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اعلیحضرت چھ مبلغ : " قائم مقام فراھانی خطاب بھ فتحعلی شاه قاجار
"مالیات می گیرد؟

".شش کرور: " شاه
"الیات می گیرد؟دولت روس چھ مبلغ م: " قائم مقام

."می شنوم ششصد کرور: " شاه
بھ قانون حساب، کسی کھ شش کرور مالیات می : " قائم مقام عرض کرد

."گیرد با کسی کھ ششصد کرور عایدات دارد از در جنگ در نمی آید

: " آن می شودفارسیھ یکھ ترجم-شعری در زبان عربی ھست 
ھر آن نزدیک است کھ این آتش در زیر خاکستر، آتش پنھان می بینم، و
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آن ه یاگر این آتش را بزرگان قوم خاموش نکنند، آتش گیر. شعلھ ور گردد
١." بدن ھای سوختھ خواھد بود

امروزه چنین آتشی در ایران افروختھ شده شوربختانھ باید بگویم کھ 
این فراموش کنیم کھ نباید ولی . است و ھر آن ممکن است کھ شعلھ ور گردد

ین بار، در تاریخ ایران نیست کھ چنین آتشی افروختھ می شود، بلکھ در لاوّ 
ُمصیبَت  و گذشتھ ھم افروختھ شده است و ھر بار جز ویرانی برای کشور و 

. دیگری نداشتھ استھ یبرای مردم بی گناه نتیجو ماتمبدبختی
، چون امروز، نوای شوم جغد جنگ ھمدر صد و ھشتاد سال پیش 

ناشی از جھالت ھاینا آگاھی و لجبازی. بھ گوش می رسیدز ھر طرف 
ھ یحاکمان آن روز ایران، باعث شده بود کھ این کشور در میان سھ منگن

روسیھ از یک سو؛ و انگلیس و فرانسھ از سوی : پر قدرت سیاسی گیر بیفتد
با استفاده از موقعیّت ژئوپلیتک تا می کوشیدھر یک از آن سھ قدرت . دیگر

.ایران جای پایی برای خود در این کشور باز کند) سیاسی–افیایی جغر(
ھنوز از اکتشاف نفت در ایران آن روزگار خبری نبود و قرارداد 

خارجی بھ امضا نرسیده بود کھ کشورھیچ بھره برداری از معدنی ھم با
بگوییم آن سھ قدرت، در جستجوی کسب امتیاز ھای اقتصادی بوده باشند؛ 

یک از آن ھا می خواست تا از ایران پایگاھی بسازد برای از بلکھ ھر 
.صحنھ خارج کردن دیگری و مآالً، تََسلُّط  بر سراسر خاورمیانھ

نیرو ھای انگلیس از سال ھا قبل، خلیج فارس را دور زده و بھ 
ارتش ناپلئون نیز با سی و ھشت ھزار سرباز از . ھندوستان رسیده بودند

تھ و در شمال افریقا و سرزمین ھای غربی خاور میانھ دریای مدیترانھ گذش
در حال پیشروی بود و می خواست با پیمودن ھمان ) لبنان و اردن امروز(

قرن ھا پیش پیموده بود، پس از عبور از ایران مقدونیراھی کھ اسکندر
. خود را بھ ھند برساند و کنترل آن جا را از دست انگلیسی ھا خارج سازد

و دریک کرده بودند کھ ناپلئون بناپارت بھ دین اسالم گرویده استحتّی شایع 
.دست قرآن و در دست دیگر شمشیر دارد

بین المللی ُمتَّشنج بود و ھ ی، صحنامروزمثل ھمدر آن روز ھا 
حاکم، دولتمردان لیو. سرزمین ھای دور و بر ایران پر از فتنھ و آشوب

ر منطقھ می گذشت؛ غرق در غافل از آنچھ کھ در اطراف مرزھا و د
ی از دروغ و ریاکاری و یو در دنیابودندخرافات و موھوماتدریایی از 

تحت الرماد یار: استنیچننیخود شعر ایمتاسفانھ نام شاعر را فراموش کرده ام ول- 1
وقودھا جثث کونی/ عقالء قوٍم ھافطیفان لم . لھا ضرامٍ کونیان وشکیو / ناٍر ضیو م

."وھامٍ 
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.عوامفریبی  روز می گذراندند
در اوضاع اجتماعی ایران،بھبودی نسبیدوران کوتاھی ازپس از 

بھ یک بار دیگرایرانھ یدر زمان نادر شاه افشار و کریمخان زند؛ جامع
عصری کھ بھ قول شادروان دکتر عزت . ه بوددر امد؛صفویھعصروضع 

عصر اختناق، عصر خرافاتی ساختن مردم و عصر پرورش "هللا ھمایونفر 
فکری و معنوی و "عصر عقب افتادگی . بود" تَعَصُّب"و پروراندن " جھل"

عزا و "ایرانی بھ گوشھ گیری و ھ یعصری کھ در آن جامع". مذھبی ایران
.    ٢"پناه می برد" ماتم

در ھمین گیر و دار از نواحی چچن، داغستان و قره باغ امروزی 
از ایران جدا شده و بھ ) ١٨١٣در سال (گلستانھ یکھ قبالً طبق عھدنام–

کھ چھ نشستھ اید، اسالم در خطر : خبر رسید–روسیھ در آمده بود تصّرف
باید . دھنداست و در مدارس این جا بھ بچھ ھای مسلمان درس بی دینی می 

.ی کرد و بھ داد برادران دینی شتافتھّمت
یچچن، داغستان و قره باغ امروزیو دار از نواحریگنیدر ھم

جدا شده و بھ رانیاز ا) ١٨١٣در سال (گلستان یکھ قبالً طبق عھدنامھ –
اسالم در خطر د،یکھ چھ نشستھ ا: دیخبر رس–در آمده بود ھیتصّرف روس

دیبا. دھندیمینیدیمسلمان درس بیجا بھ بچھ ھانیااست و در مدارس
.شتافتینیکرد و بھ داد برادران دیھّمت

از قفقاز صّحھ گذاشتند و دهیرسینجف ھم بر خبر ھاانیروحان
شد یموّظف میکھ طبق آن، ھر مسلمانییفتوا. جھاد صادر کردندیفتوا

کھ چشم و ییتو گو. شتابدجنگ بیکھ از جان و مال خود بگذرد و بھ جبھھ 
رانیجنگ اّول ا(ده سالھ یزیدل آخوند ھا از آن ھمھ کشتار و خون و خونر

و مادر میتیبود و آنان باز ھم خون و کشتھ و معلول و رنشدهی؛ س)روسو
و جھل و یبیخواستند تا بھ بازار عوامفریعزادار میداغدار و خانواده ھا

. .ببخشندیشتریتَعَصُّب، رونق تازه و ب
کھ بر طبل جنگ می کوفتند و یروحانیانآن دستھ از ولی در برابر 

؛ کسانی ھم مانند ابوالقاسم قائم مقام فراھانی شمردندمی " نعمت"را جنگ
ھر گونھ بلکھ مخالف،مخالف جنگنھ تنھا بودند کھ از ھمان آغاز، 

بین المللی ھ یبودند کھ ممکن بود موقعیّت ایران را در صحنماجراجویی
. بیشتر بھ خطر بیندازد و آن را منزوی تر سازد

، تألیف دکتر عزت هللا ھمایونفر؛ ١١٩ص - ٣ج" جای پای شعر در زبان فارسی"کتاب - 2
١٩٩٦چاپ روزنامھ نیمروز، بھار 
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!، بدا بھ حال اروس!بدا بھ حال اروس

، در "خاقان"شاه قاجار ملقب و متخلص بھ یدر آن روزگار، فتحعل
ھنیا. کردیسلطنت مرانیا از دهیرسیبھ تقاضا ھایپادشاه، نخست تََوجُّ

ھنوز مرّکب رایز. خود نشان ندادتازه، از یشروع جنگینجف، برا
ھم دل و دماغ جنگ یگلستان خشک نشده بود و فرماندھان نظامیعھدنامھ 

و آن ھمھ کشتار و آن ھیچون ده سال جنگ با روس. را نداشتندیگرید
یراھگرینگذاشتھ بود تا بار دیباقشانیبرایاھیشکست خفّت بار، روح

در رانجف، آن ھاانیاد تََوسُّط روحانجھیصدور فتوایول. جبھھ ھا بشوند
یکھ بیطیشرا. دادیقرار میدشوارطیانجام شده و در شرایبرابر عمل

. انیامکان سلطان بود و نھ در حدّ توان دربایطھیبھ آن نھ در حیتََوجُّھ
دانست، یماتیحضرات آریخیسلطنتش را مرھون دعایخود شاه کھ بقا

حرام شیانداخت، نھ تنھا زنان حرم برایت گوش مجھاد را پشیاگر فتوا
.گشتیدوام میشدند بلکھ ارکان حکومتش ھم بیم

بھ اکراه و -اطاعت از فتوای علما و محضفتحعلی شاه، ناگزیر 
بھ ھممجتھدی . شدبرای تھیّھ مقدمات جنگی تازه راھی تبریز -بھ دلخواه نھ

بھ ایران آمد تا از نزدیک و شخصاً نام سید محّمد مجاھد از عراق امروزی
این سید محّمد مجاھد وقتی می . "بر روند استراتژی جنگ نظارت کند

خواست برای جنگ بھ طرف سلطانیھ برود، وقتی بھ قزوین می رسد بھ 
آبی کھ وی در آن وضو می . مسجد بزرگ قزوین می آید تا وضو بگیرد 

ی ریزند دو ساعتھ آب استخر م] مردم[گیرد بھ نظر مردم تبرک می شود، و 
ولی وقتی ٣."بزرگ مسجد جامع قزوین را می برند تا خشک می شود

سپاھیان ایران شکست خوردند و سید محّمد در جبھھ فوت کرد، جنازه اش 
را شبانھ از قزوین عبور می دھند کھ مبادا مردم بریزند و جنازه اش را تکھ 

.٤تکھ کنند

از شھر خدا تا " برنامھء . یسیبیبیبا بخش فارسیاز مصاحبھ دکتر احسان نراق- 3
سھ - یخلجیمھدیبا ھمکاریجامی؛ تھیھ کننده مھد"جنگ، تجدد و مدرسھ نو: شھر دنیا

ب نمیرف دکتر نراقاز حمن .  ٢٠٠٥اوت ٠٢شنبھ  خود من در رایکنم، زیاصالً تعجُّ
کھ در صحن مسجد قرار یدر حوضنیچگونھ مؤمنھمسجد شاه تھران شاھد بوده ام ک

شستند و در یرا ھم در ھمان آب مشانیگرفتند؛ پاھاینماز، وضو مءاز اقامھشیداشت، پ
. کردندیرغره مو غختندیریدر دھانشان موضو ، آن آب را با دستانیپا
: سدینویم٢٤جلد دوم ص ھیدورهء قاجاراستگرانیدر کتاب سیخان ملک ساسان- 4
" محّمد از ترس و وحشت اسھال گرفتھ و مرددیس"
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ه علی شاه برای تصمیم گیری در باردر تبریز نشستی با حضور فتح
در آن جلسھ کھ بھ قول . جنگ دوم ایران و روس تشکیل می شودی

را داشتھ است، " شورایعالی دفاعه ینشست فوق العاد"ھ یامروزی ھا، جنب
فرماندھان قشون، . شاه، شمشیر نادری حمایل می کند و بر تخت می نشیند

ما اعالم، حجج اسالم و سادات مملکتی و حضرات علھ یمقامات عالیرتب
صحیح النسب ھم در برابرش طبق تشریفات معمول آن زمان صف می 

. کشند

گریھ ھم می کرددر ضمنحاجی میرزا آقاسی بھ ھمھ فحش می داد و

بر تن دارند، در ینظامفورمیکھ اونیکسان،یدر مراسم رسم
نیا. رندیگیقرار مدر سمت چپ اویدست راست پادشاه؛ و مقامات کشور

در زمان محّمد رضا شاه و در مراسم سان و رژه در مقابل تمثال یرسم حتّ 
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آن دوره نگاه یاز مراسم رسمییو اگر بھ عکس ھا. شدیمتیاو ھم رعا
بر تن، در سمت فورمیاونانیاست، نظامستادهیھر جا کھ شاه ادینیبیمدیکن

. در سمت چپ او قرار دارندلیویسو با لباس ینظامریراست و مقامات غ
و حجج و اتیحضرات آییکھ پروتکل صف اراینامھ انییمتاسفانھ آیول

تا با مراجعھ بھ آن ستیشده باشد؛ در دسترس ندیجماعت در آن قیائمھ 
. را بتوان ُمَشّخص کرددیو سفاهیسیاستقرار صاحبان عمامھ ھاینحوه 

شاه صف یوز، آنان در حضور فتحعلآن ریبھ ھر حال، در جلسھ یول
سلطان نیھمینوه - رزایمرجیکھ اییھادنیاز آن صف کشدند؛یکش

:دیگویدر وصف آن م–خاقان 

چشم بر منصب ھم دوختھ ھا/ صف کشیدند پدر سوختھ ھا 

ھیدوره قاجاراستگرانیباره، در کتاب سنیدر ایخان ملک ساسان
و رجال ریعشایآراستھ، سران سپاه و رؤسایسمجلزیدر تبر: " سدینویم

] شاهیمنظور فتحعل[آگاه و نا آگاه را جمع کرده، قصد خود را اظھار نمود 
و خود یخبریبیشاه از رویدلخوشیھمھ برا. خواستیو از آن ھا رأ

"٥."الف و گزاف گفتندیبھ جنگ دادند و سخن ھایرأینمائ
برای سالمت ذات اقدس ملوکانھ و پس از انجام مراسم دعا و ثنا

جنگ می ه یآرزوی دوام و قوام دین مبین، نوبت بھ اظھار نظر در بار
کسانی کھ مورد سئوال قرار می گیرند، بدون استثناء، پس از ھ یھم. رسد

نثاری و ابراز آمادگی برای نوشیدن شربت شھادت، روی ن بیان مراتب جا
.موافق با جنگ  نشان می دھند

–انتشارات بابک . ١٨ص ٢ج–سیاستگران دورهء قاجار؛ تألیف خان ملک ساسانی - 5
.تھران
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داده شده یشعار ھایدرباره 
در دست یادیدر آن مجلس اّطالع ز

کھ پس از میدانیقدر منیھمیولستین
از حاضران، کیسخنان ھر انیپا

یدست بھ قبضھ جانیشاه با ھیفتحعل
برده و یکرده بود ملیکھ حمایریشمش

ینادرریشمشنیبکشم ا: "گفتھ استیم
یمادیصدا فرکیزیران نحاض!" را؟

، بدا بھ حال !بدا بھ حال اروس: " زدند
یبھ جا–)" بھ حال روسیوا! (اروس
. روزگار مای" کایمرگ بر امر"شعار 

شده یبار تکرار منیصحنھ چندنیو ا
.است

آن جلسھ می ه یمطلب خود در بارھ یادامدر خان ملک ساسانی 
. اکت و مخالف جنگ بود، قائم مقام بودتنھا کسی کھ در آن مجلس س":نویسد

از او رأی . شاه ملتفت سکوت دانا شده، احتمال داد مخالف بوده باشد
، امیران سپاه بیش ]اھل قلم[من مردی دبیر پیشھ ام : "و جواب شنید. خواست

ولی شاه بھ این پاسخ راضی نشده ٦."از من در اظھار نظر صالحیّت دارند
: جاست کھ قائم مقام می گویددر این. و اصرار می کند

"اعلیحضرت چھ مبلغ مالیات می گیرد؟" 
٧".شش کرور: " شاه

"دولت روس چھ مبلغ مالیات می گیرد؟: " قائم مقام
."می شنوم ششصد کرور: " شاه

بھ قانون حساب، کسی کھ شش کرور : " قائم مقام عرض کرد
مالیات می گیرد با کسی کھ ششصد کرور عایدات دارد از در جنگ در نمی 

٨."آید

در پی این اظھار نظر شجاعانھ، یک بار دیگر قائم مقام مورد 
. غضب قرار می گیرد

ھمان منبع- 6
پانصد ھزار= کرور بر وزن غرور- 7
١٠٣صفحھ ،یخان ملک ساسانی؛ نوشتھ "رانیدر اسیانگلاستیدست پنھان س"- 8

ائم مقام فراھانیق
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بود کھ دشمن خونی قائم مقام–در آن موقع حاجی میرزا آقاسی ھم 
این دار و دستھ . "بھ سید محّمد مجاھد و یارانش دست ھمکاری داده بود–

ھمھ جا قائم مقام را مخالف آزاد کردن مسلمانان قفقاز شھرت می دادند و 
چون اظھار ... مخالفین جنگ را کافر و مرتد و نا مسلمان می خواندند 

ش فرصت یافتھ، قائم مقام مخالف رأی علما و مجاھدین بود دشمنانه یعقید
٩."او را بھ دوستی با روس متھم کرده، معزول ساختند

طرفداری "این گفتار خواھید دید، ھ یولی ھمانطوریکھ در دنبال
سپاه روس و راستین، تھمتی بیش نبود و طرفداران "قائم مقام از روس

ستون پنجم آنان ھمانا کسانی از خود مالیان بودند کھ بھ ھنگام نزدیک شدن 
. ربازان روس با سالم و صلوات بھ استقبالشان رفتندس

را در آذربایجان صالح ندانستند و ش پس از عزل قائم مقام، ماندن
و از غیبتش استفاده نموده خانھ و امالکش . "... او را بھ مشھد تبعید کردند

نھ : " می گوید] قائم مقام" [شکوائیھھ یرسال"اینست کھ در . را غارتیدند
ر امالک و نقود و حقوق من حملھ و َطَمع کردند بلکھ قصد عــِرض و تنھا ب

١٠."ناموس و جان مرا ھم کردند

ای مصاحب جانم،ای بخت بد

بی اعتنایی بھ آخوند ھا بھ جرم قبالً قائم مقام را یک بار دیگر ھم
در او ایستادگی و ھمچنین حاجی میرزا آقاسی قرار داشتانکھ در رأس آن

مخصوصاً ایادی دولت (ی دست نشاندگان دولت ھای خارجی یر زورگوبراب
ولی آن بار بھ (و از آذربایجان تبعید کرده بودند ساختھ؛ معزول)انگلیس

). جای مشھد، بھ تھران
در کتاب معروف خود موسوم ) پسر عباس میرزا(جھانگیر میرزا 

بر قائم مقام ]نحسودا[، حاسدین١٢٣٩در سال : " می نویسد" تاریخ نو"بھ 
نایب . از وی سعایت کردند) عباس میرزا(حسد بردند و نزد نایب السطنھ 

السطنھ نگرانی خود را از عملیات او بھ شاه نوشت و تقاضا کرد او را بھ 
."تھران طلبیده، آنجا معزول سازد

خان ه یبھ عقید. فتحعلی شاه ھم قائم مقام را با خود بھ تھران برد
..." در این سال ھا نفوذ انگلیس ھا در ایران افزون گردیده" ملک ساسانی، 

١٨جلد دوم، صفحھ ،یخان ملک ساسانی؛ نوشتھ "ھیدوره قاجاراستگرانیس"- 9
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طرفداران انگلیس و دیگر ھواداران ھ یسر دست(و عبدهللا خان امین الدولھ 
."طوماری از خطا ھای قائم مقام تھیّھ کردند) ... "سیاست آن دولت

کھ قائم مقام سمت وزیری او را بھ عھده داشت - خود عباس میرزا
توطئھ با خبر بوده ولی چیزی در آن باره بھ قائم مقام اظھار نکرده از این-

.و فقط بھ او گفتھ بود کھ در رکاب شاه بھ تھران برود
قائم مقام پس از رسیدن بھ تھران و اّطالع از ماھیّت ماجرای تبعید 

او . بیت خطاب بھ عباس میرزا سرود١۵٠خود، قصیده ای گالیھ آمیز در 
:می گویددر این قصیده 

ای بخت بد، ای مصاحب جانم،"
.ای وصل تو گشتھ اصل حرمانم

ای بی تو نگشتھ شام، یک روزم،
.وی با تو نرفتھ شاد یک آنم

زانسان کھ سگان بھ جیفھ گرد آیند،
11.با سگ صفتان نشانده بر خوانم

موضوع تبعید خود بھ تھران و اینکھ چرا عباس ه یو در بار
:ب را بھ طور خصوصی بھ او نگفتھ است، می افزایدمیرزا، آن مطل

بایست بھ من نھفتھ فرمائی،"
.آن روز کھ بود عزم تھرانم

نھ آنکھ بھ کام دشمنان سازی،
.رسوای فرنگ و روم وایرانم

از این شعر : " خان ملک ساسانی در توضیح این دو بیت می نویسد
د از روانھ کردن قائم مقام بھ بع. معلوم می شود تبعید او سیاسی بوده است

خطا ھایی کھ بھ او نسبت می دادند ازسیاست انگلیستھران، عّمال
."تََوسُّط میرزا ابوالحسن خان ایلچی بھ تھران فرستادندطوماری تنظیم کرده

:آن می گویده یآن طومار و آورنداشاره بھو خود قائم مقام در 
من کیستم آخر ای خدا، کارند،"
!بھ شاه کیھانم؟،ومار خطاط

و انگاه رسول نا امین باشد،
."١٢یک ناکس، ناسزای کشخانم

؛ می توان بھ استقالل رای و با خواندن ابیات دیگری از این قصیده
ه روحانیون در ادارھ یشھامت ذاتی قایم مقام در ایستادگی در برابر مداخل

سفره: الشھ؛ خوان: فھیج- 11
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آنان و فضولی مأموران امور کشور و بی پروایی او نسبت بھ گفتھ ھای ی
در او عباس میرزا بھ قائم مقام حکم کرده بود کھ . خارجی، بیشتر پی برد

رفتار خود با نوکران انگلیس کھ در دربارش بودند، میانھ روی داشتھ باشد؛ 
رک و پوست و اظھار نوکر صفتی،چاپلوسیابراز بھ جای قائم مقامولی 

:کنده خطاب بھ ولی نعمت خود می گوید
من، بنده، ولی چگونھ بپذیرم،"

.حکمی کھ بود ورای امکانم؟
این بود سزای من کھ بفروشی، 

"گاھی بھ فالن و گھ بھ بھمانم؟
و سپس با ھمان بی باکی مخصوص بھ خود، بی محابا خطاب بھ 

: عباس میرزا می گوید
من قحبھ نیم کھ ھر زمان جائی،"

."بنشینم و یک حریف بنشانم
:مھ می دھدو ادا

امروز ز ھر چھ کرده ام تا حال،"
.وز ھر چھ نکرده ام، پشیمانم

افسوس کھ پیر گشتم و ھم باز،
."در کار جھان چو طفل نادانم

ق ھاای از مشوّ بقچھ

دست ماجراجویان سیاست،ھ ین او از صحنشدبا تبعید قائم و دور 
ھا برای پیشبرد فتنھ بی فکر و روحانیان جنگ طلب  باز تر شد و آن 

نھ تنھا روسیھ حاضر بھ .  انگیزی ھای خود آزادی عمل بیشتری پیدا کردند
نایب –خود عباس میرزا در گیری در جنگ تازه ای با ایران نبود بلکھ

او ُمَحّول شد ه یکھ فرماندھی سپاه ایران بھ اجبار بھ عھدھم–السطنھ 
ر شد، چون از آن بیم داشت کھ ولی مجبو.تمایلی بھ شرکت در جنگ نداشت

ھ مبادا مالیان، برچسب ارتداد و بی دینی بر او بزنند و او را کھ نایب السطن
: خان ملک ساسانی عقیده دارد.مملکت بود در بین ملّت بی آبرو سازندی

سید محّمد مجاھد کھ یکی از روحانیون مقیم عتبات عالیات بود و سال "... 
ل انگلیس مقیم بغداد از موقوفات قالبی ھندوستان ھای دراز تََوسُّط قنسو
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و ١٣."متنعّم بوده بود برای روشن کردن آتش جنگ مامور ایران کردند
سید : "در تاریخ نو می نویسدنیز جھانگیر میرزا، پسر ھمین عباس میرزا 

محّمد مجاھد اصفھانی از کربالی معّال با سایر علمای عراق عرب بھ عزم 
عراق ھ یو برانگیختن خاقان مغفور بھ اینکار روانجنگ با دولت روس

شدند و جمیع علمای عراق و ] نواحی غربی و مرکزی ایران[عجم 
نایب السطنھ بھ ھیچوجھ . آذربایجان را کالً در این عزم شریک ساختند

فتحعلی[صالح در این جنگ و جدال نمی دید و در خدمت خاقان مغفور 
امنای دولت شاھی مثل عبدهللا خان امین . مودتمکین این عمل را نمی ن] شاه

الدولھ و سایرین در خدمت علما و مجتھدین از طرف نایب السطنھ مرحوم 
بھ طور ھای دیگر حرف می زدند و علما و مجتھدین را واداشتند کھ فتوایی 
بدین نوع صادر شود کھ ھر کھ بر این مصلحت در این جنگ انکاری نماید 

مرحوم از این حال آگاه ھ ینایب السطن. لحدّین می باشدکفّار و مھ یاز جمل
] بھ ناچار[البدّاً . نمودهمشاھدخواص و عوام را ]  اتّفاق  نظر[شد و ِاجماع 

تمکین این مسألھ نمود و جز تمکین و رضا چاره ای ندید و سفرای روس را 
١٤."سرحد کردند و جنگ شروع شدھ یاز تبریز روان

حظھ، نھایت بردباری را بھ خرج دادند و روس ھا، تا آخرین ل
آنان حتّی . تمامی سعی دیپلماتیک خود را بھ کار گرفتند تا جنگی رخ ندھد

نمایندگان بعضی از کشور ھای خارجی از ُجملھ سفیر انگلیس را واسطھ 
قرار دادند تا حضرات آیات را از خر شیطان و خر خاقان پایین بیاورند و 

تا آن جا پیش رفتند کھ ھاروس. راجویی بردارندآنان دست از جنگ و ماج
حاضر شدند، امتیازاتی چشمگیر و یا بھ قول روزنامھ نگاران امروزی؛ 

را بھ دولت ایران بدھند و از آن گذشتھ، کاری بھ " بستھ ای از مشّوق ھا"
صان و مستشاران نظامی فرانسوی کھ بھ ارتش ایران در امر  کار ُمتََخّصِ

نداشتھ –ھنوز از صنعت موشک سازی خبری نبود چون–توپ سازی 
خود من از نایب السطنھ "در این زمینھ می نویسد،جھانگیر میرزا و . باشند

شنیدم کھ سفیر روس ُمتَعّھد واگذاشتن مملکت طالش و مغان تا کنار سالیان و 
]جنگ نخست خود با ایرانبعد ازنواحی تحت تصّرف روس ھا [قزل آغاج

ولی ھیچکدام از این تدبیر ھا و تشویق ھا مؤثّر واقع نشد و جنگ ."شده بود
. شروع شد

٢؛ بھ نقل از ج ١٠٣دست پنھان انگلیس در ایران، نوشتھء خان ملک ساسانی ص - 13
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معروف مالنصرالدین چاپ قفقاز، در کاریکاتوری ھ یروزنام
صف : "سربازان ایران و روس با ھم مقایسھ کرده  و در زیر آن نوشتھ است

". راه میھنھ یگذشتخون خودآرایی سپاھیان از 

مالنصرالدین چاپ قفقازکاریکاتور روزنامھ

دنبالھ دارد


