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 اتوری رضاخان نتیجه مشروطه انگلیسی دیکت

  امیر علی دلشاد 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم :عبنم

...................................................................  

واقعه ای . ترین فصل ھای تاریخ قرن بیستم ایران استو ظھور رضاخان یکی از پراھمیت  ١٢٩٩کودتای سوم اسفند 

و  ١٢٩٩می توان گفت کودتای سوم اسفند . پھلوی پدر و پسر گردید ٢که منجر به ایجاد بیش از نیم قرن استبداد 

ظھور رضاخان نتیجه مستقیم سیاست ھای نا واقع گرای قرن نوزدھمی حکومت بریتانیا و گل سرسبد آن قرارداد 

 .در این نوشتار سعی کرده ایم به چگونگی و عوامل انجام کودتا بپردازیم. یران پس از جنگ جھانی اول بوددر ا ١٩١٩

اما طولی نکشید که این بی . با شروع جنگ جھانی اول، ایران به طور رسمی بی طرفی خود را در جنگ اعالم نمود

ھرج و مرج و ویرانی عظیمی . اشغال قرار گرفت طرفی مورد نقض واقع شد و ایران از سوی طرفین جنگ مورد تجاوز و

تولید کشاورزی سقوط کرد و سربازان خارجی مستقر در ایران، آذوقه موجود را مورد استفاده . بر ایران مستولی گشت

ی در سال ھا«بدین لحاظ . دالالن و سود جویان نیز به کمبودھا دامن می زدند. قرار داده یا در توزیع آن اخالل می کردند

، ایران دچار قحطی بزرگی شد، به طوری که عده ای ریشه ھای درختان را می ) ش- ه ١٢٩٧-١٢٩۶( ١٩١٨- ١٩١٧

، روسیه ١٩١٧در این اوضاع و احوال با بروز انقالب بلشویکی  i[1]».خوردند و در مواردی آدم خواری نیز گزارش شده بود

با پایان جنگ و تشکیل . ان عمدتا تحت استیالی انگلیسی ھا درآمدقوای خود را از ایران خارج نمود و بدین ترتیب ایر

. کنفرانس ورسای، ایران بدلیل نقض بی طرفی اش در جنگ که متحمل خسارات فراوان شده بود، ادعای خسارت نمود

ان، انگلیس توجه با پایان جنگ و در نبود روسیه و دیگر رقبا در ایر. اما انگلیس و فرانسه این ادعای ایران را رد نمودند

گفته شده حتی بریتانیا مدتی «. خود را به این امر معطوف کرد که چگونه موقعیت انحصاری خود را در ایران حفظ کند

اما چون گمان می  ii[2]».کوتاه در این فکر بود که از کنفرانس صلح ورسای بخواھد قیومیت ایران را به انگلستان واگذارد

ن امر مخالفت کنند، انگلستان در صدد برآمد با تھیه قراردادی اختیار امور مالی، نظامی و رفت آمریکا و فرانسه با ای

چرا که از طریق قراردادی میان دو کشور مستقل، ھیچ طرف ثالثی نمی توانست . خارجی ایران را در دست بگیرد

بود در  مخالف ترتیبات مستعمراتی مخالفت بکند و صدای آمریکا نیز که در آن زمان بنا به مقتضیات نظام بین الملل 

میان انگلستان و وثوق الدوله به امضاء رسید که طی آن انگلستان بر امور مالی و  ١٩١٩بدین ترتیب قرارداد . نمی آمد

اما این قرارداد . نیروھای مسلح ایران مسلط شده و ایران عمال به صورت یک کشور تحت الحمایه انگلیس در می آمد

افکار عمومی در . لس شورای ملی ایران، غیر قانونی و ھمچنین مغایر روح ورسای و جامعه ملل بودبدون تصویب مج

ایران به شدت با این قرارداد مخالفت کرده و با فاش شدن پرداخت رشوه ھای ھنگفت از سوی انگلستان به احمد 

جھت امضای قرارداد، اعتراض ) وزیر مالیه(و صارم الدوله ) وزیر خارجه(، نصرت الدوله )نخست وزیر(شاه، وثوق الدوله 

با علنی شدن رشوه گیری، کار دولت . ھا شدت گرفت به طوری که سرنوشت قرارداد در ھاله ای از ابھام فرو رفت

کارشناسان وزارت خارجه انگلیس برای حل مشکل سه «. سخت تر شد ١٩١٩انگلیس در به تصویب رساندن قرارداد 

  :راه حل پیشنھاد کردند

با پرداخت رشوه بیشتر کلیه نمایندگان آتی مجلس شورای ملی ایران را بخرند و قرارداد را به تصویب : راه حل اول 

  . برسانند
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صرف نظر شود و به جای آن یک قرارداد یک ساله با ایران منعقد کنند و طی آن به  ١٩١٩از تصویب قرارداد : راه حل دوم

ش ایران را در اختیار افسران انگلیسی بگیرند و در انتظار موقعیت مناسب تری در طور موقت تجھیز، تعلیم و تقویت ارت

  .آینده باشند

به کلی راه حل ھا و سیاست ھای قدیم را تعویض و سیاستی نو پی ریزی کنند که دیگر احتیاج به : راه حل سوم 

شخص لرد کرزن وزیر امور خارجه انگلیس  ١٩١٩اما چون طراح اصلی قرارداد . نباشد ١٩١٩قرارداد ھایی نظیر قرارداد 

بود، اگر راه حل سوم به کار گرفته می شد حیثیت سیاسی لرد کرزن از بین می رفت و تازه معلوم ھم نبود سیاست 

اما حضور  iii[3]».بدین ترتیب قرار شد فعال در جھت راه حل اول و دوم بررسی ھایی انجام شود. جدید موفق باشد

  . اید به عنوان فرمانده قشون انگلیس در شمال ایران، معادالت را به کلی به ھم ریختژنرال ادموند آیرن س

آیرن ساید که ماموریت داشت افسران روسی را از ایران اخراج کند توانسته بود با نیرنگ و حیله زمینه اخراج 

بریتانیا و با توجه به حایل بودن آیرن ساید در راستای منافع . را فراھم آورد) فرمانده روسی قزاقخانه(استاروسلسکی 

ایران بین غرب و شرق و منافع فراوان بریتانیا در ھند و به دلیل خطر مداوم روسیه در منطقه در پی آن بود که نیروھای 

انگلیسی، ایمن و بی دردسر از شمال ایران بیرون روند، دیویزیون قزاق تجدید سازمان یابد و کامال تحت فرماندھی 

انی ھوادار بریتانیا قرار گیرد و شورشیان را سر جای خود بنشاند و حکومت مرکزی نیرومندی بوجود آید و افسران ایر

بدین ترتیب آیرن ساید پس از تحقیقاتی که به عمل آورد تصمیم گرفت ابتدا رھبر نظامی . نظم و آرامش را برقرار سازد

کودتا کنند و پس از آماده کردن نظامیان مطلب را به سفارت  کودتا را پیدا کند، سپس نظامیان را آماده کند تا خودشان

که جانشین (طولی نکشید که آیرن ساید پی برد که سردار ھمایون . انگلیس در تھران و مقامات لندن اطالع دھد

آیرن . ، موجود کوچک به درد نخوری است و تصمیم گرفت معاونی برایش دست و پا کند)استاروسلسکی شده بود

آشنا شد و بدلیل خصوصیات ذاتی او تصمیم گرفت او را الاقل ) رضا خان(ر بازدید از گردان تبریز با فرمانده گردان ساید د

  .موقتا فرمانده گردان قزاق کند

دو نخست وزیر را بدون دستور صریح . از سوی دیگر نورمن سفیر انگلستان در ایران در وضع دشواری به سر می برد 

رکنار کرده بود که ھیچ یک نتیجه مطلوبی نداشته و برگزیده فعلی او، سپھدار نیز بھتر از قبلی ھا مقامات مافوق خود ب

بدین ترتیب نرمن از اواسط آذر . نبود؛ خطر بلشویکھا ھنوز وجود داشت و قدرت و توانایی قزاق ھا فزونتر نشده بود

در این راستا . دی توانمندتر را جای سپھدار نشاندپذیرای ھر پیشنھادی شد که بلشویکھا را از پای درآورد و فر ١٢٩٩

این . دیدار کرد) تیمور تاش(وی با دو چھره تازه وارد یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی و عبدالحسین خان سردار معظم 

 .نفره جدید را به میان آوردند ١۵٠٠٠دو برای رویارویی با حمله نیروھای بلشویکی به تھران، فکر ایجاد یک واحد 

پیشنھاد دیگر آن دو تجدید سازمان ژاندارمری و پلیس بود تا ظاھرا زیر نظر وزارت جنگ قرار گیرند، ولی افسران 

اما . اما لرد کرزن این پیشنھادھا را بدلیل ھزینه ھای آن رد کرد. انگلیسی در عمل فرماندھی آنھا را عھده دار شوند

پس از شکست سیاست وثوق «. باعث شھرت بیشتر او شدرفت و آمدھای بسیار سید ضیاء در سفارت انگلیس 

را تشکیل داد تا از طریق آن در » کمیته فوالد«الدوله، سید ضیاء که می خواست فعالیت سیاسی خود را متشکل کند، 

ھمچنین وی توانست با واسطه شدن بین بانک شاھنشاھی انگلیس در تھران و . امور سیاسی دخالت و فعالیت کند

تا آنجا که بعید « iv[4]».ن نفوذ بسیاری در رجال داخلی از یکسو و انگلیسی ھا از سوی دیگر کسب کندرجال ایرا

که دنبالش می گشت سید ضیاء » رئیس الوزرای مرتجعی«به فکر افتاده بود که شاید  ١٢٩٩نیست نرمن در زمستان 

ورد و سید ضیاء احتماال نقشه ھای خود پس دست به کار شد، گفتگوھای متعددی با سید ضیاء به عمل آ v[5]».باشد



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٣ 
 

سید ضیاء ھرگز پنھان نداشته بود که طرفدار پابرجای . را برای اصالح امور مالی و اداری کشور برایش شرح داد

سیاست بریتانیا در ایران است و قصد دارد حمایت خود را پی گیرد و البد به نرمن گفته بود که نمی تواند جلوی معاھده 

اما ھیچ یک از این . را بپذیرد ١٩١٩روی را بگیرد و برای آنکه نخست وزیری موثر باشد نمی تواند قرارداد ایران و شو

ھر چند که . پیشنھادھا برای نرمن مشکل جدی نبود چرا که کرزن بی تردید دیگر امیدی به تصویب قرارداد نداشت

بدین ترتیب . ضیاء قصد دارد مفاد آن را به اجرا گذارد نرمن بعدا دلیل آورد که قرارداد چه تصویب بشود، چه نشود، سید

آیرن ساید سرانجام رضاخان را . به نظر می رسد فعالیت آیرن ساید و نورمن مکمل یکدیگر بود که البته بعدھا یکی شد

ھران شرط موافقت نمود که رضا خان جھت کودتا از قزوین به سوی ت ٢به فرماندھی قراق ھا ارتقاء داد و با آوردن 

  . حرکت نماید

  . رضاخان ھیچ گونه اقدام تھاجمی علیه عقب نشینی سربازان انگلیسی به عمل نیاورد: شرط اول

  .برای خلع شاه اقدامی نکند یا متوسل به زور نشود: شرط دوم

ی کودتا به راحتی و بدون درگیری شدید. شرط را پذیرفت و بدین ترتیب به سوی تھران حرکت نمود ٢رضاخان ھر  

احمد شاه سید ضیاء را به عنوان نخست وزیر و رضاخان را در مقام فرماندھی قزاق خانه تایید کرد و به او . صورت گرفت

  .عنوان سردار سپه داد

. اینک سالھا پس از کودتا ھنوز درباره چگونگی رویداد و نقش انگلیسی ھا در پیدایش و اجرای آن اتفاق نظر وجود ندارد

، یکی به رھبری رضاخان و دیگری سید ضیاء بود باز »دو حرکت جداگانه«کنیم که کودتا حاصل تلفیق  اما اگر حتی تصور

این دو چه وقت و چگونه با ھم مالقات کردند؟ چه کسی . پرسش ھای زیادی در زمینه جزئیات امر بی پاسخ می ماند

او . نمانده که آیرن ساید پدر خوانده کودتا بود آنھا را با ھم آشنا کرد؟ ھزینه عملیات را چه کسی پرداخت؟ تقریبا شکی

چندی بعد آیرن ساید دریافت که رضاخان . و اسمایس در مورد رضاخان به عنوان رھبر کودتا به توافق رسیده بودند

پس ممکن . سرباز و سرکرده خوبی بود ولی پایگاه سیاسی نداشت و در سفارتخانه انگلیس ھم نسبتا ناشناخته بود

باید ھمتایی غیر نظامی، شناخته تر و با شم سیاسی داشته . ضاخان نتواند مقام نخست وزیری را احراز کندبود که ر

شاید نرمن، شاید ھم دیگران کمبودھای رضاخان را به آیرن ساید گوشزد نمودند و وی فھمید که به ھمکاری . باشد

ن ساید محتوای نقشه اش را با نرمن در میان دست کم پنج مدخل یادداشت ھا حاکی است که آیر«. نرمن نیاز دارد

نورمن تصور  vi[6]».ھمچنین از گزارش ھای خود نرمن معلوم است که با اسمایس در تماس بوده است. گذاشته است

. می تواند آنچه را پیشینیانش از عھده برنیامدند، انجام دھد) سید ضیاء(می کرد که نامزد تازه او برای نخست وزیری 

پیرنیا و سپھدار ھیچ کدام نتوانسته . ه در مورد نخست وزیرانی که انتخاب می کرد زیادی خوشبین بودنرمن ھمیش

البته نرمن بعدھا دخالت خود در کودتا و گزینش سید ضیاء . بودند انتظارات او را برآورده سازند و اوضاع وخیم تر شده بود

نانه او از سید ضیاء بالفاصله پس از کودتا، تکذیب ھا را را برای نخست وزیری حاشا کرد ولی تعریف و تمجیدھای جا

نرمن از ھمان نخستین گزارش ھایش با شور و شوقی به دفاع از سید ضیاء برخاست که ھیچ گاه «. نفی می کند

گزارشھا در ضمن نشان می دھد که نرمن با سید ضیاء . حتی در ھنگام انتصاب پیرنیا یا سپھدار نیز ابراز نداشته بود

قراین دیگری نیز در دست است که  vii[7]».مذاکرات مفصلی به عمل آورده بود و از افکار و نقشه ھای او بی خبر نبود

تا پیش از کودتا، ھنگام تغییر نخست وزیرھا . نشان می دھد نرمن از کودتا اطالع داشته و در آن شرکت جسته بود

مثًال در ظرف پنج روز ماقبل کناره گیری وثوق الدوله در . ردتعداد تبادل نظرھای نرمن با کرزن بسیار به چشم می خو
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ھمین وضع کم و . تلگراف میان تھران و لندن مبادله شده است ۴و انتساب پیرنیا، به طور متوسط روزی  ١٢٩٩تیرماه 

 .بیش در دوره برکناری استاروسلسکی، و متعاقب آن استعفای پیرنیا و نخست وزیری سپھدار، مشاھده می شود

مخابرات تھران و لندن محدود می شود به تقریبًا یک تلگراف در روز و آن  ١٢٩٩حال آنکه در فاصله یکم تا دھم اسفند 

ھم بیشتر درباره توقیف و حبس سیاستمداران ایرانی که مدال بریتانیا داشتند و حکومت انگلستان محافظت آنھا را 

. نخستین گزارش خود را درباره جزئیات کودتا به لندن فرستاد یک ھفته تمام طول کشید تا نرمن. تضمین کرده بود

حیرت آور است که کرزن، که بی اغراق سرنوشت سیاسی خود را با تغییر ساختار روابط ایران و انگلیس به خطر 

 انداخته بود، حاال مبدل به ناظری بی تفاوت شده بود و ھیچ عالقه ای به اصل، منشاء و پیامد کودتای نظامی بی

بدین لحاظ به نظر می رسد که پاره ای از مکاتبات و تلگرام ھای ! سابقه در یکصد و سی سال گذشته ایران نداشت

اما به ھر حال از نوشته . بریتانیا برداشته باشند» اداره اسناد عمومی«بودار را دست کم فعال، از پرونده ھای جاری 

پیش و پس از کودتا، ناگزیر به این نتیجه می رسیم که نورمن سفیر  ھای آیرن ساید و دیگران و نیز از طرز رفتار نرمن

بھمن نرمن  ٣٠چنان که در «. انگلستان در ایران از ماجرا باخبر بود و در تدارک زمینه کار با آیرن ساید ھمکاری می کرد

تھران ھستند تا جانشین  چند صد قزاق روانه«: در تلگرامی به مرکز نیروھای انگلیسی شمال ایران در قزوین گفته بود

یکی از  viii[8]».بنابراین نرمن نمی تواند آنچه را در آن روز می دانست دو روز بعد حاشا کند» .قزاق ھای نافرمان شوند

سپھدار نتوانسته بود مجلس . دالیل عمده آمادگی نرمن برای پذیرفتن نقشه آیرن ساید وضع نا امید کننده سپھدار بود

ف قرارداد را روشن کند و نیز نمی خواست قدم دیگری بردارد که قبول تلویحی قرارداد تعبیر شود؛ را تشکیل دھد و تکلی

طرح ھای ایجاد ارتش واحد مسکوت مانده بود و اندیشه تقسیم ایران به منطقه ھایی زیر فرمان پادشاھان و حکمرانان 

بنابراین برای نرمن ساده بود . ه آمیز بودپی چرچیل و کاکس پیشنھاد کرده بودند غیر عملی و مخاطر.محلی که جی

که استدالل کند تلفیق دادن سید ضیاء و رضا خان، یگانه چاره است حتی چنانچه از راھھای غیر عادی به قدرت 

یکی به کار اصالحات سیاسی و اداری می رسید و دیگری . سید ضیاء و رضاخان کامال مکمل یکدیگر بودند. برسند

نیز  ١٩١٩از این مھمتر ھدف ھای اصلی قرارداد . د تا در برابر تھدید بلشویسم محکم بایستدارتش را زنده می کر

از مدارک موجود . تحقق می یافت، چون سید ضیاء قول داده بود مستشاران مالی و نظامی بریتانیا را به کار گمارد

آیرن ساید به . رانی اصل کاری را میشناختندچنین برمی آید که طراحان کودتا، آیرن ساید و نرمن، ھر کدام یکی از دو ای

احتمال زیاد نمی خواست اجزای سیاسی ترکیب دھنده کودتا را بداند و نرمن ھم نمی خواست درگیر جنبه ھای 

کودتایی در : آیرن ساید زمانی که در بغداد خبر موفقیت کودتا را شنید، در یادداشت خود نوشت«. نظامی آن شود

رضاخان به پیروی از قول و قراری که با من داشته است به شاه اعالم وفاداری . ن روی داده استتھران به دست رضاخا

 ix[9]».بایستی ھمه بدانند که طراح واقعی کودتا من بوده ام و نباید تصور کنند که من فقط حرف آن را زده ام... نموده

، غیر ١٢٩٩ان روسی بریگاد قزاق در مھر انگلیسی ھا با واداشتن احمد شاه به اخراج افسر«آنچه مشخص است، 

مستقیم راه را برای کودتاگران ھموار و ھمچنین اسلحه و ساز و برگ قزاق ھای قزوین را نیز تامین کردند و حقوق 

چنان که دو روز قبل از کودتا برای کودتاچیان مقادیری پول نقد فرستاده « x[10]».شان را نیز آنھا می پرداختند

ھای انقالب ایران در رابطه با نقش انگلیس در کودتای سوم اسفند  خانم نیکی آر ، کدی در کتاب ریشه xi[11]».بودند

اما اکنون . مدارک کتبی که بر شرکت غیر نظامی انگلیس در این کودتا داللت کند در دست نیست «: نویسد می ١٢٩٩

آیرون ساید، ابتدا به رضاخان کمک کرد که قدرت ھای انگلیسی در ایران، ژنرال  این مطلب روشن شده که فرمانده نیرو

آبادی در کتاب   ھمچنین یحیی دولت xii[12]».را در تیپ قزاق به دست آورد و سپس او را به انجام کودتا تشویق نمود

الممالک، میرزاحسن  سردار سپه در حضور مستوفی«حیات یحیی صریحًا از قول رضاخان چنین نوشته است که 
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مثًال : عالء، و دو تن از وزرای دولت یعنی مخبرالسلطنه و فروغی اظھار داشته   زاده، مشیرالدوله، دکتر مصدق، تقی

ھمین مطلب را ھم دکتر مصدق با . خود مرا انگلیسیھا روی کار آوردند؛ ولی وقتی روی کار آمدم به وطنم خدمت کردم

به خاطر دارم که سردار سپه، در منزل من با حضور مرحومان مشیرالدوله و : ... می اختالف بدین عبارت گفته است ک

زاده و عالء اظھار کرد مرا انگلیسیھا  آبادی و آقایان مخبرالسلطنه و تقی الممالک و حاج میرزا یحیی دولت مستوفی

ھا در  امیل لوسوئر نیز در تأیید و اثبات نقش انگلیسیxiii[13]».آوردند ولی ندانستند با چه کسی سر وکار دارند

ھا از قزوین که مھمترین پایگاه نیرھای نظامی انگلیس در شمال ایران  قزاق«: نویسد می ١٢٩٩اندازی کودتای  راه

والنند خواھند بقب است، به چه کسی می  ھا انگلیسی در این شھر که ھمه چیز، حتی نام خیابان. است، به راه افتادند

اند؟ و یا از نیات  خبر بوده نفر نظامی مسلح و مکمل بی ٢۵٠٠که مقامات ایرانی و صاحبان قدرت از حرکت بیش از 

ھای ایشان را بگیرند؟ از این مھمتر و   اند جلوی اجرای نقشه اند؟ و یا این که نتوانسته واقعی ایشان اطالع نداشته

شیان به سمت تھران سه ھزار سرباز انگلیسی به قزوین فراخوانده شده تر این که چند روز پیش از حرکت شور جالب

. دھد دیکتاتور به گرفتن دستورالعمل از سفارت انگلیس ادامه می. ھا را پر کنند بودند تا خالء ایجاد شده از حرکت قزاق

دتای سوم اسفند و حد و یا جان فوران در کتاب مقاومت شکننده در مورد کوxiv[14].»...کند او ھیچ چیز را پنھان نمی

. بی آنکه به راه افراط و تفریط برویم بریتانیا نقش مھمی در کودتا داشته است«: گوید حدود نقش بریتانیا در آن می

شواھد موجود مؤید آنند که وزارت خارجه بریتانیا نقش چندانی در کودتا نداشت اّما مقامھای برجسته نظامی و پرسنل 

چرا که رضا خان با حمایت آیرن  xv[15]».اند ای داشته ایران در تدارک کودتا نقش تعیین کننده سفارتخانه بریتانیا در

یک دیکتاتور نظامی   :نویسد آیرن ساید در خاطراتش می«. به مقام فرماندھی فوج قزاق رسید ١٢٩٩ساید در زمستان 

  xvi[16].ری قوایمان را از ایران بیرون ببریمکنیم بی ھیچ دردس تواند مشکالت ایران را حل کند و ما امکان پیدا می می

   

از سوی دیگر با وجود تکذیب ھای بریتانیا در طول سال ھای گذشته که در کودتا دخالتی نداشته، بد نیست به خاطر 

وقتی مصالح انگلستان اقتضاء کرد این کشور مرتب اعالمیه بیرون داد و نه تنھا به نقش خود در کودتا اعتراف «آوریم که 

این ھنگامی بود که ادامه سلطنت رضاه شاه را مخل منافع بریتانیا شمردند و . کرد بلکه درباره آن به اغراق ھم پرداخت

ھمچنین قابل توجه است که انتشار . فشار آوردند که او را رسوا سازند و مجبورش کنند استعفا بدھد و از کشور برود

از » آخرین شھادت و وصیت نامه«نیز درآمدن سندی موسوم به  یادداشت ھای ژنرال آیرن ساید از طرف پسرش، و

اتفاق افتاد، یعنی زمانی که محمد رضا شاه در اوج قدرت و از موفقیت  ١٣۵٠-١٣۵١اردشیر رپورتر، ھر دو در سال ھای 

با . فکر می اندازد مکاتبات وراث آیرن ساید و دربار محمد رضا شاه، خواننده را در مورد زمان نشر به. جھانی برخوردار بود

اکنون از نظر . افزایش درآمد نفت ایران، بریتانیا عالقه وافر یافت تا میزان صادرات خود را به کشور ما ازدیاد بخشد

بریتانیا بسیار سود بخش بود که خود را با به قدرت رسیدن خاندان پھلوی و پیدایش ایران نوین پیوند دھد، اگر چه این 

  xvii[17]».زمامدار وقت نبودشاید چندان خوشایند 
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