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قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
m  علي ابوالحسني (منذر)

۱. مروري بر زندگي و خصال اديب
آقا سيداحمد رضوي فرزند سيد شهاب الدين، مشهور به «اديب پيشاوري»، حكيم، رياضي دان،   
اديب، شاعر و حماسه سراي بزرگ اسالمي، در حدود ۱۲۶۰ هجري قمري در ميان عشاير غيور و 

جنگجوي «پيشاور» (واقع در پاكستان كنوني) به دنيا آمد.
نياكان وي اغلب صاحب زهد و تقوي و اهل ذكر و دعا بودند و مردمان را بدانان ارادتي ويژه   

بود.
در مبادي تحصيل اديب، زادگاه وي را همچون ديگر نقاط مركزي و شمالي هند آن روز، آتش   
قيامي سخت عليه انگليسيها فراگرفت (۸ ـ ۱۸۵۷م) و در نزاع اهالي با نظاميان دولت انگليس، 
پدر و غالب بستگان اديب به قتل رسيدند. پس از اين جريان، وي ناگزير پيشاور را ترك گفت 

و به كابل رفت.
غم قتل عزيزان، همراه با درد غربت، لحظه اي قلب اديب را آرام نمي گذاشت. با اين همه،   
فرصت را از دست نداد و تمامي توان خويش را در تحصيل و تكميل علوم گوناگون به كار 
گرفت و براي درك محضر استادان مختلف حكمت و ادب و رياضي و لغت و...، به شهرهاي 
متعدد سفر كرد كه از آن جمله، مي توان از غزنين، هرات، تربت جام و باالخره مشهد مقدس 
رضوي(ع) ياد نمود. چندي نيز به سبزوار رفت و در محضر حكيم اسرار (حاج مالهادي 
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سبزواري) و فرزند وي نشست و سپس دوباره به مشهد بازگشت و با نام «اديب هندي» در آن 
شهر، حوزة درس و افاضت گسترده و محفلش، مجمع رجال علم و ادب گشت.

مرحوم  دست پروردگان  و  ياران  (از  انصاري  مؤتمن الملك  سعيد  محمد  ميرزا  شادروان   
اميركبير و وزير خارجة مشهور ناصرالدين شاه) اين زمان در مشهد بود و در حقيقت، به اسم 
نايب التولية آستان قدس رضوي(ع)، تبعيد محترمانة خويش در آن ديار را مي گذراند. وي اديب 
را ترغيب به رفتن تهران كرد و اديب، در اوايل قرن ۱۴ ق، عازم پايتخت شد و تا آخر عمر در 

همان شهر رحل اقامت افكند.
آوازة فضل اديب، از همان اوان ورود به تهران به گوش اهل دانش رسيد و ديري نگذشت   
كه وجود پرفيضش شمع جمع ادب دوستان گشت. پاتوق وي «انجمن شعرا»يي بود كه هر 
هفته در تهران تشكيل مي شد و طالبان علم و ادب براي خوشه چيني از محضر وي شركت در 
آن را مغتنم مي شمردند. ميرزا محمدرضا كلهر، ذكاءالملك فروغي اول و فرزندان وي، ميرزا 
علي عبدالرسولي و برادرش شيخ الملك اورنگ، ميرزا حسن خان محتشم السلطنه، سديدالسلطنه 
نائيني و  اقبال آشتياني، عبرت  كبابي، ميرزا محمدخان قزويني، بديع الزمان فروزانفر، عباس 
آيت اهللا حيدرقلي سردار كابلي، از كساني هستند كه محضر اديب را درك كرده و در حد وسع 

خويش از وي بهره گرفته اند.
اديب پيشاوري، حافظه اي سرشار و ذهني وّقاد داشت و در كثرت و تنوع معلومات، يگانة   
عصر خويش بود. نوع كساني كه از نزديك به خدمت وي رسيده و بعدها خود در افق عصر 

خويش خوش درخشيده اند، بر اين معاني گواهي مي دهند.
در اين ميان، تنها به نقل گفتة رشيد ياسميـ  شاعر، نويسنده و مترجم مشهورـ  اكتفا مي كنيم   
كه مي نويسد: «افضل شعرايي كه در اين دوره درگذشته اند، سيداحمد اديب پيشاوري... است... از 
لحاظ جامعيت و كمال فضل و احاطه بر علوم متنوعه و تتبع در ادبيات ايران و عرب، هيچ يك از 
شعراي معاصر را نمي توان برتر از وي شمرد.» نيز مي گويد: «در مجلسي كه اديب حضور داشت 
در هيچ فني از فنون ادب و شعبه اي از شعب علوم قديمه، كسي را ياراي اظهار فضل نبود. گفتار او 
در رياضي و الهي و تاريخ و شعر، برهان قاطع بود، زيرا كه حافظة نيرومند او، اندوختة هشتادساله 
را چنان حاضر و آماده داشت كه گويي كتابي منشور و لوحي مسطور است. به اندك التفاتي، متن 

اسناد و عين اشعار را به خاطر آورده، مي سرود و دعوي را قرين فيصله مي كرد...»۱ 
افزون بر آنچه گفته شد، بايد از وارستگي و آزادگي اديب ياد كرد. دهها سال تزكية نفس و   
كسب فضايل، از آن بزرگ، انساني ساخته بود سخت پاك و وارسته؛ چنان كه توان گفت از قيد 
«آب و گل» رها بود. اين امر نيز، مورد اذعان و اعتراف همة مورخان قرار دارد كه از آن جمله 
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مي توان به تراجم نگار بزرگ عصر ما، حاج شيخ آقا بزرگ تهراني، اشاره كرد كه در شرح حال 
اديب از او چنين تعبير مي كند: «مجرداً عن جميع العالئق»، يعني از جميع دلبستگي هاي دنيوي، 
رها و آزاد بود.۲ باستاني پاريزي نيز تصريح دارد كه: «مرحوم اديب پيشاوري شاعر آزاده اي... كه از 

آزاديخواهان بنام بود و هيچ آلودگي نداشت...»۳ 
صبح دوشنبه ۳ ماه صفر ۱۳۴۹ قمري، برابر با ۹ تير ۱۳۰۹ شمسي، آسمان تهران ناظر غروب   
خورشيدي بود كه در باب او، به حق گفته شد: «ديري است مادر گيتي در مهد ايران فرزندي چون 

او نزاييده است.»۴ 
پيكر پاك اديب را، پس از تشييعي باشكوه، در امامزاده عبداهللا(ع) واقع در شهر حضرت   
عبدالعظيم(ع) به خاك سپردند. در مجلس ختمش، وجوه اعيان و قاطبة دانشمندان گرد آمدند، 
نثراً و نظمًا سخنها راندند و به تازي و دّري مرثيه ها خواندند. در يكي از همين مجالس، وزير 
فرهنگ وقت اعالم داشت: «ما عزاي فضيلت را گرفته ايم. اين مجلس تعزيت دانش و فرهنگ 
است و عالم علم و ادب، شخصيتي را از دست داد كه به وجود آمدن چون او، مشكل و بلكه محال 

است.»۵ 
تفصيل زندگي اديب، همراه با اظهارات مطلعان در باب مقامات عالي علمي و معنوي وي، و   
باالخره مروري بر اشعار «اخالقيـ  اعتقادي» و «سياسيـ  ضداستبدادي» آن حكيم فرزانه را در 
كتاب آينه دار طلعت يار؛ زندگي نامه و اشعار اديب پيشاوري آورده ايم و خوانندگان مي توانند 

براي آشنايي بيشتر با شخصيت، انديشه و آثار وي به آن كتاب مراجعه كنند.

۲. اديب و اهتمام به امر سياست
تبحر اديب در علوم گوناگون، مانع توجه دقيق وي به «مشكالت اجتماعي مسلمين» نبود و   
همواره به «مصائب ايران و شرق» و دفع «تجاوز استعمار» از سرزمينهاي اسالمي مي انديشيد. 
دو كتاب شعر وي (به نامهاي ديوان اديب و قيصرنامه) سرشار از اشعار استوار در شرح تجاوز 

دول اروپايي به شرق و تحريض مسلمانان به قيام بر ضد استعمار است. 
شعر وي آينه اي تمام نما از رفتار زشت دول استعماري غرب با شرقيان بوده و رمز و راز   
پيدايش و بسط بسياري از مشكالت كنوني شرق را دربر دارد. طبعًا از آنجا كه تشخيص مرض، 
خود نيمي از درمان است، مطالعة اشعار مزبور مي تواند در درمان مشكالت امروزي بسيار مفيد 
افتد. خاّصه آنكه، بسياري از اوصاف استعمار انگليس ـ كه در شعر اديب آمده ـ امروزه در 
باب ميراث خوار وي، آمريكا، مصداق داشته و گويي اساسًا در وصف اين امپراتوري درازدست 

سروده شده است:
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                    درد تو آِز بيكــران، درمــاْنت خــوِن مردمان
                                درد اين چنين، درمان چنان! لب از عجب بايد گزيد!

                      بدخو جهان از خوي توست، دام جهان از موي توست
                                بيم جهان از روي توست؛ تا كي در او خواهي چخيد

                    بدخـــويي تـــو بيمهـــا افكنــده در اقليمهــا
                               وزكــاخهــا و تيمهــا۶ آسـودگــي از تـو رميـــد!۷ 

نيز دردهاي فعلي شرقيان (تشتت و پراكندگي، غفلت از دشمن، سستي ايمان و...) عمدتًا   
همانها است كه در زمان اديب، آنها را بيمار ساخته و در آينة شعر وي منعكس شده است. 
چنانكه، نسخة «جهاد دفاعي» اديب، همين امروز نيز در قطع چنگال صهيونيسم از قلب مجروح 

«ُقدس»، نسخه اي معتبر است. 
از دفتر شعر اديب، فراوان نكته ها مي توان برخواند كه به كار «شناخت دسايس استعمار» و   
«عالج دردهاي امروزين» ما آيد؛ همچون تأكيد مكرر آن بزرگمرد بر دو عنصر «وطن خواهي» 

و «دين داري» كه در اصالح فرد و جامعه اكسيري كارساز است:
        برآمــد ز لنـــدن يكـي َگـنده پير     نديده جهــانش، به جادو، نظيـر...

        بگير اي پسر محضر۸ «دين» به دست      كه آري در اين ديو ساحر، شكست۹ 
ستيزي  اسالمي،  ميهن  به  خائنان  با  خاصه  ددمنشان،  و  دونان  با  عمر،  تمامي  در  اديب   
سخت داشت و به شهادت اشعار بسياري كه در جنگ جهاني اول سروده، از نفوذ و سلطة 
استعمارگران بر جهان اسالم و شرق، بغايت رنج مي برد و در حد خويش به اصالح و بيداري 
مسلمين مي كوشيد. متقابًال دلباختة مردان نيك روزگار بود و رثاي بلند و استوارش در سوك 
دو عالم بزرگ ديني: «ميرزاي شيرازي» و «شهيد حاج شيخ فضل اهللا نوري»، كه در «ديوان» وي 

آمده گواه آشكار اين معني است.
بيشترينة اشعار اديب در وصف استعمار، به افشاي مظالم و جنايات «بريتانياي كبير» آن   
روزگار اختصاص دارد كه به لحاظ مستعمرات (از هند تا شمال و جنوب آفريقا) «دشمن 
اصلي» ملتهاي مسلمان شمرده مي شد. يكي از اين مظالم، تالش بريتانيا براي تحميل قرارداد 
۱۹۱۹ وثوق الدولهـ  كاكس بر ايران اسالمي بود كه هدف از آن، سلطه بر مقدرات اين سرزمين 

و استثمار ذخاير غني و نيروهاي انساني آن در جهت پيشبرد اهداف شيطاني خويش بود.
ذيًال، نخست نگاهي به قرارداد ۱۹۱۹، و اهداف پس پردة آن، افكنده و سپس اشعار آن   
بزرگمرد را در ربط با قرارداد و عامالن داخلي و خارجي آن، در حد ظرفيت اين مقاله، مرور 

مي كنيم.

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري



۷۰۷۱

۳. قرارداد وثوق الدوله؛ اهداف پشت پرده
در پايان جنگ جهاني اول، متفقين شاهد پيروزي را در آغوش كشيدند و عهدنامة صلح   
ورساي، جهان را ميان فاتحين تقسيم كرد. استعمار انگليسـ  كه در اين تقسيم، سهم پسري را 
به خود اختصاص داده بودـ  مست از بادة غرور، فرصت را غنيمت شمرد و با بهره گيري از خأل 
انقراض سلسلة تزاري و نيز شكست رقباي آلماني و عثماني، در مناطق گوناگون جهان به ويژه 
خاورميانه عجوالنه به انجام آمال ديرين برخاست. از آن جمله، در ايران، بر آن شد كه با دست 
عوامل مرعوب يا مجذوب خويش در اين سرزمين (و در رأس همه: وثوق الدوله؛ نخست وزير 
وقت) تير خالص را به مغز ايران نيمه جان آن روز شليك كند. آن جناح از حاكميت بريتانيا 
(دار و دستة ادوارد براون و مستر لينچ) كه در صدر مشروطه آغوش گرم سفارت را به روي 
آزادي خواهاِن ذوق زده و كم بصيرت گشوده ـ در ايام موسوم به استبداد صغير، امثال تقي زاده 
را در لندن زير بالهاي نرم خويش جاي داده و غوغاي ايراندوستي! و عدالتخواهي اش! همواره 
به هوا بود ـ اينك نقاب از چهره برمي گرفت و نشان مي داد كه آن همه ژستهاي فريبنده اش 
در مخالفت با قرارداد ۱۹۰۷ (تجزية ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس) نه به خاطر دفاع 
از مصالح ايران، بلكه تنها بدان خاطر بوده است كه مي ديد جناح مقابل يعني طراحان قرارداد 
۱۹۰۷ (= دار و دستة سرادوارد گري) ايران را «به تمامي» تقديم انگليس نكرده و سهمي از آن 

را (جهت ماسيدن سهم خود انگليسيها) به روسهاي تزاري واگذارده اند!
عقد قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله ـ كاكس (كه «اقتصاد»، «قشون» و «فرهنگ» ايران را، تيول   
مستشاران انگليسي مي خواست) در راستاي اجراي همين سياست استعماري، يعني محو كامل 

آزادي و استقالل ايران بود.
ايران اسالمي، در طول جنگ جهاني، با تشكيل دولت ملي مهاجر در غرب ايران و ستيز   
با قشون روس و انگليس در سراسر كشور، خواب خوش متفقين را در اين سوي كرة زمين 

برآشفته بود و اينك مي بايستي به سختي كيفر مي يافت!
طراح و مبتكر اصلي قرارداد ۱۹۱۹، لرد كرزن بود. وي كه قبًال دورة نايب السلطنگي انگليس   
در هند را ـ با تبختر و تحكم تمام ـ طي كرده بود، اينك در مقام كفيل و سپس وزير خارجة 

انگليس، ايران اسالمي شيعه را نيز، نسخه بدل هند مي خواست!
پي. هاردي، مورخ انگليسي معاصر، در كتاب مسلمانان هند بريتانيا، با اشاره به كرزن ـ كه   
در فاصلة سالهاي ۱۹۰۵ـ  ۱۸۹۹ نايب السلطنه هند بودـ  مي نويسد: «كرزن در سال ۱۸۹۸ به هند 
آمد تا بر اين كشور، چنان حكومت كند كه گويا كشور بسته هاي كاال است و نه قلمرو انسانها.»۱۰ 

نويسندگان تاريخ نوين هند آورده اند:  
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كرزن سياست سركوب كامل جنبش ملي و سياست آشكار تبعيض نژادي را در هند دنبال 
مي كرد. حكومت كرزن از كارفرمايان انگليسي فعاالنه حمايت مي نمود و در كار صاحبان 

صنايع هند آشكارا اشكال تراشي مي  كرد.
در سال ۱۹۰۳ قانون ويژه اي به تصويب رسيد كه اكتشاف و بهره برداري از ثروت طبيعي 

هند توسط انحصارهاي بريتانيا را از هر جهت تسهيل مي كرد.
كرزن از روشنفكران هندي نفرتي شديد به دل داشت. او حداقل درآمد مشمول ماليات را 
از پانصد روپيه در سال به صد روپيه تقليل داد. اين اقدام بر بخشهاي وسيعي از طبقات 
به اصطالح متوسط شهري ضربه اي جدي وارد ساخت. در ۱۸۹۸ و مجددًا در ۱۹۰۴ دامنة 
اقدام  نخستين  يافت.  هند گسترش  ملي  مطبوعات  عليه  مطبوعات  مخفي  قوانين  دخالت 
نايب السلطنه جديد، كاهش تعداد نمايندگان طبقات مرفه هند در شوراي شهر كلكته بود. او 
براي اين منظور اعضاي شوراي شهر را كاهش داد. در سال ۱۹۰۴ كرزن دست به اصالح 
دانشگاهها زد؛ شهريه دانشگاهها به شدت افزايش پيدا كرد و تمام فعاليتهاي دانشگاهها تحت 
نظارت ديوانساالري استعماري بريتانيا قرار گرفت. مقامهاي استعماري، اميدوار بودند كه 

بدين وسيله بسياري از طبقات متوسط هند را از دستيابي به آموزش عالي محروم سازند.
كرزن در مورد كنگره ملي هند گفته بود كه قصد دارد آن را به طور مسالمت آميز از ميان 
بردارد. او هيچ گاه برخورد تحقيرآميز را به فرهنگ هند از كسي پنهان نمي كرد و در يكي از 
سخنرانيهاي خود در دانشگاه كلكته، ميراث عظيم فرهنگي هند را علنًا به باد استهزا گرفت.

كرزن در عين حال كه چنين سياست داخلي مرتجعانه اي را دنبال مي كرد خود را براي تهاجم 
و ماجراجويي نظامي تازه اي در آسيا آماده مي ساخت. او تجديد سازمان ارتش و پليس 
را سرعت بخشيد. ژنرال «كيچنر» سركوب كننده بوئرها، به فرماندهي كل قوا منصوب شد و 
بودجة لشكركشيها و هزينه هاي نظامي بسيار افزايش يافت. براي دستيابي ارتش به مرزهاي 
شمال غربي هند، خطوط جديد راه آهن كه اهميت استراتژيك داشت، ايجاد شد. از طريق 
ايجاد يك استان در مرز شمال غربي هند، مناطق مرزي تفكيك و مشخص شدند تا بدين 
وسيله بريتانيا بر منطقه نظارت بيشتري پيدا كند و بتواند عليه مبارزة بي وقفة «پاتان» دست 

به تهاجم بزند.۱۱ 
و اينك، لرد كرزن، آمده بود تا به ياري همفكران قديمي، پايه هاي سلطنت مطلقة بريتانيا را   
در قلب پرتپش خاورميانهـ  ايرانـ  نيز مستحكم سازد. در نامه اي كه در تاريخ ۲۱ ژانوية ۱۹۱۸ 
خطاب به يار و همكار بلكه دست پروردة ديرين خويش در ايام مسئوليت هند و خليج فارس 

يعني سرپرسي كاكس (عاقد انگليسي قرارداد ۱۹۱۹) مي نويسد، مي خوانيم:

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري



۷۲۷۳

تو امروز،، در حكم پادشاه خليج فارس هستي و مطمئن باش كه پس از پايان جنگ، پايه  هاي 
اين قلمرو سلطنتي را كه براي بريتانياي كبير ايجاد كرده اي مستحكم خواهيم ساخت و به 
هيچ قدرتي ديگر اجازه نخواهيم داد تا اين سيادتي را كه ثمرة سعي و همت تو در اين 

منطقه است از دستمان بربايد...۱۲ 
مستر مونتاگو (وزير وقت امور هندوستان در كابينة انگليس)، در نامه اي كه در تاريخ ۶   
ژانويه ۱۹۱۹، به لرد كرزن مي نويسد، ضمن برشمردن داليل مخالفت خويش با مفاد قرارداد، 

خاطرنشان مي سازد:
... اين نقشه اي كه در نظر داريد (و من واقعًا هيچ ضرورتي برايش نمي بينم) تنها نتيجه اش 
جريحه دار كردن احساسات ملي ايرانيان خواهد بود. چون لحن كلي بياناتتان... نشان مي دهد 
كه شما مردم ايران را به چشم يك مشت كودك صغير نگاه مي كنيد كه احتياج به قّيمي 

ديكتاتور دارند و هميشه بايد آمري باالي سرشان باشد...۱۳ 
يحيي دولت آبادي، در شرح رفتار تحكم آميز «كاكس»ـ  در روزگار سفارت در ايرانـ  چنين   

آورده است كه:
...دولت بريتانيا براي انجام مقصودي كه در نظر داشت وزيرمختار خود را در تهران تغيير 
داد و جاي او را به يك مأمور لشكري تندخوي سپرد. اين شخص كه كسوت نظامي خود 
را موقتًا از تن درآورده و لباس كشوري پوشيده بود، سرپرسي كاكس نام داشت و پس از 
رسيدن به تهران، درست مثل يك حاكم مقتدر نظامي كه مأمور باشد ايران را مانند يكي 
از مستعمرات انگليس اداره كند شروع به رتق و فتق امور كرد. وزيرمختار جديد، از پشت 
ميز كارش در سفارت انگليس، به تمام كارهاي كشور مداخله مي كرد و صريح و بي پروا به 
رجال ايراني مي گفت: حال كه ما با شكست دادن آلمان و روسيه، توانسته ايم استقالل شما 
را نجات دهيم، حرف زيادي را بايد موقوف كنيد و هر آنچه را كه مي گوييم بي كم و كاست 

به كار بنديد.۱۴ 
افزون بر آنچه گفته شد، ذكر اين نكته نيز، در افشاي ماهيت پليد كرزن و وجهه و نظر   
حقيقي او و دستياران مستعمره چي اش نسبت به ملت ايران (و حتي نسبت به عناصر ايراني 
خائن و عاقد قرارداد) جالب است كه لرد كرزن ـ همان كرزني كه جهت ماساندن قرارداد (در 
مجلس ضيافتي كه به افتخار نصرت الدوله ـ يكي از اركان ثالثه دولت قرارداد ـ تشكيل داده 

بود) اينچنين مزورانه دم از دوستي و صيميت ديرينه با ملت ايران مي زد كه:
... من هميشه از دوستان مخلص و پابرجاي ملت ايران بوده ام و براي مليت ايراني احترامي 
عميق قائلم. من اين كشور را به چشم سرزميني مي نگرم كه تاريخي معظم و گذشته اي 
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افسانه آميز دارد. و يكي از كشورهاي معدود جهان اسالم است كه استقالل خود را تاكنون 
حفظ كرده. و به همين دليل معتقدم كه نگاهداشتنش به همين شكل زنده و مستقل، نه 
تنها براي ما، بلكه براي تمام آسيا، مهم است. اين را بي جهت نمي گويم زيرا كشور ايران و 
مردمانش را از نزديك مي شناسم و مي دانم كه آحاد اين ملت به داشتن شخصيت انفرادي، 
روحية ممتاز ملي مشهورند و به حفظ هويت تاريخي خود عالقه مند. نيروي ناشي از اين 
خصيصه ها آنچنان قوي است كه شكست دادن و سركوب كردن چنين ملتي غيرممكن 

است...۱۵ 
آري همو كه رياكارانه، دم از «احترام عميق به ملت ايراني» مي زد، دو سال بعد كه تير قرارداد   
به سنگ خورد و مطامع دور و دراز خويش را نقش بر آب مي ديد، در دستورالعمل مفصل به 

سرپرسي لورن (وزيرمختار وقت انگليس در تهران) چنين نوشت:
... اين مردم (ايران) به هر قيمتي كه شده است بايد ياد بگيرند كه بدون ما كاري نمي توانند 
انجام دهند و راستش را بخواهي هيچ بدم نمي آيد كه سرشان به سنگ بخورد و متنبه شوند و 
قدر ما را بدانند. هر بدبختي و زياني كه نصيبشان بشود استحقاقش را دارند... هدف اصلي 
تو بايد اين باشد كه بگردي و ايرانيان فهميده، صاحب تميز و ميهن پرست[!] را پيدا كني و 

ايران را به كمك آنها براي مقابله با خطراتي كه تهديدش مي كنند، مجهز سازي.
مبادا اغفال شوي و خود را با عجله به آغوش اولين وزيري كه به سراغت آمد بيندازي. 
وزراء و رجال معلوم الحال ايران داخل آدم نيستند. اين توله سگها رسمشان اين است كه 

مي آيند و استخواني مي ربايند و مي روند! اما هيچ كدام اهميت خاصي ندارند.
پر دل باش و قوت قلبت را از دست نده. كارها به مرور زمان اصالح خواهد شد. اما در 
هر كاري كه انجام مي دهي فقط مواظب باش كه هيچ وقت سرت را در مقابل يك ايراني 
خم نكني. هرگز نگذار كسي بويي از اين حقيقت ببرد كه ما از وضع كنوني ايران آشفته و 
ناراحتيم. در قبال سياست بازيهاي رجال ايراني، حد اعالي بي اعتنايي را نشان بده و يك روز 
كه فرصت مناسبي به دستت آمد مشتي محكم به دماغ آن خائن، نصرت الدوله فيروز، بزن و 

يواش يواش نفوذ و شوكت از دست رفتة بريتانيا را دوباره به سفارت برگردان...۱۶ 
اوايل  قوام الدوله، در  ميرزا محمدخان  نياَيش:  بود كه  قرارداد، «وثوق الدوله»  ايراني  عاقد   
عصر ناصرالدين شاه، با سوء رفتار خويش، شهر َمرْو را به تاراج روسها داده و بدين جرم، در 
همان زمانها، به دستور شاه، رحيم كن كن وي را كاله كاغذي بر سر، و وارونه بر پشت خر، در 

خيابانهاي تهران گردانده بودند و شاعر وقت سرود:
                  آن قوام الدوله كاندر جنگ مرو        داد بر باد افسر و ديهيم را...۱۷ 

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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اسماعيل رائين، وي را «مأمور تشكيل لژ ماسوني در خراسان و عامل شكست جنگ مرو و   
يكي از بنيانگذاران اولية فراماسونري در ايران» خوانده است.۱۸

پدر وثوق الدوله، ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه از كساني است كه در تظاهرات غرب زدگي   
و بوالهوسي، شهره بود و رنود، در باب وي، درآورده بودند كه:
                     ساق بالساق ابراهيم       تازه ُقُرم... ابراهيم۱۹ 

از يادداشتهاي مستر شوستر آمريكايي معروف در كتاب اختناق ايران چنين برمي آيد كه   
وثوق الدوله و برادرش قوام السلطنه (وزير داخله) در كابينه صمصام السلطنه بختياري، از آن 
در  معتمدالسلطنه  پدرشان  كه  مي ورزيدند  اصرار  روسها   [۱۹۱۹] اولتيماتوم  قبول  به  جهت 
پيشكاري دارايي آذربايجان، مورد تعقيب مستر شوستر بود و از او حساب دوران تصدي اش ـ 
كه معروف بود استفاده هاي نامشروع كرده ـ مطالبه مي شد.۲۰ شوستر در كتاب مزبور مي نويسد: 
«معتمدالسلطنه، در پيشكاري آذربايجان حتي يك سانتيم پول نفرستاده بود و حال آنكه ماليات آذربايجان 

تقريبًا يك ميليون تومان در سال بود.»
برادران وثوق الدوله: قوام السلطنه (قهرمان! سي تير) و معتمدالسلطنه (ممدوح! عشقي) نيز   

خالي از سوابق و لواحق مشعشع! نيستند.
و اما خود وثوق الدوله؛ او همان كسي است كه در لحظات اعدام شيخ شهيد نوري، همراه   
با حسينقلي خان نواب دو تذكره اي! نزد مرحوم عضدالملك (نخستين نايب السلطنه احمدشاه) 
رفتند تا وي را ـ كه مريد و حتي گفته مي شد مقلد مرحوم شيخ بود ـ سرگرم و اغفال كرده و 
مانع از اقدام وي در جلوگيري از آن فاجعة بزرگ شوند.۲۱ در ماجراي اولتيماتوم ۱۹۱۱ روسها، 
از دولتمرداني بود كه به ضرب و زور، مجلس دوم راـ  كه رأي به رّد اولتيماتوم روسها داده بودـ  
بستند. در قضية كشف حجاب رضاخاني، نيز، وثوق الدوله جزء «پيش قدمها» بود. مهديقلي هدايت 
آورده است كه از سوي رضاخان «امر صادر شد كه از اول فروردين ۱۳۱۴ مردها كاله فرنگي (لگني) 
بر سر بگذارند و زنها چادر را ترك كنند. كاله اجنبي، مليت را از بين برد و برداشتن چادر، عفت را. 
پردة حجاب باقي بود. زنها لباس بلند پوشيدند و روسري را برافكندند و اين، حجاب شرعي بود. پليس 
دستور يافت روسري را از سر زنها بكشد. روسريها پاره شد و اگر ارزش داشت تصاحب، مدتي زد و 
خورد بين پليس و زنها دوام داشت. بسيار زنها را شنيدم كه از خانه بيرون نيامدند. امر شد مبرزين محل، 
مجالس ترتيب بدهند، زن و مرد محل را دعوت كنند كه اختالط عادي شود، وثوق الدوله از پيش قدمها 

بود. در كافة بلديه [= شهرداري] شب نشيني مرتب شد.»۲۲ 
مشهور بود كه وثوق الدوله، زماني گفته بود: آذربايجان، عضو شقاقلوس شده است، آن را   
بايد بريد. زماني كه عين الدوله، وثوق الدوله و قوام  السلطنه و امين الملك را در ماه صفر ۱۳۳۶ق، 
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وارد كابينة خود ساخت، مرحوم خياباني و همرزمانش در تلگراف معترضانه به عين الدوله 
چنين آوردند:

... هنوز كلمة منحوسة «آذربايجان عضو شقاقلوس شده است آن را بايد بريد» كه وثوق الدوله، 
رأس عناصر فاسدة اين كابينه در يك موقع تاريخي اين مملكت از دهان مسموم خود در 

فضاي ايران به يادگار گذاشته، در مسامع عالقه مندان آذربايجان طنين انداز است...
آذربايجان، بعد از خالصي از تضييقات طاقت فرساي چندين ساله، ديگر مقدرات خود را 
به يك سياست مبهم تسليم نمي كند. امثال وثوق الدوله، قوام السلطنه، امين الملك و اشخاص 

مشكوك الهويه را نمي تواند مسندنشين حريم آمال مليه ببيند.۲۳ 
ريشه سرسنگيني ها و تك رويهاي امثال خياباني در برابر دولت مركزي را، از جمله بايستي   
در آثار منفي اين گونه سخنان تفرقه انگيز باز جست. عارف، شاعر مشهور، در همان اوقات، 

تصنيفي با اين مقدمه گفته است كه:
              جــان، بـرخي آذربايجـان باد      اين مهــد زرتشت، مهد امان باد
              هر ناكسش كو عضو فلج گفت     عضوش فلج باد، اللش زبان باد۲۴ 

اين اتهام را، البته وثوق الدوله، خود بعدها در مجلس شورا صريحًا تكذيب كرد، اما به قول   
منشور گرگاني: وثوق الدوله «خيلي چيزهاي واضح ديگر را نيز تكذيب كرده بود كه صحت آنها بر 
همه مسّلم است.»۲۵ براي نمونه، وثوق الدوله در مجلس شوراي ملي (دورة ششم) در نطق مفصلي 
كه به اصطالح در پاسخ به اشكاالت و اعتراضات دكتر مصدق ايراد كرد، در باب رشوه اي كه 

بابت قرارداد گرفته بود گفت:
راجع به صدوسي هزار ليره، همين قدر مي توانم عرض كنم كه اگر به آقاي دكتر مصدق از اين 
بابت چيزي رسيده است به بنده هم رسيده است و اگر معلوم شود من همچو وجهي گرفته ام 
عالوه بر آنكه براي غرامت به اضعاف آن حاضرم تمام اعتراضات آقاي دكتر مصدق را بر خود 

وارد مي دانم.!۲۶ 
در حاليكه، با توجه به اسناد محرمانة سفارت انگليس راجع به قرارداد، مسئله ۱۳۱/۱۴۷   
ليره اي كه انگليسيها به وثوق الدوله و دو ركن ديگر دولت قرارداد (صارم الدوله و نصرت الدوله) 
تاريخ  از مسلمات  بازپس گرفتند،  نموده و  در زمان رضاخان رسمًا مطالبه  بعداً  پرداخته و 
است.۲۷ الِف پرداخت غرامت به «اضعاف» آن (در صورت اثبات اين اتهام) نيز، ادعاي گزافي بود 

كه همچون دروغهاي ديگر، هرگز صورت وقوع نيافت.
چنين كسي، به قول لرد كرزن (در تلگراف ۲۳ ژوئن ۱۹۲۰ به نورمن، وزيرمختار وقت انگليس   
در تهران) «بهترين نخست وزيري» بود كه مي توانست مجري و «حافظ» قرارداد ايران و انگليس 
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باشد.۲۸ مع االسف، وثوق الدوله، براي انجام اين خيانت، خطاهاي مهم ديگري نيز همچون اعمال 
نفوذ در انتخابات مجلس چهارم (جهت تشكيل يك مجلس فرمايشي طرفدار قرارداد) مرتكب 
شد كه خود نقشي مهم در انحطاط اخالق سياسي كشورمان داشت و پايه بسياري از انحرافات 

بعدي گرديد. مرحوم عشقي در «روزنامه قرن بيستم»، ديماه ۱۳۰۱ش، مي نويسد:
اغلب متفكرين، بزرگترين گناه تاريخي «وثوق الدوله» را در دورة زمامداري، همانا عقد قرارداد 
ايران و انگليس مي دانند. اين گوينده، برخالف بزرگ ترين گناه وثوق الدوله را در الغاي تقوي و 
محو ايمان سياسي اذهان افراد جمعيتهاي سياسي مي شمارم. به عبارت ساده بگويم، وثوق الدوله 
اغلب افراد احزاب سياسي را «دله» كرد. وثوق الدوله نشان داد كه با عقيده سياسي مي شود 

كاسبي كرد.
اين جملة «هر كس پول داد بايد براي او كار كرد» كه امروز از اغلب افراد دسته هاي سياسي 
خيانت آموزي  دبستان  در  كه  است  سياسي  اخالق  فساد  الفباي  نخستين  مي شود،  شنيده 

وثوق الدوله تدريس گرديد...۲۹ 
جالب آن است كه وثوق الدوله ـ گذشته از رشوه كالني كه از بريتانيا گرفت ـ و البته در   
قياس با «بزرگي» خيانت او، بسيار حقير و ناچيز بودـ  نشان و حمايل مهم «باث» و لقب «سر» 
نيز از انگليسيان مي خواست! در اسناد محرمانة وزارت خارجة بريتانيا راجع به قرارداد ۱۹۱۹ 
به نامه اي از لرد كرزن برمي خوريم كه خاطرنشان مي سازد: نصرت الدوله (وزير خارجة دولت 
وثوق الدوله) در نامه اي به مستر آليفنت (رئيس بخش خاورميانه در وزارت خارجة انگليس) 
«اظهار اميدواري كرده است كه به پاس قدرداني از زحمات فوق العادة نخست وزير ايران در تنظيم 
و امضاء قرارداد ايران و انگليس، به جاست كه نشاني از طرف دولت بريتانيا به معظم له داده شود. 
از آنجا كه خدمات وثوق الدوله در اين باره كامًال محرز است، به شهريار متبوعمان (جرج پنجم) 

پيشنهاد كرده ام كه نشان و حمايل باث (G.C.B) به ايشان اعطا گردد.»۳۰ 
عقد قرارداد با انگليس (آن هم به طور فضولي و در غياب مجلس شورا) و سپس نيز اعمال   
نفوذ در جريان انتخابات (جهت تحميل مجلسي كه با يك قيام و قعود، طناب قرارداد را بر 

گردن استقالل ايران افكند) به راستي خيانتي بزرگ و نابخشودني است.
هدف از قرارداد، به اعتقاد عموم مطلعان، سلطة انحصاري استعمار انگليس بر شئون سياسي   
ـ اقتصادي و نظامي (و نيز فرهنگي) اين ديار بود. برخي از نويسندگان، به حق، قرارداد ۱۹۱۹ 
را حلقة واسطي بين قرارداد ۱۹۰۷ (تجزية ايران به مناطق نفوذ روس و انگليس) و استقرار 
رژيم ديكتاتوري رضاخاني دانسته اند كه غرض استعمار، از اقدام به اين هر سه، آن بود كه 

«باالنحصار، نفت كشور ما را تصاحب نمايد.»۳۱ 
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شهيد مدرس، از پيشوايان مبارزه با قرارداد، دليل اصلي مخالفت خويش با عهدنامة مزبور   
را، در جلسة دهم آبان ۱۳۰۳ شمسي مجلس شوراي ملي، اينچنين بيان داشته است:

ــور باطني قرارداد را  ــور و مطالعه مي كرد و روح و منظ ــر كســي در كنه اين قضيه غ ... اگ
مي شكافت، دو چيز را آنًا مي فهميد و استنباط مي كرد و آن اين بود كه اين قرارداد مي خواهد 
ــتمان بگيرد؛ چون اگر بنا باشد ايران مستقل بماند همه  ــتقالل مالي و نظامي مان را از دس اس
چيزش بايد دســت ايراني باشد: حالش، مالش، حيثيتش، چه اش، چه اش، همه چيزش بايد 
متعلق به ايران باشد. اما اين قرارداد، يك دولت خارجي را در دو چيز مهم مملكت ما شريك 

مي كرد: در پولش و در قوة نظامي اش؛ و اين دليل عمدة مخالفت من بود.۳۲ 
به عنوان شاهدي بر نظر استعماري بانيان قرارداد، بد نيست بدانيم كه در آيين نامة ارتقاء   
افسران ارتش، اين ماده را گنجانده بودند كه جز در موارد بسيار استثنايي، رتبه افسران ارشد 
انتحار  به  (ماده اي كه  باالتر نخواهد رفت!  از درجة سرواني (و حداكثر، سرگردي)  ايراني، 

معترضانة سرهنگ فضل اهللا خان آق اِْولي انجاميد.)
قرارداد (سياسي ـ نظامي) ۱۹۱۹ ضمنًا يك ضميمة مالي نيز مشهور به «قرارداد وام» داشت   
كه بر اساس مادة اول آن «حكومت انگلستان» متعهد مي شود «مبلغ دو ميليون ليره استرلينگ 
به عنوان وام [با بهرة ساليانه هفت درصد] به دولت ايران» بپردازد. تا «صرف اصالحات منظور 
در قرارداد اصلي [سياسي ـ نظامي] گردد.» (مبلغ مزبور، به حساب پول آن روز ايران، شش 

ميليون تومان مي شد.)
بر طبق همان ماده، وام مزبور، در اقساط و تاريخهاي معيني كه جزئيات آن را خود حكومت   
ايران پس از مشاوره با مستشار دارايي انگليس تعيين مي كرد، پرداخت مي گرديد. پيشنهاد نحوة 
دريافت اين وام و محل مصرف آن به دولت ايران، توسط مستشار مزبور انجام مي گرفت. محل 
تأديه اين وام، «كلية درآمدها و عوايد گمركي كشور» بود و در صورتي كه درآمدهاي مذكور 
براي بازپرداخت اقساط وام كافي نبود، حكومت ايران بايستي كمبود آن را از محل درآمدهاي 

ديگر كشور تأمين مي كرد.۳۳ 
افزون بر اين، در ماده ۴ قرارداد وام آمده بود كه: «حكومت ايران حق دارد وام كنوني را،   
هر وقت كه مايل شد، از محل وامهاي ديگر كه بعداً ممكن است از بريتانياي كبير دريافت كند 
بپردازد.» وجود اين گونه تعابير و جمالت در قرارداد، در چشم وطنخواهان، دورنمايي از يك 
دور و تسلسل سياه و باطل را تصوير مي كرد كه در فرجام آن، ايران اسالمي همچون مصر، 

دست و پا بسته در گرداب سلطة استعمار غرق مي شد.
ظاهر قضيه آن بود كه اين همه پول، قرار بود خرج اصالحات كشوري و لشكري گردد. اما   
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جالب است بدانيم كه از محل اعتبار اين وام، حدود ۱۳۱ هزار ليره به اركان ثالثة كابينه قرارداد 
(وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله) پرداخت گشت. صارم الدوله (وزير دارايي كابينه و از 
امضاكنندگان قرارداد) در ۹ اوت با دادن رسيدي، رسمًا تصديق كرد كه: «حكومت ايران اين 

مبلغ را به عنوان قسط اول وام دو ميليون ليره، قبول و دريافت آن را اعالم مي دارد.»۳۴ 
اين مورد البد يكي از موارد «اصالحات منظور در قرارداد» بود كه البته پرداخت آن، بيشترين   
ضرورت و فوريت را نيز داشت! كاكس به كرزن مي نويسد: «در قضيه مطالبة پول»، وزير ماليه 
و خارجة كابينه قرارداد (صارم الدوله و نصرت الدوله) با اصرار و «پافشاري» خويش «حقيقتًا 

جانم را به لب آوردند.»۳۵ 

۴. قيام ملت و داغ و درفش وثوق الدوله
انجام اين خيانت بزرگ، اما، در خطة مردخيز ايرانـ  كه فرهنگ عاشورا، آحاد مردمش را از   
قبول ظلم باز مي داردـ  به سادگي امكان پذير نبود و لذا از همان آغاز امر، ضرورت به كارگيري 
انواع تهديد و تطميع احساس مي گشت. از همين رو وثوق الدوله به اتكاي زر و زور انگليس 
ـ كه در آن وقت، «حتي در خانة استالين (گرجستان) بيرق زده بود»۳۶ ـ دست به داغ و درفش 

برد و به حبس و زجر و قتل و تبعيد مخالفان پرداخت.
مرحوم ميرزا كوچك خان ـ پيشواي نهضت ضداستعماري جنگل ـ در پاسخ به نامة رئيس   

آترياد وقت تهران مي نويسد:
امروز وثوق الدوله در ايران گرد و خاك مي كند و براي بردن كشور زير يوغ استعمار انگليس، به 
محو وطن پرستان همت گماشته است. يك  عده برادرانمان را به جنگ ما روانه كرده به طوري 
كه مي بينيد براي پرهيز از برادركشي، دفاع را به تجاوز ترجيح داده ايم و جز عقب نشيني اقدامي 
نمي كنيم. در حاليكه وثوق الدوله و كارگردانانش از اعمال هيچ قسم آزار و شكنجه حتي اعدام 
دربارة احرار دريغ ندارند و ارتكاب هر نوع جنايت را مجاز مي شمارند. چرا كه جنگل، نقطة 
اتكاء آزادمردان و بزرگترين سد پيشرفت مقاصد وطن فروشان است. به اين جهت است كه دو 

اسبه به ما مي تازند تا هر چه زودتر ما را از بين ببرند.۳۷ 
شرح قيام مردم ايران به رهبري علما (به ويژه شهيد آيت اهللا مدرس) و همياري برخي   
از رجال سياسي بر ضد قرارداد ۱۹۱۹، كه از اوراق زرين تاريخ ايران است، فرصتي ديگر 
مي طلبد. وثوق الدوله، براي سركوبي قيام، از جمله دست به تبعيد چند تن از رجال سرشناس 
پايتخت به كاشان زد كه يكي از آنان ميرزا حسن خان محتشم السلطنه، دوست و ميزبان اديب 
پيشاوري در تهران بود. بر پاية اسناد تاريخي موجود، ميزبان اديب، با اين تبعيد ضمنًا انتقام 
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سر و سّري را پس مي داد كه در دوران جنگ جهاني اول و در مقام وزير خارجة دولت حسن 
مستوفي الممالك، با آلمانها بر ضد متفقين نشان داده و تا آستانة عقد قراردادي جامع و محرمانه 

با «پرنس رويس» (سفير وقت آلمان در تهران) نيز پيش رفته بود.۳۸ 
عالوه بر اين تبعيد، بساط تجمع مخالفان نيز در مسجد جامع شيخ عبدالحسين تهران در   
هم ريخته شد و طي اعالميه شديداللحني «به همة روحانيون مخالف» شديداً اخطار گشت 
«كه اگر بيش از اين در امر سياست مداخله كنند به آنها نيز همان خواهد رسيد كه به ديگران 
رسيده است.»۳۹ لبة تيز تهديد، متوجه كساني چون شهيد مدرس، شهيد حاج آقا جمال الدين نجفي 
اصفهاني و مرحوم امام جمعه خويي بود كه رهبري مردم تهران در ستيز با قرارداد را برعهده 

داشتند.

۵. پرخاش اديب به وثوق الدوله
اين فجايع نو به نو، براي اديب پيشاوري ـ كه همواره تجربة تلخ هند را مدنظر داشت   
ـ هرگز تحمل ناپذير نبود و ترس از داغ و درفش وثوق الدوله يا برق سكه هاي زر او نيز، 
نمي توانست نفس آن ديرآشناي عرصة پيكار با استعمار را در سينه محبوس سازد. به قول 
عبدالرسولي: «حب وطن و عشق به استقالل مملكت، مذهب و سيرت او بود. هيچ گناهي را بزرگتر 

از خيانت به وطن و تمايل به اجانب نمي دانست.»۴۰ 
فاجعه، به راستي، بزرگتر از آن بود كه حكيم پيشاور، فرياد خشم آگين خويش را نسبت به   
عامالن آن، فروخوردن تواند. اندوه محو استقالل ايران به دست كساني كه در ازاء مشتي زر، 
مام كهنسال ميهن را هم آغوش ديو استعمار مي خواستند، از گنجاي صبر و طاقت اديب افزون 

بود. آزاده اي چون او، بندگي اسالم در جنگ صليب را هرگز برنمي تافت:
به زندان درون، چون كنــم زندگي؟!
در اين ورطه، كشــتي بســي رانده ام
ببينــم عيــان، انــدر آن پـرده، ريو
ســليمــانيم علــم  بيــامــوخت 
كه تا از چـه چـوگان، زند گوي ريو
بيش زانـدازه  آيد  غيــرت  مــرا 
كجــا زشت و ننگين كنــم نام را؟
خــالف آورد انـدر ايـن گفتگو...۴۲
كه چون آيد اين خاك اندر خروش؟...

مــن آزاده ام، چــون كنم بندگي؟!
من افسـون ديوان، بســي خوانده ام
به هر پرده اندر، كــه زد زخمه ديو
مســلمــانيـم ذوق  فـــراســات 
كــه داغ زبــان غلـط گــوي ديـو
منــم پــور ايران و، بر مام خويش
را مـام  اين  نفروشــم  بيگانه،  بــه 
 به آتـش بســوزم تنــي را كه او
دار گـوش فــرا  ايــران  آواي  بـر 
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تصوير اديب پيشاوري، به قلم شادروان ميرمصّور
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بـرد و  كـرد  گنبــدي۴۳  مـرا،  ُگالِن 
كنـم ژالـه۴۴  ديــده،  در  زخـونابه، 
مرا اين َكَنب۴۵ در به گردن زچيسـت؟
نيـــاورد دم؟ بـر  چگــونه تــوان 
هميـدون بخفــت و منـال و مـزار!۴۶ 

مپـوي طبعـان  هيـز  رهِ  مـردي،  تـو 
پرســتيز دل  نرم گـويـان  ايـن  بــر 
تـو را، گـاه شّكــر، گهــي شيــر گشت
بـه تزويــر، اين ديـو كــافر، به تـو
تنـت، بســتة حلـقــة دام كــرد...۴۷ 

بـه بـاغ انــدرم، دزد زد دســتبرد
چـو خواهــم كزيـن دزد نالـه كنم
زنالـه، مـرا منع كـردن، زچيسـت؟
ز ُكنجـاي صـبرم، فـزون اسـت غم
تـو گويي مــرا: عـور، بر نيـش خار

سـخن، چون زنان، نرم و نازك مگوي
تيز ُبّرنده،  المـاس  چـو  كن،  زبـان 
گشـت چير  اهرمـن،  اين  زنرميـت، 
بياميخـت چـون شـير و شـّكر به تو
بـه نرمـي ز تـو، توسـني رام كـرد

و اينچنين بود كه اديب، در مجلسي، عاقد ايراني قرارداد ـ وثوق الدوله ـ را آشكارا عامل   
بيگانه، و از قماش اجنبي پرستان شمرد كه سرزمين وسيع هند را به تاراج بيگانه دادند!

مهدي بامداد گويد: «شادروان اديب پيشاوري مردي بود وارسته... تند و بسيار صريح اللهجه.»   
آنگاه به مناسبت آورده است كه:

يكي از روزها، در جايي، با وثوق الدوله مشغول به صحبت بود. وثوق الدوله به وي مي گويد 
كه هندوستان، با آن جمعيت زياد، چطور شد كه يك مشت انگليسي آمدند و تمام آنجا را 
گرفته و براي خود تصاحب نمودند. (اين صحبت در ايام بستن قرارداد كذايي ۱۹۱۹ بوده 

است).۴۸ 
اديب به وثوق الدوله مي گويد: «در آنجا هم امثال شما زياد بودند و انگليسيها، به توسط آنان 
تمام هندوستان را به تدريج اشغال نمودند. وثوق الدوله پس از شنيدن كالم اديب، سكوت 

اختيار كرده و ديگر چيزي در اين باره نمي گويد:۴۹ 
يعني در حقيقت: «َفُبِهَت اّلذي َكَفر»!  

اين سخن اقبال آشتياني در شرح اوصاف مشترك اديب پيشاوري و مرحوم كمال الملك   
غفاري مي تواند معطوف به همين گونه حوادث باشد؛ آنجا كه مي گويد:

مرحــوم اديب و مرحوم كمال كه از افتخــارات بزرگ قرن اخير ايران اند... در بي اعتنايي به 
ــع و بي پروايي در بيان حقيقت  ــي به مال و منال و عزت نفس و مناعت طب ــا و بي توجه دني
و صراحت ضمير، هيچ يك از ديگري پايي كم نداشــت. نســبت به اصحاب جاه و مال، اگر 
از حد ادب و تواضع خارج مي شدند، بسيار به  تندي و خشونت رفتار مي كردند و در اين 
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راه از همه چيز مي گذشتند و از هيچ چيز و هيچ كس پروا نداشتند.۵۰ 
ناگفته نماند كه وثوق الدوله، خود در شعر و سخنوري، دستي توانا داشت و با فضل و ادب   
ــت و مرثية شيوايش نيز در سوك اديب پيشاوري،  ــعار وي در دست اس بيگانه نبود. ديوان اش

خود گواه اين توانمندي است. 
از حق نگذريم، وثوق الدوله يكپارچه شور و استعداد بود، اما فسوسا كه بر «مادة» آن همه   
استعداد، «صورت» ُهرُهري مسلكي و اجنبي پرستي خورده بود! آخر، استعمار، همچنان كه 
دشمنان و قربانيان خويش را از ميان بهترينها گلچين مي كند و در ترور اشخاص و شخصيتها 
بسيار خوش مي درخشد، در انتخاب ايادي، سراغ پخمه ها نمي رود. (حتي، چنانكه برخي از 
مطلعان نيز تصريح كرده اند، استعمار، براي پيشبرد مطامع خويش در ممالك بيگانه، نخست 
به سراغ وجيه المله هاي وطنخواه مي رود تا بلكه اگر شد به دست اينگونه كسان، كار خود 
را پيش برد و تنها، زماني دست به دامان بي وجهگان سياسي مي گردد كه از گروه پيشين، 
كسي تمكين نكند و يا به كار نيايد. اين نكته، دست كم در باب سياست انگليس در ايران، 

مسلم است.)
راستي را، نكند كه اديب، از اين گونه نكته پرانيها، نثار برخي ديگر از دولتمردان وقت نيز   
ـ كه گاه به بهانه تعليم و تفنن ادبي، به محضرش تشرف مي جستند ـ كرده باشد؟! همانها كه 
بعضًا در تشييع جنازه و مجالس يادبودش خودي نماياندند و در عين آنكه از فقدان اديبـ  چه 
بسا صادقانهـ  سخت اندوهگين مي نمودند، فرسنگها از مواضع اسالميـ  ملي و ضداستعماري 

وي، به دور مي بودند.
نكته جالبي كه تذكر به آن را، در اين مجال، ضروري مي بينيم، اين است كه اديب، تلخ ترين و   
سوزناك ترين اشعار سياسي خويش راـ  كه حاكي از اندوه عميق او از تشديد سلطة استعمار بر 
ممالك اسالمي است ـ در اواخر جنگ جهاني اول سروده است؛ دوراني كه با ورود نيروهاي 
تازه نفس آمريكا به عرصة جنگ با متحدين، جناح متفقين شديدًا تقويت شده و ارتش خسته 
و نزار آلمان و اتريش در اروپاي مركزي و قشون فروپاشيدة تركان عثماني در مصر و شامات و 
عراق و حجاز و قفقاز و سواحل مديترانه به سختي در هم شكسته بود، دوراني كه سه امپراتوري 
بزرگ و كهنسال (آلمان، اتريش ـ هنگري و عثماني) در جناح متحدين رو به اضمحالل رفته 
بودند، كنفرانس صلح پاريس جهت تقسيم جهان ميان فاتحين جنگ و اعطاي سهم پسري در 
خاورميانة اسالمي به استعمار انگليس تشكيل شده بود و مقدمات تشكيل دولت صهيونيسم 
در فلسطين اشغالي (به عنوان «كابين» ازدواج آمريكا و انگليس در اواخر جنگ جهاني اول 
و شرطي از شرايط ورود آمريكاي صهيون زده به جبهه جنگ با متحدين) با صدور اعالمية 



۸۲۸۳

بالفور از سوي وزارت خارجة انگليس انجام يافته بود. 
دوراني كه جنگ رسمي و تمام عيار ارتش پيروز و سرمست انگليس با مردم بپاخاستة عراق   
(خاصه شيعيان آن سامان) جهت تحميل سيادت و قيمومت رسمي بريتانيا بر عتبات عاليات 

آغاز گشته و دجله و فرات در سوك رزمندگان شهيد آن ديار، خون مي گريست. 
مزيد بر مصائب جانكاه فوق، در ايران اسالمي نيز، انگليسيها در خأل تجزية امپراتوري عثماني   
و نابودي روس تزاري، ميداني بي رقيب و كر و فري تمام يافته بودند و از طريق عقد قرارداد 
۱۹۱۹ (دائر بر تعهد حفظ استقالل ايران از طريق سلطة مستشاران انگليسي بر شئون گوناگون 
سياسيـ  اقتصاديـ  نظامي و فرهنگي اين ديار!) با تالشي وسيع و همه جانبه، بر آن شده بودند 

كه به تمامي آمال استعماري ديرين خويش در اين سرزمين، جامة عمل بپوشانند.۵۱ 
پيتر هارديـ  مورخ و تحليلگر انگليسي معاصرـ  در كتاب «مسلمانان هند بريتانيا» مي نويسد:  

 در اكتبر ۱۹۱۸، تركيه به طور كامل از لشكريان آلباني شكست خورد و تقاضاي متاركه جنگ 
كرد. قسطنطنيه به اشغال قواي متفقين درآمد. پيمان ِسْور كه در اوت ۱۹۲۰ به امضا رسيد تركيه 
را از كلية حقوقش در قبرس، مصر و سودان محروم ساخت و نواحي عرب امپراطوريش را به 
قيمومت بريتانيا و فرانسه درآورد، بعضي از جزاير اژه را به ايتاليا واگذار كرد و اداره ازمير را 
براي پنج سال به ايتاليا سپرد. ايتاليا در آناتولي جنوبي و اداليا، و فرانسه در سيسيليا و كردستان 
جنوبي امتيازهايي گسترده يافتند. هر چند كه قسطنطنيه، سواحل درياي مرمره، شبه جزيرة 
گاليپولي و قسمت داخلي آناتولي در دست سلطان [عثماني] باقي ماند [اما] او عمًال به صورت 

عروسكي در دست بريتانيا درآمد.
مكه و مدينه تحت كنترل طغيانگري عرب كه مخالف عثماني و متحد بريتانيا بود، يعني شريف 

حسين، درآمد.
وقتي كه، در ماه مه ۱۹۱۹، سپاهيان يوناني در ازمير قدم به خشكي گذاشتند و به سوي نواحي 
داخلي آناتولي پيشروي كردند، چنين به نظر مي رسيد كه امپراطوري [مسيحي] بيزانس، بار 
ديگر در خاك تركيه و در مناطقي كه بي چون و چرا ترك نشين بود جان مي گيرد. با تصور 
بيعت ناگهاني لويد جورج (۱۹۴۵ـ  ۱۸۶۳) با مخالفان مذهبي ولش Welsh خود كه اظهارات 
«مبارزه جويانة مذهبي» را در پي آورد، دنياي مسلمان حق داشت معتقد باشد به اينكه در لحظة 
پيروزي اش و در بحبوحة انقالب روسيه، غرب مسيحي تصميم گرفت تا شكستهاي خود در 

جنگهاي صليبي قرون وسطي را جبران كند.۵۲ 
باري، در چنين اوضاع و احوالي كه از يك سو امپراتوري آلمان (= ماية اميد شرقيان، در چيدن و   
كشيدن ناخن «متفقين») متالشي شده بود و از ديگر سوي پرچم استعمار انگليس (به عنوان فاتح 

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري



۸۴۸۵

جنگ جهاني) از قدس و عراق گرفته تا هند و قفقاز در اهتزاز قرار داشت و افزون بر اين همه، در 
داخل «ايران اسالمي شيعه» نيز، جمعي معدود اما مسلط، در دولت و دربار، همچون وثوق الدوله 
نخست وزير، به نغمه و آهنگ هوش ُرباي لردان انگليسي، مفتون و رقصان گشته و دست اندركار 
فروش ايران به بهايي ناچيز بودند (قرارداد ۱۹۱۹) اديب ـ كه «تهران» را نيز، در معرض خطر 
سرنوشت اسفبار «دهلي» مي ديدـ  گدازه هاي سوزان خشم و اندوه خويش را، با سرودن اشعاري 
آتشين (بر ضد استعمار بريتانيا و ستون پنجم وي در شرق و ايران) بيرون ريخت؛ به گونه اي 
كه توان گفت غالب قصايدي كه آن حكيم فرزانه، در قدح و ذّم ستون پنجم استعمار در ممالك 
اسالمي (به ويژه ايران) سروده، مربوط به همين دوران بوده و با توجه به قرائن صدر و ذيل، گوشه 

و كنايات آن متوجه بانيان و عامالن قرارداد ۱۹۱۹ است.

۶. اشعار اديب در قدح قرارداد ۱۹۱۹ و عامالن داخلي و خارجي آن
اديب دربارة قرارداد ۱۹۱۹، هم در «ديوان» خود سخن گفته و هم در قيصرنامه داد سخن   

داده است. هر دو جانبه نيز، با تفصيل به مسئله پرداخته است.
ذيًال توجه شما را به گزيده اي از اشعار وي در قيصرنامه (ص ۴۳۶ به بعد) در تحذير از    
مكر و عشوة انگليسيها و تنقيد از قرارداد (و پرده هاي بعدي شيطنت استعمار در ايران) جلب 

مي كنيم.
اديب، در سالهاي آخر عمر، خاصه در سالهاي پس از جنگ جهاني اول، شاهد ستم و بيداد   
ــوي استعمارگران و ايادي داخلي آنان بر «شرق اسالمي» و «ايران شيعه»  مضاعفي بود كه از س
ــيعه را هر زمان لطمه و صدمه اي تازه مي زد. با مشاهدة اين وضع،  ــالم و ش مي رفت و عالم اس
ــك و  ــبهاي متوالي را، تا به صبح، به آه و اندوه و اش ــت و ش اديب، لحظه اي قرار و آرام نداش

سرشك مي گذراند.
يكي از اين گونه شبهاـ  كه سوز تب تيز، مزيد بر التهاب درون گشته بودـ  زماني كه سپيده   
از افق دميده، روز طالع شده و اديب چهره از شوخ شب فرومي شويد، كتاب شريف الهي را در 

دست گرفته، لب مترنم به تسبيح و تقديس حق، و دل پر خون از كار زمانه، تفألي مي زند.
ــايد، چشمش به آيات احسن القصصـ  سورة يوسفـ  روشن مي شود.  كتاب را كه مي گش  
قضا را، حال و روز مام «ايران» نيز ـ از جور بيگانه و خيانت فرزندان ـ شباهتي تام به حال زار 
ــت كه نزديكانش، از سر حسد آن سان به وي ستم كردند. وي را به مكر و حيله،  ــف داش يوس
ــخت اندك، به  ــپس به بهايي س ــاندند و س از آغوش گرم پدر ربوده و در بن چاه تيره اش نش

بيگانگان فروختند!



۸۴۸۵

چشــم پيــماِي  يلــداْي  درازاي 
دوزانــوي من گشــت باليـن من...
چــو يـاد آمديـش از عـراق عرب...

به يـاد آمـدم هـم ز سـلطان صالح۵۴ 
كــه ديـو از اروپـا بيامــد بــرون...
مـرا ديده چـون نال۵۵ مصـري شدي...
زمظلــومـي هنـد و جــور فرنــگ...
زبــون گشــته مــر اَنـُدهِ چيــره را
بـه دل، مر مــرا، زيـن سـپهر كبـود...
بـه منقــارش انـدر، گرفــت ارغنون
چـكاوك، ســـرود شـكــر بــار زد
زبـام كــديــور۵۸، خـروس ســحـر
فلـك آيــ ↨ النــور بــرزخ نوشــت
فروهشــته گيســوي زنگــي بـريــد
ُسـُته گشـت شــب، از شبيخون روز...
يكــي زرفشـان مــرغ سـيمرغ وار...
بـه تقـديـس يــزدان گشـانيـده لب
نهــادم حمـايل بـه پيـش انــدرون
گرفــتم زمصحــف۵۹، پرنديــن زره۶۰ 
گشـادم، چـو دادم بــر او بوسـه چند
نخســتين، در آغـــاز نـامـه ْي الـه
بخواندم چـو ُمقــري۶۱، الـْف الْم ري
زيوسـف كـه شـد شـاه و صاحبقـران
زيوسـف كـه مصـر اندرون شـد عزيز

زكنعان، به مصـر انـدرون، چون فتاد؟۶۲ 

فــروخفت امشـب گهــرزاي چشم
بيــن من زدفتر، جهــان  غمي شد 
زدل، سـوي مغــزم، بجســتي لهب
ز جنـگ چليپــا۵۳، به شـام و صبـاح
شـدند آن عزيــزان به خـاك اندرون
چـون از كار مصـرم، به يـاد آمـدي
دو ديـده بـه كردار جمنـاي و گنگ۵۶
هميـدون، ســپردم شـب تيــره را
همي كاســت جـان و، همي غـم فزود
كـه ناگه چـكاوك ز دشـت انـدرون
چـو خنياگـران۵۷، زخمـه بر تـار زد
خروشـيد، بـر هــم زنـان بـال و پـر
سـپيده، بـه كـافـور عنبــر سرشـت
سـپيده، تـو گفتي كــه خنجـر كشيد
بـه دنبـال شـب تاخــت گيتي فــروز
پــر و بــال گسـترد بـر كوهســار
بشســتم رخ و ديـده از شـوخ شـب
زكـار زمانـه، جگــر پــر زخــون
زبنـــد حـمــايـل گشــادم گــره
بنــد زرينــه  پـرندينــه،  پـوش  ز 
زابليــس بــردم بــه يـزدان پنــاه
چــون زآن كاخ رحمت، گشـادم دري
همــان خوشـترين داســتان از ُقران
چنـان خـوانـدم انـدر كتــاب عزيز
بگوَيمـْت كايـن پــوِر فــرخ نــژاد

ــه، صدمه ها ديدند  ــف(ع) ـ كه هر دو، از جور خويش و بيگان ــابه حال ايران و يوس تش  
ــي نبّينا و آله و  ــف (عل ــتان حضرت يوس ــرح منظوم داس ــب را بر آن مي دارد كه به ش ـ ادي
عليه السالم) پردازد و در خالل آن، جاي جاي، گريز به توطئه ها و دسائس استعمار نسبت به 
ايران زند و سازش برخي از فرزندان ناسپاس ميهن اسالمي با دشمن (در تمهيد مقدمات اسارت 
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هموطنان) را، به باد پرخاش و اعتراض گيرد.
پس از شرح داستان يوسف (كه تقدير الهي به برتري و سيادت وي بر برادران تعلق گرفت   
اما آنان بر مقام او شك بردند و به مكر و حيله وي را از پدر جدا كرده و به اسم گشت و 
گذار، به صحرا بردند و دور از چشم پدر، به آزار و شكنجة وي پرداخته و در چاه سياهش 
درانداختند) نگاهي سريع به حوادث تاريخ ايران از عزل محمدعلي شاه و اشغال بخشهايي از 
كشور توسط روسها تا... انقراض سلسله تزاري و سلطة بالمنازع انگليس و استقرار نيروهاي 
نظامي آن كشور در خراسان و گيالن و قزوين و پي ريزي مقدمات قرارداد ۱۹۱۹ افكنده و 

خطاب به ايران مي گويد:
گـمانـم، همــان يوسـف فّرخــي
چـو گـرگان زده بـر تـو، ميشـان تو
تـو را گشـته ايـدون۶۳، فروشـندگـان
شـدي بيـوه، همچون فرنگيـس۶۴، تـو
همـه، هـر چه بـودت، به تـاراج داد
لگدكـوِب بي بـاك روسـيت كــرد
به مكــر دگــر، برگشـاد او زبـان
كـه مـر ديـو را، يـاور و يـار بـود
پـي خويشـتن، گــْرم بـازار كــرد
سياسـت همـي رانـد اين پرفسـون
بـه بـال و پـر او، پريـدن گـرفـت
زر و سـيم، در خـانـه انبـار كــرد
چـراگاهشـان شـد رمـه بـر رمـه۶۶
بــه چــاهـت بيفكنــد، بهــر درم
بـه نامــردي اش كــرد از خـانـه دور
كـه تا، بهـر دشـمن، كند ملـك رام
ولــي در حسـاب شـما درج شـد!
كـه بگرفـت دشـمن بـدو كــام را
كز ايـن زر، كـه شـد بر شـمار باِر دوش
ـَذرفـته دينـّي و رشــوه خــوري نَپ
چنيــن بـود در پـرده تعليــم وي

تـو اي خـاك ايـران، بديـن گلرخي
بـه تـو بـر، برآشـفته خويشـان تـو
نوشــندگـان شــيـر  تـو  زپسـتان 
تـو ابليـس،  تلبيـس  به  نخســتين، 
ايـن ديـو آتـش نـژاد باره،  دگــر 
بـه اوبـاش مـردم، عروسـيت كــرد
چـو ايـن فتنـه بنشـست انـدر زمان
تــرا، ناخلـف بّچــه بسـيار بــود
چـو ايــن ناخلف بّچـه، بـر كـار كرد
بـه كـام دل او، بــر ُملـك انـدرون
همه هــر چه گفت او، شــنيدن گرفت
چـو ِهميـان۶۵ زر، زو گـرانبـار كــرد
خـراسـان و قزويـن و ديلـم، همـه
بسـنده نكـرده بـر ايـن كـار هــم
كجـا بـود مــردانـه مــرد غيــور
زدشـمن، درم كــرد يـك چنـد وام
درم، از پـي كـام او، خــرج شــد
كــه ايــران بپــردازد ايـن وام را
چنيــن بـود تدبيــر ايـن ديْو هـوش
بـه هـــر َاْزَور مـرد عـشوه خــري
دهــد، تـا كنـد ملـك تســليم وي
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كه مسـجد كنم زين سپـس مـن كنشت
بديـن نقـد، نِـه بهــر مــن داْم تـو
زنـم چنبــري افغـان و هـندو  بـر 
شـناور بـه دريــاي خـون آورنـد...۶۷

چنيـن كـرد انديشـه ايـن بدسـرشت
زمــن گيــر ايـن نقـد را وام تـو
لشـگري كنـم  تـو  از  تـو،  زّر  بـه 
گــر از چنبـرم سـر بـرون آورنــد

قضا را، كارواني از نزديكي چاهي كه يوسف(ع) در ُبن آن زنداني بود، گذر مي كند. يكي   
از كاروانيان، دلوي را در چاه مي افكند كه آب برگيرد. اما جاي آب، خورشيدي از افق چاه 

بيرون مي زند...
ــتعمار  ــلطة اس ــتان، اديب را به ياد ايران، و گرفتاري او در چاه س تذكار اين بخش از داس  
مي افكند و دست به دعا برمي دارد كه خداوند، يوسف وطن را نيز از چاه سيطرة بريتانيا نجات 

بخشد:
برآمـد به عـون تـوـ  يـا رب!ـ  بـرون
بـرآر! را  ايرانيــان  ايــران و  مــر 
به زهر آگنش خون، كز اين خون َمَزد۶۹
زگيتـي بـران، ايــن سـتمكـاره را!...

چنـان چـونكـه يوسف، زَچـه اندرون
بدانسـان، خدايـا!، تـو زين چـاه تار
زمستسـقئي۶۸ كـو همـه خــون خورد
رهـايي ده ايـن قــوم بيچــاره را!

تـو مـال كسان، خـون ايشـان شـناس
بريطانيــا، پر زغوك۷۰اسـت و خـوك
بسـنده كن اكنـون كـه بخـش تو بود
من ايـدون شنيـدم كه خرچنگ و چغز۷۲
چـرا كـرده اي آن خورشـها يلــه؟
آزاردن مـردم  از  كــن  بـس  بيـا 
همـه خاسـته ي۷۳ هــند تـاراج شد
چـو نيرنگـتان از پدر مـرده ري۷۴ است
ايـن از  مكيـده  آنـي،  از  چكيــده 
از ايـن َاْكَدِش۷۶ َبدَرگ از هـر دو سـوي
از ايـن اكـدش بـدرگ، انـدر زمـان
كـه با مـكر او، مـكر شـيطان كـم است
اوسـت دبسـتان  طفـل  َعزازيـل۷۷، 

زمـال كسـان، بـاش انـدر هــراس
تو بجهيـده هر سـوي همچـون چغوك۷۱
نبـايـد تـو را مــال مــردم ربــود
در آنجــا بــود از خورش هـاي نغـز
گـرفتـي بـه گيتـي درون هــرولـه
انبـاردن! لنـــدن  در  هـــند،  زر 
كــه لنــدن چنيــن پـّر دّراج شـد!
همـان گـربزي۷۵ تان رگ مـادري اسـت
كــه دارد بـه گيتـي نـژادي چنيـن؟
بايـدت كــرد اي راهجـوي! حـذر 
گـريزيد چـون مـوش از ُگـربـگان!
زدريـاي وي، اهـرمن، يـك نـم اسـت!
هـدر خـون مردم ز دسـتان۷۸ اوسـت...

اديب، هيچ فرصتي را براي افشاي ماهيت بريتانيا از دست نمي دهد، و اكنون، فرصتي نيكو   
به دستش آمده است تا ايرانيان را به مكر وي واقف، و از خطر وي بر حذر دارد:

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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گـرت بـا چنيـن شـوخ طـّرار، كـار؟
بـه دسـتار برنـه كـه بر سـر حـذر
مشـو بـا چنيـن مسـت، همجـام تو
كـه گفتـت كـه با مسـت هشـيار دل
او! بـردارد  مــاه  ســر  از  ُكـَلـه 
را آواره  مــرغ  نظــر،  آن  كجـــا 
َچمـاني۸۰، به صد عشوه شـد باده ِده
تـو زيـن بـادة عشـوه، مسـتي مـكن
جهـاني، بديـن عشـوه، بـر بـاد رفت
بـه زنجيــر ايـن عشـوه، هندوستان

فتـد، اي بـه دل سـاده در روزگــار
ببايـدت كــردن بـه هــر رهگــذر
كـه او پختـه طبع اسـت و، بس خام تو
دل؟! بســپار  طــّرار  سـبكدسـت 
بـه طـّراري، ايــدون۷۹، هنــر دارد او
كـه بينـد نهــاْن داِم مـكـاره را؟!...
مخـور زيـن مـي عشـوه، اي روزبه!
غمـي بـاش و شـادي پرسـتي مكن
خنـك آن كزيـن عشـوه، آزاد رفت...
به بند انـدرون اسـت، اي دوسـتان!...۸۱

استعمار انگليس، در جريان جنگ جهاني و ستيز سخت آلمان با او، براي آنكه مبادا دولت   
ايران رسمًا به عرصه ستيز با متفقين گام گذارد و بر رشتة مشكالت آنان گرهي تازه زند، رجال 
حكومت را، يكايك در پرده ديد و كوشيد تا هر يك را به وعده اي خام كرده و بفريبد... و بدتر 

از همه، به معاملت با كساني پرداخت كه صورتًا ايراني و باطنًا عبد مطيع اجنبي بودند...
داد دروغـينــه  نـويــد  را  يكــي 
يكــي را بهشــتي ز دوزخ نمــود
بتــر زيـن همـه دزد ايـران زميــن
برخـاســتي مــرد  اگـر  ايـران،  ِز 
چنيــن اسـت آئيـن اين شـوْم بوم
او بشــورانـد  َشـَمـرها۸۳  آب  كـه 
َژن۸۴ رو بـه باال كـند كـه تا هــر لـَ
گهــر مانده در زيـر خاشـاك و خـس
خـويشـتن پـي  تيـره،  آب  آن  در 
تـو مـر خويشـتن را، ز روي قيــاس
تـويـي، گـر گمـار نظـر بـر تو كس
تـو مـر خويشـتن را، خطـر چون نهي؟!
بـه روبـاه بـازي او، چـون شـغـال
شـغال كـول۸۶ كـرده رنگيـن بـه ُخم
بـدان گشـته رنگيـن زُخـم، پوستين

بـه جاي مي اش، جــام دوغيـنه داد
نبـود آگـه  سـّحاره  كـار  از  كــه 
فـغان زيـن زميـن و، فـغـان زين زمين
جهـانــي زپتيـــاره۸۲ پيــراسـتي...
در ايـران و، افغـان و، هـر مرز و بوم
بـه هــر جـا كـه آبـي، بجنبـاند او
خس و خـاشـه بــر روي آب افـكند
ز بر سـوي، ناكس؛ فـروسـوي، كس
بـه چـنگ آورد صـيد ايـن اهـرمن
به شوريده آب اندرونـ  خـس، شناس
ديـو، خــس شــوريدة  آب  ـر  اَبـَ
چـه اي؟! دسـت پرورد هـر روبهـي!
رزيدي۸۵ به ُخم اندرش ِكْفت و يال
چـو طـاوس فــردوس جنبـاْند ُدم
در ابـرو چـو چينـي ُبـت افكـند چين
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شـغالي، چـو طـاوس بـازي مكـن!
مشـو ّغـره بـر خويشتن اي شـغال!

تـو در دامـن كـوه، چـون بچه رنگ۸۸ 
كنــد پيــدا  پنهـاْنت  مكـِر  خـدا، 
تـو را، و آن كـه در پـرده پشت تو شد
نپـروردت ايـن مهــربان مــام زال
كـه بـّرنـده تيـغـي بـه دسـت آوري
و يــا دســت بيگـانگانـش دهـي
زتـوست بدتـر  زنـازاده  كـداميـن 
م ز تـو لبـش پـر گـله، ديـده پر نـَ
مشـــو توسـن۹۰ اي كـّرة بدلگــام
ناگــزير بـود  مـادر،  نامـوِس  كـه 
گـرفتـم بـه دل مهـر آئينـت نيسـت
نبيـني كـه برزن۹۲  در، اشكسـته پـاي
بـه بيگـانه سـگ بر، شـود حمـله ور
كـه بيـرون رو از برزن، اي خيره چشم!
چــو آتـش، درآويــزم و برزنــم
بديـن خـوي و سـيرت، ز سگ كمتري

تويـي جغــد، دعوي بـازي۸۷  مكــن
بديـن رنـگ، كـز خـود پذيـرد زوال
بجه! اي به خـود بسـته از خمـره رنگ
بـه گيتـي درت، خـوار و رسـوا كند
زدسـتان او، زر به مـشت تـو شد...
كـه بفـراختـي اينچنين شـاخ و يـال
بـري مـادر  پسـتان  تيــغ،  بــدان 
كـه از وي سـتاني زِر ده دهــي...
كـه مـادر جـگر پـر ز آذر۸۹  زتوست
َدَمش سـرد و، ابـروش پـر خـم ز تو
چـو دزدان، َمَبـر چـادر از روي مـام
تـر از جفـت بـر مــردم پاكشيـر...
مـزي۹۱ كمتر از سگ، اگـر دينت نيست!
سگي، بر جهـد همچـو شـيري ز جاي
اگــر چـند بيگـانـه سـگ چيـرتـر
وگــرنه كـه روَبْمـْت از پوسـت، پشم!
بـرون گـر نتازي تـو زيـن روزنــم
بـه صـورت، اگـر آدمي پيكـري...۹۳

ــف، با همة ستمي كه بر يوسف روا داشتند، زماني كه نزد پدر بازگشتند ـ هر  برادران يوس  
چند رياكارانهـ  به ظاهر گريان و پوزش خواه بودند. ولي يوسف فروشان عصر ماـ  كه مام ايران 
ــارت افكنده و به ثمن بخس، به سوداگران انگليسي فروختند ـ بدين گناه بزرگ  را در چاه اس

فخر و مباهات نيز دارند!
دو يـوسـف تبـه كـن، بـه گيـتي شمر
يكـي آنكــه كــرد او بـرادر تبـاه
نخســتين، بـه پـوزش زبـان برگشاد
دگـر، فخـر كـرد از گنـاهي كـه كرد
كـه ايـران به دسـت كپــي بچگـان
كنـد بر تـو َعفَعـف، بـه نيـروي وي
َقــالده ْي كپـي بچـه، گـردن درون

شـنيده يكـي دان و، ديــده دگــر
دگــر كــرد چـه؟ روز مـا در سياه
بـه حجـت نشـد همچـو ابليـس شاد
بدين خيره چشمي كـه ديده است مرد؟!
دهـد، تـا ســتاند درم، رايـگــان
كـه شـد اسـتخواِن خـوارة كـوي وي
نهـد تا كنـد بـر تـو َعفَعـف فــزون

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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فـراخـش به ميـدان از آن گـشت گام
كـه نيـروي پتيــاره اش پشـت بـود
خـري خـورده زاصـطبل پتياره جـو
زكيســه ْي زر آگـــنده ايــن َاْزَور
زهـر زن بمـزدي َقَصـب۹۴ در ربـود
چــو ديـدنـد «پـروانة زر» تـو را
از آن سـخته زر، شـمعي افـروختند
نزد كـس بر اين كوس، چون تو، دوال۹۷
نديـدنـد جـادوگـــران، ديگــري
گــر از خاك و آبـت، مـزاج تن است
به دسـت تـو، ديرينه دستان۹۸ خـويش

كــه آمــد ز اصـطبل آن بدلگــام
َهَمـش زّر پتيــاره در مشـت بــود
درآمــد بـه ايــران، پـي جـو درو
فـــراخـاي دوزخ بــود تنـگ تـر
زهـر خيـره دزدي َسـَلب۹۵ در ربـود...
كـه پـروا، نـه از ديـن و كشـور تو را
همــان شـمع انـدر تـو بسـپوختند۹۶
سـگ است آن كه با سگ رود در جـوال
زتـو، بـه، در ايـن ُملك، عشـوه گـري
َروانـت ز آتـش چـو اهـريمن اسـت
نهانـي، چـو ابليـس، بـردند پيش...۹۹

در مقابل دسايس بريتانيا و خيانت عامالن داخلي آن به ايران اسالمي، چاره اي جز بيداري از   
خواب غفلت، يادآوري مجد و عظمت نياكان، تشديد شور و حمّيت ديني، و قيام بر ضد دشمنان 

آزادي و استقالل اين مرز و بوم نيست. 
كساني قادر به گسستن بند بندگي استعمار از دست و پاي خويش اند كه از عمق جان، به اصل   

«االسالم يعلو وال يعلي عليه»، قائل و پاي بند باشند:
اگـــر پارسـي بچـه اي، در نهــاد
نبينــي كـه كاوه، بـدان كهنـه چـرم
چنـان آتش از كـوره افـروخـت او
جهـان، پـاك از اژدهـا دوش كــرد
تـويـي اژدهـا را در آغـوش و بــر
چــه نـاليـم يـارب ربيگــانه دزد؟
بشـتـافتـي بيگــانـه  دزد  كـجــا 
گـر ايـن دزدمـان نيستــي خــانه در
زچــاك گــريبـان مــن، سـركشيد
بــه ويــژه كـه بيگـانه دزد قــوي
كـه شـبرو۱۰۱، چـو با شحنه۱۰۲ شد آشنا
زخـانه بـرد آنچـه افــزون بـه ارج
دغـــل را، بـريتـانيا مـعدن اسـت

چــرا از نــژادت نيـاري بـه يـاد؟!
جهــان كـرد چـون آهنيـن كـوره گرم
كه اژدر۱۰۰، بـه كـوره درون، سوخت او
جهـان را يكـي چشمـة نـوش كـرد
بخفـته چـو كودك بـه گهـواره در!
كـه داريـم بسـيار، در خـانـه، دزد!
سـوي مـا و، بـر مـا ظفـر يـافـتي؛
زچــاك گــريبــان بـرآورده ســر
سـرانجـام، بـر مـن، چـو صرصر وزيد
نشـانـَدش بــر اورنـگ كيخسـروي
بــرد آنچـــه دارد گـرانتــر بهــا
كنــد در دغلخــانـة خـويـش درج
دغـا و دغـل، ُرسـته از لـندن اسـت



۹۰۹۱

سخـن چون زنـان نـرم و نازك مگوي
زبـان كــن چـو المـاس بّرنـده، تيز
زنـرميـت، ايـن اهـرمن چيـرگشـت
بياميـخت چـون شـير و شـّكر به تو
بـه نرمـي، ز تـو، توسـني رام كــرد
بلنـد اسـت اسـالم و، كفـر است پست
زكـار شــما، ايـن بلنــد آســمان
سـعادت، از آن بـر رخـت بسـت در
بـه ميـدان چـو زيـن جامه عـور آمدي
از آن، تيـغ دشـمن ُشــَدْت كارگـر
دو خصـم قـوي داشـت ايـران زمين
يكـي را، بكـردنـد تـن ريـز ريـز۱۰۶
چنيــن چشـم داريـم از كــردگـار
بـه خــون فـرنـگ اسـت تشـنه زمين
زدريـاي چـين، تـا به بنگـاله نيــز
چـه او بسـت دسـت مگـس راِن مـن
نه دســتي كـه از خون و رخ، اين مگس
يكــي آتـش انگيــز بفرسـت بــاد
كــه تـا بـال و پـرشـان بسـوزاند او

تــو مــردي، ره هـيزطبعـان مپـوي
بــر ايـن نـرم گـوياِن دل پرســتيز
تـرا گـاه شـكر، گهـي شـير گشـت
بـه تزويـر، ايـن ديـو كـافـر بـه تو
كــرد... دام  حلقــة  بســتة  تنـت 
مــده، گـر بلندي تـو، با پسـت دست
بيفـتـاد بــر خــاِك ُذّل و َهــوان۱۰۳
كــه پيچـيـده اي از ره كيـش ســر
بـه پــاي خـود اندر بـه گـور آمـدي
به جان بر، كه هشتي۱۰۴ زدست اين سپر...
يكـي از يســار و يكــي از يميــن۱۰۵
دگـر را، هميــن چشـم داريــم نيـز
كــه آشـفته گــردد بـر او نيـز كـار
زشـط العـرب، تـا بـه دريـاي چيـن
همـي خيـزد از خـاك ايـن نالـه نيز...
مگس وار بنشسـت بـر خـوان۱۰۷  مــن
بـرانــم، خــدايـا بـه فـريـاد رس!
بــر ايـن قـوم بدتـر زبگذشـته عـاد
جهـان را از ايـن فتـنه برهـاند او...۱۰۸ 

ايران اسالمي، نياز به امير و سلطاني چون كيخسرو ـ فرزند سياوش، و پادشاه آرماني   
شاهنامه ـ دارد كه چون او، كين پدر از افراسياب (بخوانيد: استعمار بريتانيا) بازجويد و ايران 

را ـ به همت و تدبير ـ از لوث تجاوز دشمن پاك سازد:
هـويـدا كـن اي شـير نـر زور خـويش
شـغال ار ربايـد زكـف گــور تـو
افـراسـياب ز  سـياوش  كيــن  بـه 
چــو پور سـياوش سـبك كـن عنان
 تو شـيري، مشـو سـخره خرگوش را
مشـو، چون شـتر، بسـته انـدر مهـار

َمـِهل۱۰۹ با شـغاالن زكـف گور خويش
سـزد گـر كـه دوزخ بـود گــور تـو
چـو زاده ْي سـياوش۱۱۰  گران كن ركاب
تـو ايـران، زديـواِن بـد، وارهـان...
به ِدمـنِه۱۱۱ بـده، همچـو خر، گوش را...

ميـاور به خـود بـر، همـه ننگ و عار۱۱۲ 
غيرت ديني و روح آزادگي و پرواي شرف كه نبود، راه بر سلطة دشمن و خيانت به   

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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بـه خـانـه درون مـار آري چــرا؟!
بريتانيــا، پـارگيـن۱۱۳ خـانه اي اسـت
زكـژدم بـه جـز نيـش آلـوده زهـر
بـه خايِسـك۱۱۴ و سـندان، زدندان مـار
پـــري زاده اي، ديــو را بندگــي
نـه ِمْطــواع۱۱۶ ايـــزد، نــه آزاده اي
زتـو، گــر كــه ايــزدپرستي بدي
گــرت خــوي آزادگـان در نهــاد
كه بـر كيـش و بـر خـويـش ننگ آوري
تويي شـوخ چشـم۱۱۷ و، بـي آزرم دل
زتــو شــوخ تر بــود و طــّرارتـر
وز ايـن هـر دو، بي شـرمتر آنكه كيس۱۱۸
پسـنديد از تـو چنيـن كـار زشـت
وز ايـن هـر سـه بدتر، كسـي كو شنيد
نيـامد نيـنداخـت بـر تـو َخــدو۱۱۹
چــرا داده اي ديـن و دولـت بـه بـاد؟
مگــر بـر تـن اي جامـة ننـگ رز
كــه ايـن جامـه بخشـي، پـي آن كند
بخـاَيْدت۱۲۰ روزي بـه دنـدان خـويش
تـو را اي فـرومايـه ايـن بــود راي
كـــه ايـران، پرسـتاري و چـاكــري
كسـي كـو بـه دنيــا دهــد دل گـرو
گــرت بخـت نيكـو، كنـد رهبـري
همـان راه بگـزيـن كــه آزادگــان
بـه پـاي شـرف، رو در ايـن راه تـو
پــري رنگ ُدخــِت فرنگـي نــژاد
چــو مهـراج۱۲۱ هندوت شد  دلپذير
چـو رسـتم يكـي نعـره چـاالك زن

بـه گلدسـته بـر، خـار كاري چـرا؟!
پر از مار و كژدم يكي النه اي است
كه ديده است ـ يارب! دگر هيچ بهر؟
بـرآور بـه هرجـا كـه بينـي دمــار
كنـي، ايْنـت۱۱۵ بد روز و بـد زندگـي!
كــه گــردن بديــن چنبـره داده اي
كجــا ديـو را، بـر تـو دســتي بـدي
بـدي، بـوده اي كــي بديـن بندشاد
كـه دينــار و درهـم به چنـگ آوري
پي سـيم، هـم نــرم و هـم سست هل
كسـي كـو به مشـت اندرون ِهشت زر
بياكنـد از تـو و، شـد كاسـه ليـس
كــه هـرگـز مبينــاد روي بهشـت
چنيــن قــول از چـون تـو مـادْر پليد
كـه اي ُملك را خصـم و ديـن را عدو
چـرا گشته اي بـا چـنين عهـد شاد؟!
رنگــرز ايـن  كـار  از  آگــه  نِئـي 
كـه تـا جـامـه اي از تنـت بـر كنــد
منـه زيـر اين پتـك، ســندان خويش
چـو اين جغد بر سرت شـد چون هماي
كنــد لندنـي را و، او افســري؟!...
چنيــن كــارهـا زو مپنــدار تــو
همـان بـه كـه راه شــرف بســپري
گـزيدنـد، از ايـن پيشــتر، در جهان
مشـو پيـش هــر باد، چـون كاه، تو...
دلـت را بـه صـد عارض و عشوه داد
نمـوده زخـود دختـر، ايـن گنده پير...
بـر ايـن دزِد نســتوده بـي باك زن

وطن گشوده مي شود:



۹۲۹۳

ــلمان» را بنده و بردة غرب  ــراي آن بود كه ايراني «مس ــر اينكه: قرارداد ۱۹۱۹ ب ــخن آخ س  
ــز (و از جمله:  ــد، و زور و زر بريتانيا ني ــيطره بخش ــالم» س ــي» كند و «كفر» را بر «اس «صليب
اسكناسهاي چشم نواز بانك شاهي ايران و انگليس) همه در راه تأمين اين مقصود شوم، بسيج 

شد.
بديهي است كه «نسخة درمان» بايد دقيقًا با مالحظه «مزاج بيمار» و «نوع ميكروب»، تعيين   
گردد. بر اين اساس، راه مقابله با فتنه و دسيسة استعمار صليبي نيز جز تمسك به دين و آموزه هاي 

نجات بخش آن نيست:

بـروب از تـن خـويـش، ِمكـروب را
كـه ِمكروب و َخروب هر ملك را است

بكـن ريشـه از ُملـك، َخــّروب را۱۲۲
نــژاد پلشــت بـريتانيـا اسـت...۱۲۳

پـس اي كفـر را بـرگ و بـار آمـده
بــر آن داشـتت اهـرمن، كـز درون
كــه ايرانيــان ســر فـرود آورنـد
نيــاز آورنـدش چـو هنـدو پســر
بـه بتخــانة هــند، از سـنگ و روي
بسـي كــرده اند پـرسـتـش  بـراي 
برهـمن، بـه هـر بـامــداد، از ُبنـه۱۲۵
كـه تـا پيـش كّپـي۱۲۶ نمــاز آورد
تــو، ايرانيـان را بديـن گـونه، نيــز
كـه ايـران شـود بنــده، بوزيــنه را
سـپـردي دل و ديــده بـا رهــزنـي
كــه تـا توسـن ُملـك در زيــر ران

رد۱۲۸ دغـــا گــر حــذر نكــردم ز نـَ
فــريبـم بديــن كـاغـذيـن پاره۱۲۹  داد
به بنگاهش۱۳۰ انـدر كـه خـوانيش «بانك»
نگـارين ورق كـرده در ُملـك پخــش
ربـوده بديــن شــيوه از خلـق، زر
گــَرم جامــة عقـــل در بــر ُبـدي
نـگــهداشــتي اويــم  زنيــرنـگ 
اثــر مـن  در  نيــرنـگ  نكـرديش 

مـر اسـالم را ننـگ و عـار آمــده
تـو را بـود اسـتاد و هــم رهنمـون
پــي بّچــه تـرسـا۱۲۴ درود آورنــد
بـه پيـش تراشـيده بـت، هــر سحر
بتــاِن كپـي چهـــر بوزينــه روي
بـه هــرگـونه زيبـش بـر آورده اند
گــرايد سـوي بتكــده، يـك تنــه
وز ايــن در، ســخن بـس دراز آورد
همـي خواســتي اي نكـوهيـده هيز
تو بــر بام گــردون زنـي زيـنه۱۲۷ را!
كــه رام آردت زيــر ران، تـوسني
در آرّي و، مـانـي در او حكمــران...
كـه نگـرفتـم از مصـر و هـندو ِعَبر
كـه هــر پـارة او دو صـد پاره باد!
فتـد برق و خيـزاد چـون رعــد بانگ!
زرنـاب گيـرو، ورق پــاره بخــش
حــذر كـن از ايـن دزدخانه، حذر!
ورم تـاج اســالم بــر ســر ُبـدي
مـرا روي از ايـن ديـو برگاشـتي۱۳۱
زدســتان۱۳۲ او بـَودمــي بـر حــذر...

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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بـر آمـد زلنـدن يكـي َگـنِده پيــر
به جز ِعـرِق دينـي كـه در َتْنت نيست
بگيـر اي پسـر، محضـر۱۳۴ دين به دست

نـديـده جهــانش بـه جـادو نظيـر
رهـايـي از ايـن زال جـوَزْنت۱۳۳ نيست
كه آري در اين ديـو ساحر شكست...۱۳۵

ابيات فوق، همه از قيصرنامه بود. «ديوان» اديب پيشاوري نيز آكنده از صدها بيت سخته و 
پخته راجع به قرارداد ۱۹۱۹ و قدح و افشاي بانيان آن است، كه نقل و شرح آنها، مستلزم 

تدوين مقالة ديگري است.
با چنين جوش و خروشي ـ كه ديوان اديب نيز از آن ماالمال است ـ شگفت نباشد اگر   

اديب، به روايت مهدي بامداد در پاسخ بدين سئوال وثوق الدوله كه:
هندوستان با آن جمعيت زياد چطور شد كه يك مشت انگليسي آمدند و تمام آنجا را گرفته و 

براي خود تصاحب نمودند!
تند و تيز و تلخ به وي گفته باشد:  

در آنجا هم امثال شما زياد بودند و انگليسها، به توسط آنان، تمام هندوستان را به تدريج اشغال 
نمودند!

مي دانيم كه وثوق الدوله، همچون بسياري از رجال عهد قاجار، به حضور اديب مي رسيد   
و نسبت به وي اظهار ارادت مي نمود. سوگچامة وي در رثاي اديب، بهترين گواه اين معني 
است. با اينهمه، اديب، به خاطر آن خيانت، اين سان بي پروا به وثوق الدوله پرخاش كرده و 

اشعارش در قدح قرارداد، سرشار از حمالت تند و گزنده به او است.
از لغو قرارداد و به مناسبت  اين بيت از سوگچامه ـ كه سالها پس  آيا وثوق الدوله در   
فقد اديب پيشاوري سروده ـ تلويحًا، به كنايتي بليغ تر از صراحت، خطاي فاحش خويش و 

صحت نظر اديب در باب قرارداد را اعتراف نكرده است؟!
             بماند در شهر بد، بماند دور از خرد

                                   بزيست سالي نود، نخورد يكدم فريب۱۳۶

پانوشتها
۱- ياسمي، رشيد، غالمرضا، ادبيات معاصر، صص ۱۱ـ۱۰.

۲- آقا بزرگ تهراني،  نقباءالبشر، ۸۳/۱.
۳- باستاني پاريزي، محمدابراهيم، تالش آزادي، ص ۵۹۱.

۴- مجلة وحيد (خاطرات)، دورة جديد، شم  ۳، س ۹، ص ۱۰۷.
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۵- همان، ص ۱۰۸.
۶- تيم: كاروانسرا، محل تجارت.

۷- ديوان اديب پيشاوري، تصحيح و مقدمة علي عبدالرسولي، چ ۲، سلسله نشريات «ما»، تهران، ۱۳۶۲، ص ۵۰.
۸- محضر: گواهي نامه و فتوانامه، ظاهراً اشاره به فتاوي و احكام جهاد مراجع بزرگ تقليد در ايران و عراق بر ضد 

استعمارگران روس و به ويژه بريتانيا دارد.
۹- قيصرنامه، اديب پيشاوري، مندرج در: كليات ديوان اديب پيشاوري، خط عبرت نائيني، نسخه خطي ۱۳۷۶۸، موجود 

در كتابخانة مجلس شوراي اسالمي (بهارستان).
ــتان قدس رضوي(ع)،  ــهاي اسالمي آس ــن الهوتي، بنياد پژوهش ــلمانان هند بريتانيا، ترجمة حس ۱۰- هادي، پيتر، مس

ص ۲۰۳.
۱۱- آنتونووا و...، تاريخ نوين هند، ترجمه پرويز علوي، نشر بين الملل، تهران، ۱۳۶۱، صص ۱۴۸ـ  ۱۴۷.

۱۲-گريوز، فيليپ، شرح حال كاكس، ص ۲۳۱ (نقل از: سيماي احمدشاه قاجار، دكتر شيخ االسالمي، نشر گفتار، تهران، 
۱۳۶۸، ج ۱، ص ۱۵۰.

۱۳- شرح حال كرزن، لرد رونالد شي، ۲۱۶/۳ـ  ۲۱۷ (نقل از: سيماي احمدشاه قاجار، همان، ص ۱۸۰).
۱۴- دولت آبادي، يحيي، حيات يحيي، انتشارات عطار، تهران، ۱۳۶۱، ۹۷/۴ـ  ۹۸.

۱۵- سيماي احمدشاه قاجار، ص ۲۹۲.
۱۶- همان، ص ۲۹۳.

۱۷- خاطرات مستر همفر، ترجمة علي كاظمي، تعليقات آيت اهللا حاج شيخ حسين لنكراني، چ سوم، بي نا، بي تا، ص ۱۶۳.
۱۸- رائين، اسماعيل،  فراموشخانه و فراماسونري در ايران، انتشارات اميركبير، تهران، ۱۳۵۷، ۴۳۶/۲.

۱۹- خاطرات مستر همفر، همان، ص ۱۶۴.
۲۰- فخرايي، ابراهيم، گيالن در جنبش مشروطيت، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، ۱۳۵۶، صص ۲۲۱ـ  ۲۲۰.

۲۱- آيت اهللا حاج شيخ حسين لنكراني در اين باره، حرفها داشت كه نقل آن فرصتي ديگر مي طلبد.
۲۲- هدايت، مهديقلي، خاطرات و خطرات، انتشارات زوار، تهران، ۱۳۶۱، ص ۴۱۷.

۲۳- داودي، مهدي، عين الدوله و رژيم مشروطه، شركت سهامي كتابهاي جيبي، تهران، ۱۳۵۷، صص ۲۵۷ـ  ۲۵۶.
۲۴- رهبران مشروطه، صفايي، ابراهيم، جزوه ۱۴: وثوق الدوله، ص ۱۷.

۲۵- منشور گرگاني، م. ع،  سياست شوروي در ايران، ص ۱۴.
۲۶- براي نطق دكتر مصدق و پاسخ وثوق الدوله ر.ك: زندگي سياسي سلطان احمدشاه، حسين مكي، صص ۱۹۵ـ  ۱۹۴.
۲۷- اسناد محرمانة وزارت خارجه بريتانيا دربارة قرارداد ۱۹۱۹ ايران و انگليس، ترجمة دكتر شيخ االسالمي، ۳۲۵/۱ـ  ۳۲۷.

۲۸- سيماي احمدشاه قاجار، همان، ۴۰۶/۱.
۲۹- مشير سليمي، علي اكبر، كليات مصور عشقي، انتشارات اميركبير، تهران، ۱۳۵۷، ص ۱۰۸.

۳۰- اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا دربارة قرارداد ۱۹۱۹، ترجمة دكتر شيخ االسالمي، ج ۱، ص ۲۶۳، (بنا به توضيح 
مترجم محترم: نشان باث كه صاحب آن عنوان شواليه پيدا مي كند (و بنابراين حق دارد با پيشنام «سر» خطاب شود) 
در سال ۱۷۲۵ ميالدي به وجود آمد. تا سال ۱۸۴۷ فقط به فرماندهان و سرداران نظامي داده مي شد ولي از اين تاريخ 

«برجستگان غيرنظامي» نيز حق دريافت آن را پيدا كردند. از لحاظ اهميت، فقط تالي نشان زانوبند است.)
 منشور گرگاني نيز در «سياست شوروي در ايران» ص ۱۴ مي نويسد: وثوق الدوله، پس از عقد قرارداد ۱۹۱۹ با انگليسها،  
«به پاس آن خدمت به اخذ مدال حمام از طرف دولت انگلستان موفق شد و در همين حال براي معلم او سرپرسي 

كاكس نيز مدال سن ژرژ ميشل فرستاده شد».
۳۱- از نطق دكتر محمد مصدق در ديوان بين المللي دادگستري الهه، راجع به اثبات عدم صالحيت ديوان مزبور جهت 

رسيدگي به موضوع ملي شدن صنعت نفت در ايران («مدافعات مصدق و رولن در ديوان بين المللي الهه»، ص ۵).
 در همين نطق آمده است كه: انگليس مي خواست «با عقد قرارداد ۱۹۱۹ كه عنان امور كشوري و لشگري را به دست 

افسران و كارشناسان انگليسي مي سپرد ايران را منحصراً در تحت اختيار و تسلط سياسي و اقتصادي خود قرار دهد».
۳۲- البته، سلطة انگليس بر ماليه و قشون ايران، مقدمه اي بر سيطره تمام عيار آن قدرت استعماري بر جميع شئون اين 

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري
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كشور (و از آن جمله: فرهنگ آن) بود. چنانكه به نوشته يحيي دولت آبادي، مستشار انگليسي حاكم بر فرهنگ اين 
سرزمين، قرار بود ادوارد براون مشهور باشد.

۳۳- ر.ك: اسناد محرمانة وزارت خارجه بريتانيا دربارة قرارداد ۱۹۱۹...، ۲۹۵/۱.
۳۴- همان، ص ۴۷.
۳۵- همان، ص ۴۷.

۳۶- تعبير مرحوم آيت اهللا حاج شيخ حسين لنكراني است كه خود از پيشگامان مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹ بود.
۳۷- فخرايي، ابراهيم، سردار جنگل، انتشارات جاويدان، تهران، ۱۳۵۷، صص ۲۰۲ و ۲۱۹.

۳۸- در اين باره ر.ك: صفايي، ابراهيم، رهبران مشروطه، دورة دوم، انتشارات جاويدان، تهران، ۱۳۶۳، صص ۵۲۱ـ  ۵۱۹.
۳۹- اسناد محرمانة وزارت خارجة بريتانيا دربارة قرارداد ۱۹۱۹...، ص ۹۱، تلگراف كاكس به لرد كرزن، مورخ ۱۰ سپتامبر 

.۱۹۱۹
۴۰- ديوان اديب پيشاوري، مقدمة علي عبدالرسولي، ص ۶.

۴۱- ريو: مكر و نيرنگ.
۴۲- قيصرنامه، ص ۴۳۱.

۴۳- گنبدي: ظاهراً به معني چيدن و دسته كردن باشد.
۴۴- ژاله: باران نيسان، شبنم.

۴۵- كنب: ريسماني كه از كتان مي بافند و كامًال محكم است.
۴۶- قيصرنامه، ص ۴۷۴.

۴۷- همان، صص ۴۸۲ ـ ۴۸۱.
۴۸- پرانتز از خود بامداد است و اين بنده مي افزايد: بالتبع، در اوج قدرت و بحبوحة گرفت و گير وثوق الدوله.

۴۹- شرح حال رجال ايران، كتابفروشي زوار، تهران، ۱۳۴۷، ۷۸/۱.
۵۰- يادگار، س ۲، شم  ۸، ص ۶۲ به بعد.

۵۱- و اگر با شكست قرارداد ۱۹۱۹ به اين آمال نرسيدند، در پرده هاي بعدي: خاصه پرده كودتاي ۱۲۹۹ و تغيير سلطنت 
از قاجاريه به پهلوي، به مقاصد خويش نائل آمدند.

۵۲- هاردي، پيتر، مسلمانان هند بريتانيا، صص ۱ و ۲۵۰.
 لويد جرج (۱۹۴۵ـ  ۱۸۶۳م) «سياستمدار ليبرال» انگليسي است كه از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۲ نخست وزير انگلستان بود و لرد 
بالفور مشهور، در كابينة او مقام وزارت خارجه را به عهده داشت. لويد جرج، در دهة ۱۹۰۰ـ  ۱۸۹۰ ميالدي، به عنوان 
مخالف پرشور مالكان و اشراف و «كليساي انگليس» و امپرياليزم جوزف چمبرلن (وزير مستعمرات وقت بريتانيا) 
شهرت و محبوبيت بسيار يافت. و مقصود هاردي، از تعبير «بيعت ناگهاني» لويد جرج با مخالفين مذهبي خويش، ظاهراً 
اشاره به همان سوابق دارد. بدين معني كه حتي چنين شخصي نيز ـ با سابقة ضديت با كليسا ـ با موج ضداسالمي 

صليب غرب، در پايان جنگ جهاني اول، هم آوا شد.
۵۳- جنگ چليپا: جنگهاي صليبي.

۵۴- سلطان صالح الدين ايوبي، سردار و فاتح مشهور جنگهاي صليبي.
۵۵- نال: ني.

۵۶- ِجمنا و گنگ: دو رود مهم و مشهور در هند.
۵۷- خنياگران: نوازندگان.

۵۸- كديور: كشاورز، باغبان.
۵۹- قرآن كريم.

۶۰- پوشش ابريشمين.
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۶۱- ُمقري: قاري قرآن.
۶۲- قيصرنامه، صص ۴۴۱ـ  ۴۳۶.

۶۳- ايدون: اكنون.
۶۴- همسر سياوش و مادر كيخسرو.

۶۵- هميان: كيسه.
۶۶- با وجود آنكه مدتها از پايان جنگ جهاني اول مي گذشت، اما قواي نظامي بريتانياـ  كه به بهانة جنگ وارد ايران شده 

بودـ  همچنان در سراسر ايران حضور داشت و خاّصه در ايام قرارداد، اين حضور، بسيار معني دار بود.
الفـ  جنوب كشور در دست نيروي اسپيار (پليس جنوب) بود كه از اواسط جنگ جهاني اول به عنوان وزنه اي در مقابل 
نيروي قزاق ايران كه افسران روسي آن را اداره مي كردند) به وجود آمده بود. هزينة نگهداري اين نيرو را خزانه داري 
انگلستان مي پرداخت. افسر ارتش انگليسي و ايراني و بيشتر نفراتش ايراني بودند ولي زمام امورش به طور كلي در 

دست فرماندهان نظامي بريتانيا بود.
بـ  در بخش خاوري (خراسان و سيستان) نيرويي ديگر مركب از سربازان بريتانيايي تحت فرماندهي ژنرال سرويلفريد 
ماليسن موضع گرفته بود تا ناظر اوضاع خراسان و سيستان و تركستان روس باشد و در صورت لزوم به ضدانقالبيان 

ماوراء جيحون كمكهاي الزم را برساند.
جـ  يك نيروي ديگر انگليسي به نام نورپر فورث (وابسته به فرماندهي قواي بريتانيا در عراق) وجود داشت كه خطوط 
ارتباطي اش از شهرهاي قصر شيرين ـ كرمانشاه ـ همدان ـ قزوين مي گذشت و از محور قزوين ـ انزلي ـ بادكوبه 

حفاظت مي كرد.
د ـ باالخره يك نيروي دريايي كوچك مركب از ناوچه ها و كشتي هاي حكومت تزاري در بحر خزر كه پس از انقالب 
روسيه به دست روسهاي سفيد (و عمًال به دست انگليسيها) افتاده بود بر آبهاي جنوب اين دريا تسلط داشت. اين نيرو 

را در اين تاريخ، ناخداي انگليسي د. ت. نوريس اداره مي كرد و عده اي ملوان روسي و انگليسي در اختيارش بود.
 چنين بود وضع قواي بريتانيا در ايران در جريان قرارداد ۱۹۱۹ وثوق الدوله. وضعي كه به قول مورخ مشهور انگليسي 

هارولد نيكلسن: «... هم غيرمنطقي بود و هم خطرناك!»
 غيرمنطقي بود از اين لحاظ كه حضور اين همه واحدهاي نظامي اجنبي را در خاك يك كشور بي طرف، آن هم يك سال 
و نيم پس از خاتمة جنگ، ابداً نمي شد توجيه كرد. تا موقعي كه جنگ جهاني اول ادامه داشت، حضور اين نيروها در 
خاك ايران، تا حدودي (به بهانة دفع حمالت عثمانيها و آلمانها) توجيه پذير بود (هر چند كه آن زمان نيز، اين حضور، 
مغاير اصل بي طرفي ايران؛ و لذا غيرقانوني بود). اما اكنون، ماهها از خاتمه جنگ مي گذشت و خطر حملة عثمانيها نيز  
به خاك ايران مطلقًا رفع شده بود، نگاهداشتن اين همه قواي مسلح در ايران (از جمله) مفهومي جز اين نداشت كه 
انگليسيها درصدد تهية مقدمات حمله به خاك روسيه براي برانداختن رژيم كمونيستي آن كشور هستند و خاك ايران 

را عمًال به عنوان پايگاه نظامي اشغال كرده اند.
 خطرناك بود، از اين جهت، كه رژيم نوبنيان شوروي امكان نداشت چنين وضعي را تحمل كند و به امپرياليستهاي 
انگليسي كه تشنة خون اين رژيم بودند اجازه دهد كه زير پوشش قرارداد ۱۹۱۹ زمام حكومت ايران را قبضه كنند و 
امنيت مناطق نفت خيز قفقاز را تحت تهديد دائمي خود قرار دهند. (با استفاده از توضيحات آقاي دكتر شيخ االسالمي، 

در صص ۳۶۱ـ  ۳۵۹، كتاب «سيماي احمدشاه قاجار»، ج ۱).
۶۷- قيصرنامه، صص ۴۵۸ـ  ۴۵۶.

۶۸- مستسقي: گرفتار مرض استسقاء. مرضي كه بيمار شكمش ورم مي كند و آب بسيار مي خورد.
۶۹- مزمزه كند.

۷۰- غوك: قورباغه.
۷۱- چغوك: گنجشك.

۷۲- چغز: وزغ.
۷۳- خاسته: مال و دارايي.

۷۴- مرده ريگ: ارث.

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري



۹۸۹۹

۷۵- گربزي: عاقلي، زيركي و دانايي.
۷۶- اكدش: (دورگة) بدرگ از هر دو سو.

۷۷- شيطان؛ و هر روح پليد.
۷۸- دستان: مكر و حيله.

۷۹- ايدون: اين چنين.
۸۰- چماني: ساقي.

۸۱- قيصرنامه، صص ۴۶۱ ـ ۴۵۹.
۸۲- پتياره: مخلوقات اهريمني كه براي تباه آفريدگان پروردگار به دنيا آمده اند.

۸۳- شمر: بركه، گودال آب.
۸۴- َلَژن: لجن.

۸۵- از َرزيدن به معني رنگ كردن.
۸۶- كول: نوعي پوستين.

۸۷- باز شكاري.
۸۸- رنگ: بز كوهي.

۸۹- آذر: آتش.
۹۰- توسن: اسب سركش و تيزرو.

۹۱- مزي: زندگي نكن.
۹۲- برزن: كوي.

۹۳- قيصرنامه، صص ۴۶۵ ـ ۴۶۱.
۹۴- قصب: پارچة ظريف كتاني.

۹۵- سلب: جامه.
۹۶- بسپوختن: چيزي را به زور و فشار در چيز ديگر فرو كردن.

۹۷- دوال: تسمة چرمي كه با آن بر طبل مي كوبند.
۹۸- دستان: مكر و حيله.

۹۹- قيصرنامه، صص ۴۷۸ ـ ۴۷۴.
۱۰۰- مقصود، ضحاك مار دوش است.

۱۰۱- شبرو: دزد.
۱۰۲- شحنه: حاكم، رئيس پليس.

۱۰۳- ذل و هوان: خواري و پستي.
۱۰۴- هشتي: فرونهادي.

۱۰۵- اشاره به روس و انگليس.
۱۰۶- مقصود روسيه تزاري است كه با انقالب بلشويكي ۱۹۱۷، طومارش برچيده شد.

۱۰۷- خوان: سفره.
۱۰۸- قيصرنامه، صص ۴۸۴ ـ ۴۸۲.

۱۰۹- مهل: مگذار.
۱۱۰- مقصود كيخسرو است.

۱۱۱- شغال (حيله گر) كه داستان او در كتاب «كليله و دمنه» آمده است.
۱۱۲- قيصرنامه، صص ۴۹۳ ـ ۴۸۹.

۱۱۳- پارگين: فاضالب حمام كه كثافات در آنجا جمع مي شود.
۱۱۴- خايسك: پتك آهنگران.

۱۱۵- عبارت تحسين (مثل به به) كه در اينجا براي تقبيح به كار رفته است.



۹۸۹۹

۱۱۶- مطواع: مطيع محض.
۱۱۷- شوخ چشم: بي حيا و بي آزرم.

۱۱۸- كيس: كيسه.
۱۱۹- خدو: آب دهان.

۱۲۰- از خاييدن به معني ساييدن به دندان.
۱۲۱- مهراج: مهاراجه، به لغت هندي به معني شاهنشاه است. اشاره به فريفته شدن هندوها به افسون انگليس كه 

زمينه ساز سلطة بريتانيا بر آن كشور شد.
۱۲۲- خّروب: بوته اي بلند و خاردار و داراي شاخه هاي پراكنده و گلهاي زرد. خرنوب هم گويند.

۱۲۳- قيصرنامه، صص ۴۹۵ ـ ۴۹۳.
۱۲۴- ترسا: راهب مسيحي، فرد مسيحي.

۱۲۵- بُنه: خانه.
۱۲۶- كپي: بوزينة سياه.

۱۲۷- زينه: پله و پلكان، درجه.
۱۲۸- نرد: نوعي بازي قمار.

۱۲۹- اشاره به اسكناسهاي بانك شاهي ايران و انگليس.
۱۳۰- بنگاه: خانه، انبار كاال.

۱۳۱- از برگاشتن به معني برگرداندن.
۱۳۲- دستان: حيله و نيرنگ.

۱۳۳- زال جوزن: پيرزن جادوگر.
۱۳۴- محضر: گواهي نامه و فتوانامه.

۱۳۵- قيصرنامه، صص ۴۹۸ ـ ۴۹۶ و ۵۰۵.
۱۳۶- براي كل قصيده ر.ك: آثار وثوق، نمونه هايي از نظم و نثر وثوق الدوله، با مقدمه پژمان بختياري، صص ۱۲۵ـ  ۱۲۴.

قرارداد ۱۹۱۹، و ديدگاههاي اديب پيشاوري


