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چکیده 
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کشور و حساسیت ،سبت ب  روابیط دیپلماتییک بیا     سی،وشت تعیی  در مشارکت و آفییگی ،قش

م  روسیی  و بیینا،ییا   1606 -1611 ش /1286-1286 ق /1326-1326ها   در سالدول دیگی  
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 کاالهیا   تحیییم  آ،یان،  همیدرد   بیا،گیخن  و کشور در بیگا،  قشون حضور بودن غییقا،و،ی
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 مقدمه

مجلی، بینز غالب ایرانیان نسبت به سیاست دانلای  پی از نهضت مشردطه د گشایز 

 دیدناد. تیییار   د نارجی کشور تیییر کرد، چندان که نود را در تیییر سرنوشت کشور سهیم می

ساخت افارایز داده باود د     همساایه  کشاورهاي  را در نظار  ایاران  اهمیات  المللای،  بین شرایط

 دنباا   انگلایی  د ردسایه  میاان  قادرت  تاوازن  کارگراران ایرانی باراي  که مثبت موازنا سیاست

 دسات  در دسات  شااه  علای  محمد سو، از دیگر .افردد می دد ددلت مدان ت شدت بر کردند، می

 مشااترک همکاااري فرجااام. کوشااید ماای مجلاای د مشااردطه تضااعی، در نااارجی، دشاامنان

 ساا   یاک  حاددد . نییر است استبداد آغاز د اد  مجلی بستن توپ به ،ردس د شاه علی محمد

 نواهاان،  مشاردطه  براي تسالیم  شاه علی محمد. دادند ادامه مستبدان را با گیر نفی مبارزد مردم

. کارد   مساددد  را شاهر  باه  آذدقه دردد هاي راه د محانره را ملیون مقادمت پایگاه نخستین تبریر

میاان   درگیاري  در ادج .داد انگلایی  د نظامی، بهانه باه دسات ردس   مدانلا بدین ترتیب، براي

 لاردم  د نااامنی  باا عناوان رفاع    انگلستان د ردسیه نظامی نیردهاي نواهان،  مشردطه د مستبدان

قارارداد  . شادند  کشور دارد آنان به تدارکات د آذدقه رساندن د ایران مقیم  بیگانا اتباع از حفاهت

به ردسیه اجازه داد به هنگاام انقا ب مشاردطه د قیاام تبریار قاواي       »م. ردس د انگلیی 1319

 از انگلایی  د ردس قشاون  (. موااوع ناردج  114-115: 1913)گردته، « نود را دارد ایران کند

 جار  اي چااره  نیار،  مجلی شد د پیگیري می نارجه دزارت امور د دیالماسی طری  از باید کشور

نارجی هار چاه    نداشت تا قشون دزیر امور نارجه انرار به د ددلت طری  از قضیه این پیگیري

 .نبود آسان نارجی قشون تعدیات براي مردم، تحمل اما نارج شوند، کشور از زددتر

 

 حضور نیروهای روسی در ایران

 ددري باه داسافا   انگلایی  ددلات » چون ردسیه، پایتخت هاي ردزنامه اساس مندرجات بر

 کاه  زماان  همان در تواند نمی دارد، پیز در ایران به کشی قشون براي که دیگري اشکاالت د راه
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 ماأمور  ،1فاریچ ] انرا  لذا بدهد، انجام را عمل همان هم اد کنند، می دارد ایران به قشون ها ردس

 پفرسابورغ  باه  ایاران  باه  ردس قشاون  رفاتن  کیفیت در مذاکره د گفتگو براي  انگلیی نظامی

 در انگلایی  مناافع  حفاظ  شاده  منعقاد  ها آن میان که قراردادي طب  بر د است کرده مسافرت

نیکیتین نیر به ت اریح باه    .(91: 1991 ملکراده،) «است شده داگذار ردس قشون عهدد به ایران

 ش./1189 ق./1919این امر اشاره کرده است که بناا باه درنواسات رسامی بریتانیاا در ساا        

 باا  ملیاون  که نورتی بود ( د این در98-93: 1913م. شما  ایران اشیا  شد. )نیکیتین، 1313

 کشاور  در ناارجی  هااي  ردزناماه  مخبران د کوشیدند می یگانهب اتباع حفاهت در نود توان تمام

 .  کند نمی تهدید را ایران مقیم  بیگانا اتباع نفري هیچ که داشتند اذعان نود

 د شااه  محمادعلی  نلاع  تهاران،  فاتح  بسیار، موف  به هاي مشقت تحمل با ملیون سرانجام

 حااار  ناارجی  قاواي  اما شدند، قانون حکومت استقرار به سلفنت د دلیعهد احمدمیرزا انت اب

 ناودداري  ایاران  تخلیاه  از نفار،  د تهدیاد  احتماا   رفاع  د امنیات  برقراري دجود با کشور، در

 هاا  ردس باا  برناوردي  که کردند می سعی همیشه نواهان آزادي مشردطه، ابتداي از. »کردند می

 کردناد،  تحمال  را سختی تلفات نواهان آزادي هم، مجلی بمباران قضیا در چنانکه. نکنند پیدا

 عمال  ایان  مباادا  کاه  ایان  تارس  از کنناد  تیراندازي ردسی من بان ناحب به نشدند حاار دلی

ها دا ام از نااامنی ایاران     ها د ردس . انگلیی(183: 1591 نوایی،) «بشود ها ردس دنالت موجب

در ، سرپرسات کنساولگري بریتانیاا    1گفتند. به نوشتا کلنل سر دیلیام فردیاک ادکاانر   سخن می

 -1315 ش./1189-1139 ق./1919-1999هاااي  سیسااتان د سرکنسااو  شاایراز در سااا   

هااي مشاابه باه تهاران فرساتاده       هایی باا مضامون   همه ماهه از تمام ایاالت گرارش»م.: 1313

اند، عشاایر شاورش    اند، اتباع بیگانه مورد حمله د دستبرد قرار گرفته ها غارت شده شد: کاردان می

هاي جناوبی   اند، جاده مردم را به دحشت اندانته د شهرهاي مهم را غارت کرده راهرنان ،اند کرده

 (.51 -51: 1991)ادکانر، « اند کشور براي تجارت ناامن شده

                                                           
1. Frich 
2  . Colonel Sir Fredrick OConnor 
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. انگیخات  برمی را ایرانیان آنها، نشم تعدیات د مردم میان د شهر نارجی در قشون حضور

جناوب حضاور    در نیار  انگلایی  قشاون  شادند د  مای  امور انتظام د ان ح مانع همواره ها ردس

 ناود  اتبااع  اماوا   یاا  هاا  التجااره  ما  غارت براي ترتیبی رسید که نود داشت. چنین به نظر می

 باه  بریتانیاا  ساربازان  هماه  این با داشته باشد؛ هندي سواران ابقاي براي آدیري دست تا دهد می

 ناوع  د انگیاره  لحااظ  از ردسایه  د انگلساتان  اقادامات . بودناد  آفرین دردسر کمتر ها ردس نسبت

 د امنیات  کردناد  مای  ساعی  بلکه بترسانند، را محلی مردم ق د نداشتند ها انگلیسی بود؛ متفادت

 اقادامات » رد ایان  از. باشاند  داشاته  پرساودي  تجارت آن پرتو در تا کنند برقرار را عمومی آرامز

 در داقاع،  .(911: 1919 آدري،) «تهااجمی  هاا  ردس اقادامات  د داشات  تادافعی   جنبا انگلستان

مخالفات د اعتاراض کمتاري     کوشاید  می نود توان تمام با د رفت می پیز سیاست با بریتانیا

 دفااع  بی شهرهاي کرده، پیاده نیرد فارس نلیج ساحل در» ردسیه با زمان هم بریتانیا. برانگیرد

 تعقیاب  د آزار به شده مت رف را بندرعباس د لنگه بوشهر، شهرهاي د کردند می باران گلوله را

 را ناود  مازاد قشون کوتاهی مدت از پی انگلستان .(19: 1599 ایوان،،) «پردانتند انق بیون

 ماورد  در را ناود  مقاند تراري حکومت» نداشت: تمامی ردس هاي جویی بهانه اما کرد، نارج

 اداماه  براي اي تازه هاي بهانه هر بار اما کرد، نمی ابراز علنی طور به شما  منفقه دا می کنتر 

 آلکسااندر  شارط  . باراي نموناه، پایز   (991 :1993 آفااري، ) «کارد  مای  مفرح شما  اشیا 

 این کشور، امانت ددلت براي باز باودن  قواي نردج ردسیه براي نارجه امور دزیر 1ایردلسکی

قفقاازي در ایاران، اعارام نیردهااي      انق بیون عنوان شد، یا حضور شما  تجاري هاي راه هما

ش./ 1188ق./ بهمان  1918محرم  در ،1لیانوزدف ردس ارمنی قراق از باکو براي حمایت تاجر

د بسیاري موارد دیگر، هما اینهاا دساتادیري باراي مدانلاه در اماور ایاران د        م.1311فوریه 

 .(991-991: اعما  نفوذ سیاسی بود )همان

 ایاران  باه  قشاون  اعارام  از م. د پایز 1313 ش./1189 ق./1919اي در  بیانیه طی ردسیه

 باود  نواهاد  حوادث بردز به منوط قشون این از قسمت یک تجادز» کرد: ت ریح اردپا دد  براي

                                                           
1. Alexandre Petrovich Izolskii 
2. Lianazov 
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 باه  باشاد.  مای  الاذکر  فوق حوادث بردز موقع در طهران در ردس سفارت نواهز به بسته فقط د

 حمایات  اساتعداد  این از مق ود فقط که نواهد شد داده م رح هاي دستورالعمل قشون فرمانده

 پلتیکای  منازعاات  در مدانلاه  از د باشاد  می اردپایی اتباع تأسیسات د دد  سایر د ردس سفارت

 قشاون . نواهادکرد  احتاراز  ایاران  دانلای  امور در مدانله ازکلیاً  د دارد شیوع ایران در فع ً که

 ساایر  د ردس نماینادگان  اطمیناان  موجباات  که کرد نواهد اقامت ایران در دقتی تا فقط ردس

 «نواهندشاد  ناارج  تأمین د ح و  مجرد به د آید فراهم کام ً اردپایی تأسیسات د رعایا د دد 

 (.  1919 رجب11. 9ص ،9س ،4ش مجلی، ردزناما. طیمی ردزناما ترجمه)

 

 کشور در روس قشون اقامت در موضوع ملی شورای مجلس واکنش

نااوامبر  14 ش./1188آبااان  19 ق./1919 قعاادد ذي ماااه در نخسااتین ردز ددم مجلاای

 از پای  ردز 11 د مااه  4 حددد ترتیب، بدین فعالیت آن آغاز شد. قعده ذي 9 از د م. افتتاح1313

 در. نهااد  کشاور  سیاسات  نحنا به پا گذاري قانون قود عنوان به ملی شوراي مجلی تهران، فتح

در  .باود  اماور  دار عهاده  "عاالی  شاوراي " یا "عالی مجلی" عنوان با مجلسی ماه، چند این طو 

 الملاک  نانار  دانلاه،  دزیار اماور   اساعد  سردار جن ، دزیر این مجلی، افرادي همچون ساهدار

 دزیاار عدلیااه،  فرمانفرمااا ،(داشاات را اد جااا  الساالفنه مشااار تااا آماادن اد ) دزیرنارجااه

 چاون ». تلگاراف عضاویت داشاتند    د پسات  دزیار  من اور  سردار مالیه، دزیر الممالک مستوفى 

 ریاسات  ناان  یفارم  به نیر د برنگریدند الوزراء ر یی بود کمیسیون نود دست در کارها  سررشتا

 .(11-11: 1989 کسردي،) «ساردند السلفنه نم ام به را انفهان حکمرانى د تهران نظمیه

 در قاردین،  بهداشاتی  شارایط نامناساب   د ارددگااه  آلودگی  در همین ادان، ردسیه به بهانا

 3 یکشانبه  ردز جلساا  در داد. در باب این مسأله حرکت تهران سمت به قردین از قشون نود را

. م. در مجلاای عااالی مااذاکره شااد1313باار اکت 14ش./ 1188آبااان  1ق./ 1919 شااوا  ماااه

 توقا،  علات  کاه  شاود  ماذاکره  سافیر  باا  نارجاه  دزارت طارف  از» داشات:  اههاار  التجار دکیل

 اماردز  تاا  اق ً. چیست توق، این از آنان ق د د باشد می جهت چه به ایران در ردس هاي سالدات

 تاا  حضرات توق، مدت که باشد شده مذاکره ن وص این در مبلیی باید نارجه دزارت طرف از
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. نکارده  عیاب  تااکنون  نارجه ما  از دیناري که است ناامنی جهت به چنانچه د بود نواهد کی

 ماورد  در سافارت  کاه  شاد  قرا ات  ردس سافیر  باا  مذاکراتز  در باره نارجه دزیر پاسخ سای

 دلیال  د باوده  هاوا  د آب بادي  منظاور  به فقط که داشته ابراز تهران راه در قشون شدن پراکنده

 .(1919 شوا  19. 1ص ،9س ،91ش مجلی، ردزنامه)« است نداشته دیگري

 از عماومی  هاراس  د بایم  ددم نیار،  مجلای  رسامی  افتتااح  هنگام ددلت رسمی  بیانیه در

 ایاران  نااک  در نارجاه  قشون حضور از که نگرانی: »شد منعکی کشور در ردس قشون حضور

 مشااهده  ناریحه  مواعیاد  د ددساتانه  ماذاکرات  از کاه  حسانه  نتیجاا  باا  است اذهان مستولی

 ماا  ملات  باه  بیشتر ددست دد  احساسات د شده مرتفع قریب عماً که داریم اطمینان نماییم می

 حضاور  در ن اوص  مجلسایان  نیار،  آن از پای  .(1/84: 1911 مستشاارالددله، ) «گاردد  هاهر

 شانبه  ردز  جلساا  در. کردناد  مای  پیگیاري  را امور نارجه دزیر اقدامات کشور در ردس نیردهاي

اماور   دزیار  معاادن  حضاور  م. باا 1311فوریه  5 ش./1188بهمن  11 ق./1918محرم  شهر 14

 زاده دزیار  ناام  باه  نمایندگان از یکی در باب این مواوع به تف یل مذاکره شد.الملک  هثق نارجه

 باود  منعقاد  عاالى   کمیسایون  کاه  موقعی در اند، فرموده فراموش البته ما نارجا امور   دزیر گفت:

 قشاون  اعاادد  در زددتار  چاه  هار  که نواستند نارجه امور  دزیر از شفاها د کتباً ملت نمایندگان

 بدهناد.  اطا ع  ما به هم را نودشان اقدامات نتیجه د بنمایند مجدانه اقدامات ناک این از ردس

 شاد،  نواهاد  شاد شما افسردد ها  د  د رفت نواهند  قریب عماً که دادند نریح قو  هم ایشان

 باه  اینکاه  از قفاع نظار   شاده  نارج ما دزارتخانا قاموس از فعالیت ن ، بینیم می متأسفانه لکن

 چنانچاه  نگذاشاته،  دقعاى  هم ملت نمایندگان پیشنهاد به نکرده اقدام نودشان شخ ى دهیفا

 .ایم نگرفته نتیجه هیچ ایشان مجدانا اقدامات از مدت این در

 د اردبیال  د تبریار  از ردس قشاون  از بخشی پاسخ داد: نارجه دزارت امور  معادنالملک  هثق

 کاه  گفات  نارجاه  دزارت معاادن  اینکه: گفت دي پاسخ در نان راا  میرزا  حاجى. اند رفته قردین

 تبریار  از اناد،  کرده عوض را جایشان اند، نرفته لکن ایم شنیده ماها را این بلى اند، رفته دسته دسته

 مترلار   اهالى قلوب مکان تبدیل بلکه توق، این از د اردبیل به اند رفته قردین از جلفا، به اند رفته

 هیکال  دیادن  از اهاالى  د اناد  کرده تن  اهالى بر را عرنه نانواندد ما ها  مهمان این بلکه شده،
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 در تواناد  نمای  مجلای  کنناد.  مای  هاا  حرکت بعضى ها شب د شوند می موحز معابر در ها ردس

 .رفت نواهند که شود قانع ها حرف این با مقابل

 قادر   فرمودند اینکه د نیستم قانع توایحات این با که بنده: کرد ااافه شیخ على حاجى

 اباداً  کاه  اسات  مقادس  مشاهد  آنجاست در ردس قشون که نقاطى جمله از است کرده حرکت

 .آنجا از اند نکرده حرکت

 از د قاردین  از اسات  رفتاه  قشاون  این از زیاد  مقدار داد: پاسخ نارجه دزارت امور  معادن

 اردبیال  باه  کاه  ردس قشاون  دانناد  مای  البته است. رفته نقاط این تمام از آذربایجان از د اردبیل

 .نیست نفر هرار از بیز حاال د بود نفر شش د د هرار چهار بود کرده حرکت

 گماان  ماردم . دارناد  اقامات  اینجاا  در ردس قشاون  کاه  اسات  تمام ماه نه: گفت زاده تقى

 نکارده  اقادام  ذره یک رنارجه امو دزارت دلی آنهاست، انراج در جدید ددلت اقدام اد  کردند می

 د پوسات  د گوشات  کناد  مای  نالاه . کناد  مای  نالاه  ایراناى  هر ردس قشون اقامت از امردز. است

 دساته  دساته  گویند می اینکه. دارند اقامت ما ناک در اجنبى قشون چرا که ایرانى هر استخوان

 تبریار  از قسامت  یاک  کنناد،  می عوض را جایشان گفتند که قسم همان گویم می بنده ردند می

. کانم  مای  عارض  نقااط  سایر د انرلى به اما رفتند، قردین از جلفا به رفتند رفتند  کجا اما رفتند،

 اقادام  کاه  هسات  هام  السلفنه نایب دهای، از بلکه دزراء هیئت تکلی، که است مفالبى از یکى

 دانناد  نمای  مسئو  را السلفنه نایب یا شاه که هم آنجا در اینکه برا . قشون این انراج در نمایند

 داقاع  در پای  مملکت؛ استق   در یکى مورد دد استثناي به هستند مسئو  آنها است شده قید

 اقادامات  نتیجاه  د نمایناد  اقادامات  متفقااً  بایاد  است، مسئو  هم السلفنه نایب امور گونه این در

 نشاده  اقادام  ایان  مااه  ناه  ایان  در که دهم مى کامل اطمینان من. بدهند اط ع هم را نودشان

 ق.(.1918 محرم شهر 14 )نورت مذاکرات مجلی، جلسا ردز شنبه است

 دلای  داشاته  حضاور  شخ ااً  دزیار نارجاه   ع ءالسالفنه  جلسه این در»: به نوشتا نوایی

 عادم  رأي کباود،   درقاه   ارا اه  با اکثریت د ننموده ارزیابی کننده قانع را دي توایحات نمایندگان

 الملاک  ثقاه  ناان  اساماعیل  میارزا  د عار   دزارت از را ع ءالسلفنه د کردند اع م را نود اعتماد

 .(149: 1595 نوایی،)« نمودند من وب نارجهامور  دزارت به را دي معادن
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مای   91 ش./1183نارداد  3 ق./1918 االدلاى  جمااد   شاهر  11 شنبه سه در جلسا ردز

 در د گرفات  ناورت  هاایی در ایان زمیناه    دزیر امور نارجه بحاث  معادن حضور با م. نیر1311

 در قااطع  د جادي  اقادامات  نواهاان  د آدرد مای  فشاار  ددلت بر مستمر طور به مجلی مجموع،

 دزیار اماور نارجاه    استیضاح حتی. دانست نمی کافی را ددلت اقدامات د بود ردس قشون انراج

را  قضایه  انال  باه دزارت،  الملاک  ثقاه  دي د انت اب اعتماد رأي عدم کسب د کرد ع ءالسلفنه

 امتیااز  ایاران، نواهاان   از ناود  قشون نردج براي که کرد اع م ردسیه مدتی از پی. نداد تیییر

بادین ترتیاب آشاکار شاد کاه      . است تهران به رشت راه در رانی اتومبیل د داغ قراچه می معدن

اي هاام بااراي حضااور قشااون ردس در ایااران دجااود ناادارد د تنهااا ق ااد ردساایه   حتاای بهانااه

   امتیازنواهی است.

 

 کشور در روس قشون حضور به نسبت مردم واکنش

هااي ایرانیاان    دارد نحنه شدند د اعتراضهاي مردمی هم  در این داعیت، نهادها د تشکل

 حرکتای  کاه  بودناد  تري جریان یافت. ردحانیت د فعاالن سیاسای مراقاب   هاي منسجم در قالب

 رفتارهااي  اماا  نیافتاد،  ردس ددلات  دسات  باه  اي بهاناه  تاا  نگیرد نورت نارجه اتباع به نسبت

 باا  حتای . قابال تحمال نباود    قردین در به دیده اهالی به نسبت کشور در ردسی هاي نیرد ناپسند

 یافات  می ادامه جریان این نود، زیردستان اعما  بر نظارت براي ردس فرماندهان به تذکر دجود

 را ماردم  تاا  کنند می تعدي ق د شاید به عمد د ردس هاي سالدات که برنی بر این نظر بودند د

 نتیجاا  د باه مق اود   حادثاه،  آن از ردسایه  تاا  کند آمیر بردز هیجان داکنشی د آدردند نشم به

 .دلخواه برسد

نقل شده اسات، از جملاه    ایران مردم با ردسی هاي سالدات سوءرفتار از بسیاري هاي نمونه

 منفقاه  سراسار  تقریباا  در ردسى سربازان رفتار» :1لوسیکل فرانسوي ردزناما نبرنگار گرارشی از

 پرساتانه  دطان  د ماذهبى  احساساات  شدیداً د شود مى تر تحمل  غیرقابل ردز به   ردز ایران، شما 

 آنهاا،  توساط  اسا م  ماذهب  آشاکار  تحقیر د سربازان این بدمستى. سازد مى دار جریحه را مردم

                                                           
1. Le Siecle 
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 گاردد  ماى  اههاار  چناین  اکنون .اند آدرده دجود به را آمیر اعتراض نهضت این که هستند عواملى

 نظماى  باى  ایان  حاار حا  در که جایى در نظمى. بى ایجاد مگر نیست چیر  ها ردس هدف که

 جاا  آن در دارد امکاان  کاه  آنجاا  تاا  د سانته مستقر کشور این در را نود بتوانند تا ندارد، دجود

 .(919: 1981 برادن،) «بود نواهد داقعى شواهد مخال، دیگر  نظریه هرگونه. بمانند باقى

 .  یافت بردز شکل سه به کشور در بیگانه قشون حضور به مردم اعتراض

   ردس کاالهاي تحریم .1

 بارانگیختن  در ساعی  د هاا  ددلات  باه  رسامی  اعتاراض  سیاسای،  هاي تجمع برگراري .1

   دیگر کشورهاي همدردي احساسات

 باه  عیاد  تحاریم  د مخالفات  اباراز  باراي  عید ناوردز  همچون هایی موقعیت از استفاده .9

 اعتراای نورت

 

 روسی کاالهای تحریم( الف

هاا پایز آغااز     نرید کاالهااي ناارجی از ساا    ردند حمایت از تولید دانلی د اجتناب از 

م. شااماري از 1844 ش./1119 ق./1111کنسااو  بریتانیااا در  1شااده بااود. بااه گاارارش ابااوت

دردد کاالهااي  »اي به بهمن میرزا حاکم آذربایجان فرساتادند تاا    بانفوذترین تجار تبریر اعتراایه

، دلای باه ایان    «اند، ک ً ممنوع کند دهاي که بر تولیدات دانلی دارد آدر دارداتی را به ناطر لفمه

اعتراض توجه نشد. چنانکه تجار د ننعتگران کاشان د انافهان نیار چناین مفالبااتی داشاتند      

انفهان به همین منظور ایجاد شاده باود، اماا در      ( د انجمن اس میه911-919: 1999)سی،، 

 ریتانیا بود.هاي ردس د ب این ددره، تأکید ددباره براي ابراز تنفر از سیاست

 نیار از نجا،، در تلگرافای باه     مازنادرانی  شیخ عبادان  د نراسانی محمدکاهم آنوند ملّا

 کاه  بالکلیاه  ردسایه  امتعاه  تارک  اقت اادیه  مجاهده عجالتاً»... کردند: اع م ملی شوراي مجلی

...« شاود  اقادام  سریعاً باید تأیید حسن د تعالی ان بعون است نواهی دطن د دینداري قدم ادلین

هاا   ، در حالی که آلماانی (1918 شوا  19. 3ص  ،18س ،11ش کلکته، المتین حبل ردزنامه)

                                                           
1. Keith Edward Abbott 
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 کاالهااي  از ارزانتار  آلماانی  اجنااس . کردناد  می عراه تبریر در را نود مح والت آسانی به»

« دادناد  مای  تارجیح  ردسای  قیمات  گران کاالهاي بر را آن ایرانیان دلیل همین به بود، رقیب

 (.519: 1989 )آبادیان،

 مساأله  اماا  داشات،  ااع،  د شادت  کشاور  مختلا،  هااي  بخز در حکم این به داکنز

از آن  نموناه  دد کاه باه   باود  ایاران  در ردسایه  از تنفر مشترک احساس میان، این در انکارناپذیر

 شود: اشاره می

 حضاور  گوهرشاد، مجلسی باا  مسجد در د مشهد در ردسی، کاالهاي تحریم حکم دنبا  به

 هااي  نف  ردس  شکنانه حقوق تجادزات از» سخنرانان شد. برگرار کسبه د تجار د علما از جمعی

 عماماه  محترم ط ب از نفر یک آمده جوش به شریان در اهالی هاي نون نمودند، بلی  د آتشین

 مجلای  هماان  در غیارت  باا  جواناان  از هام  چناد نفار   سوزانید. د اندانته بخاري میان را نود

 حرمات  بااالنره  نمودناد.  دطنای  کربااس  باه  تبادیل  اندانتاه  بخاري میان را کرادات د پیراهن

 در ناود  عم اا   باه  تجاار  تماام . دادند فتوا مجلی همان در علما جمیع را ردس امتعا استعما 

 تماام  در االن د ننمایناد  نریاداري  ایاران  جهات  از ردس متااع  دیگر که نمودند تلگراف ردسیه

 چناین  نیار  مشاهد  علماي فتواي. دهند می عسل با شیر قهوه چاي، عوض نوانی رداه مجالی

 تارک  باه  اماردز  از ن ونااً  اسا میه  حجج احکام د عموماً ردس ددلت تجادزات به نظر که بود

 قاابلیتی  بای  نظار  باه  را جاابر  ددلت این اجناس نودمان نفرت تمام با د بسته میان ردس امتعه

 دانساته  حارام  ناود  بر را اشیا د اقمشه سایر د ردس چاي د قند قبیل از التجاره ما  کلیه د دیده

 باا  د شانانته  عاري ردحانیت کسوت از را اد کند استعما  ردسی جنی که ایرانیان از هر کی د

 .(1918نفر  1 ،1 -9ص ،18س ،91ش همان،) «کرد نواهیم موقوف را رفت آمد د  اد

 حفاظ  در عاماه  ارشااد  یاا  اعا م  علمااي  نامه  معاهده" عنوان با اي اع میه علما انفهان در

 اتفااق  د اتحااد  کماا   با که را ایمانی برادران کافا د ایرانی مسلمانان عموم: »کردند نادر "اس م

 د ایام  شده عازم انفهان اع م علماي عموم اس م، حفظ م الح به نظر نماییم، می اع م ارشاد، د

 باناک  شاعبا  باا  معاملاه  د داددساتد  کلای  باه  کاه  ایام  نماوده  اس میت ذمت فرض نودمان بر

 هام  را مسالمین  نا ح . داریام  متاردک  د موقاوف  اسات  آمده انفهان به که ردس استقراای
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 علمااي  عماوم  هام  ردسای  چااي  د شکر د قند استعما  باب در. کنند معامله اد با که دانیم نمی

 انافهان  تجاار . «شد نواهد اع م هم نود موقع در ردسیه امتعا سایر در د اند نموده ترک اع م

 اسا میه  حقاه  دهاای،  ایان  در هام  انفهان محترم تجار» دادند: پاسخ اي چنین در اع میه نیر

 باه  ردس قمااش  د شاکر  د قناد  حمال  مناع  تلگرافات د دارند اع م علماي با را مساعدت کما 

 ایاران  سارحدات  د با د  در ردسی قشون که مادام که بدانند مسلمین عموم. اند کرده الزمه نقاط

 ایان » نهااد:  ناح ه  ت امیم  ایان  بار  هم نجفی محمدتقی آقا «.هستیم باقی عرم این با هستند،

 باه  مقاردن  فرمودناد،  مقرر تجار معتمدین از د جمعی اس م ح ون د اع م علماي که را تکلی،

زاده نیار باه    در چندین ناما تقی .(149: 1981 رجایی،) «ام داشته معمو  هم حقیر است، ن ح

اشااره شاده   « عرق اس میت د رگ غیرت د تع ب ملت»نارجی بر اساس   لردم مبارزه با امتعا

 (.11-15: 1953زاده،  است )تقی

 عماوم  باراي  مجتهاد  محمدحسین شیخ حاج را نراسانی فتواي آنوند هم، استرآباد در

 د ناود  بار  را نارجاه  امتعاا  پوشیدن د چایی د قند نوردن» کرد د از آن هنگام قرا ت اهالی

 محال  در علماا  آقایاان  از جمعای  باا  ردز دد هفتاه  در نیار  د فرماوده  ابادي  حرام شان کسان

 امتعاه  تارک  در ن وص د منعقد مجلی باشد می علما علمیه هیئت به موسوم که مخ وص

 ،5ش المتاین کلکتاه،   ردزناماه حبال  ) «فرمایناد  مای  مذاکره ردسی منسوجات رداج د نارجه

 .(1913رجب 11 ،1ص ،13س

 قلبای  انرجاار  د نفرت عموم» رسید: نیر ترشیر به ردس امتعا ترک در مشهد اهالی اشتیاق

 ناوانی  ردااه  مجاالی  فعا ً  شد، عازم کلیا ردس امتعه استعما  ترک به د داشته اههار را نود

 مفلاوب  هم نیلی. قرار دادند عسل د قهوه د گوشت آب د حلیم البد  نعم چاي د قند عوض در

 ردح د کارده  تارک  هم نلوت هاي نانه در مردم را ردس شکر د قند استعما . است نداپسند د

 .(1918نفر 11 ،11ص ،18س ،99ش همان،) «اند نموده نوشنود نود از را اس میت

 تعادیات  د ردس نظاامی  قشاون  توقا،  طاو  »نراساان:   ایاالتی  بنا بر سندي از انجمان 

 باا  تجاارت  د امتعاه  ترک در د رسانیده استخوان به را کارد د جان به را اهالی کار آنها الفاعا فوق

 د نراساان  از ردس حااارد  قشاون  ناردج  به دلو نتیجه ح و  بددن د هستند م مم ها ردس
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 مساامحه  انادکی  اگار  نمود، استعما  به مجبور را اهالی توان نمی آنها تعدیات ترک د نقاط سایر

 نواهاد  ناارج  قاوه  از آن انا ح  کاه  کناد  می پیدا دیگر نورت کار د بلند جا همه از ندا شود

 .(1/19/91/19/149/1 اس می، سند شماره شوراي اسناد مجلی آرشیو) «بود

 کاه  کااالیی  تنها د نیست معمو  چاي د قند کرمان در» رسید: نیر کرمان به تحریم حکم

 د آیاد  مای  آنجاا  باه  بنادرعباس  د تهران د مشهد د یرد از اقمشه د باشد می نفت آید می ردس از

 اسات  ردس ماا   که شوند متوجه نرید پاي در اهالی اگر اما است ددلت کدام ما  نیست معلوم

 .(1918نفر 19 ،11ص ،18س ،94ش المتین کلکته، ردزنامه حبل) «نمایند نمی نریداري

 

 دیگر های کشور همدردی جلب و اعتراض سیاسی و تجمع( ب

 ایاران،  در ردسایه  قشاون  حضور از آزردگی میران تناسب به کشور مختل، شهرهاي مردم

از پااي ننشساتند    نیار  کشور از نارج ایرانیان دیگر، سوي از. بلند کردند را نود دادنواهی فریاد

 طریا   فاتح  بهانه به را نود قشون»شدند:  دارد مکاتبه ردس اماراتور با مستقیماً نج، علماي د

 حاالتی  در) قونسا ت  حفاظ  اسم د( بود شده مفتوح آن از قبل که نورتی در) تبریر براي ارزاق

 همیشاه  کاه  ایان  باا ) تجارت حفظ اسم به هم این از بعد د آذربایجان به( بود محفوظ کام ً که

 از آنهاا در اداماه، رفاع    ،«نماوده  ساوق  دیگار  مهماه  نقااط  د قاردین  به( هست د بوده محفوظ

 ،18س ،99 ش کلکتاه،  المتاین  حبال  ردزناماا ) ردس شادند  قشون  شکنانا استق   مدان ت

 در بیاداد  مقایم  ردس قنساو   باه  آنوناد نراساانی   از نیار  هاایی  نامه .(1918 نفر 11 ،4ص

 مجلای  ردزناماا  در آن از اي نموناه  در دست است کاه  ایران در ردس قشون حضور به اعتراض

م. 1311اکتبار   4 ش./1183مهر  11 ق./1918 رمضان 13 تاریخ به 9 نفحه 4 سا  11شماره

 کشور در اداماریالیستی احساسات سریع گسترش ذکر با ردسی ایوان،. است شده منتشر

 اشایا   علیاه  اي، تاوده  هاي میتین  د تظاهرات ایران، شهرهاي از بسیاري در» است: آدرده

 «شاد  داده ترتیاب  انگلایی  د ردس ناارجی  قشاون  جانب از ایران جنوب د شما  نواحی

 .(19: 1599 ایوان،،)



 33/  ایران در خارجی قشون حضور به واکنش

 

 ردسایه  مادان ت  علیاه  در تجمعای،  شارکت  باا  گای ن  اهاالی  از نفر هرار هشت حددد

 ایام،  بارده  اسلحه به دست که است نود حقوق گرفتن براي ما: »کردند نادر اي اعتراض د بیانیه

 د کساب  مشایو   ناارجی  تبعاا  هیچ جان د ما  به مان، حقوق کسب راه در فعالیت جریان در

 علات  باددن  دادن ساوق  با مان، همسایه ردسیه حکومت شود... نمی تجادز مان مملکت در تجارت

 باه  ماا  را ماوارد  ایان . آدرد مای  فراهم را ما رنجز موجبات مان، مملکت به جنگی کشتی د قراق

 باشاد،  الزم هام  باز اگر که است داده پاسخ رسماً نکرده، اکتفا هم این به. ایم کرده پردتست موقع

 ردس اماراتاوري  ددلات  باه  هاا  کنساو   هماه  داسفا به ن وص این در ما... آدرد نواهیم قراق

 د نشاود  پذیرفتاه  قباو   سامع  باه  ما جاي به د ح  به استدعاي که نورتی در... کنیم می اع م

 مملکات  کاه  حاااریم  ماا  گیارد،  قرار تجادز مورد قوي حکومت یک جانب از مان دطنیه حقوق

 باه  مقابلاه  این اگر حتی باردازیم؛ مقابله به نود موجود قواي با کرده، اع م نفر گرفتار را نود

 از بعاد  ردز دد نیار  انرلای  در .(199-195: 1999 زاده، رساو  ) «شاود  تمام مان همه جان بهاي

 .(199: همان) شد برگرار منظور همین به تجمعی رشت، میدان سبره تجمع

 ترتیبای  د نظام  یاک  تحات  در اناناف  رؤساي عاما د تج ار عالی مجلی» نیر انفهان در

 حس ایات  باردز » آن غارض  کاه  «یافات  تشاکیل  التجار ملک حاجی جناب تیمچه در مخ وص

 بخشی از بیانیا ایان تجماع کاه    در «.بود همسایه تجادزات از راایت عدم اههار نواهانه د دطن

 شاد،  ارساا   «ایاران  پلایی  د نو ایران استق  ، مجلی، ملی جراید د عظام سفراي» تمام براي

 هااي  ددلات ] آنهاا  باه  نفاري  ملتیاان  حرب از که نشده شنیده هیچ مدت این در» آمده است:

 حکاومتی  تبادیل  مقتضایه  انق باات  ایان  باا  چاه  چنان. باشد رسیده ارري یا متوجه  همسایه

 کماا   باا  هار جاا   باه  ردز هر را استقراای بانک هاي شانه د تجارتی ادارات ما، شمالی همسایه

 ددادیاه،  مناسابات  حفظ همه این با ددستی، رعایت همه این با ذلک مع... داد می امتداد اطمینان

 چنادین  در را ناود  قشاون  ان ااف،  بارن ف  د حا   هایچ  بددن است ماه چهارده ردس ددلت

 اسم به د نماید می تهدید را ایران استق   شکنانه ح  مدان ت به د داشته نگاه ما دطن ي نقفه

 .(144-149: 1981 رجایی،) ...«اند شده ها ناامنی د اغتشاشات انواع جنبان سلسله امنیت، حفظ
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 هااي  سافارت  باه  تبریریاان  کاه  اسات  رسامی  اي شکواییه ها، نامه اعتراض این از اي نمونه

 بااه نیاار د هلنااد بلدیااک، امریکااا، ایتالیااا، فرانسااه، آلمااان، عثمااانی، ردساایه، انگلاایی، اتااریز،

 مجلای  شارق د  ایاران،  اساتق    ایاران،  ردزنامه دزرا، کابینا ملی، شوراي مجلی السلفنه، نایب

 ناحیاه،  ایان  در باثباات  تجارت د تبریر در کامل امنیت دجود اههار امن آن، در د کردند ارسا 

 باه  نسابت  حرمتای کاه   بای  ساخن باه میاان آدردناد؛ همچاون      ردس قشون "سوء سلوک" از

 تبریار  تجار عموم از نیابت به تبریر تجار اعیان از نفر 11 را نامه این ردا داشته شد کهاالس م  هثق

 .  کردند امضاء

 

 عزاداری اعالم و نوروز عید جشن ترک( ج

 تارک  اعا م  ایاران،  در نارجی قشون حضور به داکنز در فراگیر د جالب موارد از یکی

 از ملّات  که از دیرباز براي ایرانیان اهمیات نانای داشات.    بود نوردز عید هاي جشن برگراري

 تا چه حد آزاردهناده  بیگانگان حضور دهد نشان تا کرد پوشی چشم نود هاي جشن ترین مهم

م. از ساوي  1311ماارس   18 ش./1188اسفند  19 ق./1918 االد  ربیع 1 در تلگرافی. است

 کاشاان،  قام،  قردین، یرد، مازندران، کرمان، تبریر، شیراز، انفهان، پایتخت به  برجستا علماي

 کردساتان،  بردجارد،  عراق، سمنان، همدان، استرآباد، کرمانشاهان، شاهردد، سبردار، نراسان،

 علمااي  ندمت» بدین شهر ارسا  شد: بندرعباس د بندربوشهر آستارا، رشت، اردبیل، زنجان،

 از ایاران  ملت عاما قلوب در که م لت د کددرت کثرت بار برکاتهم دامت اس م، حجج د اع م

 در اناناف،  طبقاات  د تجاار  د علماا  از طبقاات  معماو  است، حانل اجانب قشون توق، طو 

 مشاهود  را نود ملی جشن این عالم حسنا ملل تمام به د ترک را عید دهای، ملی عید موقع

 مسااعدت  مهام  امر این در طبقات سایر با انناف طبقات د تجار د اع م علماي البته. دارد می

  شایخ  جمعاه،  اماام  نادرالعلما،  طباطبایی، نادق محمد ابن بهبهانی، عبدان فرمود. نواهند

 حساین  آشاتیانی،  محمدحسان  ابان  مرتضای  حساینی،  احمد محمدراا قمی، عبدالحسین،

 «بهبهاانی  عبدالموساوي  محماد بان   الاداعی  ان، ریحاان  طباطبایی، آقاي علی قمی، راوي

 (.111: 1991؛ ترکمان، 491: 1911 کاشانی، شری،)
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 در ساخنرانی  د نواناد  را بااال  تلگاراف  مسجد، در انجمن، ر یی حسین شیخ استرآباد در

 ایرانیاان  اینکاه . کنناد  بیاردن  ایران از را ها ردس د ردسیه ارتز کرد تا دعوت همگان را آتشینی

 د ردحانیاان . باوشاند  عارا  لباس کنند د لیو را نوردز جشن نواست تا مردم از د اند آماده مرگ تا

 ارتاز  حضاور  باه  اعتراض به را نوردز گرفتند ت میم تهران، از تبعیت به هم کرمانشاه بازرگانان

 دیاداري  هااي  برناماه  نیار  ددلتیاان  ساایر  د کاارگرار  فرماندار، نگیرند د جشن قردین، در ردسیه

 .(99: 1918 نارنجی، کتاب)کردند  لیو را نوردزي

 ایالات  اهاالی » شاد:  مخابره دالیتی د ایالتی هاي انجمن به مضمون بدین رشت از تلگرافی

 اناد  شاده  مکادر  د ملو  قسمی به ایران دانالا در همسایه ددلت قشون اقامت طو  از سرحد ي

 کوچاک  هااي  بیارق  باا  عموماً دهم فرداي اهالی ما که اند داده اط ع مقدس انجمن به رسماً که

 نماینادگان  کاه  شاماها  بایاد  شاویم  می مجتمع میدان سبره در کرده عبور بازار د کوچه از سیاه

 ایرانیات  قومیات  ساعید  عیاد  لاوازم  از که کنید د مشاهده حاار نقفه آن در هستید ما مملکت

 ماذهب  رسامیت  سامت  باه  است سا  هشت د بیست د سی د د هرار یک که هرار ساله شز

 د ایام  کرده مبد  سوگواري به را عشرت د ابتهاج د مسرت اههار شسته دست گشته مشرف هم

 قبال  مرتسامات  مناوا   هماین  باه  هسات  ما مملکت دانله در قشون این که مادامی متعهدیم

 فعلای  مشااهدد  حا  این از نواهیم می شماها از د داریم آشکارا سوگواري عملیات به را نودمان

 کلکتاه،  المتاین  حبال ...« )نمایید اب غ نارجه د دانله از دنیا تمام به قلبی حسیات امیما به را

 .(1918 االد  جمادي19 ،15ص ،19س ،49ش

 از عید نوردز اقدامات د ترتیبات داشتن متردک در که تلگراف برحسب» انفهان در

 نماوده  طبع را تلگراف نورت بود نادر شده انناف د کسبه د اعیان د تجار د علما طرف

 در. اناد  نماوده  موقاوف  کلی به را عید مراسم جهت همین به د چسبانیده معابر تمام به د

 مف الی  هاي نف  د نموده اجتماعی مسجد در پریردز اهالی د اعیان د علما تمام سلماس

 د شاده  عارا  ایاران  اهالی براي عید موسم این در اجانب قشون توق، طو  از که اند کرده

 شاده  متفارق  گریان چشم با همگی د است زندگانی این از بهتر مردن چقدر تا ما تحمل

 از دالیات  ایان  اهاالی  عموم که م لتی د افسردگی داسفا به. نیست میان در عیدي ابداً
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 مناردي  هام  علماا  موقاوف  را عیاد  مراسام  کلی به تبریر دارند اجانب قشون توق، طو 

 د توپ شلیک قبیل از عید رسومات هم حکومت طرف از کند نمی بازدید د دید هیچکی

 .(1918 االد  ربیاع  11 ،4ص ،9س ،39ش مجلی، ردزنامه) «است نیامده عمل به غیره

 کلکتاه،  المتاین  حبل ردزنامه) شد مخابره یرد د کرمان از مشابه مضامین با نیر تلگرافاتی

 .(1918 االد  جمادي19 ،11ص ،19س ،49ش

 در انگیاري  حارن  حالات  با د را بسته ها نانه قهوه د بازار» نیر بردجرد چنانکه اهالی

 نارجاه  اماور  دزارت آرشیو) «نمودند را ردس امتعه د چاي د قند ترک د مجتمع مساجد

 در اردبیال  اداااع  از الملک در گرارش شری، .(ق.1913-91-19-19ایران، سند شماره 

 از»م. چنین آمده است: 1311مارس  11 ش./1183فردردین  5 ق./1918 االد  ربیع14

 کساب  د کار به مردم...نشود گرفته عید بودند داده اط ع تلگرافاً علما عید از قبل طهران

 د فاردا  باود  بساته  کلای  به بازار تحریر از قبل بود نهم ردز که عید اد  از. باشند مشیو 

 بااز  باازار  است چهاردهم که امردز د دیردز بودند بسته بعضی د باز بعضی هم را فردا پی

 .(ق.1918-11-4-55-1همان: سند شماره ) «است

اعتاراض  مراغه، در پاساخ باه    در اي مدرسه مدیر زاده، علی اي دیگر، محمدحسین در نمونه

 در ردس قشاون  حضاور  را سابب  ناوردز،  عید در مدرسه آموزان براي نودداري از تعفیلی دانز

 را اجاناب  قشاون  یا بردیم بکنید حاار کفن» گفتند: یک دا همه آموزان دانز. کرد عنوان کشور

 قشاون  از را اسا م  پااک  مملکات  د کشاته ]شاویم    تماماً یا بیردن ]کنیم  نودمان مملکت از

 باه  آتیاه  در مملکات  حفاظ  کاه  فهماند ایشان به مشفقانه ن ایح با هم مدیر. کنیم تمیر نارجه

 المتاین  حبال  ردزناماا ) «نیسات  عمال  ایان  مقتضی زمان د دقت حاال د بود نواهد آنها دست

 .(1918 رجب 11 ،11ص ،18س ،4ش کلکته،
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   رسید: چاپ به نوردز عید از ان راف در نو ایران  ردزنامه در اي همچنین ق یده

 
 نایاساات  هاساات،  گااذاري  ایااران  در اماسااا   را عیاد
 

  

 نیسات  هسات،  اعاتاباااري  باا  یک نارد اعاتاباارش  
 

 نیسات  اسات،  ایرانای  عایااد  گایارد اماساا  در هار کاه
 

  

 نیسات  اسات،  پااریشانی  رغام بر جاماع مایاان در  
 

 نیسات  اسات،  مهماانی  جااي  پای  ایان  از را ایاران  ناک
 

  

 نیسات  اسات،  الاوانی  جااماه را بنشستاگان عارا در  
 

 اساات  دیاواناگاای  زهاای  گایاارد  اگاار  عایاد ما مالات
 

  

 اسات  بیگانگاای  زهاای  گیارد  اگار جشن ما ددلات  
 

 هسات  نایااست،  شاماالاای  سمت از تایاره ناسیام ایان
 

  

 هسات  نیسات،  نیاالی  مفلب آن د بیجا جافاا ایان  
 

 اسات  هاا  اسااب  ساام  پاامااا   ات سایاناه گار دطان اي
 

  

 اساات  اباتاا   در بیگانگاان  ماحاناات  از تانای گار  
 

 سایاار  نااوش  ماارد  عاایاااد  ناگایاارد  هارگار عارا در
 

  

 الحاذر  عیااد  ایان  د ناوردز این از ناواهان دطان اي  
 

 (499-493: 1911 کاشانی، شری،)  
 

 کشور در خارجی قشون حضور و مطبوعات



 8331، تابستان 18، ش81فصلنامه تاریخ روابط خارجی، س /814

د فعااالن سیاسای د    شاد  دمیاده  ایاران  مفبوعاات  در اي تاازه  ردح مجلی، افتتاح از پی

(. از 951: 1919کردناد )دیشاارد،    نویسندگان، بر قانون اساسی، منافع د م الح کشور تأکید مای 

 قشاون  حضاور  هااي  زیاان  باه  نسبت کوشیدند ذهن ایرانیان را جمله هر کدام از نویسندگان می

 کنند.ردشن  ردس

 هاا  رکاود ردزناماه   ددرد در حتی شد، ایران چاپ می از نارج که کلکته المتین حبل ردزناما

 .  کرد می منتشر را ایران انبار پیوسته د بود فعا  شاه نیر نییر محمدعلی  د استبداد

 از "بیگاناه  قشون انراج" تهران، فتح از داقعا ترین مواوعات این ردزنامه پی مهم از یکی

 ش./1188شاهریور   18 ق./1919 رمضاان  4) 14، ص19، س11ش در بود؛ از آن جمله کشور

 هماناا  ایاران  در ردس قشاون  دناو   علت» نویسندد این ردزنامه نوشت:( م.1313ساتامبر  11

  باه  نه آن رفع د است ایران استق لیه حقوق نمودن پایما  د آزادي کردن شهید د طمع د تجادز

 نارجاه  قشاون  قیاام  د تواند شد چاپلوسی د تمکین نه د نارجه رعایاي حفظ د مملکت امنیت

ق اد   کاه  دیگار،  اي نموناه  . در«زناد  مای  دامان  را فتنه آتز د دارد امنیت ]است  مانع بالفبع

 "چیسات  ایرانیاان  دهیفا" عنوان تحت اي مقاله در بوده، پدیده این با مبارزه الگوسازي نویسنده

 در د شانانته  ناوبی  باه  را همسایگان نیاالت د نود نازک موقع که راست ایرانیان: آدرده است

 ایان  باه  مناوط  بایاد  امار  ایان  در فشاردن  پااي  د بیفشرند پاي نویز استق لی حقوق حفظ

 :باشد ترتیبات

 داشاتن  هااهر  د همساایگان  مجحفاناا  اقدامات در ملی محقّانا د مدل نه هاي پردتست .1

 نماینادگان  از ناماه  ت ادی   آدردن دست به .1آنها؛  عهد نل، د اجنبی قشون قیام اردرت عدم

 قانونااً  چاه  نارجاه،  رعایااي  جان د ما  نوف عدم د انتظام حسن د امنیت در نقفه هر در دد 

 مفیاد  آیاد  ت ور به آنچه از بیز حکمیت موقع در نانه نود مواقع در ها نامه ت دی  گونه این

 دادن حرکات  در همساایگان  باه  رسمانه ددلت سختگیري د ددلت به ملت اعتراض .9تواند بود؛ 

 اساتعما   تارک  .4ساایره؛   دد  باه  رسمی رجوع د پردتست قبو  عدم نورت در د نود قشون

 ردزناماه ) آیاد  عمال  به مق ود کام ً که دقتی تا مواوع این در ایستادگی د متجادزه دد  امتعا

 .(1919 رمضان11 ،3ص ،19س ،11ش کلکته، المتین حبل
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 "نداشاتیم  عیاد  امساا   چارا " عنوان با اي مقاله در انفهان نیر ردد زاینده نویسندد ردزناما

 تمادن  قباو   باه  دقتی هر در که هستیم عالم قدیما ملل از یکی ایرانیه ملت ما پی: »... نوشت

 مراسام  د آثاار  ناود  عهاد  قادم  یاادآدرد  محض د ایم کرده را نود شرافت د استق   حفظ تازه،

 قومیات  تااریخ  حکام  در د دهاد  مای  نشان شرافت د قومیت به را ما عهد قدم که را نود قدیما

 قادم  نشاانا  د جام  یادگار که نوردز عید است  جمله از آن که داریم منظور د حفظ بایست ماست

 اسات  درکاار  ماانعی  د نیست فراهم ما براي از شادمانی د فرح لوازم که شد دقتی اگر اما... ماست

 دطان،  حاب  هام  را امساا  . ...ندارد نحت دجه آن لوازم به قیام نیست محق  عید معناي چون

 ساابقه  نشااط  د ساردر  آن. بگیریم عید که نداد اجازه باز است، اس م ددستی از عبارت همانا که

 باه  توانساتند  نمی اجانب که بود حدي به ما قدرت ردز یک که چرا. کنیم تجدید توانستیم نمی را

 نیاکاان  مادفن  کاه  ماا،  دطان  در ردس قشاون  قانونی ح  هیچ بددن امردز کنند، نگاه ما طرف

 از د باشایم  داشاته  عیاد  توانیم می کجا. سانته مسکن آن نقفا چند در د افراشته نیمه ماست،

 آنهاا  نوابگااه  که نورتی در کنیم  معرفی  نود اس ف قدرت از د آدریم  یاد نود پیشین سردر

 در کنایم  عیاد  دهاد  مای  اجاازه  ماا  به ددستی دطن شده چفور اجانب عسکر اقامت رحل محلّ

 ناورتی  در بگیاریم  عیاد  تاوانیم  می چفور نشسته  دطن کنار در اجانب از جماعتی که نورتی

 عیاد  تاوانیم  مای  چفاور  شاده   اجاناب  جاویی  بهانه دستخوش ساله هرار شز مملکت این که

 هادر  باه  را ایاران  ملت هاي فشانی جان نواهد می اجانب تعدیات بینیم می که نورتی در بگیریم

 شارارت  رفاع  نسارت، تحمل همه آن با ددلت که نورتی در بگیریم عید توانیم می چفور ببرد 

 کجاا  بفرساتد   داغ قراچاه  نشاین  حااکم  اهار  به قشون  دسته ردس ددلت کند، می را نان رحیم

 دارد مای  ردا کجاا  اس میت ع بیت بگیرد  عید موقعی چنین در که دهد می اجازه ایرانی غیرت

 شاود  مای  رااای  چفاور  ایرانیت حی بگویند  تهنیت یکدیگر به تعریت عوض در مسلمانان که

 د بااز  ادارات. نشاد  مشاهود  عید آثار ابداً انفهان در چنانچه کند  شادمانی غمناکی موقع در که

 باه  را عیاد  مراسام . کساب  د تجارت مشیو  کسبه د تجار تمام دانله، انتظامات کار به مشیو 

 باردد  ایاران  نااک  از ردس قشاون  کاه  ردزي باه  را شاادمانی  د عید موقع سانته، متردک کلی

 .(1918 االد  ربیع 14 ،11ش ،1سا  ردد، زاینده ردزنامه) «گذاشته
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 حجاج  د اعا م  علماي" اي از اع میه ،31  شماره نخست  نفحا در مجلی چنانکه ردزنامه

 مجلای،  ردزناماه )کارد   چااپ  "آن مرسومات د عید ترک بر مبنی دالیات عموم به تهران اس م

  پیشاینا  باه  اشااره  باا  نیر جریده این بعدي  شماره در .(1918االد   ربیع 8 ،1ص ،9، س31ش

 د آمیار  اسا،  بقادري  گذشاته  ساا   حاوادث  بدبختاناه : »اسات  آمده اي نوردز امن مقاله عید

 زایال  را اثارش  حادث  ایاام  ماردر  د باقیسات  ماا  انظار برابر در حوادث آن تا که است انگیر گریه

 باه ...  ندارناد  رغبات  اباداً  طباایع  د نبوده میسر دجه هیچ به شادمانی د جشن به اشتیا  نسانته

 ملات  این بدبختی از بررگی قسمت یک د نشده افکنده آمیر فجع تیاتر این پرده هنوز آنکه ع ده

 ملات  حارن  د رقات  مت ال  د نشده رفع باشد عریر دطن ناک در اجنبی قشون توق، طو  که

 ایان  در عیاد  مراسام  بررگاان  اشاارد  د پیشوایان دستور حسب بر که است این نمایند می تجدید

، 31ش هماان، ) «گردیاد  متاردک  امسااله  موقتااً  متدادلاه  عادات د رسوم د نیامده عمل به سا 

 .(1918 االد  ربیع 14 ،1ص ،9س

 غیرمساتقیم   مباارزه  د «ردس امتعاا  تارک » از اي اامن مقالاه  مشاهد،   نوبهار در ردزنامه

  مباارزد  اد  هماناا  کناد  مای  تاأمین  را ماا  اساتق    کاه  چیاري » به میاان آماده اسات:    سخن

 د نودگذشاتگی  از د فاداکاري  نشادیم  فااتح  اگار  پای  آن از. متجاادزین  باا  است غیرمستقیم

 را محمادي  دیان  پشات  داده قوت را اس م حجج احکام باید امردز. نواهد بود مستقیم مبارزات

 9 ،18ص ،18س ،98ش  کلکتاه،  المتین حبل ردزناما)« سازیم قوي کز دشمن مبارزه این به

 .(1918 الثانی ربیع

 پاهااي  شما ، در که آید می نظر به»: ( نوشت111 )شمارد نو ایران اي در ردزنامه نویسنده

 را ایاران  ردسای  هاي دستکز در انگلیسی هاي دست جنوب در د انگلیسی هاي پوتین در ردسی

 در آن شادن   پیادا  د( اردبیال ) نقفاه  یک از ارتز نردج ردسی سیاست ردزنامه این. «کوبد می

 آیناده  قارض  شارایط  پاذیرفتن  باراي  کاه  هنگاامی  تاا »: نواناد  می ددردیی را( اهر) دیگر نقفا

 از را کشاور  کاه  سانگین  بسایار  قراای  ماناد،  مای  باقی ایران در ردس ارتز کنند می پافشاري

 .(19: 1918 نارنجی، کتاب) «کند می محردم استق  
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 نتیجه

 ناارجی  قشاون  حضور تهران، داقعا فتح از پی ایرانیان مشک ت ترین مهم از یکی

 حضاور  باه  نسابت  د شادند  عمل دارد مردم نود ددلت، د مجلی کنار در. بود کشور در

 .  اعتراض کردند شیوه سه به کشور در بیگانه نظامی نیردهاي

 ایان  اد  مجلای  در. باود  ردسای  کاالهاي تحریم طری  از ناراایتی اع م نخست،

 دانلای  تولیادات  بار  تکیاه  د نارجی اجناس استعما  کاهز شکل به اقت ادي ردیکرد

 نظاامی  آشاکار  تجادز که مرحله این در آشکار شد. اما اقت ادي استق   براي رسیدن به

 از ندهناد،  متجادزان دست به بهانه آنکه براي ایرانیان د بود شده مبرهن همگان بر ردس

 تاوان  مای  را تحاریم  یعنی اقت ادي،  حربا این کردند. پرهیر می نظامی تهاجمی اقدامات

جریاان تحاریم    به ایرانیان هما اگر البته. دانست ملی  مقابلا هاي راه ترین کارساز از یکی

 .رسااند  زیان هنگفات مای   متجادز، ددلت شد د به می داقع مفیدتر پیوستند، این شیوه می

 د قبال  ردسایه،  درآمد تفادت تا بتوان در باب نیست دست در دقیقی آمار در حا  حاار

   دادري کرد. تحریم از پی

 باا  تاا  باود  المللی بین نهادهاي د اردپایی مجامع به تلگراف د نامه ارسا  ددم، شیود

حضاور د   مشاردعیت  عدم د ایران ملت مظلومیت به نسبت عمومی احساسات برانگیختن

 .  کنند جلب را دیگر ملل یاري د همدردي کشور، در انگلیی د ردس فعالیت

 ملای  د باستانی هاي جشن اعتراض، براي ایرانیان که سخت نادر بود، سوم در شیود

 جهانیاان  باه  طریا   بادین  تاا  کردناد،  ساوگواري  د عاراداري  اعا م  را لیو د حتی نوردز

 اثار  در کاه  رساد  می گوش به دطنی هم نالا کشور از اي گوشه از ردز هر دقتی بفهمانند،

 تواناد  نمای  ناوردز،  باررگ  جشن حتی مراسمی هیچ است، عذاب د رنج در بیگانگان هلم

 .  بازگرداند مردم به را شادي

 مقابال  در اتحااد  لردم د کشور سیاسی موقعیت از ملّی درک با ایرانیان مجموع، در

 د امنیات  کاه  شارایفی  در. بلند کردند ناراایتی د اعتراض ندا به بیگانه، نظامی قشون

 ماردم  قرار داشات،  تهدید معرض در سخت بیگانگان مدان ت سبب به ایرانیان حیثیت
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 متجاادزان  در برابار  را ملای  د منفای  اي موازناه  ددلت، هاي سیاست با همگام تا کوشیدند

 اجتمااعی  زنادگانی  ساتودنی،  جادیتی  د ثبات با آنان مسیر این در. کنند دنبا  نارجی

   .کردند دگرگون ردز شرایط مفاب  را نود
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 ماردم  اجتنااب  اعا م  در ملی شوراي مجلی نمایندگان به نراسان ایالتی انجمن تلگراف

 ردسی کاالهاي از ایالت آن

 6/23/33/73/743/2 اسالمی، سند شماره شورای مجلس آرشیو اسناد
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گرارش به دزارت امور نارجه در تحریم عید د امتنااع م ارف کاالهااي ردسای از ساوي      

 اهالی بردجرد

 ق.7321-36-71-71ایران، سند شماره  خارجه امور اسناد وزارت آرشیو

 

 
 

 ردسیه متجادزانا هاي سیاست از کازردن مردم تنفر د ردسی کاالهاي گرارش ترک

 ق.7321-36-71-76ایران، سند شماره  خارجه امور وزارت آرشیو اسناد
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 منابع و مآخذ

 :اسناد

 کتابخانه، موزه د مرکر اسناد مجلی شوراي اس می

 مرکر اسناد د تاریخ دیالماسی دزارت امور نارجه 
 

 ها: کتاب

هااي   ، تهاران: مثسساه مفالعاات د پاددهز    بحران مشردطیت در ایران، 1989آبادیان، حسین، 

 سیاسی.

 نشار : تهاران  رااایی،  رااا  ترجماه:  ،1311-1311 ایران مشردطه انق ب ،1993 اانت، آفاري،

 .بیستون

 رفیعای  محماد  ترجماه:  ،قاجاریاه  انقاراض  تاا  تأسیی از ایران معانر تاریخ ،1919 پیتر، آدري،

 .عفایی: تهران مهرآبادي،

، ادکاانر از مشردطه تا جن  جهاانی اد : نااطرات فردریاک    ، 1991ادکانر، سر دیلیام فردریک، 

  ترجمه: حسن زنگنه، تهران: شیرازه. 

 .جیبی هاي کتاب سهامی شرکت: تهران ،ایران مشردطیت انق ب ،1599 س،.م ایوان،،

 .کویر: تهران قردینی، مهري ترجمه: ،ایران مشردطیت انق ب ،1981 اددارد، برادن،

م. ترجماه:  ،ایاران  مشاردطیت  انقا ب  در باره مقاله سه ،1959 ایرانسکی،.س.تریا.د د م پادلویچ،

 .   جیبی هاي کتاب سهامی شکرت: تهران هوشیار،

 ، به کوشز: ایرج افشار، تهران: جادیدان.  یاب مشردطیت ادراق تازه، 1953زاده، سید حسن،  تقی

، ش.(1131تاا  1189اسنادي در باره هجوم انگلیی د ردس باه ایاران )  ، 1991ترکمان، محمد، 
 المللی. سی د بینتهران: دفتر مفالعات سیا

 دانشاگاه : انافهان  ،اد  جهانی جن  تا مشردطه انق ب از انفهان ،1981 عبدالمهدي، رجایی،

 .انفهان

 نیا، ر یی رحیم ترجمه: ،ایران مشردطیت انق ب از هایی گرارش ،1999 امین، محمد زاده، رسو 

 .شیرازه: تهران

 تهران: نشر چشمه.، اقت اد ایران در قرن نوزدهم، 1999سی،، احمد، 

 د اتحادیاه  من اوره  کوشز: به ،ردزگار در اتفاقیه داقعات ،1911مهدي،  محمد کاشانی، شری،

 .ایران تاریخ نشر: تهران سعددندیان، سیردس
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 . پرداز کتاب: تهران منردي، پردین ، ترجمه:نارنجی کتاب ،1918

 . امیرکبیر تهران، ،آذربایجان ساله هیجده تاریخ ،1989احمد،  کسردي،

 ، ترجمه: مجید جلیلوند، تهران: نشر مرکر.سفرنامه گردته، 1913گردته، هوگو، 

 ایارج  کوشاز:  ، باه 1جلد  ،نادق مستشارالددله اسناد د ناطرات ،1911 نادق، مستشارالددله

 .فرددسی: تهران افشار،

 ایارج  کوشاز:  ، باه 1جلاد   ،ناادق  مستشارالددله اسناد د ناطرات ،1911 ،___________

 .فرددسی: افشار، تهران

 تهاران:  پارساافر،  مرتضای  ، م احح: 9جلاد   ،مشردطیت انق ب تاریخ  ،1991 مهدي، ملکراده،

 .سینا ابن کتابفردشی

 .بابک: تهران ،ادلتیماتوم تا مشردطیت آغاز از ایران هاي ددلت ،1595 عبدالحسین، نوایی،

 .بابک: تهران ،ایران مشردطیت تاریخ از هایی گوشه: تهران فتح ،1591 ،___________

 ملاک  باا مقدماه:   ،(سااب   هماایون  ترجمه) دشی: فره د نگارش ، ترجمه1913 باسیل، نیکیتین،

 معرفت. کانون تهران: بهار، الشعراي

 ، ترجمه: علی پیرنیا، تهران: انتشارات نوین.بیست سا  در ایران، 1919دیشارد، جان، 
 

 نشریات:

 مرکر د موزه کتابخانه،: ، تهران«ایران فارسی مفبوعات لوح » ،11-14 سا  کلکته، المتین حبل

 .اس می شوراي مجلی اسناد

 .1918 ددم، سا  ردد، زاینده

 مجلی اسناد مرکر د موزه کتابخانه،: ، تهران«ایران فارسی مفبوعات لوح » ،1 -5 سا  مجلی،

 .اس می شوراي
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