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  : "  آن می شود فارسی که ترجمهء-شعری در زبان عربی هست  

 اين آتش در زير خاکستر٬ آتش پنهان می بينم٬ و هر آن نزديک است که
اگر اين آتش را بزرگان قوم خاموش نکنند٬ آتش گيرهء آن . شعله ور گردد

 ۱." بدن های سوخته خواهد بود
امروزه چنين آتشی در ايران افروخته شده شوربختانه بايد بگويم که   

اين فراموش کنيم که نبايد ولی . است و هر آن ممکن است که شعله ور گردد
ران نيست که چنين آتشی افروخته می شود٬ بلکه در ين بار٬ در تاريخ اياّول

گذشته هم افروخته شده است و هر بار جز ويرانی برای کشور و بدبختی 
 . برای مردم بی گناه نتيجهء ديگری نداشته است

در صد و هشتاد سال پيش نيز٬ چون امروز٬ نوای شوم جغد جنگ   
شی از جهالت نا آگاهی و لجبازی نا.   ز هر طرف به گوش می رسيد

 پر ءحاکمان آن روز ايران٬ باعث شده بود که اين کشور در ميان سه منگنه
روسيه از يک سو؛ و انگليس و فرانسه از سوی : قدرت سياسی گير بيفتد

با استفاده از موقعّيت ژئوپليتک تا  می کوشيدهر يک از آن سه قدرت . ديگر
 .ر اين کشور باز کندايران جای پايی برای خود د)  سياسی–جغرافيايی (

هنوز از اکتشاف نفت در ايران آن روزگار خبری نبود و قرارداد   
خارجی به امضا نرسيده بود که  کشورهيچ بهره برداری از معدنی هم با  
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بگوييم آن سه قدرت٬ در جستجوی کسب امتياز های اقتصادی بوده باشند؛ 

هی بسازند برای از بلکه هر يک از آن ها می خواستند تا از ايران پايگا
 .صحنه خارج کردن ديگری و مآًال٬ َتَسلُّط  بر سراسر خاورميانه

نيرو های انگليس از سال ها قبل٬ خليج فارس را دور زده و به   
ارتش ناپلئون نيز با سی و هشت هزار سرباز از . هندوستان رسيده بودند

 خاور ميانه دريای مديترانه گذشته و در شمال افريقا و سرزمين های غربی
در حال پيشروی بود و می خواست با پيمودن همان ) لبنان و اردن امروز(

راهی که اسکندر قرن ها پيش پيموده بود٬ پس از عبور از ايران خود را به 
حّتی شايع . هند برساند و کنترل آن جا را از دست انگليسی ها خارج سازد

  .رويده استکرده بودند که ناپلئون بناپارت به دين اسالم گ
٬ صحنهء بين المللی ُمَتّشنج بود و امروزدر آن روز ها نيز مثل   

حاکم٬  دولتمردان لیو. سرزمين های دور و بر ايران پر از فتنه و آشوب
غافل از آنچه که در اطراف مرزها و در منطقه می گذشت؛ غرق در 

ی و ی از دروغ و رياکاري و در دنيا بودندخرافات و موهوماتدريايی از 
 .عوامفريبی  روز می گذراندند

    در اوضاع اجتماعی ايران٬ بهبودی نسبیدوران کوتاهی ازپس از  
 به  يک بار ديگردر زمان نادر شاه افشار و کريمخان زند؛ جامعهء ايران

عصری که به قول شادروان دکتر عزت . ه بود در امد؛ صفويهعصروضع 
ساختن مردم و عصر پرورش عصر اختناق٬ عصر خرافاتی "اهللا همايونفر 

فکری و معنوی و "عصر عقب افتادگی . بود" َتَعصُّب"و پروراندن " جهل"
عزا و "عصری که در آن جامعهء ايرانی به گوشه گيری و ". مذهبی ايران

  .    ۲"پناه می برد" ماتم
   در همين گير و دار از نواحی چچن٬ داغستان و قره باغ امروزی  

از ايران جدا شده و به ) ۱۸۱۳در سال  (مهء گلستان که قبًال طبق عهدنا–
که چه نشسته ايد٬ اسالم در خطر :  خبر رسيد–روسيه در آمده بود  تصّرف

بايد . است و در مدارس اين جا به بچه های مسلمان درس بی دينی می دهند
  .ی کرد و به داد برادران دينی شتافتهّمت

  انيان نجف قرار گرفت و خبر های رسيده از قفقاز مورد تأييد روح 
فتوايی که هر مسلمانی را موّظف می کرد که . کردندصادر  فتوای جهادآنان 

تو گويی که چشم و .  بگذرد و به جبههء جنگ بشتابد خوداز جان و مال
جنگ اّول ايران و (دلشان از آن همه کشتار و خون و خونريزی ده ساله 
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شته و معلول و يتيم و مادر ؛ سيرنشده بود و آنان باز هم خون و ک)روس
داغدار و خانواده های عزادار می خواستند تا به بازار عوامفريبی و جهل و 

  . َتَعصُّب٬ رونق تازه و بيشتری ببخشند
 که بر طبل جنگ می کوفتند و یروحانيانآن دسته از ولی در برابر   

اهانی ؛ کسانی هم مانند ابوالقاسم قائم مقام فرشمردندمی " نعمت" را جنگ
 هر گونه بلکه مخالف ٬مخالف جنگنه تنها بودند که از همان آغاز٬ 

 بودند که ممکن بود موقعّيت ايران را در صحنهء بين المللی ماجراجويی
  . بيشتر به خطر بيندازد و آن را منزوی تر سازد

 
     
   !٬ بدا به حال اروس!بدا به حال اروس 

  
  ٬ در "خاقان"و متخلص به  فتحعلی شاه قاجار ملقب ٬در آن روزگار 

 از اين پادشاه٬ نخست َتَوجُّهی به تقاضا های رسيده. ايران سلطنت می کرد
زيرا هنوز مرّکب .  برای شروع جنگی تازه از خود نشان ندادنجف

 جنگ دل و دماغ گلستان خشک نشده بود و فرماندهان نظامی هم ءعهدنامه
و آن همه کشتار و آن چون ده سال جنگ با روسيه . ديگری را نداشتند

شکست خّفت بار٬ روحيه ای برايشان باقی نگذاشته بود تا بار ديگر راهی 
ولی صدور فتوای جهاد َتَوسُّط روحانيان نجف٬ همه را در . جبهه ها بشوند

 امکان ءشرايطی که بی َتَوجُّهی به آن نه در حيطه. شرايط دشواری قرار داد
 را مرهون شسلطنتبقای خود شاه که . ان  توان درباي حّدسلطان بود و نه در

دعای خير حضرات آيات می دانست٬ اگر فتوای جهاد را پشت گوش می 
 حکومتش همانداخت٬ نه تنها زنان حرم برايش حرام می شدند بلکه ارکان 

  . بی دوام می گشت
   به اکراه و - اطاعت از فتوای علما و محضفتحعلی شاه٬ ناگزير   

 به هممجتهدی . شدی تهّيه مقدمات جنگی تازه راهی تبريز  برا- به دلخواه نه
نام سيد محّمد مجاهد از عراق امروزی به ايران آمد تا از نزديک و شخصًا 

اين سيد محّمد مجاهد وقتی می . "بر روند استراتژی جنگ نظارت کند
خواست برای جنگ به طرف سلطانيه برود٬ وقتی به قزوين می رسد به 

آبی که وی در آن وضو می . ن می آيد تا وضو بگيرد مسجد بزرگ قزوي
می ريزند دو ساعته آب استخر ] مردم[گيرد به نظر مردم تبرک می شود٬ و 
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 ولی وقتی ۳."بزرگ مسجد جامع قزوين را می برند تا خشک می شود

سپاهيان ايران شکست خوردند و سيد محّمد در جبهه فوت کرد٬ جنازه اش 
ر می دهند که مبادا مردم بريزند و جنازه اش را تکه را شبانه از قزوين عبو

 .٤تکه کنند
  در تبريز نشستی با حضور فتحعلی شاه برای تصميم گيری در  

در آن جلسه که به قول .  جنگ دوم ايران و روس تشکيل می شودءباره
را داشته است٬ "  شورايعالی دفاعءنشست فوق العاده "ءامروزی ها٬ جنبه

فرماندهان قشون٬ .  حمايل می کند و بر تخت می نشيندشاه٬ شمشير نادری
مملکتی و حضرات علما اعالم٬ حجج اسالم و سادات ء مقامات عاليرتبه

صحيح النسب هم در برابرش طبق تشريفات معمول آن زمان صف می 
  . کشند

در مراسم رسمی٬ کسانی که اونيفورم نظامی بر تن دارند٬ در   
اين . کشوری در سمت چپ او قرار می گيرنددست راست پادشاه؛ و مقامات 

 در مراسم سان و رژه در مقابل تمثال ورسم حّتی در زمان محّمد رضا شاه 
و اگر به عکس هايی از مراسم رسمی آن دوره نگاه . او هم رعايت می شد

کنيد می بينيد هر جا که شاه ايستاده است٬ نظاميان اونيفورم بر تن٬ در سمت 
. ر نظامی و با لباس سيويل در سمت چپ او قرار دارندراست و مقامات غي

ولی متاسفانه آيين نامه ای که پروتکل صف ارايی حضرات آيات و حجج و 
ائمهء جماعت در آن قيد شده باشد؛ در دسترس نيست تا با مراجعه به آن 

ولی . نحوهء استقرار صاحبان عمامه های سياه و سفيد را بتوان ُمَشّخص کرد
٬ در جلسهء آن روز٬ آنان در حضور فتحعلی شاه صف کشيدند؛ به هر حال

 در – نوهء همين سلطان خاقان -از آن صف کشيدن هايی که ايرج ميرزا 
  :وصف آن می گويد

  
  چشم بر منصب هم دوخته ها/ صف کشيدند پدر سوخته ها   
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  در تبريز مجلسی : " خان ملک ساسانی در اين باره می نويسد 
ه و رؤسای عشاير و رجال آگاه و نا آگاه را جمع کرده٬ آراسته٬ سران سپا

. و از آن ها رأی خواست] منظور فتحعلی شاه[قصد خود را اظهار نمود 
همه برای دلخوشی شاه از روی بی خبری و خود نمائی رأی به جنگ دادند 

 "٥.و سخن های الف و گزاف گفتند
   ملوکانه و پس از انجام مراسم دعا و ثنا برای سالمت ذات اقدس 

. آرزوی دوام و قوام دين مبين٬ نوبت به اظهار نظر در بارهء جنگ می رسد
همهء کسانی که مورد سئوال قرار می گيرند٬ بدون استثناء٬ پس از بيان 

نثاری و ابراز آمادگی برای نوشيدن شربت شهادت٬ روی موافق ن مراتب جا
 .با جنگ  نشان می دهند

 
  بارهء شعار های داده شده در 

در آن مجلس اّطالع زيادی در دست 
نيست ولی همين قدر می دانيم که پس از 
پايان سخنان هر يک از حاضران٬ 
فتحعلی شاه با هيجان دست به قبضهء 
شمشيری که حمايل کرده بود می برده و 

بکشم اين شمشير نادری : "می گفته است
حاضران نيز يک صدا فرياد می !" را؟

٬ بدا به حال !بدا به حال اروس: " زدند
و اين )" وای به حال روس! (اروس

 .شده استصحنه چندين بار تکرار می 
  ء ادامهدر خان ملک ساسانی  

مطلب خود در بارهء آن جلسه می 
. تنها کسی که در آن مجلس ساکت و مخالف جنگ بود٬ قائم مقام بود ":نويسد

از او رأی . اد مخالف بوده باشدشاه ملتفت سکوت دانا شده٬ احتمال د
٬ اميران سپاه بيش ]اهل قلم[من مردی دبير پيشه ام : "و جواب شنيد. خواست

 ولی شاه به اين پاسخ راضی نشده ٦."از من در اظهار نظر صالحّيت دارند
 : در اينجاست که قائم مقام می گويد. و اصرار می کند

   "اعليحضرت چه مبلغ ماليات می گيرد؟"  
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 ۷".شش کرور: " شاه  
 "دولت روس چه مبلغ ماليات می گيرد؟: " قائم مقام  
 ."می شنوم ششصد کرور: " شاه  
به قانون حساب٬ کسی که شش کرور : " قائم مقام عرض کرد  

ماليات می گيرد با کسی که ششصد کرور عايدات دارد از در جنگ در نمی 
  ۸."آيد

 قائم مقام مورد در پی اين اظهار نظر شجاعانه٬ يک بار ديگر  
  . غضب قرار می گيرد

 که دشمن خونی قائم مقام بود –در آن موقع حاجی ميرزا آقاسی هم   
اين دار و دسته . " به سيد محّمد مجاهد و يارانش دست همکاری داده بود–

همه جا قائم مقام را مخالف آزاد کردن مسلمانان قفقاز شهرت می دادند و 
چون اظهار ...  و نا مسلمان می خواندند مخالفين جنگ را کافر و مرتد

 قائم مقام مخالف رأی علما و مجاهدين بود دشمنانش فرصت يافته٬ او ءعقيده
  ۹."را به دوستی با روس متهم کرده٬ معزول ساختند

طرفداری قائم "ولی همانطوريکه در دنبالهء اين گفتار خواهيد ديد٬   
 سپاه روس و ستون راستين ٬ تهمتی بيش نبود و طرفداران"مقام از روس

پنجم آنان همانا کسانی از خود ماليان بودند که به هنگام نزديک شدن 
 . سربازان روس با سالم و صلوات به استقبالشان رفتند

را در آذربايجان صالح ندانستند و ش پس از عزل قائم مقام٬ ماندن  
خانه و امالکش و از غيبتش استفاده نموده . "... او را به مشهد تبعيد کردند

نه تنها : " می گويد] قائم مقام" [ شکوائيهءرساله"اينست که در . را غارتيدند
بر امالک و نقود و حقوق من حمله و َطَمع کردند بلکه قصد عــِرض و 

   ۱۰."ناموس و جان مرا هم کردند
  

    ای مصاحب جانم٬ای بخت بد 
  

  تنايی به آخوند ها بی اع به جرم  قبًالقائم مقام را يک بار ديگر هم 
در او ايستادگی  و همچنين  حاجی ميرزا آقاسی قرار داشتانکه در رأس آن
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 رسول پدرام ۷ -صفحه 

 
 

مخصوصًا ايادی دولت (ی دست نشاندگان دولت های خارجی يبرابر زورگو
ولی آن بار به ( و از آذربايجان تبعيد کرده بودند  ساخته؛ معزول)انگليس

 ). جای مشهد٬ به تهران
  در کتاب معروف خود موسوم ) عباس ميرزاپسر (جهانگير ميرزا  

 بر قائم مقام ]حسودان [٬ حاسدين۱۲۳۹در سال : " می نويسد" تاريخ نو"به 
نايب . از وی سعايت کردند) عباس ميرزا(حسد بردند و نزد نايب السطنه 

السطنه نگرانی خود را از عمليات او به شاه نوشت و تقاضا کرد او را به 
 ."عزول سازدتهران طلبيده٬ آنجا م

  به عقيدهء خان . فتحعلی شاه هم قائم مقام را با خود به تهران برد 
..." در اين سال ها نفوذ انگليس ها در ايران افزون گرديده" ملک ساسانی٬ 

 طرفداران انگليس و ديگر هواداران ءسر دسته(و عبداهللا خان امين الدوله 
 ."قام تهّيه کردندطوماری از خطا های قائم م) ... "سياست آن دولت

   که قائم مقام سمت وزيری او را به عهده داشت - خود عباس ميرزا 
 از اين توطئه با خبر بوده ولی چيزی در آن باره به قائم مقام اظهار نکرده -

 .و فقط به او گفته بود که در رکاب شاه به تهران برود
  ای تبعيد قائم مقام پس از رسيدن به تهران و اّطالع از ماهّيت ماجر 

او .  بيت خطاب به عباس ميرزا سرود۱۵۰خود٬ قصيده ای گاليه آميز در 
 :در اين قصيده می گويد

 ای بخت بد٬ ای مصاحب جانم٬"  
 .ای وصل تو گشته اصل حرمانم  
 ای بی تو نگشته شام٬ يک روزم٬  
 .وی با تو نرفته شاد يک آنم  
 زانسان که سگان به جيفه گرد آيند٬  
 11.نشانده بر خوانمبا سگ صفتان   
  و در بارهء موضوع تبعيد خود به تهران و اينکه چرا عباس ميرزا٬  

 :آن مطلب را به طور خصوصی به او نگفته است٬ می افزايد
   بايست به من نهفته فرمائی٬" 
 .آن روز که بود عزم تهرانم  
 نه آنکه به کام دشمنان سازی٬  
 .رسوای فرنگ و روم وايرانم  
  از اين شعر : " ی در توضيح اين دو بيت می نويسدخان ملک ساسان 

بعد از روانه کردن قائم مقام به . معلوم می شود تبعيد او سياسی بوده است
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 ۸ -صفحه 

 جنگ پشه با حبشه
 

 
خطا هايی که به او نسبت می دادند  از سياست انگليس تهران٬ عّمال

 ."َتَوسُّط ميرزا ابوالحسن خان ايلچی به تهران فرستادند طوماری تنظيم کرده
   : آن طومار و آورندهء  آن می گويداشاره بهئم مقام در و خود قا 
 من کيستم آخر ای خدا٬ کارند٬"  
 ! به شاه کيهانم؟٬طومار خطا  
 و انگاه رسول نا امين باشد٬  
 ."۱۲يک ناکس٬ ناسزای کشخانم  
  ؛ می توان به استقالل رای و با خواندن ابيات ديگری از اين قصيده 

دگی در برابر مداخلهء روحانيون در ادارهء شهامت ذاتی قايم مقام در ايستا
امور کشور و بی پروايی او نسبت به گفته های آنان و فضولی مأموران 

در او عباس ميرزا به قائم مقام حکم کرده بود که . خارجی٬ بيشتر پی برد
رفتار خود با نوکران انگليس که در دربارش بودند٬ ميانه روی داشته باشد؛ 

 رک و پوست  و اظهار نوکر صفتی٬چاپلوسیابراز جای  به قائم مقامولی 
 :کنده خطاب به ولی نعمت خود می گويد

 من٬ بنده٬ ولی چگونه بپذيرم٬"  
 .حکمی که بود ورای امکانم؟  
 اين بود سزای من که بفروشی٬   
 "گاهی به فالن و گه به بهمانم؟  
  و سپس با همان بی باکی مخصوص به خود٬ بی محابا خطاب به  

 : س ميرزا می گويدعبا
 من قحبه نيم که هر زمان جائی٬"  
 ."بنشينم و يک حريف بنشانم  
 :و ادامه می دهد  
 امروز ز هر چه کرده ام تا حال٬"  
 .وز هر چه نکرده ام٬ پشيمانم  
 افسوس که پير گشتم و هم باز٬  
 ."در کار جهان چو طفل نادانم  

  
    ق ها ای از مشّوبقچه 

  
   دست ماجراجويان ن او از صحنهء سياست٬شد با تبعيد قائم و دور 

بی فکر و روحانيان جنگ طلب  باز تر شد و آن ها برای پيشبرد فتنه 
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 رسول پدرام ۹ -صفحه 

 
 

نه تنها روسيه حاضر به .  انگيزی های خود آزادی عمل بيشتری پيدا کردند
 نايب – خود عباس ميرزا در گيری در جنگ تازه ای با ايران نبود بلکه

تمايلی  او ُمَحّول شد ءسپاه ايران به اجبار به عهده که فرماندهی هم –السطنه 
 ولی مجبور شد٬ چون از آن بيم داشت که مبادا .به شرکت در جنگ نداشت

ماليان٬ برچسب ارتداد و بی دينی بر او بزنند و او را که نايب السطنهء 
: "... خان ملک ساسانی عقيده دارد .مملکت بود در بين مّلت بی آبرو سازند

ّمد مجاهد که يکی از روحانيون مقيم عتبات عاليات بود و سال های سيد مح
دراز َتَوسُّط قنسول انگليس مقيم بغداد از موقوفات قالبی هندوستان متنّعم 

جهانگير  و ۱۳."بوده بود برای روشن کردن آتش جنگ مامور ايران کردند
ّمد  سيد مح: "در تاريخ نو می نويسدنيز ميرزا٬ پسر همين عباس ميرزا 

مجاهد اصفهانی از کربالی مّعال با ساير علمای عراق عرب به عزم جنگ 
با دولت روس و برانگيختن خاقان مغفور به اينکار روانهء عراق عجم 

شدند و جميع علمای عراق و آذربايجان را ] نواحی غربی و مرکزی ايران[
ن نايب السطنه به هيچوجه صالح در اي. کًال در اين عزم شريک ساختند

تمکين اين ] شاه فتحعلی[جنگ و جدال نمی ديد و در خدمت خاقان مغفور 
امنای دولت شاهی مثل عبداهللا خان امين الدوله و سايرين . عمل را نمی نمود

در خدمت علما و مجتهدين از طرف نايب السطنه مرحوم به طور های ديگر 
نوع صادر حرف می زدند و علما و مجتهدين را واداشتند که فتوايی بدين 

شود که هر که بر اين مصلحت در اين جنگ انکاری نمايد از جملهء کّفار و 
اّتفاق  [نايب السطنهء مرحوم از اين حال آگاه شد و ِاجماع . ملحّدين می باشد

تمکين اين مسأله ] به ناچار[البّدًا .  نمودهمشاهدخواص و عوام را ]  نظر
 سفرای روس را از تبريز روانهء نمود و جز تمکين و رضا چاره ای نديد و

  ۱٤."سرحد کردند و جنگ شروع شد
روس ها٬ تا آخرين لحظه٬ نهايت بردباری را به خرج دادند و   

آنان حّتی . تمامی سعی ديپلماتيک خود را به کار گرفتند تا جنگی رخ ندهد
نمايندگان بعضی از کشور های خارجی از ُجمله سفير انگليس را واسطه 

تا حضرات آيات را از خر شيطان و خر خاقان پايين بياورند و قرار دادند 
 تا آن جا پيش رفتند که  هاروس. آنان دست از جنگ و ماجراجويی بردارند

حاضر شدند٬ امتيازاتی چشمگير و يا به قول روزنامه نگاران امروزی؛ 
را به دولت ايران بدهند و از آن گذشته٬ کاری به " بسته ای از مشّوق ها"
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 ۱۰ -صفحه 

 جنگ پشه با حبشه
 

 
 ُمَتَخصِّصان و مستشاران نظامی فرانسوی که به ارتش ايران در امر کار

 نداشته – چون هنوز از صنعت موشک سازی خبری نبود –توپ سازی 
خود من از نايب السطنه  "در اين زمينه می نويسد٬جهانگير ميرزا و . باشند

ن و شنيدم که سفير روس ُمَتّعهد واگذاشتن مملکت طالش و مغان تا کنار ساليا
 ] جنگ نخست خود با ايرانبعد ازنواحی تحت تصّرف روس ها  [قزل آغاج

  ولی هيچکدام از اين تدبير ها و تشويق ها مؤّثر واقع نشد و جنگ ."شده بود
  . شروع شد
روزنامهء معروف مالنصرالدين چاپ قفقاز٬ در کاريکاتوری   

صف : "ه استسربازان ايران و روس با هم مقايسه کرده  و در زير آن نوشت
 اين جابرای ديدن آن کاريکاتور ". آرايی سپاهيان از خون گذشتهء راه ميهن

  . را کليک کنيد
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