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اﻟﻐﺎء ﻗﺮارداد  :١٩١٩ﻃﻌﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﯿﺮوزی ﻣﺮدم اﯾﺮان
http://www.irdc.ir/fa/content/13712/default.aspx
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺮﮐﺐ از ھﻔﺖ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ھﻔﺖ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ – ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رای ﻣﻮاﻓﻖ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ
اﯾﺮان اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭘﺎی ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻓﺴﺮ رﺷﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  -ﻣﺮﺣﻮم
ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻓﻀﻞاﷲ ﺧﺎن آﻗﺎ وﻟﯽ – ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺷﺪت ﺗﺎﺛﺮ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ وزرا آﺗﯽ اﯾﺮان ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ ﻣﻀﺮ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن
ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و ﻧﻮﮐﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  ،ﻣﺮگ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و از ﺷﺪت ﻏﻢ و
اﻧﺪوه در ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .

ﻟﺮد ﮐﺮزن و روﯾﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﺮان ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﻃﺮاح ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی آن ﮐﺸﻮر" ،ﻟﺮد ﮐﺮزن"
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رﻗﯿﺐ –روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ، -ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ھﻤﺎن روﯾﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
روﺳﮫﺎ )ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﯾﺮان( را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺪه ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺸﻮر ﺧﻮد )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( را ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﯾﺮان
ﺳﺎزد .اﺑﺰاری ﮐﻪ وی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﻋﻘﺪ ﭘﯿﻤﺎن  ١٩١٩ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻮد.

ﻟﺮد ﮐﺮزن ﺑﻪ ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد زﻧﺠﯿﺮهای از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺣﺎﯾﻞ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ را از ھﻨﺪ ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ھﯿﭻ ﮐﺪام ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺗﺴﻠﻂ
روﺳﯿﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻗﺎﯾﻞ ﺑﻮد و آن را از ارﮐﺎن ﻣﮫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ »دﻓﺎع از ھﻨﺪ« ﻣﯽﺷﻤﺮد .اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ او ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪی اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺪی ھﺮ ﻣﺘﺠﺎوزی ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
ﺟﻨﮓ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دوش ﺑﻪ دوش روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺟﻠﻮ ﻣﻄﺎﻣﻊ آﻟﻤﺎﻧﮫﺎ و ﺗﺮﮐﮫﺎ را در اﯾﺮان ﺳﺪ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪاز اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ و ﺷﮑﺴﺖ آﻟﻤﺎن و ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ در ﻗﻔﻘﺎز ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﺴﻤﺖھﺎی
ﺣﺴﺎس اﯾﺮان را ﺗﺤﺖ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد درآوردﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﺮدم ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﺣﻀﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ
)ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ اﯾﺮان( ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ .ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ﺣﻀﻮر اﯾﻨﮫﻤﻪ ﻧﯿﺮوی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﺎک اﯾﺮان )ﮐﻪ
ﻣﺨﺎرج اﻗﺎﻣﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮف ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎتﭘﺮداز اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ( ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮد و
ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ھﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻠﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوھﺎ در اﯾﺮان ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮫﺎﺟﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان ) و از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺮان ﺑﻪ ھﻨﺪ( ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد.
وﻟﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ )آﻟﻤﺎن – اﻃﺮﯾﺶ – ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ( ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﺎع از ﺣﻀﻮر ﻗﻮای ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان و ﺗﺎﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪ
ھﻨﮕﻔﺖ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ »ﺣﻀﻮر ﻧﻈﺎﻣﯽ در زﻣﺎن ﺻﻠﺢ« روز ﺑﻪ روز ﻣﺸﮑﻠﺘﺮ ﺷﺪ.

ﻣﻨﻈﻮر ﻟﺮد ﮐﺮزن از ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد  ١٩١٩ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ،اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻮﻋﯽ »ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎری« در
اﯾﺮان و ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﮐﺮدن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻮد .زﯾﺮا ﭘﺲ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﻞ و اﻣﻀﺎی ﻣﻨﺸﻮر
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آن ،ﺗﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرھﺎ و ﻣﻨﻀﻢ ﮐﺮدن ﺧﺎک آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک ﮐﺸﻮرھﺎی ﻓﺎﺗﺢ ،رﺳﻤﺎ ﻣﻤﻨﻮع
ﺷﺪه ﺑﻮد و در ﮐﺸﻮری ﻣﺜﻞ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ھﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ روﺳﯿﻪ داﺷﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻋﻤﻠﯽ )اﺷﻐﺎل داﯾﻢ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر( در ﺣﮑﻢ اﻧﺘﺤﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﭘﺲ از اﺟﺮای ھﺪفھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺧﺎک اﯾﺮان و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺷﺌﻮن ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ "ﻟﺮد ﮐﺮزن" ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد  ١٩١٩ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ "وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ" را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪای »ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ« ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ
اﯾﻦ ھﺪف ﻧﺎﭘﺎک ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ.

ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان؟
ﻗﺮارداد  ١٩١٩ﺷﺎﻣﻞ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻠﯿﺤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه.
ﻗﺮارداد ﻧﺨﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﻮان رﺳﻤﯽ آن »ﻗﺮارداد ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ« اﺳﺖ از ﯾﮏ دﯾﺒﺎﭼﻪ و
ﺷﺶ ﻣﺎده ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد دوم )ﻣﺸﮫﻮر ﺑﻪ ﻗﺮارداد وام( دارای ﭼﮫﺎر ﻣﺎده اﺳﺖ.
ﻣﺎده اول ﻗﺮارداد اﺻﻠﯽ )ﻗﺮارداد ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ( رﺳﻤﺎً اﻋﻼم ﻣﯽدارد ﮐﻪ:
»دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﺮﯾﺤﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺮّات ﺑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان داده اﺳﺖ ﯾﮏ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارﺿﯽ اﯾﺮان را ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺎرد« .

ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﺮارداد  ١٩٠٧ﻧﯿﺰ ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﮫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ھﺮﭼﻪ
ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﺎ اﯾﻨﮫﻤﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﺪﯾﻢ اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﻋﻤﻼً ﺑﻪ آﺳﺘﺎن زوال رﺳﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰهی ﺑﻪ رﯾﺨﺘﻦ
رژﯾﻢ ﺗﺰاری ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.
دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ در ﻗﺮارداد اﻗﺘﺼﺎدی )ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻗﺮارداد ﻣﺘﻤﻢ وام( ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﺮﺧﮫﺎی ﻓﺮﺳﻮدهی اﯾﺮان
ﮐﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎن – ﻧﺎﺷﯽ از ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﯽﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ – روﺑﺮو ﺑﻮد ،ﻋﮫﺪهدار
ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﻪ ﭘﻮل آن زﻣﺎن( در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﯾﺮان و ﻋﻤﻼ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺴﺘﺸﺎران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻗﺮار دھﺪ ﺗﺎ آﻧﮫﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻮرد ﻟﺰوم را در ﺷﺌﻮن ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ
اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ» ،ﻋﻄﯿﻪ« ﺧﻮد را از ﻋﻮاﯾﺪ ﻧﻔﺖ ﺟﻨﻮب ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺴﺘﮫﻠﮏ ﺳﺎزﻧﺪ.

ﻇﺎھﺮ ﻗﺮارداد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ اﯾﺮاد ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺧﻄﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮارداد و در ﻧﺤﻮهی
ﺗﻨﻈﯿﻢ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪھﺎی اﺟﺮاﺋﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس اﻋﻠﯽ اﷲ ﻣﻘﺎﻣﻪ از
ھﻤﺎن اول ﮐﺎر و ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان از ﺧﻮاب ﻏﻔﻠﺖ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد و ﻣﻠﺖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ
وﺧﯿﻢ آن ﮐﺮد.

اوﻟﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻗﺮارداد  :١٩١٩ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﺗﯿﭗ اﯾﺮاﻧﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آن ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﻣﺠﺮﯾﺎن ﻗﺮارداد ﻓﺎش و دم ﺧﺮوس آﺷﮑﺎرا دﯾﺪه ﺷﺪ ،در ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺑﻮد.
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اﯾﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ آن را اﻓﺴﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ )واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﺟﻨﮓ اﯾﺮان( ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎً ﻣﻘﺮر ﻣﯽداﺷﺖ
ﮐﻪ :
ارﺗﻘﺎء اﻓﺴﺮان اﯾﺮاﻧﯽ در آﺗﯿﻪ از درﺟﻪ ﺳﺘﻮان ﯾﮑﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن درﺟﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ )از ﺳﺮواﻧﯽ ﺗﺎ
ﺳﺮﻟﺸﮑﺮی( ھﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﺋﯽ ﯾﺎ ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪی و ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﯽ – ﻣﺮﮐﺐ از ھﻔﺖ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ھﻔﺖ اﻓﺴﺮ ارﺷﺪ
اﯾﺮاﻧﯽ – ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،دو ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ رگ ﻣﯿﮫﻦﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻌﺼﺐ ﻣﻠﯽﺷﺎن ھﻨﻮز
ﺧﺸﮏ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،آﻧﺎً اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ رای ﻣﻮاﻓﻖ دادن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎدهای ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن ﻣﻠﯿﺖ
اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﭘﺎی ﮔﺰارش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻘﯿﻪ ھﻤﻘﻄﺎران آﻧﮫﺎ اﻣﻀﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻓﺴﺮ رﺷﯿﺪ اﯾﺮاﻧﯽ  -ﻣﺮﺣﻮم ﺳﺮﺗﯿﭗ ﻓﻀﻞاﷲ ﺧﺎن آﻗﺎ وﻟﯽ – ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺟﺮم ﮐﻪ ﺷﺌﻮن و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در اﯾﺮان ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺳﭙﮫﺪار رﺷﺘﯽ )ﻓﺘﺢ اﻟﻪ ﺧﺎن اﮐﺒﺮ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی وﺛﻮق( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺷﺪت ﺗﺎﺛﺮ ﺧﺎﻃﺮ،
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ وزرا آﺗﯽ اﯾﺮان )ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﻦ ﺳﭙﮫﺪار( ھﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ھﺮ ﻗﺪر ھﻢ
ﻣﻀﺮ و ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺌﻮن ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ و ﻧﻮﮐﺮﻣﻨﺸﺎﻧﻪ اﺟﺮا ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد  ،ﻣﺮگ را ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ در ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در
آن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽرﻓﺖ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﺮدد ﺗﺮﺟﯿﺢ داد و در روز اول ﻓﺮوردﯾﻦ  ١٢٩٩ﺷﻤﺴﯽ از
ﺷﺪت ﻏﻢ و اﻧﺪوه در ﺧﺎﻧﻪاش ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .

ﻧﺎﻣﻪ وی )ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان( ﮐﻪ در آن ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺤﺎرش را ذﮐﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ھﺮﮔﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻧﯿﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﻣﺤﺎرم وزارت ﺟﻨﮓ
ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪی اﻓﺴﺮ ﻓﻘﯿﺪ را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻌﺪاً ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻧﻈﺎﻣﯽ  ،و از ﺑﺪﺗﺮ ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ
و ﻧﻮﮐﺮﻣﻨﺸﯽ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻘﺪﯾﺮ از اﻓﺴﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﻏﯿﻮر و ﺑﺮازﻧﺪه او را ﻣﻮرد ﺗﻮھﯿﻦ و ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ھﻢ ﻗﺮار داده
ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ در آن ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن رﻓﺘﺎر ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﻓﻨﺎی آن ﻣﺮﺣﻮم اﻧﺠﺎﻣﯿﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .وی
ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺮداﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﺎﻧﺶ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ھﻤﻮﻃﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ در زﯾﺮ ﭘﺮده ﻗﺮارداد
ﭼﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻮم و ﺧﻔﺖ ﺑﺎری ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﮫﯿﻪ دﯾﺪهاﻧﺪ.

وزﯾﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دوﻟﺖ ﻓﺨﯿﻤﻪ اﯾﺮان!
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ،ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺣﺴّﺎس ﮐﺸﻮری و اداری در درﺟﻪی اول ﺑﻪ ﻋﻤﺎل و ﻣﺴﺘﺸﺎران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ واﮔﺬار
ﻣﯽﺷﺪ.

اﺳﺘﻘﻼل ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﺟﺮا ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﻋﻤﻼً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرﻓﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ  -ﻧﻪ ﺑﺪان ﺳﺎن ﮐﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﺸﺎن ﺑﻮد  -ﻃﺮح و
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ .اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺘﺸﺎر و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه از ﮐﺸﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ
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ﮐﺸﻮر ﻣﻮد ﻧﻈﺮ از ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻢ و ﺗﻤﺪن و ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮی داﺷﺖ ،ﻋﻤﻼً ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮد.

ﮔﯿﺮﻧﺪه اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ
ِ
در ﻧﻈﺎم آﯾﻨﺪهی اﯾﺮان )ﺗﺤﺖ ﻗﺮارداد  (١٩١٩ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﮐﺎر ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اواﻣﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ اﺑﻼغ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺘﺸﺎران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺮض اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد .وزرای اﯾﺮاﻧﯽ در ھﺮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﺸﺎری ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اواﻣﺮ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ و ﻣﺴﺘﺸﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد،
اﯾﻦ وزﯾﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻨﺎر ﺑﺮود ﻧﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر!

اﻟﺒﺘﻪ ھﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺮرات در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻗﯿﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪن آن در ﻣﺠﻠﺲ ) ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻧﺸﺪ( اﺧﺘﯿﺎر ارﺗﺶ و داراﺋﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﻤﻼً ﺑﺪﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ھﻤﯿﻦ
ﻗﺪرت اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ،ﺗﻮام ﺑﺎ روﺣﯿﻪ زﺑﻮن و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ دوﻟﺖ وﻗﺖ ،آﻧﮫﺎ را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﯾﺸﺎء اﯾﺮان ﺷﻮﻧﺪ و ارادهی
ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﺮاج اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۴٠٠ھﺰارﺗﻮﻣﺎن!
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ اﻣﻀﺎی ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن )ﺑﻪ ﭘﻮل آن زﻣﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ھﻨﮕﻔﺘﯽ ﻣﯽﺷﺪ( ﻣﯿﺎن
ﺳﻪ وزﯾﺮ ﻋﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ:

 -١ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ )وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ( ٢٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 -٢وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ )ﺷﺎھﺰاده ﻓﯿﺮوز ﻣﯿﺮزا ﻧﺼﺮتاﻟﺪوﻟﻪ( ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن
 -٣وزﯾﺮ داراﺋﯽ )ﺷﺎھﺰاده اﮐﺒﺮ ﻣﯿﺰا ﺻﺎرم اﻟﺪوﻟﻪ( ١٠٠ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن .

ﭘﯿﺶ از ﺗﻘﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﭘﻮﻟﮫﺎ ،از ﻟﻨﺪن ﺑﻪ " ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺎﮐﺲ " )وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان( دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ
ﺣﺘﯽاﻟﻤﻘﺪور ﭼﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﻖاﻟﻌﻤﻞ وزرای رﺷﻮهﮔﯿﺮ را ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﺪھﺪ.

ﮐﺎﮐﺲ در ﺗﻠﮕﺮاف ﻣﻮرخ ﭼﮫﺎردھﻢ اوت  ١٩١٩ﺧﻮد ﺟﻮاب داد:
» ...ﺣﺪ اﻋﻼی ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺼﯿﺒﻢ ﺷﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﺻﺪ ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل
اﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺻﺪ و ﺳﯽ و ﯾﮏ ھﺰار و ﺻﺪ و ﭼﮫﻞ و ھﻔﺖ ﻟﯿﺮه و ﯾﺎزده ﺷﻠﯿﻨﮓ و ﻧﻪ ﭘﻨﺲ...
از ﻟﺤﺎظ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺘﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ در ﻗﻀﯿﻪی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﭘﻮل ﺧﻮد وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ آﻧﻘﺪر
ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ آن دو وزﯾﺮ دﯾﮕﺮ )ﻧﺼﺮت اﻟﺪوﻟﻪ و ﺻﺎرﻣﺎﻟﺪوﻟﻪ( ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﺟﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﻟﺐ آوردﻧﺪ«..

ﺷﺎه و وزرای ﻋﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد ھﺮﮐﺪام ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﯽ از اﻧﮕﻠﯿﺲ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ را ﻧﻤﯽﺷﺪ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﯽﺷﺪ ﺟﻮاب ﻣﺴﺎﻋﺪ داد .ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﯽﮐﺮد از دو ﻗﻠﻢ ﻣﮫﻢ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﺪ:
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 -١اداﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮری وﯾﮋهاش )ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﭘﺎﻧﺰده ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه(
 -٢ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ وی واﻋﻘﺎﺑﺶ در اﯾﺮان از ﻃﺮف ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ.

ﭘﺲ از ﺑﺤﺚھﺎ و ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽھﺎی زﯾﺎد ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺳﻠﻄﻨﺖ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن او را در
اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ زﻣﺎﻣﺪاران ﻟﻨﺪن را در اﺗﺨﺎذ ھﺮ ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻌﺪی آزاد ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﻦ ﻧﺎﻣﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:

ﺟﻨﺎب اﺷﺮف
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ اﻣﺮوز – ﻧﮫﻢ اوت  - ١٩١٩ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد
اﺟﺎزه دارم ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻗﺎﺟﺎر و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎن اﯾﺸﺎن ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺻﻮاﺑﺪﯾﺪ ﻣﺎ در اﯾﺮان ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ  ،از ﺣﻤﺎﯾﺖ دوﺳﺘﺎﻧﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎت :ﭘﺮﺳﯽ  .ز .ﮐﺎﮐﺲ

اﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه )ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻘﺮی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ ﺑﻪ وی( ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻟﻨﺪن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ و "ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﮐﻪ از ھﺪﻓﮫﺎی ﻋﻤﺪهی ﻗﺮارداد اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻮاﯾﺪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻘﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ را ﻧﯿﺮ ﺑﺎﻻ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﮕﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻪ اداﻣﻪ اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﺨﻮاھﺪ ﻣﺎﻧﺪ".

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ روﯾﺎی "ﮐﺮزن" را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﺳﺎزد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮارداد در ﻣﺠﻠﺲ آﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در اﯾﺮان ﮐﻪ از ﻗﺪرت و
ﻧﻔﻮذ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﷲ ﻣﺪرس در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،درﺻﺪد ﺟﻠﺐ ﻣﻮاﻓﻘﺖ آن روﺣﺎﻧﯽ
ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻗﺮارداد را از ﻏﺮق ﺷﺪن ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ
ﻣﺎده اول
ِ
دﯾﺪار ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس رﻓﺖ و ﺿﻤﻦ ﺻﺤﺒﺖھﺎﺋﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ ﮐﺮد ﻋﻠﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ در
آن »اﺳﺘﻘﺎل و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﺘﺮ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪ.

ﻣﺪرس ﺟﻮاﺑﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ وی داده ﺑﻮد ﺑﻌﺪھﺎ در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از ﻧﻄﻖھﺎی ﻣﺸﮫﻮرش در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺑﻪ اﻃﻼع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﻠﺖ
رﺳﺎﻧﺪ:
»ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺑﺪو ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﻋﺮض ﮐﺮدم ﭼﻮن ﻣﺰاﺟﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎھﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺠﺒﻮرم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در ﻗﻠﺐ دارم
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻋﻤﺮم وﻓﺎ ﻧﮑﺮد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻣﯽزﻧﻢ ﺗﺬﮐﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎھﺎ ﮐﻪ رﻓﯿﻘﺘﺎن روزی در ﻣﺠﻠﺲ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﮔﻔﺖ...
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ﻣﺜﻼً آﻣﺪﻧﺪ ﻗﺮارداد درﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .دﺳﺘﯽ از ﻏﯿﺐ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪی ﻧﺎﻣﺤﺮم زد .ھﺮﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺪ ...ھﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﺠﺎﯾﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ .ﮐﺪام ﯾﮏ از ﻣﻮادش ﺑﺪ اﺳﺖ .ھﺮﮐﺠﺎﯾﺶ ﺑﺪ اﺳﺖ ﻣﻮردش را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮوﯾﻢ
اﺻﻼح ﺑﮑﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺟﻮاب ﻣﯽدادم :آﻗﺎﯾﺎن ،ﻣﻦ رﺟﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ .ﯾﮏ ﻧﻔﺮ آﺧﻮﻧﺪم و از رﻣﻮز ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورم .اﻣﺎ آن ﭼﯿﺰی
ﮐﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻢ در اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪ اﺳﺖ ،ھﻤﺎن ﻣﺎده اوﻟﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ )اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﮫﺎ( اﺳﺘﻘﻼل اﯾﺮان را
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
)ﺧﻨﺪهی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن(
اﯾﻦ ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ" :ﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺳﯿﺎدت ﺗﻮ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ".
ھﯽ اﺻﺮار ﮐﺮدﻧﺪ ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ ﺑﺎز ھﻤﺎن ﺣﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻢ و از
اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﺳﺮ درﻧﻤﯽآورم .در اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ھﻤﺎن دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺪ اﺳﺖ«.
اﯾﻦ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻗﺮارداد ﻣﯽدادم اﻣﺎ...
» ...اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﮐﻨﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻏﻮر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﺮد و روح و ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻃﻨﯽ ﻗﺮارداد را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﺖ ،دو ﭼﯿﺰ را آﻧﺎً
ﻣﯽﻓﮫﻤﯿﺪ و اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽﮐﺮد و آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽﻣﺎن را از دﺳﺘﻤﺎن ﺑﮕﯿﺮد.
ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﺎﻧﺪ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ :ﺣﺎﻟﺶ ،ﻣﺎﻟﺶ ،ﺣﯿﺜﯿﺘﺶ،
ﭼﻪاش ،ﭼﻪاش ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰش ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( را در دو
ﭼﯿﺰ ﻣﮫﻢ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﺮد :در ﭘﻮﻟﺶ و در ﻗﻮهی ﻧﻈﺎﻣﯽاش ...و اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد) «.از ﻧﻄﻖ
ﻣﺪرس در ﺟﻠﺴﻪ دھﻢ آﺑﺎن (١٣٠٣

ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺪرس ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﻄﺎﻧﺖ و ﺷﻢّ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻟﺒﻪی ﺗﯿﺰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ!

در آن »ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺘﺸﺎری« ﮐﻪ ﻟﺮد ﮐﺮزن ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺖ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﺧﺘﯿﺎر اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﺸﻮر ﮐﻼً ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺴﺘﺸﺎرزان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ دﻋﻮت دوﻟﺖ وﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ وزرای اﯾﺮان را
در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﺮس و ھﺮاس ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران از ﺧﺸﻢ ﻣﻠﺖ
ﺿﻤﯿﻤﻪی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮارداد ،ﺳﻨﺪی اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ و ﻋﺒﺮتاﻧﮕﯿﺰ .

وزرای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺮارداد را از ﺟﺎﻧﺐ اﯾﺮان اﻣﻀﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ )ﺣﺘﯽ ﺑﯽآﻧﮑﻪ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ را از ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات
ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزﻧﺪ( ھﺮ ﺳﻪ از ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯽﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮارداد در ﻣﺠﻠﺲ ،اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﯾﺮان
رخ دھﺪ و زﻣﺎم ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﮫﺎ و ﻣﻠﯿﻮن اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﯿﻨﺪازد ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت )ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ( رھﺎﺋﯽ از دﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺮای ھﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺸﺎن اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ،ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﮐﯿﻔﺮی
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽرﻓﺖ داﻣﻨﮕﯿﺮﺷﺎن ﺷﻮد ،دو اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺎﺳﯽ از دوﻟﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ:
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 -١ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف دوﻟﺖ ﺑﺮﺗﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﺷﻮرﺷﯽ در اﯾﺮان ﺑﺮﭘﺎ ﺧﺎﺳﺖ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺛﻮقاﻟﺪوﻟﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ھﺮ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﻋﺎﻗﺪ ﻗﺮارداد را در ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺘﻤﻠﮑﺎت ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﻨﺎھﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
 -٢ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﺒﻌﯿﺪ ) ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮﺷﺎن ﻃﻮل ﺑﮑﺸﺪ( ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻋﺎﯾﺪات ﺷﺨﺼﯽ آﻧﮫﺎ در اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﻤﺮ را در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﻧﺪ.

وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﺗﮫﺮان ،ﻗﺴﻤﺖ اول اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻗﺒﻮل و ﺗﻀﻤﯿﻦﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ھﺮﯾﮏ از وزرای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﮐﺮد:

ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب
ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺟﺎزهای ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ دوﺳﺘﺪار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺧﻮﺷﻮﻗﺘﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز  -ﻧﮫﻢ اوت  – ١٩١٩ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ و اﯾﺮان ﺑﺴﺘﻪ
ﺷﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻋﻠﯽ ﺣﻀﺮت ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن آﻣﺎده اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ در
ﺗﮫﺮان از ﺷﻤﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻻزم ﺷﺪ آن ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎب را در ﯾﮑﯽ از ﺳﺮزﻣﯿﻦھﺎی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎھﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﭙﺬﯾﺮد.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮاﻣﺎت :ﭘﺮﺳﯽ.ز.ﮐﺎﮐﺲ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ وزﯾﺮ ﮐﻪ در ﻋﺮض دوران ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ در ﺧﺎرﺟﻪ  ،ﻣﻮاﺟﺒﯽ ﻣﻌﺎدل درآﻣﺪ ھﻨﮕﻔﺖ اﻣﻼﮐﺸﺎن
در ﺗﮫﺮان ،اﺻﻔﮫﺎن ﯾﺎ ھﻤﺪان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﻮاب ﺻﺮﯾﺢ رد داده ﺷﺪ.

ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎر ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان
اﻣﺮوز ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ٩٠ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن ﻧﻘﺸﻪی ﺷﻮم اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻤﺎﯾﻪ ﮐﺮدن اﯾﺮان ﻣﯽﮔﺬرد،
اوﻟﯿﻦ ﺷﺮط ﻗﺪرداﻧﯽ و وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از رادﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ آﻧﮫﺎ ﺳﺮ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻓﺮود آورﯾﻢ.

ﺑﺴﯿﺎری از رﺟﺎل ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ،روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران ،و ﺧﻄﺒﺎی آن دوره در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ و وﻇﯿﻔﻪی ﻣﻠﯽ
و ﻣﯿﮫﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ادا ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ رادﻣﺮدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﻖ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﮫﯿﺪ ﻣﺪرس ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻠﺖ اﯾﺮان از ھﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ رھﺒﺮی ھﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪی او ﻧﺒﻮد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﮫﻮﻟﺖ از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرﻓﺖ.

ﻣﺪرس ﻓﺮدی ﺑﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﺴﺘﻪﻧﻔﺲ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭘﺲ از اﻟﻐﺎء ﻗﺮارداد ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻗﯿﺎم ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺳﺎز
ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎج اﻓﺘﺨﺎر اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرگ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ،در ﭘﺮﺗﻮ
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اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﯽھﯿﭻ اﻏﺮاق و ﮔﺰاﻓﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ او و رھﺒﺮی داھﯿﺎﻧﻪاش ﻧﺒﻮد ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ھﺮﮔﺰ
ﺑﻪ ﻓﺘﺤﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﺸﺎن آﻧﮫﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻘﺘﺪرﺗﺮﯾﻦ اﻣﭙﺮاﻃﻮری ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎی ﮐﺒﯿﺮ( ﻧﺎﯾﻞ
ﻧﻤﯽﺷﺪ.

اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺳﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ دوره ﭘﻨﺠﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺴﻦ ﺧﺘﺎم در آﺧﺮ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
" ...ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺣﻀﺮات )اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ( ﮐﻢ رﺷﺪ و ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدﻣﺶ ﺑﻪ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢھﺎ و
رﻣﻮز ﺳﯿﺎﺳﺖ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻟﺤﻖواﻻﻧﺼﺎف ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﺟﮫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
زﯾﺪی ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدم ،ﯾﺎ ﺣﺴﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﯾﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
ﺧﯿﺮ ،ﺳﺮِّ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﺖ ھﻤﺎن ﺳﺮﺷﺖ و ﺧﺼﯿﺼﻪ ذاﺗﯽ ﻣﻠﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد  .ﻗﻮه ﻣﻠﺖ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻣﻠﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ھﺮ دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﮫﺎﺟﻤﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ"...

ﻣﻨﺒﻊ:
اﺳﻨﺎد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﺑﺎرهی ﻗﺮارداد  ١٩١٩اﯾﺮان و اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ج اول ،دﮐﺘﺮ ﺟﻮاد ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﮫﺮان :
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﯿﮫﺎن١٣۶۵ ،
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