انجام  برای دستگيری احزاب متخلف به
سازمان مخفی در ايران وجود دارد که  چندين. می پذيرد و خطراتی در پی دارد

اما حکومت نظامی و . می توان در مواقع بحرانی فعاليت آنها را احساس کرد
نزديکی نيروهای انگليسی به پايتخت، تأثير مطلوب خود را بر اين سازمان ها 
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چهار عضو سابق کابينه که در ماه سپتامبر به کاشان تبعيد شدند، . می گذارند
تبعيد اين . دان به سر می برند و اجازه ندارند به تهران بازگردندهمچنان در زن

افراد تا حد زيادی مخالفت علنی با قرارداد را متوقف کرد و از نظر دولت نيز 
اکنون زمان آن رسيده که اقدامات سخت تری عليه تمام مخالفين به کار گرفته 

از کسانی که از زمان ارسال گزارش تاکنون، روشن شده که برخی ... شود
برای نمايندگی مجلس انتخاب شده اند و در خارج از کشور به سر می بردند، 
مثل وزرای مختار ايران در کشورهای ديگر و نيز اعضای هيأت ايران در 
کميسيون صلح، اجازه ورود به تهران نيافته اند و اين مطالب به هر يک به نحو 

هزينه گزافی صرف تبليغات و به نظر می رسد ... مقتضی خبر داده شده است
ديگر اهداف در ايران شده باشد و زمانی که لرد کرزن به وزارت خارجه 
کشورمان گزارش داد که دولت انگلستان در خالل جنگ، پول بسياری در ايران 

تاکنون هيچ درگيری . هزينه کرده است، واقعيت را به درستی بيان داشته است
ه بتوان گستردگی آن را با درگيری اخير سياسی در ايران رخ نداده است ک

 ١٩١۶همچنين در ارتباط با اجرای توافقنامه، بايد بيانيه سال . مقايسه کرد
پس از «: او گفت. را به خاطر داشته باشيم] مارلينگ[وزيرمختار انگلستان 

در همان زمان که روزنامه رعد ... »جنگ حساب ايران را يکسره می کنيم
کا را درباره موضع دولت آمريکا راجع به قرارداد منتشر بيانيه سفارت آمري

کرد، مقاله ای هم درست در همان صفحه که بيانيه سفارت چاپ شده بود، 
اين مقاله در حقيقت بيانيه ای تند و تيز عليه همه مظاهر . گنجانده شده بود

آمريکايی در ايران، اعم از مدارس، ميسيونری ها و حتی امدادهای آمريکا، 
خيلی ها از سفارت خواستند که جواب اين مقاله را بدهد؛ که البته ما اين . ودب

کار را نکرديم؛ همچنين بسياری از ايرانی ها نيز درصدد دادن پاسخ به اين 
مقاله برآمدند ولی سفارت آنان را از اين کار منع کرد؛ جز اين نبود که اگر 

مقاله نويس . رار داده بودکسی جوابی هم می داد، خود را در معرض مجازات ق
بخش خارجی روزنامه رعد شخصی ارمنی است به نام کاسپار ايپکيان که 
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ً علم و اطالعی ندارد، اما قلمی سليس و روان  درباره آنچه می نويسد اساسا
عجيب اين که اين فرد مقاالتش را به انگليسی می نويسد و نوشته او برای . دارد

سردبير روزنامه ايران، يکی ديگر . ی ترجمه شودبرج در روزنامه بايد به فارس
ايران،  -از روزنامه های مهم تهران، چند هفته پس از اعالن قرارداد انگليس 

به سفارت آمريکا آمد و اظهار کرد که آماده است روزنامه خود را در حمايت 
از آمريکا منتشر سازد و در ميان صحبت های خود به طور ضمنی خواهان 

در پاسخ به او توضيح داده شد که با طرفداری . سفارت آمريکا شدکمک مالی 
او از آمريکا هيچ مخالفتی نداريم، اما سفارت سرمايه گذاری در روزنامه او را 

که در (چند هفته بعد، وی موفق شد از انگلستان يا دولت ايران . مقدور نمی بيند
اکنون با اينکه . کند يارانه مورد نياز خود را دريافت) عمل هيچ فرقی ندارد

گاهی اوقات شاهد مطالب ضد آمريکايی در اين روزنامه هستيم، اما روزنامه 
اما روزنامه اخبار رويتر، . ايران عليه آمريکا جهت گيری علنی نکرده است

اين روزنامه . گاهی اوقات به احساسات ضد آمريکايی در تهران دامن می زند
لستان آن را به زبان انگليسی منتشر می يک برگه تلگرافی است که دولت انگ

اين روزنامه به صورت مستقيم جو سازی نمی کند، بلکه با نقل بخش . سازد
آمريکا را ] سعی می کند[هايی از يک سخنرانی يا مقاالت روزنامه های ديگر، 

 .يک ناشی ضعيف و ندانم کار نشان دهد
 

 :دکالدول در گزارش مشابهی در مورد انگلستان می نويس
ايران، بر خالف تمايل مردم اين کشور و  -شيوه اجرای توافقنامه انگلستان 

همان طور که پيش از اين توضيح (تحميل آن بر ملت توسط منفورترين کابينه 
داده شد، انگليس اين کابينه را بر سر کار آورد و با کمک نيروی نظامی انگليس 

نيرو های انگليس تقريباً در تمام . است که کابينه بر مسند قدرت باقی مانده است
رشت، انزلی، : شهر های مهم ايران پراکنده شده اند؛ اين شهرها عبارتند از

تبريز، قزوين، همدان، کرمانشاه، شيراز، بوشهر، بندرعباس، کرمان، مشهد و 
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برای هميشه در خاطره مردم اين مملکت باقی می ماند و اين در ) نصرت آباد
تنها . وجه نمی توان مانع عملی شدن اين توافقنامه شد حالی است که به هيچ

بر ضد [شيوه خطرناکی که برای مبارزه باقی مانده، پخش مخفيانه اعالميه 
سکوت بر مردم تحميل شده است، اما از آثار و شواهد پيداست . است] قرارداد

 و بدون چشم داشت پاداش از توافقنامه دفاع که هيچ ايرانی نيست که صادقانه
عموم مردم ايران بر اين عقيده اند که اجرای قرارداد به منزله پايان ... کند

به نظر می رسد بسياری از متفکرين بر . استقالل ايران به عنوان يک ملت است
اين عقيده باشند که اجرای اين قرارداد، ايران را در مرتبه ای پايين تر از مصر 

تان را به همراه ملتزمين خود در ، زمس]ايران[شاهنشاه ... قرار خواهد داد
انگلستان، فرانسه و بلژيک رسماً از او دعوت به عمل . اروپا سپری خواهد کرد

شاهزاده . آورده اند، اما او بيشتر اوقات خود را در جنوب فرانسه سپری می کند
داده » مخلوق انگليس«نصرت الدوله، وزير امور خارجه ايران، که به او لقب 

وی در طول اين سفر، قرار . شاهنشاه به اروپا سفر کرده است اند، در رکاب
است چند مأموريت مهم سياسی را به سرانجام برساند؛ بويژه در رابطه با 

ايران و انگليس شاهزاده هم اکنون در پاريس به سر می  ١٩١٩اوت  ٩قرارداد 
 برد؛ و گفته می شود که وی موضوع قرارداد را در شورای جامعه ملل مطرح

البته . روس ها به شدت مخالف اقدامات انگلستان در ايران هستند. خواهد کرد
روسيه زمانی متحد حقيقی انگلستان . مخالفت آنها از روی نوع دوستی نيست

و در عرصه [بود، اما با کنار رفتن آنها، انگلستان فرصت را غنيمت شمرد 
تصفيه حساب با اکنون روس ها احساس می کنند زمان ]. ايران يکه تاز شد

فرانسه نيز مخالفت خود را با قرارداد ايران و انگليس . انگلستان فرا رسيده است
اما کامالً روشن است که مخالفت آنها به دليل منافعی است که . ابراز داشته است

... از اين طريق در چانه زنی های خود با انگلستان بر سر سوريه کسب می کنند
زيرمختار فعلی انگلستان در ايران، ِسر پرسی کاکس، به گزارش منابع موثق، و

لقب يا نشان (که به دليل موفقيت در اجرای توافقنامه، اخيراً مفتخر به دريافت 
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گرديده  K.C.M.G)ِسر که از طرف پادشاه انگلستان يا ملکه اعطا می گردد
است، به زودی به آرزوی ديرينه اش می رسد و بر مسند فرمانداری بين 

رئيس الوزرای ايران نيز از . ين تکيه زده و جايگزين آقای نورمن می شودالنهر
مفتخر شده است؛ که اين ) Bath  ( سوی دولت انگلستان به دريافت نشان بث

منظور جريحه دار کردن احساسات (البته به منزله نشان دادن پرچم سرخ
مينه تغيير و تا آنجا که می دانيم هنوز در ز. به ملّيون ايران است) مخالفان

تغيير مرزهای ايران . صورت نگرفته است اصالح مرزهای ايران هيچ اقدامی
يکی از مسائلی است که ايران اميدوار است بتواند در کنفرانس صلح مطرح 
کند؛ و همچنين يکی از نکاتی است که انگلستان به هنگام امضای قرارداد ايران 

اخيراً با رئيس . يران داده استو انگليس قول همکاری در آن زمينه را به ا
الوزراء درباره همين قضايا صحبت کرديم؛ وی اظهار داشت که در روزنامه 
های باکو خوانده است که آمريکا و انگلستان بر سر مسئله ايران مذاکرات 
فشرده ای با هم داشته اند؛ و آمريکا با اين شرط که در امور ايران با انگلستان 

امل خود را با قرارداد ايران و انگليس اعالم کرده است؛ و سهيم شود، موافقت ک
نيز قرار شده است که انگلستان امور نظامی و قشون ايران را تکفل کند و 
آمريکا هم به بخشهای ديگر چون ماليه، فالحت، فوائد عامه و امور خيريه 

 .بپردازد؛ و دو کشور نيز وام مشترکی در اختيار ايران قرار می دهند
ً از همکاری آمريکا و انگليس خوشحال با  اينکه وثوق الدوله اعالم کرد که قلبا

می شود و از همکاری آمريکايی ها استقبال خواهد کرد، کامالً آشکار بود که از 
شايد رئيس الوزرا به ياد آورد که عقيده عموم . بيان چنين سخنانی ناراحت است

نی کرد و مقدمات برکناری او را بر اين است که او عليه آقای شوستر توطئه چي
من به رئيس الوزرا گفتم که هيچ اطالعی از اين زد و بندها ندارم، . فراهم آورد

اما مطمئن هستم که آمريکا بدون کسب رضايت کامل دولت و ملت ايران، 
اعتبار آمريکا . شريک ماجرايی چنين حياتی و اساسی برای ايران نخواهد شد

. است، هر چند عواملی سبب کاهش اين اعتبار شده استدر ايران همچنان باال 
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از نظر مردم (ناکامی در به سرانجام رساندن اهداف صلح پرزيدنت و ملّيون 
و اختالفات داخلی آمريکا بر سر معاهده صلح و جامعه ملل تأثير بسزايی ) ايران

يکا در اين کاهش اعتبار داشته است؛ اما از اينها مهم تر اين ادعاست که آمر
نتوانسته است موضع قاطع و روشنی در باب حقوق ملل کوچک و ضعيف اتخاذ 
نمايد؛ و اينکه آمريکا قيموميت انگلستان بر مصر را تصديق کرده است؛ و 

دفاع از حقوق ملت های ضعيف ثابت قدم نبوده و اين باعث . مطالبی از اين قبيل
وميت انگلستان بر مصر اعتراف آمريکا به قيم. کاهش اعتبار آمريکا شده است

مردم ايران که اصالً حساب و کتاب سرشان نمی . دليلی بر اين مدعاست... و 
ايران دست به  -شود انتظار داشتند اياالت متحده در مخالفت با توافقنامه انگليس 

که گرچه آمريکا ممکن نيست توافقنامه  اقدامات مستقيم بزند؛ و متوجه نيستند
ا در جهت لغو اين توافقنامه برای اين کشور، نشدنی، مذکور را بپذيرد، ام

راه و روش کلی آمريکا، خدمات نوع دوستانه و . ناشايست و بسيار دشوار است
به ايران، اعتبار آمريکا را در ) Dr. H. P. Judson(جادسون)١٣(سفر هيأت 

ايران به اوج خود رسانده است گرچه همتای انگليسی من انگيزه استقبال گرم 
ردم ايران از اين کميسيون آمريکا را ايجاد وزنه تعادلی در برابر نفوذ آلمان م

اما در حقيقت، اين استقبال وزنه تعادلی در برابر نفوذ انگلستان است، . خواند
در واقع اغلب . چرا که آلمانی ها مدت هاست که هيچ نفوذی در ايران ندارند

ر حالی که به حمايت از اين کشور مردم ايران هرگز طرفدار آلمان نبوده اند، د
احساسات ضدروسی و ضدانگليسی اين مردم به قدری شديد بود . متهم شده اند

که متفقين آن را حمايت از آلمان تلقی کردند نفرت از روس و انگليس با آلمان 
روی . دوستی يکی نيست؛ گرچه ممکن است در عمل نتيجه واحدی داشته باشد

ايران به آلمان، به خاطر چشم و ابروی آلمان نبود، بلکه آوردن بسياری از مردم 
از آنجا که اين مردم به خود می انديشيدند، درصدد بودند با توسل جستن به اين 

الزم به ذکر است ... وسيله، از ّشر همسايگان شمالی و شرقی خود رهايی يابند
ارجه آمريکا اندکی پس از اينکه آمريکا به نفع متفقين وارد جنگ شد، وزارت خ
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از کشور های بی طرف دعوت کرد به نفع جبهه متفقين وارد جنگ شوند و همه 
ممکن است عجيب به نظر برسد، اما . ايرانيان نيز به اين کار مايل بودند

دليل اصلی اين . انگلستان به ايران اجازه نداد به نفع متفقين وارد جنگ شود
ر ايران به جنگ می پيوست، در کار، يک دليل خود خواهانه بود؛ چرا که اگ

کنفرانس صلح حق رأی پيدا می کرد و انگلستان می بايست به هر قيمتی مانع 
همانطور که بعداًً◌ روشن شد؛ يعنی زمانی که هيأت اعزامی . (اين کار می شد

و با [ايران به کنفرانس صلح کوشيد دعاوی ايران را در کنفرانس مطرح کند 
 )١۴). (]توطئه انگلستان نتوانست

جناب آقای «: کالدول در تلگراف خود به لنسينگ می نويسد ١٩٢٠فوريه  ۴در 
 :وزير

به منظور دريافت تحليل مفصل اوضاع سياسی ايران و چگونگی شکل گرفتن 
ايران و راه مشقت بار به انجام رسيدن آن، توجه شما را  - توافقنامه اخير انگليس

های سپتامبر و دسامبر جلب می به گزارش های سياسی فصلی خود در ماه 
بازگشته و هم اکنون در ] از خارج[کيخسرو شاهرخ با هزار زحمت ... کنم

اما اينکه او اجازه بازگشت يافته بسيار شگفت انگيز است؛ بيش از . تهران است
شش نفر از کسانی که برای نمايندگی مجلس انتخاب شده اند، اجازه ندارند وارد 

اکی از آن است که سفارت انگلستان با همکاری رئيس شواهد ح. ايران شوند
الوزرا در پی جلوگيری از بازگشت او به ايران بودند و تالش کردند او را در 

اما به دليل دوستی ديرينه وثوق الدوله و . استامبول يا باطوم متوقف سازند
شاهرخ و ترس از بروز دشمنی و خصومت و همچنين با دخالت آمريکا توأم با 

ساعی جميله تصميم بر اين شد که به او اجازه داده شود بدون مزاحمت به م
با اين حال، انگلستان شرط احتياط را به جا آورد و هنگامی که . ايران بازگردد

شاهرخ در خاک وطن خود در انزلی از کشتی پياده شد، مأمورين انگليسی کيف 
چند تن از ايرانيان ... ندهای او را تفتيش و همچنين نامه هايش را بازبينی کرد

اهل فکر و نظر و درستکار، اخيراً محرمانه اين فکر را با من در ميان گذاشته 
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اند که اگر بشود آمريکا را متقاعد کرد که اعالم کند حاضر است همان خدمات 
مشروحه در مفاد قرارداد ايران و انگليس را به ايران ارائه دهد؛ يا به عبارت 

وی آمريکا به عنوان جايگزين انگليس، در صورت رد ديگر اگر می شد ر
قرارداد در مجلس، حساب کرد، آنگاه رد قرارداد در مجلس کاری آسان و حتمی 

، وضعيت بسيار وخيم ايران از ]به آمريکا[اما بدون داشتن چنين اميدی . بود
نظر مالی و قطع تمام راه های درآمد کشور و حاضر نبودن هيچ کشوری به 

مکهای مالی و اقتصادی به ايران تا روی پای خودش بايستد، باعث شده دادن ک
من . است که عده زيادی در مخالفتشان با قرارداد به شک و ترديد و تأمل بيفتند

به اين جماعت خاطرنشان کردم که دولتها به ندرت وارد اين گونه معامالت 
. در اين زمينه ندارم نامعلوم و پا در هوا می شوند؛ و من نيز اختيار و اطالعی

گوشزد کنم که اگر اين ] وزارت خارجه آمريکا[مايلم اين نکته را به شما 
پيدا کنند، به شکست کشاندن ] به آمريکا[رهبران کوچکترين روزنه اميدی 

. قرارداد، در صورت تشکيل مجلس، کاری آسان و موفقيت آميز خواهد بود
ين مسئله تأکيد دارند که آمريکا از روزنامه های تحت کنترل دولت مکرراً بر ا

کشوری که دست  کمک به ايران سر باز زد و ايران را تنها گذاشت؛ و تنها
ياری به سوی ايران دراز کرد انگلستان بود و نياز مبرم ايران، اين کشور را 

در اوضاع سياسی ايران تغيير تازه ای . مجبور کرد کمک پيشنهادی را بپذيرد
اهراً همه منتظر تشکيل مجلس هستند تا قرارداد را تصويب حادث نشده است؛ ظ

اما معلوم نيست مجلس تشکيل شود؛ زيرا به خاطر وجود احساسات شديد . کند
، به سختی می توان تصور کرد ]عليه قرارداد و دولت فعلی[مردمی و مذهبی 

که دولت فعلی دست به قمار بزند و به مجلسی، حتی ساخته دست خود، اجازه 
 )١۵(» .ر دهدکا
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ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  چهارمجلد 
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  
  
  

  

  

ظار ورت ن ا با« مالک یو   یآ ل ی  ود ا وزراء[ا وا     را ود ه    ]رس ا ن یر  ی  وو
د وده ی   تار  ا ه را شان ا یا یر دا  ی  اتی  ه د از عد و ن ب  د ما  یا د انیز و  با

ه خا  ب د شان ا ل یا ل   ک ت و جازات ا ت   ن ا  د  رعا مًال   را کا ه کار از ن خا  د  و ده و
د دوارا   ه آ   دی    یدما   انی د فا  یو  با ل ن ا  رعا دم تأ ب ا  أسی و ن خا  ق و و

د  ن خاد     د وا
وز اتیو    ن ا وصاً  وعا وب فذ  نا  از ت   نا ف ارداد دوره با ا

د دهد تال  ت. ا ور  و یظا  حو ماعات  ودن وآزاد وعات سا ناق ل وسا ن ر  ا ت ا  ود   ا

م ت  از ید  و ل وسا و ه یعاد ورت ت  دهد ا ه ا د م  از ی  نا اف  وا  ا

ذ یا روز  د  دبا رود کید د ل واز ا   » .با
  

  
  

ورای می « جس  م  دق  دورۀ  ر    »١٣٠۵ور  ٢٩ق د

وق« ت با و خا ار داد ا   د    »١٩١٩دو عا

   

  

 فاطمی –ارات مصدق انتش


