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ارب نظحاه،ب تأااندتب دادرۀب بزگادل،باستشدربمقئایبوبرئیسب

اازردب عباداحجااب خطدبب هب نداهبدیب 1333وب مدلب دودخزب

عانبدااواه،بوریزبادخلۀبوقت،بنقشتهبدمتبوباربآنبادجزدیب

کشفبوبدمتزاداببزخمبنسخهبهدیبخطمباسزوقۀبکتد خدنۀب

ملطنتمبردبگزدرشبکزاهبدمت.بعلتبدقلمبدینباکدتبهبدنتشدرب

خبزبخزوجبقزیببداقققعبیکبجلابکتدببنفیسبخطمبدربدیزدنب

ضحنب کهب کتدبب دینب دمت.1ب کشقرب قاهب رمحمب جزدیاب ارب

تفتیشدتبدرباسدنبدااواهب هبامتبآااهب قا،باربدختادربدادرۀبنظحاهب

قزدربادشت.بدربطزفم،ببزگادلباربآمتدنۀبازخصمبمهبادههبوب

مفزب هبمقئاب قا؛ب ندبزدینبخقابردباخدطببدینبشدیعهبامبایابوب

 دبنقشتنبدینبنداهباربقاابرفعبد هدمبوبدتهدمبعلاهبخقاب قا.

ـببکتد ادرباظفزدااینبشدهبوب تفتیشبوبتعدقببدرباسدنبدااواهب

اظنقنبدقلمباسزوقدتبکتد خدنۀبملطنتمببـبالدقلبدربد تادیب

اسزوقۀب دشیدءب دنکشدفب »هائتب تشکالب 1327وب دب مدلب

نازب دینباقضقعباربمدلبهدیب عاب آغدربشاهب قا.ب ملطنتم«ب

کمبو یشبانبداهبادشتبتدبدینکهببزگادلبارب1332وبریدمتبدادرۀب

تأااندتبنظحاهبردببزبعهاهبگزفت.بدوباربنداۀبخقاب هبعانبدااواهب

مقد قبگزدرشبهدیبدادرۀبنظحاهبدربتفتیشدتباز قطب هباسزوقدتب

کتد خدنۀبملطنتمبردب درگقبکزاهبدمت.بدینبگزدرشبهد،بکهب هب

اوب شزحب امبشقا،ب اماواب نظحاهب دادرۀب بزب دوب تصایب اوردنب

اأاقریتبجادگدنهبدمت:بیکمبپاگازیباوبازقعبنصدشمبکهب عاب

دربامتب هبامتبشانب هباربدوهدنادنبدرانمب)تبعۀبعثحدنم(برمیاهب

بانجزب هبکشفبتعادایبکتدببخطمبایگزباربخدنۀب
ً
 قابوبدتفدقد

اسدنبدااواهبگشت؛بوبایگزیبدمتافدیبنسخۀبنفیسبوباصقرب

تدریخبدکبزشدهبکهباسدنبدااواهبآنبردباربدردیبابلغمبد تادبنزابائقنب

گقرگادنبوب عاباربگزوباازردبیعصقببتدجزبیهقایبگذدشتهب قا.بب

بزگادلباربدینبنداهبااعمبدمتبکهبتحدمبنسخهبهدبوبدشیدءب

اکشقفهبدرباسدنبدااواهبردبتمقیلباقممبخدنبازآتبداححداکب

اداهبدمت.باربدینبخصقصبدمندابوباادرکبایگزیبنازبوجقاب

ادرابکهبامبتقدناباؤیابوباکحلبگزدرشببزگادلباربدینبنداهب

تلصمبشقا.2بدینبشقدهابنشدنبامباهابکهباسدنبدااواهب هبرغمب

دمتنطدوبوبتفتیشبوبامدکحهبهنقرباصدایزبریدایبدربدشیدبوب

وب ادشتهب دختادرب ارب ردب ملطنتمب کتد خدنۀب خطمب نسخهبهدیب

ارقاابفزوشبآنهدب قاهبدمت.ب

نداۀباذکقرباربپزوناۀبشحدرۀب4049-293بآرشیقبدمنداب

کتد خدنۀبالمباقجقابوباتنبآنب هبشزحبریزبدمت.بدینبنداهببزب

رویبپنجبقفمهبکدغذب دبآرمب»وردرتبادخله،بدادرۀبتشکاالتب

نظحاۀبدیزدن«بنقشتهبشاهبدمتبوباربدنتهدب دباهزبدممب اضمبشکلب

بزگادلبختمبگزایاهبدمت.

  

اوردرب4باارسب1915بارالقب13بحوتب1333

اصدمباناعبحضزتباستطدببدقاسبدشزفبدانعبدمعابودالب

باداتبشقکته شدهزداهبعانبدااواهبوریزبادخلهـب

 دبنهدیتبدحتزدمبخدطزبامتزمبردباستمضزبامبادرابقزیبب

یکبادهبدمتبکهبدینبجدنبباشغقلباذدکزدتب دبوردرتبداقرب

خدرجۀبدعلمبحضزتبشدهنشدهبدیزدنببزدیبتجایابکنتزدتبوب

ازخصمبمهبادههببزدیبرفتنب هباحلکتبخقاب قاهبدم.بدینبخبزبارب

یکمبدربرورنداهبهدیباملمبدشدعتبیدفتهبوباعلقمبگزایابکهب

 هبروایبدینبجدنببدرباحلکتبدیزدنبخدرجبخقدهمبشا.برورنداۀب

رعاباربنحزۀب73باقرخۀب20بفقریۀب1915بدینبخبزبردب هبدینبقسمب

نشدنبامباها:ب

ازخصم

 هبقزدربدطالعمبکهب هبدادرهبرمیاهبدمتباسیقببزگادلبرئیسب

باحماصایقبایوک  لو لقا مگ

دمتدایدربادنشکاۀبهنزبوباعحدریبادنشگدهبشیزدر
abolqasemi.s@gmail.com

نت رلب ونا بب کبزۀقب ب  توی یب
بهساخبنادبدرگباسو فرب
ززالااگرب شرازگ

رورنداۀبنوبهار،بش20،بهفتمبدمفناب1333و. 1.ب
تهزدن:ب سلطنتی.ب کتابخانۀ  تاراج  از  اسنادی  فدطحهب)1390(.ب قدضاهد،ب نک.ب 2.ب

مدرادنبدمندابوبکتد خدنۀبالمبدیزدن،بص163-177،ب191-189.
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دادرۀبتأااندتبنظحاهبکهبتدب هبحدلبخاادتبشدیدنبنحقاهبدمتب

مقئاب وب هب نحقاهب حدقلب اققتمب ازخصمب دجدرۀب اواتب درب

حزکتبخقدهابنحقا.

عنقدنب تمتب ارب ایگزیب رورنداۀب کهب اققعمب ارب  ندبزدینب

دطالعدتباصداهبکقچکبذیلبردبکهب هبدطالعبعحقمبامبرمدناب

نحزۀب20ب نوبهار  دینجدنببانتشزب قاهبدمت.ب خبزباسدفزتب

اقرخۀب26بفقریۀب1915باربدادرۀبنظحاه

اربنظحاه

یکبجلابکتدببشدهنداۀبخطمبکهبجزوباسزوقدتباسدنبدااواهب

بقاهزدربتقادنباربدیزدنبقاحتبادشتهب دباوب
ً
 ازونبآااهبوبتصزیبد

قطعهبدمبدببقاحتمبایگزبدربقزدریبکهبامبشنقیمبنزابیکبنفزیب

دمتبکهبارقااباسدفزتبوب لعبآنببزآااه.بقمتبوبمصمبدینب

اسئلهبردبهزچهبرواتزبدربدادرۀبنظحاهبامبخقدهام.1ب

ردب الراهب تفتیشدتب اسدنبدااواهب مزقتب ارخصقصب چقنب

دینبجدنببنحقاهبوبغازبدرب ناهبتشکالبکنناۀبایگزیبنیستبکهب

اصداۀب اصصقاب کهب دمتب ودضحب بزوا،ب هبخق مب ازخصمب  هب

جسدرتب االیلب دینب دمت.ب دب شخصب ناهب قاهب فقوبداذکزب

ورریاهبخدطزبامتزمبحضزتبدقاسبدشزفبردباربکمبوبکافب

اسئلهباستمضزبامبادرا:

اربهفاهمبادهبژونب1914بردپزتبذیلبردبدینجدنبببزدیبرئیسب

کلبتشکاالتبدرمدلبنحقام:

پلیسبتأااندت،بطهزدن،بنحزۀب86

ردپزتب

آفادبرئیسبزلبتۀکیالت

اربتدریخبدولببزجبثقربمدلبجدریباازردبعبادامسینبندمبکهب

ندقزیهب خاد دنب ارب کتدببفزوشمب شخصب اغدرۀب ارب دغلبب

رفتبوآاابادشتهباالحظهبامبکنابکهبشخصمباقمقمب هبشیخب

اجادااینباوبقفمهبنصدشمبقایحمبکدربچانبخزیادریبنحقاهب

وبدینباوبقفمهب هبعالاتبوب هبندمبدعلمبحضزتبندقزدااینبشدهب

ازحقمبازینب قاهبدمتبوب هبعالوهباعلقمب قاهبکهبهحهبکسب

نحمبتقدنابچنانبچازیبردبادشتهب دشا.بدابتهبدربیکبکلکسیقنب

قاحتمب ازونبآوراهبدنا.بدینبشخصب هبیکبنفزبخادطباقمقمب هب

رضدخدن،بکهباکدنشباتصلب هبکتد خدنهب قا،بتفصالبردبگفتهبوب

چنابرورب عابکهبرضدخدنببزدیباوختنبابدسبحبیببهللابخدنب هب

کحیسدریدبآااهب قابآنچهبردبکهبدرباومتبخقابشنااهب قاببزدیب

کحیسزبنصلبنحقاهبردپزتبدینباسئلهب هبدادرۀبتأااندتبرمیا.ب

7ب شعبۀب رئیسب جقداخدن،ب اازردب شهقای،ب چنانب  دب قانب

تأااندت،باأاقربتعصابباسئلهبگزایا.بکتدببفزوشبدمتنطدوب

شاهبوبدقزدرب هبآنچهبکهبعبادامسینبخدنبگفتهب قابنحقا.ب هبدینب

تزتیببشیخباجادااینباوبققرتبکدربچانبردب هب60بتقادنب

خزیاهبوب هبشخصمباقمقمب هباِربدوهدنادن،بکهباربمفدرتبکبزیب

باوبقفمۀب
ً
عثحدنمبدمت،ب هبابلغب250بتقادنبفزوختهبدمت.بفقرد

نصدشمباربدادرۀبتأااندتبضبطبوبشخصبکتدببفزوشب250ب

تقادنبردب هباِربدوهدنادنبپزادخت.ب

رورب عابودامبخدنبآژدنبتأااندتبتصدویزبضبطبشاهبردب هب دردرب

بزاهبکهب هبچنابنفزبدشخدصب صازبنشدنب اها،بچقنبهنقربیصانب

حدقلبنشاهب قابکهبققرتبهدبدقلب دشنا.بودامبخدنببزدیب

خزیانب عضمبدشیدءبادخلباودخدنۀبدرگبشاهبقفمهبهدبردبرویب

مبـببکهب عاهدب
ّ
اازباودمدربگذدراهب قا.ب|2|باربدینباققعبشخصباسن

ب
ً
مد صد وب پیشخااتبشدهمب اسدنبدااواهب کهبخقاب اعلقمبشاب

کتد ادربشدهب قاهبدمتببـبادخلباودخدنهبگزایابوب عابدربنظزیبکهب

 هبقفمهبهدیبنصدشمبدنادختبدربودامبخدنبمؤدلبنحقابکهبطدابب

عتاصهبجدتبهستاابیدبخازبوبشغلبشحدبعتاصهبچمبگزیبدمتبیدب

خاز.بودامبخدنبخقابردبعتاصهبخزباعزفمبکزاهبوباسدنبدااواهب

آارسبخقابردباداهبخقدهشبنحقابکهبیکبروریب هبانزلبدوببزواب

وب خطمب کتدببهدیب ریدایب اصادرب خقاب گفتۀب قزدرب درب چقنب

قفمهبهدیبنصدشمبادشتبادیلب قاب هبدوبنشدنب اها.

افتشب کدمپدروب اداهب دادرهب ردب هب ادوقعب ردپزتب ودامبخدنب

تأااندتبوبیکبنفزبدرانمبایگزباأاقربشانابکهب دبدوباربکشفب

دینبدازباشدرکتبنحدینا.ب عابدربوروابافتشینباسدنبدااواهبیکب

اصادربریدایبکتدببهدیبخطمب هبآنهدبنشدنبادابوبیکباصادربآنب

ردبدیشدنبمقدبکزانا،بوامباسدنبدااواهببزدیبآنهدبقاحتبگزدفمب

اطدابهبامبنحقا.بچقنبودامبخدنبپقلبهحزدهبنادشتب هبدینب هدنهب

کدمپدروبردباربظدهزببزدیبآورانبپقلبوبارب دطنببزدیباطلعبنحقانب

دادرۀبتأااندتبوبخقدمتنبکحکب هبدادرهبفزمتدا.بهاچبشکب دقمب

نحدناهب قابکهبدشیدءبقاحتمباتعلقب هباواتبدمت.بدادرۀبتأااندتب

حسینبخدنبوبرضدقلمبخدنبوباازردبعلمبخدنبوبغالمبعلمبخدنب

آژدنبهدیبتأااندتبردب هبخدنۀباسدنبدااواهبفزمتداهبکهبدشیدءباتعلقب برویبقفمۀبدولبنداهبچسبدناهبشاهبدمت.ب
ً
هزباوبدطالعاهبدربرورنداهببزیاهبوبعاند 1.ب
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 هباواتبردبتققافبنحدینا.ب

آژدنبهدباربآنجدبوروابنحقاهبوبعلتبدقلمبوروابخقابردب هب

اسدنبدااواهبدعالمبنحقانا.باوربتحدمبعحدردتبخدنهبتفتیشدتب

الراهبنحقاهبتحدمبدشیدیمبکهب هبنظزبآنهدباظنقنبامبآااباربیکبجدب

کهب قطقری،ب کتدبب جلاب یکب کتدببهدب اد انب نحقانا.ب جحعب

قاحتمب قا،باقجقاب قا.ب نصدشمبخالمب  هبودمطۀبققرتبهدیب

اسدنبدااواهبدربآژدنبهدبخقدهشبنحقابکهبدینبکتدببردبنایاهبفزضب

نحقاهبوباویستبتقادنببزدیبغحضبعانب هبآنهدبوعاهبادا،بوامب

بدینبتصدضدبردبرابنحقانابوبکتدببهدبردبتققاف.ب
ً
آژدنبهدبشایاد

کتدببهدبردباربچهدربقناووبجدیباداهبوباربدادرۀبتأااندتب

تققافبکزانابوبمهبنفزبعتاصهبچمبکهبدربدشخدصب صازب قاناب

بزدیبتعاانبقاحتبآنهدبحدضزبنحقاهبوبقاحتبآنبردب هبابلغب64550ب

تقادنبتخحانبرانا.باربتدریخب24ببزجبثقربکلاۀبدشیدءبتققافمبدرب

آقدیب ار درب هب وردرتب نحدیناۀب اشزوحمب هب ققرتب رویب

بزدیب گزایا.ب تمقیلب رمیاب قبضب اقجبب ازآتبداححداکب هب

تزغاببودامبخدن،بآژدنبتأااندت،بدربخاادتمبکهباربکشفبدینب

اسئلهبرویباداهبدمتبخقدهشحنامبکهب هبدیشدنبیکبدنعدامب

ازححتبفزادیاا.ب

داضدء:ببزگادل1،برئیسبپلیسبتأااندت

پلیسبتأااندت،بطهزدن،بنحزۀب85

ردپزت

آفادبرئیسبزلبتۀکیالتب

تأااندتب دادرۀب کهب ردب اواتمب کتدببهدیب دنکشدفب خبزب چقنب

تققافبنحقاهبدمتباربشهزبشدیعبشاهبدمت،بچناینبفصزهب

ردپزتبردجعب هبدینباسئلهب هبدادرۀبتأااندتبرمیاهبکهبدربآنب

جحلهبردپزتبذیلبدمت:

اسدنبدااواهبکتد ادربمد قب هبتقمطباازردبدبزدهامبانادنبمدرب

یکبجلابکتدببخطمبقایحمبردب هبابلغب1500بتقادنباربنزاب

شخصبدرانمبِلبگقرگادنبگزوبگذدشتهبدمت.ببزدیبتمصاقبدرب

قاوبوبکذبباطلبباازرددبزدهامبفقوبداذکزبردباربدادرۀبتأااندتب

حدضزبنحقاهباربجقدببدمتنطدقدتباطداببذیلبردبنصلبامبنحدیا:ب

باربهفتبادهبقبلب)ذیبقعاه(باسدنبدااواهبنزابدیشدنبرفتهب
ً
تصزیبد

وبیکبجلابکتدببخطم،بکهباودراهباجلسبنصدشمبقایمبادشت،ب

نشدنباداهبامبخقدمتهبدمتبکهبکتدببردب6000بتقادنب فزوشا.ب

اازردبدبزدهامبچقنباربآنبوقتبپقلبنادشتبدربخزیادریبآنب

اعذورب قا،بوامباسدنبدااواهبخالمبامتدجب هبپقلب قا.بدرباازردب

دبزدهامب|3|بخقدهشبکزابکهبکتدببردبنزابشخصبعتاصهبفزوشمب هب

ابلغب1500بتقادنبگزوب گذدرا.باازردبدبزدهامبتصدضدیبدیشدنبردب

قبقلبنحقاهبوبشخصبعتاصهبچمبردبحدضزبنحقاهبوبابلغبهزدربوب

پدنصابتقادنبارباصد لبکتدبب هبدیشدنبپزادخت.بچهدربادهب عاب

دربپزادختبوجهبگقرگادنباذکقر،بکهبامتدجب هبپقلبخقابشاهب

 قا،بدرباازردبدبزدهامباطدابۀبدمتزادابپقلبردبنحقاهبوب هبادانبکتدبب

حدضزبشا.باازردبدبزدهاْمباسدنبدااواهبردبدرباسئلهباسبقوبنحقاه،ب

وامببزدیباسدنبدااواهبغازاحکنب قابکهب تقدنابکتدببردبدربرهنب

بقزدربگذدرانابکهب
ً
ارآوراهبوبابلغباز قربردباستزابادرا.باجااد

)تدجزبعتاصهبفزوش(بگزوب گذدرنا.ب ثداثمب نزابشخصب ردب کتدبب

کتدببردببزاهبنزایکبیکبنفزبتدجزبیهقایباقمقمب هباازردبیعصقبب

 هبابلغب1620بتقادنبگزوبگذدرانابکهبدینبابلغبدرب د تبدقلبوب

فزعبچهدرادههب هبگقرگادنبپزادختهبشا.ب

ِلبگقرگادنبردبهمباربدادرۀبتأااندتبدمتنطدوبنحقاهبدوبهمب

هحدنبدظهدردتبانادنبمدربردبنحقا.ب هبدینبقسمبدظهدربادشتبکهب

کتدببردب هبابلغب1500بتقادنبگزوبگزفتهبوباصصقابدوبدینب قاهب

دمتبکهب عاهدبکتدببردب خزا،بوامبچقنبدحتادجب هبپقلبپاادبکزاهب

 قاباسدنبدااواهبردباجبقرب هبدمتزادابوجهبکزابوب هبتقمطباازردب

دبزدهامبدینباسئلهبردبفاصلباداه،باازردبیعصقببدقلبوبفزعبپقلب

ردب هبدوبپزادختهبوبکتدببردبگزوبگزفت.باازردبیعصقبباذکقربکهب

یکمبدربتجدربدینبشهزب]دمتبو[باوربخاد دنبققدمبداسلطنهبانزلب

ادراب هبدادرۀبتأااندتببزدیبادانبدمتنطدوبحدضزبگزایابوبثبقتب

رمدناابکهباوبادهبقبلباازردبدبزدهامب هبدوبپیشنهدابادانبابلغب1620ب

تقادنب هبِلبگقرگادنبردبنحقابکهبیکبجلابکتدببخطمبقایحمبردب

بدوبردباطلعبنحقاهبدمتبکهبکتدبباتعلقب هب
ً
گزوب گازا،بوامبضحند

اسدنبدااواهبدمت.بگزچهبدوباربدینباعدالهب هبخق مباستمضزب

ب هبخادلبدوبخطقربنحمبکزابکهبکتدببردب
ً
 قاهبدمت،بوامبد اد

اسدنبدااواهبمزقتبنحقاهب دشا.

اربتدریخب30ببزجبثقربمدلبجدری،بدایببحضقر،بکحیسزب

تأااندت،باأاقربگزایابکهبکتدببردبتققافبنحقاهبوب هباخزنبدادرۀب

ادانب بزدیب اسدنبدااواهب تدریخب25بجقردب ارب بسپدرا.ب تأااندتب دقل:ببزگادهل.بب 1.ب
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 عضمبتقضامدتبدمتنطدوبشابوبتصایقبآنچهبردبکهبذکزبشاهب

دمتبنحقا،بوامبااعمبدمتبکهبچنابمدلبدمتبکهبکتدبباتعلقب

 هبدومتبوبدربپاربازحقمبخقاباازردبدمحدعالب هبدوباازدثب

رمیاه.باربهحدنبروربکتدببردب هبدیشدنبنشدنباداهبدظهدربادشتب

اثلبهحدنبروریبکهب هباازردبدبزدهامباداهب اونبعاببدمت.بِلب

گقرگادنبوباازردبیعصقببوباازردبدبزدهامبکتدببردبداتمدنبکزاهب هب

هحانبقسمب ادنبنحقانابوبدینبمهبشخص،بکهبعتاصهبچمبوب

دشخدصب صازباربدینبکدربهستنا،بقاحتبکتدببردب هب3000ب

تقادنبتخحانبراهبدنا،بوامبچنانباعلقمبامبشقابکهبققرتبهدیب

آنبدرب6000بتقادنب یشتزبقاحتبادشتهب دشا.باازردبیعصقببکهب

کتدبباربنزابدوب قاهبوبدادرۀبتأااندتبآنبردبتققافبنحقاهبدمتب

ااعمبدمتبکهباربتمتبححدیتباواتب هاّۀبروسبدمتبوب

امبگقیابیدبکتدببوبیدبپقامبکهبپزادختهبدمتب هبدوباستزابشقا.ب

بارباخزنبپلیسبتأااندتبدمت.
ً
کتدببفقوبداذکزبعجداتد

داضد:ببزگادل،برئیسبپلیسبتأااندت

پلیسبتأااندت،بطهزدن،بتدریخب3بنقدابزب1914

نحزۀب2643

آفادبرئیسبتۀکیالت

اربهفاهمبادهبژونبمدلبجدریباربتمتبنحزۀب85بردپزتمبردجعب

 هبکتدبباصقرب هبششبقفمۀبنصدشمبکهب هبتقمطباسدنبدااواهب

درباواتبمزقتبشاهب قابوباربدردیبابلغب1500بتقادنباربنزاب

یکبعتاصهبچمبگزوبگذدشتهبشاهب قابدرمدلبادشتمبوباربدنتظدرب

تصحامبشحدبکتدببفقوبداذکزباربدادرۀبتأااندتبتققافبدمت،ب

وامبچقنب|4|بتدب هبحدلبحکحمببارخصقصبدینباسئلهب هبانب

نزمیاهبدمتبجسدرتبنحقاهبوبردپزتبخقابردبتکزدربامبنحدیم.ب

دینبنصدشمبهدبخالمبقاحتمبدمتبوبدگزب دربهمبااتمبارباخزنب

ادب حدناب امبآنبامبروابکهب هبکلمبخزدببشقا.ب هبدینبجهتب

شحدب خااتب ردب اذکقرب نصدشمبهدیب خقاب دنبدرادرب  هبتقمطب

باازردبیعصقببکهبکتدبباربنزابدوب قاهبوبدرب
ً
فزمتداهبوبضحند

شحدب خااتب ادراب شکدیتب کدرب دینب تعقیقب وب طقلبکشیانب

امبفزمتم.بدحتزدادتبعدااۀبخقابردبتصایمبامبادرا.

بزگادلبرئیسبپلیسبتأااندت

جعفزقلمبخدنبدنبدرادربدادرۀبتأااندت،بکهبحدالبکتدبب قا،بارب

هحدنبروربرمیایب هبداضدیبرئیسبپلیسبدربدینبقزدرباریدفتب

نحقا:باربتدریخب8بنقدابزب هبتقمطبازدملۀبذیلبااعمبداعحقمب

دادرۀب تأااندتب هب دادرۀب درب کتبب درمدلب درب ردب عاااهب وردرتب

تشکاالتباطلعبنحقام.

پلیسبتأااندت،بطهزدن،باقرخۀب8بنقدابزب1915

نحزۀب2668

آفادبااعگب لعمومب...بی مب فبالخ

اربتعصابباومیۀباسدنبدااواهبکهب هبآنبدادرۀبامتزمبدرمدلبشاهب

دمتبردجعب هبکتدبباصقریبکهباشدردااهبنزاباازردبیعصقبب هب

ابلغب1500بتقادنبگزوبگذدشتهبوبدادرۀبتأااندتبتققافبنحقاهب

 قا،بخدطزبامتزمبردباستمضزبامبادرابکهباربمیزاهمبشهزب

جدریبکتدبباذکقربدرباخزنبدادرۀبتأااندتبخدرجبشاهبوب هب

دینب دمتب اتحنمب گزایاه.ب درمدلب تشکاالتب کلب ریدمتب

اطلببارباومیهبیداادشتبشقا.

رئیسبپلیسبتأااندتببزگادل

اربتدریخب13باهب1914بکتدببهدیبتققافمباسدنبدااواهب)ردپزتب

نحزۀب85باالحظهبشقا(ب هبتقمطبانبوبچنابنفزبآژدنبتأااندتب هب

بزحسببتصحامبهائتب هائتبامتزمبورردبححلبگزایابوب

ورردبکتدببهدیباز قرب هباقجببیکبورقهبرمیاباشزوحمب

تمقیلبازآتبداححداک،برئیسب اقتدتبملطنتم،بگزایا.بدینب

وب شقبزگ،ب اسیقب پلیس،ب تشکالبکنناۀب حضقرب ارب اعدالهب

وب 7ب شعبۀب رئیسب جقداخدنب وب تأااندتب کحیسزب غفدریب

گزایا.ب ودقعب تأااندت،ب آژدنبهدیب ودامبخدن،ب وب رضدقلمبخدنب

ققرتبکتدببهدیبخطمباستزاشاهبوبهحچنانبتزجحۀبرمیاب

کتدببخطمبکهبنزاباازردبیعصقببگزوب قاهب هبتدریخب13بژدنقیهب

بدیفدابامبادرا:
ً
اربافتزبامدمبدتبضبطب قاهبدمت،بافد

وردرتبادااه،باقرخۀب22بجایب1333

نحزۀب2025

 ی رۀبجشیشربگظمیخ

...بیکبجلابکتدببتدریخبدکبزشدهبهنایب هبشزحبوبتققافبذیل:

کتدببتدریخبدکبزشدهبهنایب هبقطعبرحلمبخطبنستعلاقبکهب

اصادریبدربدودیلبکتدببخطببسیدربخقببوبرویبقفمدتب
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رردفشدنبدمتبکهب انبدوردوباز قرهبهمب24بوروبنقنقیسبادراب

وب صاهبنازبخطبنستعلاقبدمتبکهباربمنۀب1238برویبکدغذب

حندیمبضخامب|5|بتمزیزبشاهبوباربومطبدوردوبکتدبب12باجلسب

دمتدادنب عحلب چانب کدرب مپااب آببورنگمب تصقیزدتب نصدشمب

اختصزیب مزاقحۀب یکب کتدبب دودمطب ارب نازب وب ادراب هنایب

اذهببالجقرایبدمتبوباربدولبکتدبباصادریبکسزبوبدفتداهب

ب یشبدرب3بقفمهبکسزبنشاهبوبنازبحدشیۀبپدیانب
ً
دمتبکهبظدهزد

یکبقفمهبردباربذیلبوبمحتبیحانباصزدضبکزاهبدنابکهباقجقاب

نبقا.ب اونبجلابوبعطف،بوب هبطقربدجحدلب دبحضقربنحدیناۀب

نظحاهبازوربوباالحظهبشابکهباصادریبدربدوردوبوبقفمدتب

دوردوب وب دمت،ب اطد قب غازب نازب پدورقمبهدب وب نازبکسزب کتدبب

اقجقاهبشحزاهبشا.بانبحاثبداحجحقعبخطبوبتصقیزدتب332ب

وروبدمتبکهبدربجحلۀبکتبباسزوقهباربکتد خدنۀباواتمبدمتب

 هبتقمطبآقدیبحسینبخدنبدمتقدربفزمتداۀبآنبدادرۀبجلالهبتسلامب

دینبدادرهبشا.بحسببدالازبهائتبامتزمباواتبدینبدادرهبکتدبب

اذکقربردب هبنحزۀب11611بتمقیلبوبجحعبکتد خدنۀباواتمبنحقاهب

مناباریدفتبادشتبوببزدیبازیابدمتمضدربآنبدادرۀبامتزمب

رححتباداهبامبشقابکهببزدیبکسقردتبدوردوبدولبوبدودمطبکتدبب

اطد قبافدتزیبکهباربدینبدادرهباقجقاب] قا[ب دبحضقربنحدیناۀب

ب26بقفمهبادشتب
ً
نظحاهباالحظهبوبتطباقبشا.بدینبکتدببمد صد

وبحدالب یشبدرب12باجلسبتصقیزباقجقابنیست.ب صاۀب14ب

الزامب وب کتدبب دقمب دوردوب وب مزاقحهب وب تصقیزب اجلسب

اسدنبدااواهبدمتبکهب دیابکسقربدینبکتدببردب هبضحاحۀبکلاۀب

 دقمبکتد خدنهبتمقیلبنحدیا.ببزحسببتصدضدیبآقدیبحسینبخدن،ب

فزمتداۀبنظحاه،بنقشتهبامبشقابکهبکتدبباز قربردبوقتمبآقدیب

حسینبخدنب هباعاّتبیعصقببکلاحمب هبدینبدادرهبآوراهبارباادنب

پدرچۀبمفاایببستهبوبمزبستهب هباهزبیعصقبباز قرباحهقرب قا.ب

ارباققعبتسلامبکزانبکتدببیعصقببقمتباهزبخقاشبردب

تصایقبکزاهبآقدیبحسینبخدنبمزببستهبردبگشقاهبوب هبشزحبفقوب

تمقیلبدینبدادرهبنحقا.

اقممبازآتبداححداک

بکهبدممب
ً
دخبدریبکهباربرورنداهبهدیباملمبنقشتهبشاه،بفزضد

دمت.ب شاهب اداهب دنتشدرب انب ضاب بزب ننقشتهب دشنا،ب ردب انب

بزحسببخقدهشبانبروربدولبادرسب1915باسیقبومتادهل،ب

رئیسبکلبتشکاالت،باربافتزبخقابآقدیبالکبداشقرد،باایزب

رورنداۀبنوبهار،بردبحدضزبنحقاهبوباربحضقرباعدونبخقابآقدیب

اشیزبهحدیقنبوبعباهللابخدنبوب]حسینبخدن[بدمتقدر،باعدونانب

پلیسبتأااندت،بوبپلیسبدونافزاهبدیشدنبردبدمتنطدوبنحقانا.ب

الکبداشقردبتقضامدتبذیلبردب ادنبنحقانا:

چنابنفزبنزابدیشدنبرفتهبوب هبدیشدنبدطالعبادانابیکبکتدبب

تققافمباسدنبدااواهبکهبقاهزدربتقادنبقاحتبادراباربقناووب

دادرۀبنظحاهبتققافبشاه.بشخصمبکهباأاقربدینبکتدببدمتبارب

دادب ردب دبخقاب بزا.ب آنب امبخقدهاب وب ]دمت[ب اسدفزتب شزفب

ارخصقصباوبشئبقاحتمبایگزبهنقربدطالعدتبقمامهب هبدوب

ناداهبدنا.بدرباایزباذکقربمؤدلبشابچزدبقبلبدربدنتشدرباربرورنداهب

بوردرتبادخله،بننحقاناب
ً
اسئلهبردبخدطزنشدنباصدادتباعانه،باثال

وب هبچهبااالبقبلبدربهاچبگقنهبتقضاحبوب اونبدینکهبادنستهب

بدینبدشیدءباربنظحاهبدمتبیدبخازبعصااۀبدیشدنب
ً
 دشیابآیدبحصاصتد

دینب قاهبکهبانب دیابدشیدءبردب دبخقاب بزم؟بجقدببهدیمبکهبدیشدنب

بغازاکفمب قاهبدمتبوب دالخزهب
ً
ارباصد لبمؤدالتباداهبدنابتحداد

آقدیباایزبخالمبدفسقسبادشتنابکهبچنانبمهقیبودقعبشاهبوب

بدوبردبدرب
ً
عالوهبدشخدقمبکهبدینبخبزبردب هبدوباداهبدنابدخازد

دمتزادابکتدبباز قرب هباواتباطلعبنحقاهبدنا.بچقنبدینبجدنبب

اجبقرب قابکهبدرباصداۀباذکقرهبافدعبنحقاهبوبجبزدنبدینباسئلهبردب

اطدابهبنحدیم.بانبدربرئیسبکلبتشکاالتبنظحاهبارخقدمتب

نحقامبکهبادوقعبردب هبحضقربحضزتبدقاسبوریزبادخلهبتصایمب

نحقاهبوبدربدیشدنبتحنمبنحقامبکهبانبداۀبکدربردبقطعبننحدینابتدبدینکهب

جبزدنبدینبعحلبردب هبطقریبکهبرضدیتبازدبفزدهمبنحدیاب هبعحلب

 ادورنابوبدینباسئلهباربتحدمبرورنداهبهدیباملمبدشدعتب اد ا.

P.Bاهز[:بببببببببب[

بزگادل


