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  از مشروطه ارضي ايران پس نقض تماميت

  آميز عليه آن هاي مقاومت تحليل كنش و
  

  *سميه سادات شفيعي
  ∗∗سيده فاطمه سهيلي

  چكيده
نقض تماميت ارضي ايران در دوره زمـاني   اين مقاله بر آن است تا ضمن بررسي موارد

ـــ1324-1329 ــه . م1912-1906/ق.ه ــاد و زمين ــونگي، ابع ــنش چگ ــاي آن، ك ــاي  ه ه
آميز مردمي عليه نقض تماميت ارضي را بر اساس آراي نظري مطرح در علـوم   مقاومت

  . هاي آن را بر شمرد اجتماعي مورد مطالعه قرار داده و ويژگي
هاي تاريخي معتبر را  بعنوان پژوهشي نظري تحليل، واقعيتبر اين اساس مقاله حاضر 

اجتماعي مقاومت مـورد تحليـل    شده سنت مطالعات علوم هاي احصاء با ارجاع به يافته
هاي  كه تماميت ارضي ايران در دوره زماني مذكور توسط دولت نتيجه آن. است داده قرار

هـاي   گرفتـه و كـنش   رد نقض قرارمدت مو روسيه، بريتانيا و عثماني بطور كوتاه و ميان
كنشگران با درك تهديد امنيت ملي و وجود . دنبال داشته است آميز مردمي را به مقاومت

حس تحقير اجتماعي در برابر قواي متجاوز، نقض تماميت ارضـي را بـه مثابـه نـوعي     
ثبـات، ضـعف    اعمال قدرت دانسته و در شرايط فقدان نيروي دفاعي قوي، مجلـس بـا  

هاي خـود را در قالـب    هاي سياسي اقتصادي، كنش كارهاي حكومتي و نابساماني و ساز
تحريم كاالهاي كشورهاي متجاوز، ترك جشن نوروز، تشـكيل اجتماعـات اعتراضـي،    

نامه و ابراز همدردي با ساكنان مناطق مورد تهاجم در تضاد با  تدوين و ارسال اعتراض
از اشـكال روزمـره مقاومـت، بـروز     اسـتفاده  . وضع موجود به منصـه ظهـور رسـاندند   

هـاي   هـاي ايـن كـنش    گـري در زمـان مقتضـي از ديگـر ويژگـي      خالقيت و نيز كـنش 
  .آميز است مقاومت

نقض تماميت ارضي، قدرت، مقاومت، زندگي روزمـره، قـواي روسـيه،     :ها كليدواژه
  .انگليس و عثماني، مشروطه
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  مقدمه.1
دريـايي كشـور بـدون مجوزهـاي     ورود نيروهاي خارجي در حريم زميني، هوايي و 

هــاي كوتــاه و  قــانوني حضــور و اســتقرار آنــان، در مقــاطع زمــاني متفــاوت و در دوره
مدت، داللت بر نقض تماميت ارضي داشته و عمـالً اسـتقالل كشـور را زيرسـئوال      ميان
هاي طوالني ريشه در تجـاوز و نقـض    هاي نامنظم و يا تخاصم بسياري از جنگ. برد مي

ي اجتنـاب ناپـذير و    جا كه نتيجه از آن. ي يك قوم، ملت و يا سرزمين داردتماميت ارض
باشـد؛ رويـارويي نيروهـاي داخلـي و قـواي مهـاجم        طبيعي تجاوز، دفاع و مقابلـه مـي  

در اكثـر مـوارد حضـور نيروهـاي     . هـاي مختلـف اسـت    اي مكرر در تاريخ ملت پديده
الش طلبيـده و برحسـب تـوان    خارجي، انگاره هويت ملي مردمان يك سرزمين را به چ

دولت مركزي در مديريت امور و تجهيز و اعزام نيروهاي دفـاعي، واكـنش آنـان را بـه     
  . دنبال داشته است

سرزمين ايران به علت موقعيت خاص ژئوپلتيكي، تهاجمات بسياري را به خود ديده 
ود ايسـتادگي  هاي متجاوز به سرزمين خـ  ايرانيان از ديرباز در مقابل اقوام و دولت. است
هـاي اقـوام و دول    رو به نوعي تاريخ ايران در كشاكش مبارزه با يورشاز اين. اند نموده

ي معاصـر بـيش از    تجاوز به قلمرو سرزميني ايران در دوره. گوناگون شكل گرفته است
هـاي   بسا در مقايسه بـا سـاير دوره   ي تاريخي تأثيرگذار بوده و چه ساير ادوار در حافظه

 -ديگر تحوالت اجتماعي از سوي. اي مستندتر، ثبت و ضبط شده است به گونهتاريخي، 
ي سياسـي مـدرن بـود،     سياسي پيرامون مشروطه كه خود ملهم از طرح مفاهيم انديشـه 

بيش از پيش به اهميت تأمين موضـوعات و مضـاميني چـون وطـن، مليـت، اسـتقالل،       
رك، زبان مشترك و از اين تماميت ارضي، تاريخ مشترك، مذهب مشترك، سرزمين مشت

افـزايش آگـاهي سياسـي، اجتمـاعي جامعـه در آن دوره و تجـارب تلـخ        . قبيل انجاميد
طلبـي انگلـيس و    هاي تحميلي و نيز منفعـت  شكست از قواي روسيه و پذيرش عهدنامه

ي قراردادهاي منعقدشده، تالش براي حفظ وطـن و دفـاع از    روسيه در مفاد سودجويانه
تقالل كشور را به امـري غيرقابـل اجتنـاب بـدل و حتـي آن را در كنـار       منافع ملي و اس

خـواه   هاي گونـاگون مشـروطه   به عنوان مطالبات اصلي گروه... قانون، آزادي، برابري و 
  .مطرح ساخت

سياسـي بـه    -پس از مشروطه و تشكيل مجلس اول شوراي ملي، فضـاي اجتمـاعي  
سياست دولتمردان ايران تا پيش از جنبش مشروطه، . سمت و سوي متفاوتي سوق يافت
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. ي مثبت ميان دو قدرت روسيه و انگلستان و متجاوزان خارجي استوار بود حفظ موازنه
هاي شمالي را واگـذار نمـود    ، سرزمينكه ايران با پذيرش شكست در مقابل روسيه چنان

از حـق حاكميـت    هـاي بريتانيـا،   خواهي و افزون  و به جاي مقاومت در مقابل زورگويي
كـرد و حتـي از اعطـاي كاپيتوالسـيون بـه دول مزبـور        پوشـي  خود بر افغانسـتان چشـم  

نهضت مشروطه بـا  . انجاميد تداوم اين سياست، به حذف نام ايران مي. فروگذاري نكرد
. هاي خود، به مثابه ترمزي براي توقف سياست مزبور عمل نمود ها و نقصان تمام كاستي

تالش براي حفظ استقالل و تماميت ارضي پس از مشروطه باتوجه به ايجـاد نهادهـاي   
هـاي مـردم،    ي مسائل سياسي كشور در ميـان تـوده   دموكراتيك به ويژه مجلس و اشاعه

هاي آشكار و پنهان در مقابل ناقضان اين  نشرنگ جديدي به خودگرفت و به صورت ك
حق مسلم، اعم از روسيه و انگلـيس، عثمـاني درآمـد و اقشـار گونـاگون مـردم چـون        
روحانيان، بازاريان و روشنفكران در پايتخـت و حتـي ايـاالت و واليـات كشـور را بـه       

  .واكنش واداشت
ايـن دوره  . تي زماني پس از مشروطه از بسياري از جهات حـائز اهميـت اسـ    دوره

ي طبيعي  گيري ساختارهاي نوپاي دولت مدرن در ايران كه نتيجه مصادف است با شكل
هاي خارجي خصوصاً دول قدرتمنـد   آن لغو شرايط نابسامان گذشته در ارتباط با دولت

هاي داخلي حكومت  گيري از درگيري طلبي و بهره ها با فرصت اين دولت. همسايه است
ور، با تحركات نظامي در نقاط مرزي ايران، عمالً به قلمرو سـرزمين  ايران و نابساماني ام

مـدت، حضـور نظـامي قـواي خـود را در       هاي كوتاه و ميان كرده و در دوره ايران تجاوز
سو با تهاجم و ورود قشون خـارجي و   از يك  همچنين اين دوره. كشور تداوم بخشيدند

هاي ايـالتي و   وراي ملي و انجمنديگر با تشكيل نهادهاي مدني چون مجلس ش از سوي
ي سياست داخلي است كه به تهاجم خارجي بـا   واليتي شاهد معادالت جديد در عرصه

تهيـيج فضـاي عمـومي، حاصـل طـرح مفـاهيم       . نگرد نگاه متفاوتي نسبت به گذشته مي
اجتماعي، جامعه را در وضعيت هوشيار قرارداده و  -جديد و نيز افزايش آگاهي سياسي

شرايطي را به دنبال داشته كه فـارغ از وضـعيت انفعـالي گذشـته، ضـرورت       در مجموع
بر اين اسـاس و  . عامليت و كنشگري در سطوح خرد، ميانه و كالن در آن محسوس بود

با توجه به ماهيـت دوران مـذكور، ضـرورت دارد تـا برحسـب آراي نظـري مقاومـت،        
ي  بـر اسـاس مطالعـه    موضوع نقض تماميت ارضي ايران در اين مقطـع زمـاني طـرح و   
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. مردمي عليه آن مورد بررسي قرارگيرد هاي مقاومت اجتماعي بافت و فضاي حاكم، كنش
  :ي حاضر اين است هاي اصلي مقاله بنابراين پرسش

چگونـه و  . م 1911-1906/ق.هـ 1329تا  1324هاي  ي سال ارضي در فاصله  تماميت -
  توسط چه كشورهايي نقض شد؟

آميز عليـه نقـض تماميـت     هاي مقاومت ي مقاومت، كنش درباره بر اساس آراي نظري -
 هايي دارند؟ ها چه ويژگي ها كدامند و اين كنش اين سال  ارضي در فاصله

  
  روش تحقيق.2

پژوهش حاضر به بررسي نظري، تحليلي مجموعه موارد نقض تماميت ارضي ايـران  
آميز عليه  هاي مقاومت شچنين كن توسط نيروهاي نظامي روسيه، انگليس و عثماني و هم

در حقيقت ضـمن ارجـاع   . پرداخته است. م1912-1906/ق.هـ1329-1324آن در دوره 
ي اسـنادي   شناسـي، بـا مطالعـه    شده مقاومت از آثار و كتب جامعـه   هاي احصاء به مؤلفه

ها، اسناد و مدارك آرشـيوي،   ها، سفرنامه نامه كتب تاريخي، نشريات، خاطرات و زندگي
آميز در برابر نقض تماميت ارضـي در مقطـع زمـاني مـذكور ارائـه و       مقاومتهاي  كنش

  .هاي آن برشمرده خواهد شد ويژگي
  

 تعريف مفاهيم نظري.3

  تبيين مفهوم تماميت ارضي.3-1
درحقيقـت  . شـود  تماميت ارضي يك سرزمين، در پيوند با استقالل آن تعريـف مـي  

ي جغرافيـايي   بـه حفـظ محـدوده    هـاي اسـتقالل ملـي و نـاظر     تماميت ارضي از مؤلفه
 اي براي يـك كشـور   شده قلمرو تعيينو بر . قراردادي براي اداره و حاكميت بر آن است

ي آن نسبت بـه سـاير دول قابـل تفكيـك      ميزان شمول اقتدار و اراده شود كه اطالق مي
سـاز   المللي است و زمينه صلح و امنيت بين تماميت ارضي ضامن استقالل كشور،. باشد

واسطه تماميت ارضي ميـزان اشـاعه و    به. باشد مي دفاع از حاكميت دولت و استقالل آن
تماميـت ارضـي   «. گـردد  تعيـين مـي   ها اعمال اراده حكومت در ارتباط با ساير حكومت

 Territorialمعادل  Integrity    ديگـر  بيـان بـه . و تثبيت مرزهاي جغرافيـايي كشـور اسـت
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. »اي از كشور از وطن جـدا شـود   گاه نبايد پاره هيچ تماميت ارضي به اين معني است كه
  )   581: 1379راد، آقابخشي و افشاري(

جا كه مكاني  نخست از آن. بخش متفاوتي است ساز عوامل تعين تماميت ارضي زمينه
براي استقرار جمعيت مشخص است كـه از طريـق سـكونت در داخـل مرزهـاي يـك       

گيري و كـاربرد مفهـوم مليـت و     ند، در شكلشو ي جغرافيايي ملت شناخته مي محدوده
بخشـي بـه   هاي مكـاني آن موجـب عينيـت    كه داللت دوم آن. هاي آن تأثير دارد بسته هم

المللي و مناسبات  مفهوم انتزاعي كشور است و درنتيجه به تعيين قلمرو در تعامالت بين
ويـت و  اي در سياسـت، ه  كننـده  لذا روشن اسـت كـه نقـش تعيـين    . انجامد خارجي مي

  .كند هاي فردي و جمعي بازي مي گيري انگاره شكل
ارضي كه با مفاهيمي چون تهاجم، تصرف، تجاوز، اشغال، مداخلـه و    نقض تماميت

داشـته   يابد، داللت بر تسخير غالباً عيني مناطقي از كشورمواردي از اين دست تالزم مي
كه برحسب شدت و نيز تداوم حضور، به نوعي سيستم حاكميت و اسـتقالل ملـي را از   

هاي اقتصـاد، اجتمـاع، فرهنـگ و     نظام كرده و با واردساختن لطماتي به خرده نظم خارج
 :كـه  تر ايـن  روشن. سياست، كژكاركردهايي در سطوح خرد، مياني و كالن به دنبال دارد

ملي نيـز   و وحدت شود كه تماميت ارضي ولت موجب ميحفظ استقالل سياسي يك د«
طور كه استقالل سياسي نيز مانع از آن است كـه در برخـي    همان. حمايت قرارگيرد مورد

رسد كه نقض  به نظر مي. ي سرزميني يك كشور صورت پذيرد موارد تهاجم به محدوده
 و زدن يكپارچگي مشود كه قصد يا نتيجه آن بره تماميت ارضي به هر اقدامي اطالق مي

المللي باشـد و هرگونـه اقـدام     بين متعارفسرزميني، كاهش مرزهاي جغرافيايي  وحدت
خارجي كه بدون مجوز قانوني و مشروع مرزهاي يك كشور را هدف حملـه مسـلحانه   

  )34 :1383 ساعد،(.»قرارداده خواه به ورود به درون مرزها منجر شود يا خير
  

  شناسي هاي جامعه آراء و انديشهمقاومت و ابعاد آن در .3-2
تالش «آن را ) Profit(از جمله پرافيت . تعاريف متعددي از مقاومت ارائه شده است

داند  مي» پذيرش يا پذيرش رفتار متعديانه و كنترل فعاالنه براي مخالفت، جنگيدن و عدم
: 1998كـار،  (اسـت  » رغم مخالفـت  اقدام علي«)  Carr(تعريف كار) 25: 1996پرافيت، (

ــاني ) 534 ــات ) Modigliani(و موديگلي ــت را ) Rochat(و روش ــادگي  «مقاوم ــه س ب
  ). 112: 1995موديگلياني و روشات، (دانند  مي» مخالفت
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براي گريز از اغتشاشات مفهومي ضمن نگاهي بـه ادبيـات نظـري بايـد تعريفـي از      
در اينجـا بايـد   . شـد هاي آتـي داشـته با   مقاومت ارائه داد كه كارايي الزم را براي تحليل

مايـه   هـاي مقاومـت دسـت    هاي موضوعي و ابعاد كاربردي و مؤلفه گفت بررسي داللت
اي بـا عنـوان سـيري در     پژوهش مستقل ديگري قرارگرفته و نتـايج آن در قالـب مقالـه   

رو نتـايج ايـن    در فرصـت پـيش  . رويكردهاي نظري متأخر به مقاومت منتشر شده است
مقاومت ارائه و در ادامه به ذكر مصاديق تاريخي آن پرداخته هاي  پژوهش با ذكر ويژگي

گفـت   تـوان  شناختي معاصـر مـي   بر اساس مطالعات و بررسي آثار و آراء جامعه. شود مي
وقوع عيني، تضاد با وضع موجود، تالزم قـدرت  : هاي ذيل است مقاومت داراي ويژگي

 .آميز و مقاومت، اهميت زمان، خالقيت در كنش مقاومت
اين اساس مقاومت؛ اقدام به عملي به موقع و در جهت بيان مخالفـت بـا اعمـال    بر 

بـا توجـه بـه محورهـاي اصـلي      . قدرت به اميد رفع، تخفيف و يا تغيير وضعيت اسـت 
مطرح شده، ضمن توصيف بستر تاريخي مذكور، ابتدا موارد نقض تماميت ارضي ايـران  

يـز عليـه آن را بررسـي شـده و در     آم هاي مقاومـت در دوره زماني مذكور و سپس كنش
  . هاي آنان پرداخته خواهدشد ها به معرفي ويژگي شده اين كنش چارچوب نظري احصاء

  
  نقض تماميت ارضي ايران پس از مشروطه.4

هاي روسيه، انگليس  در دوره زماني مذكور تماميت ارضي ايران عمدتاً توسط دولت
هاي مـذكور منحصـر بـه     هرچند هجوم و ورود قواي نظامي دولت. و عثماني نقض شد

رسد كـه مـوارد    ي زماني نبوده و بعضاً داراي قدمت است، اما چنين به نظر مي اين دوره
در ارتبـاط  . م1907روس و انگليس با قرارداد  نقض تماميت ارضي ايران به ويژه توسط

  . بوده است
رقابـت روس و  . روس و انگليس ذكر توضيحاتي الزم است. م1907درباره قرارداد 

تدريج در قرن بعد به اوج  ي نوزدهم آغاز شد و به مشخص از اوايل سده طور انگليس به
قتصادي و تصرفات مرزي گرفتن امتيازهاي ا ها با كشمكش بر سر اين رقابت. خود رسيد
  . چه بيشتر بر سياست و حكومت ايران همراه بود و نفوذ هر

هاي پس از مشـروطه در ايـران دو تهديـد را در مقابـل خـود حـس        بريتانيا در سال
فارس و  صغير و خليج خطر آلمان در آسياي. 2خطر روس در ايران و بالكان . 1. كرد مي

هـا   كـرد بـه روس   دليل حكم مـي  ها به هزار منافع آن. ايرانآهن بغداد به داخل  اتصال راه
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گيري آلمـان   اي قدرت منطقه ي فرا زيرا در عرصه) 110/ 8: 1353محمود، .(نزديك شوند
. هاي نفوذش در عثماني و ايران، كـابوس مشـترك روس و انگلـيس بـود     و بسط حوزه

عالوه بر رقابت انگليس و  را1907افشار داليل انعقاد معاهده ) 287: 1358يزدي،  افشار(
آلمان در شئون اقتصادي و سياسي، تمايل انگلستان به سدكردن راه هندوسـتان بـه روي   

آگاهي روسيه از ناكامي هاي خود او را وادار كرد تا به اختالفات خود . داند ها مي روس
  . با انگلستان در آسيا پايان دهد

القات امپراتور آلمان بـه بـرلن رفتـه    زماني كه الكساندر سوم، امپراتور روس براي م
توسـط  . م1888بـار در   بود، پيشنهاد اتحاد روس و انگليس و تقسيم ايران براي نخستين
زمـان   وي هم در همان. وزيرمختار انگليس در تهران به امپراتور روس در برلن داده شد

) 335/ 8: 1353محمـود،  . (موافقت خود را بـا انعقـاد چنـين قـراردادي اظهـار داشـت      
: 1391كاتوزيـان،   . (معـروف شـد   1907بعدها به قرارداد » كنوانسيون انگليس و روس«

تمام مراحل توافق انگليس و روس بـه صـورت كـامالً سـري و محرمانـه انجـام       ) 205
كـه چـرا او را در    مند بـود از ايـن   كه حتي سفير انگلستان در ايران گله طوري پذيرفت به

  )21 - 22:  1328مازندراني، .(بودند جريان دقيق قرارداد نگذاشته
ي نفـوذ   منطقـه شـمال؛ حـوزه   . شـد  ي نفوذ تقسـيم  منطقه در اين معاهده ايران به سه

در مركـز    مابين اين دو حوزه. ي نفوذ انگليس شناخته شد ي جنوب؛ حوزه روس، منطقه
در . شـد  گرفته نظر ي حاكميت دولت ايران در طرف و در حيطه ي بي عنوان منطقه ايران به

هاي ميان اين دو كشور و عدم تداخل  ظاهر ماهيت قرارداد، تجاري و براي كاهش تنش
چنانكـه در فصـل اول و دوم آنـان بـر عـدم مداخلـه در       . گرفته بود قدرت آنان صورت

ي تحت نفوذ يـكديگر و در فصل سوم بر توافق و مشورت با هـم بـراي كسـب     منطقه
از آرشيو اسناد موسسـه مطالعـات تـاريخ معاصـر      34394سند . (امتياز تعهد كرده بودند

اما در واقع اين قرارداد با ماهيت سياسي و به عبارت ديگر قرارداد تقسـيم ايـران   ) ايران
  . بود

  
  نقض تماميت ارضي ايران توسط انگليس.4-1

ها در ايران را بايد در زمـان شـاه عبـاس     ي نفوذ سياسي و استعماري انگليسي مقدمه
هـاي اقتصـادي    ي تأسيس تجارتخانه و فعاليـت  و دريافت اجازه) ق.هـ996-1039(اول 

ايران . ها دانست آنان در ارتباط با كمپاني هندشرقي انگليس و در رقابت شديد با هلندي
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از . اي داشـت  العـاده  اهميت فوقها  براي انگليسيي ورود به هندوستان،  به عنوان دروازه
ف نفوذ نظامي و سياسى حكـام قاجـار در جزايـر و بنـادر     رو آنان با استفاده از ضع اين

طلبى بعضى از شيوخ عرب ساكن آن نواحى، دست بـه اقـداماتى    فارس و استقالل خليج
پاريس، انگليس توانست حق حاكميت ايـران نسـبت بـه افغانسـتان را       در معاهده. زدند

ن و تنبـاكو و  سپس با اخذ امتيازات تجـاري همچـون امتيـاز انحصـار توتـو     . سلب كند
تأسيس تلگراف جنوب ايران، بانك شاهنشاهي، كشتيراني در كـارون، امتيـاز دورويتـر،    
دارسي و غيره موجبات سعي در اعمال نفوذ هرچه بيشتر در سياست و اقتصاد ايـران را  

ها، جنـوب ايـران بـود كـه در قـرارداد       پايگاه عمده و استراتژيك انگليسي. فراهم آورد
  .تحكيم شد 1907

انگلستان در گيرودار مشكالت داخلي و خارجي ايران پس از انقالب مشروطه، آرام 
ي اقدام به اشغال بنادري از بنـادر   كه حساسيت مليون را موجب شود در انديشه آن و بي

 از گذشته«شخصاً معتقد بود كه ) Sir Edward Grey(سر ادوارد گري . جنوب ايران بود
 روسي سپاهيان هرگاه تا بود  باش آماده بحال بايد ،انگليس منافع حراست و حفظ مسأله

 ايـران  جنـوبي  سـواحل  بـه  بالفاصـله  انگلـيس  ناوگان، بگذرند كشور آن شمالي مرز از
ــيل ــده گس ــرچم و گردي ــتان پ ــدر در را انگلس ــا بن ــادر ي ــواحي آن بن ــزاز   ن ــه اهت ب
. دريـاداري  بـه  خارجـه  وزارت از. 1907 مـارس 6 خارجه وزارت.158شماره(»درآورند
در تأييد نقـض  » اشغال«تأمل، كاربرد لفظ  ي قابل نكته) 188/ 1، 1352، معاصر، محرمانه

و مراسـالت   هـا  به تصريح در تلگـراف » اشغال«كه لفظ  تماميت ارضي ايران است چنان
 ،گمـان  بـه «: در ذيل چند نمونه از آن ارائـه شـده اسـت   . شود رسمي بريتانيا مشاهده مي

. شـويم  متوسـل  بدان توانيم مي كه است اقدامي بهترين ايران جنوب ادربن از يكي اشغال
. »؟دانيد مي تر مناسب را بنادر از يك كدام دهيد اطالع لطفاً تيدسه موافق نظريه اين با اگر

/ 1، 1352معاصر، . 1908ژوئن  25تلگراف محرمانه سر ادوارد گري به مستر مارلينگ، (
 خـود  وظيفـه  ولـي  است اشغال براي بندر ترين مناسب بوشهر اينجانب، عقيده به«) 643
 ايـن  كند، اشغال را بندر آن انگلستان پادشاه اعليحضرت دولت اگر كه دهم تذكر دانم مي

 نتيجـه  و خواهدشد تلقي شاه عليه مليون جمعيت نفع به مستقيم تظاهري اينجا در اقدام
تلگـراف مسـتر   . (»بـود  خواهـد  سـفارت  در زيادي عده جمعي دسته نشيني بست كار اين

 )650/ 1همان، . 1908ژوئن  28ادوارد گري در  مارلينگ به سر 
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ق بـه  .هـ1327پس از ورود قشون روسيه به شمال ايران در دوره فتح تهران در سال 
اي و ضرورت حفاظت از اتباع بيگانـه، انگلـيس    هاي منطقه ها و ناآرامي ي آشفتگي بهانه

ديگـر   ماه 3كه اگر تا  يانه خطاب به ايران ارسال نمود مبني بر اينجو نيز يادداشتي مداخله
جان اتباع خود  و  اغتشاشات موجود برطرف نشود، دولت بريتانيا جهت حفاظت از مال 

در مـتن اولتيمـاتوم   . مداخله كرده و اقدام به اعزام قشون نظامي به ايران خواهـد نمـود  
است كه قـوة امنيـه    وهله در نظر دارد، اين ينآنچه دولت اعليحضرت در اول«بود كه  آمده

منصـبان انگلـيس از    عـده از صـاحب   فرمان يـك  نفر در تحت 1200الي  1000مركب از 
هاي شيراز، اصفهان و بوشهر و آن صفحات در محل تشـكيل   قشون هند براي حفظ راه

  )179-180: 2535نوايي، . (و تنظيم شود
جنوب حضور داشتند، پس از يادداشت رسـمي،  نيروهاي انگليسي قبل از آن نيز در 

هـاي خلـيج فـارس     ي نظامي، جهت برقراري نظم در جنوب از راه آب با هدف مداخله
ي اصفهان، شيراز، بوشهر، بندرلنگـه، بنـدرعباس، سيسـتان، كرمـان،      وارد و در محدوده

ان انعكاس چگونگي ورود نيروهاي انگليسـي بـه ايـر   . بختياري حضور يافتند چهارمحال
كاربرد مفاهيمي چون اشغال، حمله و نيز تصرف در مكاتبات بجـا مانـده در   . قابل است

در . تبيين و تشريح ماهيت نقض تماميت ارضي ايـران توسـط انگلـيس سـودمند اسـت     
در ايـن موقـع   ... «انـد آمـده    نجف درخصوص اين امر مخـابره كـرده   تلگرافي كه آيات

خلي ايران را بهانه نموده، از جنوب و شـمال  خطرناك دشمنان دين اسالم اغتشاشات دا
در ) 182: 1370تركمـان،  (»...انـد  ور شـده  به محو استقالل ايران و هدم مسلماني حملـه 

دولت انگلـيس بـه   «ي هيئت مقدسة علمية نجف اشرف آمده  اي ديگر نيز در نوشته نامه
ديگـر   مـاه  هموجب تلگراف كميتة سعادت اعالن رسمي نموده كه اگر دولت ايران تا سـ 

طرف بنادر فارس را تـأمين ننمايـد، قـوة نظـامي انگلـيس طـرف جنـوب را اشـغال و         
  ) 192همان، . (»نمود گمركات را تصرف خواهد

  
  نقض تماميت ارضي ايران توسط روسيه.4-2

-1212(شــاه  اوج نقــض تماميــت ارضــي ايــران توســط روســيه در زمــان فتحعلــي
پـس از آن  . اي از خاك ايران شـد  الحظهكه موجب جداشدن بخش قابل م) ق.هـ1250

ي كسب امتيازات اقتصادي و تجاري نيز روسيه در رقابت بـا رقيـب عمـده و     در عرصه
تا حد زيادي نيـز   ها اين موفقيت. هاي بزرگي نايل آمد قدرتمند خود بريتانيا، به موفقيت
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ثبت را دنبـال  ي م چنان سياست موازنه ي ايران بود كه هم تدبيري هيأت حاكمه معلول بي
ي نظـامي در   ها مترصد فرصت براي مداخله روس. م1907پس از انعقاد قرارداد. كرد مي

تجاوزات مـرزي محـدودي صـورت     1سوار در اوايل مشروطه در قضيه بيله. ايران بودند
شدن مجلس توسـط   ي به توپ بسته به عالوه اسناد موجود در رابطه با قضيه. گرفته بود
 روزنامـه  مخبـر  عنوان به) M.Panoff( پانوف نام به شخصيوسط شاه، كه ت محمدعلي
ضـميمه كتـاب   (شـده   آوري جمـع  Ryech» ريـچ « نـام  به روسي خواه آزادي و معروف

دهـد كلنـل ليـاخوف مسـتقيماً از      مي نشان) انقالب مشروطيت ايران نوشته ادوارد براون
گيرودار فتح تهـران، روسـيه   ق و در .هـ 1327اما در سال . گرفته است روسيه دستور مي

ي درخطر بودن جان و مال اتباع بيگانه، و حفظ قونسولگري روسـيه در ايـران،    به بهانه
نيكيتين كه خود يك ديپلمـات روسـي اسـت و    . با قواي نظامي به خاك ايران وارد شد

كــرده  اســتفاده» اشــغال«بــاره از لفــظ  مــدتي را در ايــران ســپري كــرده اســت، در ايــن
  ). 38-39، 1329يتين، نيك.(است
  

  نقض تماميت ارضي ايران توسط عثماني.4-2
هاي ايران تماميت ايران را  نظاميان و قشون عثماني با هدف تسخير و اشغال سرزمين

هـاي    اما اين اقدامات غالبا تنها به قتـل و غـارت در سـرزمين   . دادند مي  مورد نقض قرار
ق و دعـوي  .هـ 699از سال . شد عثماني منجر ميمرزي و يا كوچ اجباري اتباع ايران به 

. هاي مرزي وجود داشت استقالل عثمان بن ارطغرل، بين ايران و عثماني دائماً كشمكش
كـه بـا    بـه ايـن معنـي   . هاي در زمان صفويان، رنگ مذهبي به خود گرفـت  اين درگيري

يان كـه  ق، عثمان.هـ907رسميت يافتن مذهب تشيع توسط شاه اسماعيل صفوي در سال 
هـاي اسـالمي و    ادعاي وراثت خالفت عباسي را داشتند، بـا ادعـاي گسـترش سـرزمين    

  .كردند اندازي مبارزه با كافران و رافضيان به قلمرو ايران دست
. 1. در زمان قاجاريان سه مسأله اساسي در روابط ميان عثماني و ايران وجود داشـت 

سـتم   ، كـه همـواره اتبـاع ايرانـي مـورد     ي عالقه ايرانيان به زيارت مشاهد متبركـه  مسأله
وجود عشاير در سرحدات و دورويـى و  . 2. گرفتند زايدالوصف حاكمان عثماني قرارمي

مĤبى بعضى از حكام محلى مثل حكام بغداد و سليمانيه و شـهر زور نيـز    نفاق و سياست
ى بـود  ى سرحدات ايران و عثمان مسأله. 3زد آتش نفاق و كينه را بين دو دولت دامن مى

صـورت روشـن    شـاه هنـوز بـه    ى نـادر  درپى عثمانى در دوره هاى پى كه بعد از شكست
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ى سـليمانيه حـل    ى بعضى از سرحدات مثـل ناحيـه   و دعاوى دو دولت درباره  درنيامده
اغلب اوقات براى تعيين حكام بـالد مزبـور بـين پاشـاى بغـداد و مـأمورين       . نشده بود

طلبى و  سياست دربار عثمانى فرصت. آمد ميان مى  هنظر ب رسمى ايران در غرب، اختالف
هنگام فراغـت، قـواى خـود را بـراى چپـاول و غـارت بـه        . دورويى در برابر ايران بود

انگيخـت ولـى در    فرستاد و عشاير مرزى را به طغيان و شورش برمـى  مرزهاى ايران مى
ى شامات،  جبههپاشا در  على هنگام شكست و مشغوليت به جنگ با روسيه و يا با محمد

العـاده،   ى عذرخواهى و اعـزام سـفراى فـوق    آمد و به وسيله با ايران از در دوستى درمى
كـرد و   خبـر ايـران را اغفـال مـى     زده و بـى  سياستمداران بزرگوار و باگذشت و يا غفلت

نشاندگان پاشاى بغداد در كربال و نجف در آزار و اذيت زوار ايرانـى   حال دست همان در
گونه تخفيـف و تحقيـر و اهانـت نسـبت بـه اتبـاع ايرانـى دريـغ          د و از هيچكوشيدن مى

طلبى امپراتورى عثمانى و مسائل ناشى از تعصـب دينـى مـردم ايـران و      توسعه. نداشتند
شـد، علـل حقيقـى     ى روحـانيون دو كشـور تقويـت مـى     عثمانى كه پيوسته بـه وسـيله  

تـا انقـالب مشـروطيت بـوده     هاى ايران و عثمانى از دوره صـفويه   ها و جنگ كشمكش
ها و جلوگيرى از اتحـاد و اتفـاق دو دولـت     ى اين كشمكش براى تشديد و ادامه. است

هـا و وسـائلى بـر     ، پيوسته بهانه هاى استعمارى دول انگلستان و روسيه مسلمان، سياست
انگيختند و تنـور ايـن معركـه را كـه بالمـĤل ضـعف و بيچـارگى هـر دو دولـت را           مى

  )105-106: 1387شميم، .(داشتند رم نگاه مىدربرداشت، گ
ي مشكالت داخلي ايران پـس از انقـالب مشـروطه، از فرصـت      عثمانيان با مشاهده

استفاده و نيروهاي خود را به داخل مرزهاي ايران و در اغلب موارد تجاوز به آذربايجان 
از  ايـران پـس  . گرفـت  مـي  و شهرهاي اورميه و سلماس و ساوجبالغ تا مراغـه صـورت  

مشروطه با ارسال سفير و پيگيري تجاوزات عثماني از طريـق وزارت خارجـه و ايجـاد    
كميسيون مرزي براي رسيدگي به دعاوي دو دولت سعي در رفـع قـانوني ايـن معضـل     

گـاه بـه تسـخير و يـا اشـغال دائمـي        برهـه هـيچ   ايـن تجـاوزات مـرزي در ايـن    . برآمد
ن عثماني كه همراه بـا قتـل و غـارت    حضور موقت قشو. هاي ايران منجر نشد سرزمين

اين تجاوزات موقت نيـز شـدت و ضـعف    . باشد اتباع ايراني بود، مبين اين وضعيت مي
گرفـت امـا پـس از آن     در ابتداي انقالب مشروطه بـا قـدرت بيشـتري صـورت    . داشت

كامـل خـارج نشـدند بلكـه تنهـا از شـدت        طـور  نيروهاي عثماني از مرزهاي ايـران بـه  
حضور نيروهاي عثمـاني نيـز در متـون تـاريخي بـه      . شد  حدي كاسته ن تاهاي آنا آسيب
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از جملـه در تـاريخ   . كمك مفاهيمي چون تصرف و اشغال بيان و گـزارش شـده اسـت   
هاي عثمـاني بـه سـرحدات و ورود بـه خـاك ايـران و        اندازي انحطاط مجلس از دست

اي ايـران را  هـا را از مرزهـ   سرپرسي سايكس عبـور تـرك  . تصرف آن سخن آمده است
ها هميشه آمـاده   ترك«: رانده كرده و سپس از تصرف ساوجبالغ سخن اندازي تعبير دست

يك نيرويى 1906رو در ماه اوت  نمايند و از اين  هاى ايران استفاده بودند كه از گرفتاري
شد، با توپخانه و نيروى سوار از مرز ايران  تفنگدار تخمين زده مي 6000كه عده آنها به 

تر كه فرمانفرما فرمانده كل قوا بـود   در قسمت جنوبى. گذشته و اورميه را تهديد نمودند
. و براى جلوگيرى از آنها نيروى كافى نداشت مهاجمين سـاوجبالغ را تصـرف نمودنـد   

شد، در  خواست كه معابر شمال را كه به داخل ايران كشيده مي بديهى است كه تركيه مي
هاى نظامى معينى در مقابـل روسـيه بـه او     ال آن معابر مزيتچه اشغ. كنترل داشته باشد

سـايكس،  . (»آورد كه روسيه براى برقـرارى تعـادل اقـداماتى بعمـل مـي      داد، مگر اين مي
كسروي در صفحات مختلف از عبور عثماني از مرز و ورود بـه خـاك   ) 586/ 2، 1380

يز از تجـاوز عثمـاني بـه    آبادي ن ايران و مبادرت به آشوب و غارت تعبير و يحيي دولت
  )132/ 2: 1371دولت آبادي، .(خاك ايران سخن گفته است

هاي  آميز ايرانيان در مقابل نقض تماميت ارضي ايران توسط دولت هاي مقاومت كنش
  :هاي زير قابل بررسي است انگليس، روسيه و عثماني در مقوله

  
  آميز عليه نقض تماميت ارضي ايران هاي مقاومت كنش.5
  تحريم كاالهاي كشورهاي مهاجم.5-1

با ورود نيروهاي روسيه، موضوع تحريم كاالهاي روسيه مطرح و از سـوي علمـاي   
هـا نيـز توسـط     يافت و در ساير شهرسـتان  نجف در قالب حكم جهاد اقتصادي رسميت
اهللا  در تلگرافـي كـه توسـط آيـت    . گرفـت  علماي محلي تبليغ و وجهه همت مردم قـرار 

و عبــداهللا مازنــدراني بــه مجلــس شــوراي ملــي مخــابره شــد،  كــاظم خراســاني محمــد
عجالتاً مجاهده اقتصاديه ترك امتعـه روسـيه بالكليـه كـه اولـين قـدم       ...«گرديد كه  اعالم

 2»... اهللا تعالي و حسن تأييد بايد سـريعاً اقـدام شـود    خواهي است بعون دينداري و وطن
  )1328ال شو 13. 9، ص18، س16المتين كلكته، ش روزنامه حبل(
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امـا  . هاي مختلـف كشـور شـدت و ضـعف داشـت      واكنش به اين حكم در قسمت
در . ي انكارناپذير در اين ميان احساس مشترك تنفر از حضور روسيه در ايران بود مسأله

  .گردد ذيل دو نمونه از بازتاب اين تصميم ارائه مي
مـايي  به دنبال حكم تحـريم كاالهـاي روسـي، در مسـجد گوهرشـاد مشـهد گرده       

ناطقين از تجـاوزات  . شود با حضور جمعي از علما و تجار و كسبه برگزار مي) ميتينگ(
هاي آتشين و بليغ نمودند، يك نفر از طالب محترم عمامـه   ي روس نطق حقوق شكنانه

خود را ميان بخاري انداخته و سوزانيد چند نفر هم از جوانان باغيرت در همان مجلـس  
بـاالخره  . بخاري انداختـه تبـديل بـه كربـاس وطنـي نمودنـد       پيراهن و كراوات را ميان

تمـام تجـار بـه    . حرمت استعمال امتعه روس را جميع علما در همان مجلس فتوا دادنـد 
عمال خود در روسيه تلگراف نمودند كه ديگر متـاع روس از جهـت ايـران خريـداري     

. دهنـد  عسـل مـي  خواني عوض چاي، قهوه شير با  ننمايند و االن در تمام مجالس روضه
فتواي علماي مشهد نيز چنين بود كه نظر به تجـاوزات دولـت روس عمومـاً و احكـام     
حجج اسالميه خصوصاً از امروز به ترك امتعه روس ميان بسته و با تمام نفرت خودمان 

التجاره از قبيل قند و چـايي   قابليتي ديده و كليه مال اجناس اين دولت جابر را به نظر بي
اقمشه و اشيا را بر خود حرام دانسته و هركس از ايرانيان كه جنس روسي  روس و ساير

استعمال كند او را از كسوت روحانيـت عـاري شـناخته و بـا او آمـدورفت را موقـوف       
  ) 1328صفر 6. 7و6، ص18، س31همان، ش. (خواهيم كرد

اهللا خراسـاني را آقـاي حـاج شـيخ      در استرآباد هم از روزي كه دستخط مبارك آيت
محمدحسين مجتهد زيارت و به جهت عموم اهالي قرائت نمودند، خوردن قند و چايي 

شان حرام ابـدي فرمـوده و نيـز در هفتـه دو      و پوشيدن امتعه خارجه را بر خود و كسان
روز با جمعي از آقايان علما در محل مخصـوص كـه موسـوم بـه هيئـت علميـه علمـا        

ارجـه و رواج منسـوجات روسـي    باشد، مجلس منعقد و درخصوص تـرك امتعـه خ   مي
  )  1329رجب20. 2، ص19، س5همان، ش. (فرمايند مذاكره مي

عمـوم  «هيجان اهتمام اهالي مشهد در ترك امتعه روس به ترشيز نيـز سـرايت كـرد؛    
نفرت و انزجار قلبي خود را اظهار داشته و به ترك استعمال امتعه روس كلية عازم شد، 

گوشت و قهـوه و   البدل حليم و آب قند و چاي نعم خواني در عوض فعالً مجالس روضه
استعمال قند و شكر روس را مردم . خيلي هم مطلوب و خداپسند است. عسل قراردادند

. انـد  كـرده و روح اسـالميت را از خـود خوشـنود نمـوده      هاي خلوت هم تـرك  در خانه
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كـه   دارد انجمن ايالتي خراسان اعـالم مـي  ) 1328صفر20. 12، ص18، س33همان، ش(
ها كار اهالي را به جان و كـارد   الطاعه آن طول توقف قشون نظامي روس و تعديات فوق

سـند  . (هـا مصـمم هسـتند    را به استخوان رسانيده و در ترك امتعه و تجـارت بـا روس  
  ) از آرشيو مجلس شوراي اسالمي 21431303023006

نيسـت و تنهـا   در كرمان قند و چاي معمـول  . حكم تحريم حتي به كرمان هم رسيد
و اقمشه از يزد و مشهد و تهران و بنـدرعباس  . باشد آيد نفت مي كااليي كه از روس مي

آيد و معلوم نيست مال كدام دولت است اما اگر اهالي در پاي خريد متوجه  جا مي به آن
، 34المتـين كلكتـه، ش   روزنامـه حبـل  . (نماينـد  شوند كه مال روس است خريداري نمي

  )1328صفر27. 12، ص18س
جويانـه دولـت انگلـيس كـه نـوايي از آن بـا عنـوان         در واكنش به يادداشت مداخله

هـايش   اولتيماتوم يادكرده اسـت، نگـاه ايرانيـان نسـبت بـه دولـت انگلـيس و سياسـت        
هاي روسيه ظنين بودند، و بريتانيا را خيرخـواه   تا پيش از آن، تنها به سياست. يافت  تغيير

اي كـه بـر ايـن تلقـي ايرانيـان وارد آمـد، قـرارداد         ن خدشهنخستي. كردند خود تلقي مي
و اولتيماتوم انگليس بود، كه بر آنان روشن ساخت كه ميان سياسـت ايـن دول   . م1907

هـا را در ايـن سـه سـاله      ي نوبهار آورده كـه ايرانيـان، انگليسـي    روزنامه. تفاوتي نيست
يـد مليـه ابـداً اسـمي از     داشتند، دليلش هم ايـن كـه در جرا   رولسيون خيلي دوست مي
كه در تمام نمايشات روس دست انگليس دركار  شد ولو اين تجاوزات انگليس برده نمي

نمود و تمام سخن را روي  ها به انگليس اين مسأله را اغماض مي بوده ولي تمايل ايراني
ها يك اعالن انتشار دادند كه در قونسلخانه بـراي ترافـع    در قزوين روس. با روسان بود

دعاوي عمـوم رعايـا حاضـريم مضـمون ايـن اعـالن مـردم را بـه هيجـان آورده و در          
كردنـد و   ها عين همـين اعـالن را نصـب    ها تعقيب كردند ولي در مشهد انگليس روزنامه

هـا داشـتند، چنـان     رفتـاري انگلـيس   ي اطمينان كه به دوسـتي و دوسـت   مردم به واسطه
روز اعالن برداشته شـد و   واستند و به يكهيجاني نكرده فقط از انجمن ايالتي توضيح خ

مطلـب مـردم    همـين  شد كه جنرال قنسول اشتباهاً اين اعالن را نصـب نمـوده و بـه    گفته
ولي حاال چطـور؟ حـاال بـرعكس    ... ساكت شدند و در جرايد هم سروصدايي بلند نشد

از  نشينيم مردم اسم روس را فراموش كرده و رويم و مي شده يعني در هر مجلس كه مي
باري مقصود ما ايـن اسـت كـه دولـت     ... زنند اين يادداشت حق شكنانة انگليس دم مي

سال قبل در قلوب ايرانيان كاشته بـود،   سال بلكه از پنجاه انگليس تخمي كه از سه  چهار
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تـوان   امروز ملت ايران فهميدند كه از هيچ دولـت اروپـايي نمـي   . كرد  امروز ناقص درو
امـروز  . ميدند كه دولت انگليس همـان آيينـة دولـت روس اسـت    امروز فه. اميدوار بود

. دانستند كه دولت انگليس ماشين حركات روس و اكتور تياتر شمال دولت ايران اسـت 
البته برخي از ) 1328ذيحجه 30. 13و12، ص18، س27روزنامه حبل المتين كلكته، ش(

ظاهر بريتانيا به تمايل به طلبانه انگلستان، فريب ت علماي بصير با آگاهي از اغراض سلطه
آقا نـوراهللا در اصـفهان    توان به حاج از جمله مي. مشروطيت و استقالل ايران را نخوردند

داشت كه خطر وجود هر دو دولت روس و انگليس را براي استقالل ايران عظـيم   اشاره
شـدند،   ديد و بارها به اشخاصي كه متمايل به سياسـت يكـي از ايـن دو دولـت مـي      مي
كه حتي در اوان مشروطيت كـه بسـياري بـا اقـدام دولـت انگلـيس در        چنان. تاخت مي
خواهان، بريتانيا را حامي خود پنداشتند، وي ضمن اعتراض نسبت بـه   دادن مشروطه  پناه

خواستن از اجنبـي در   ي انگليس و ياري عده از اهالي اصفهان در قنسولخانه تحصن يك
  )  100: 1367نجفي، . (ين امر منع و نهي نمودجدي از ا طور رفع مشكل، آنان را به

هاي هماهنـگ آنـان    المتين بر اتحاد كامل روس و انگليس و سياست ي حبل روزنامه
نه روسيان قدمي بدون مشورت انگليس در ايـران برداشـته و نـه انگليسـان     : تأكيد دارد

سـرادوارد  مكـرر جنـاب   . كرد بدون شور با روس هيچ حركتي در ايران كرده يا خواهند
هاي مسلحة روس در ايران  گري در بيانات خودشان در پارلمان اقرار نمودند كه دخالت

نمايـد كـه سـرادوارد گـري ايـن       تلگراف اخيره هـم ثابـت مـي   . به مشورت ايشان بوده
هـايي را كـه    يادداشت را به مشورت روس به دولت ايران پيشنهاد نموده و همـان بهانـه  

از امنيت طرق و حفاظت مال و جان خارجـه در ايـن دو   روس براي ورود قشون خود 
كه تا امـروز يكـي از رعايـاي     حال آن. نمايند ساله نموده بود، امروز انگليسان تجديد مي

انگليس به قتل نرسيده و اموال آنان به غارت نرفته و اهانتي در هيچ نقطه بـه مـأمورين   
سپس تنها ) 3، ص18، س17ه، شروزنامه حبل المتين كلكت. (هيچ دولت در ايران نشده

ي ايرانيان براي جلوگيري از مداخالت اجانـب را بـروز حسـيات ملـي در دو      راه چاره
اولي بايكات يعنـي حرمـت اسـتعمال    . يكي فوري ديگري تدريجي: كند مورد عنوان مي

شدن  ي عساكر جنگي و مهياي جنگ ي دولت متعدي و دومي ترتيب قشون و تهيه امتعه
ي  روزنامـه ) 1329محـرم 7. 18و17، ص18، س27المتين كلكته، ش مه حبلروزنا. (است

كرد و خواهان تحـريم اجنـاس انگليسـي     ايران نو نيز بيشتر بر اعتراض عملي تأكيد مي
  )1328ذيقعده  2. 12نو، ش روزنامه ايران. (شد
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حدي بود كه  الزم به ذكر است كه شدت تحريم كاالهاي انگليس در جنوب ايران به
ض سفارت انگليس را به وزير امور خارجه ايران از امتناع كسبه شـيراز از فـروش   اعترا

آذوقه به سواران هندي، ترك تجارت و معامله با بريتانيـا و حتـي ممانعـت مكاريـان از     
  )193: 1389رنجبر، .(التجاره انگليس، برانگيخت حمل و تخليه مال

  
  ترك جشن نوروز .5-2

باستاني از ديرباز مطرح بود و همواره در هر شـرايطي  عنوان عيدي  عيد نوروز كه به
هاي خارجي در كشور، غيرت  شد، اما حضور نيروي با مرسوماتي خاص پاس داشته مي

در شرايط مذكور و بـا حضـور  قـواي روس و انگلـيس در     . ملي ايرانيان را برانگيخت
اعـالم عـزاي    جشـن و مراسـم متـداول نـوروز و     ها، ترك شهرها و ناتواني از اخراج آن

صرفنظر از اينكه ترك عيـد،  . آميز جمعي داللت داشت عمومي و ملي، بر كنش مقاومت
آميز براي ابـراز علنـي نارضـايتي     واكنشي طبيعي در چنين موقعيتي بود، اقدامي اعتراض

رو تلگرافي به مضـمون   از اين. جمعي نيز تلقي شد و مورد استقبال عمومي قرار گرفت
پايتخـت شـهرهاي مختلـف      از سوي علماي برجسـتة  1328االول  بيعر 6ذيل در تاريخ 

بـا كثـرت كـدورت و    ! خدمت علماي اعالم و حجج اسالم، دامت بركاتهم«. ارسال شد
ماللت كه در قلوب عامه ملت ايران از طول توقف قشون اجانب حاصل اسـت، عمـوم   

  يد را تـرك، و بـه  طبقات از علما و تجار و طبقات اصناف، در موقع عيد ملي وظايف ع
البتـه علمـاي اعـالم و    . دارد ي عالم اين جشن ملي خود را مشـهود مـي   تمام ملل حسنه

عبداهللا . »تجار و طبقات اصناف، با ساير طبقات در اين امر مهم مساعدت خواهند فرمود
صادق طباطبايي، صدرالعلما، امام جمعه، شيخ عبدالحسين، محمدرضا  بن بهبهاني، محمد

آقـاي   محمدحسن آشتياني، حسـين رضـوي قمـي، علـي     بن د حسيني، مرتضيقمي، احم
: 1362كاشـاني،   شـريف . (عبدالموسـوي بهبهـاني   اهللا، الداعي محمـدبن  طباطبايي، ريحان

476(  
حسين رئيس انجمن، در مسـجد تلگـراف روحانيـان را خوانـد و      شيخ«در استرآباد 

هـا را از ايـران بيـرون     ه و روسكرد ارتـش روسـي   او دعوت. سخنراني آتشيني ايراد كرد
كرد جشن نـوروز را لغـو    دعوت] از مردم[اند و  كرد كه ايرانيان تا مرگ آماده اعالم. كنند

روحانيان و بازرگانان كرمانشاه هم به تبعيت از تهران تصـميم  . »كرده، لباس عزا بپوشند
گرفتند نوروز را به اعتراض به وجود ارتش روسيه در قزوين، جشن نگيرند، فرمانـدار،  
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، كتـاب نـارنجي  .(هاي ديداري نوروزي را لغو كردنـد  كارگزار و ساير دولتيان نيز برنامه
1368 :73 (  

اهالي : هاي ايالتي و واليتي مخابره شد كه تلگرافي از رشت بدين مضمون به انجمن
ايالت سرحدي از طول اقامت قشون دولت همسايه در داخـله ايران به قسـمي ملـول و   

هـزار و   اند، كه از لوازم عيد سعيد قوميت ايرانيت شـش هزارسـاله كـه يـك     مكدر شده
گشـته   اسـت بـه سـمت رسـميت مـذهب هـم مشـرف        سيصد و بيست و هشت سـال 

ايـم و متعهـديم    شسته اظهار مسرت و ابتهاج و عشرت را به سوگواري مبدل كرده دست
مادامي كه اين قشون در داخله مملكت ما هست به همين منوال مرتسمات قبل خودمان 

فعلي  خواهيم از اين حال مشاهدة را به عمليات سوگواري آشكارا داريم و از شماها مي
روزنامـه  (» ...را به ضميمه حسيات قلبي به تمام دنيا از داخلـه و خارجـه ابـالغ نماييـد    

  )1328جمادي االول 13. 15، ص17، س43المتين كلكته، ش حبل
ربيـع االول   16. 4، ص3، س93روزنامـه مجلـس، ش  (در اصفهان، سلماس، تبريـز،  

، كرمان )رت امورخارجه ايراناز آرشيو اسناد وزا 1/55/4/21/1328سند (، اردبيل)1328
روزنامه حبـل  (و يزد نيز تلگرافاتي با مضمون ترك جشن عيد نوروز مخابره شده است 

اهـالي بروجـرد در كنـار    ) 1328جمـادي االول  13. 16، ص17، س43المتين كلكته، ش
از  17/17/36/1329سند .(ترك جشن عيد، ترك قند و چاي و امتعه روس را نيز نمودند

در روزنامه ايران نو ضـمن تبيـين اهميـت اسـتقالل     )  رت امور خارجه ايرانآرشيو وزا
وطن، از تحريم عيد نـوروز در شـهرهاي بروجـرد، مراغـه، شـاهرود، رشـت، نهاونـد،        

، 3، ص1،س163روزنامه ايران نو، ش.(اصفهان، كاشان، مشهد سخن به ميان آورده است
  ) 1، س165و شماره 

  
  تشكيل اجتماعات اعتراضي .5-3

جويانـه انگلـيس موجـب تشـكيل      آميز مردمي به يادداشت مداخلـه  واكنش اعتراض
كه جواب يادداشت دولـت انگلـيس قانونـاً     رغم آن علي. اجتماعات مردمي متفاوتي شد

ها، مـردم پيرامـون    ي دولت بود، در تمام محافل و انجمن ي مجلس و كابينه عهده تنها بر
يادداشـت دولـت   ) 568: 1362شـريف كاشـاني،   ( .پرداختنـد  آن به مذاكره و مباحثه مي

گذاشـت و   نهايت در روحيـة مـردم ايـران و ايرانيـان خـارج ازكشـور تـأثير        انگليس بي
خـان   سو به طهران جاري شد و جواب حسـينقلي   آميز فراواني از هر تلگرافات اعتراض
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اي  نيز اعالميهدر طهران و مشهد . زيادي داشت نواب نيز به سفارت انگلستان تأثير بسيار
شـد و مـردم را بـه اجتمـاع در ميـدان توپخانـه و ميتينـگ،         پرستان پخش از طرف وطن

و علما نيز در اين اجتماع شركت . نمودند سياست خشن امپراطوري انگلستان دعوت ضد
هـا   ها كرده از مضار سياست خارجي در ايران سخن كرده براي مستمعين خود سخنراني

پانزده هزار نفر  – در اين اجتماع از قراري نزديك به ده) 183و182: 2535نوايي، .(گفتند
ناطقين بر تجاوزات و تعديات دولتين )  571: 1362شريف كاشاني، . (جمع شده بودند

اند كه در راه اهـداف   كرده سال ايرانيان ثابت كردند كه در اين چهار گاليه نمودند و اعالم
ميرزا يحيي در انتهاي نطق مفصل خـود اعـالم    اجح. شدن هم ابايي ندارند خود از كشته

ما ملت غير از آزادي و استقالل كه اول سعادت هر ملت است، هيچ مقصد «دارد كه  مي
اي لطمـه   شويم كه به اسـتقالل و آزادي مـا ذره   نداريم تا جان در بدن داريم، راضي نمي

، 4، س31ه مجلـس، ش روزنام.(گوييم يا مرگ يا استقالل گردد و از صميم قلب مي وارد
  ) 1328ذي قعده  17. 2و1ص

العاده، باشـركت عمـوم مـردم از علمـا،      قعده، در همدان اجتماعي فوق ماه ذي17در 
لـوايح مهـيج در آن   . شـد  امرا، اعيان، اشراف، تجار، اصناف، مسحيان و كليميـان منعقـد  

خـود بـا   شد و اطفال و شاگردان مـدارس اميريـه و آليـانس بـا معلمـين       مجلس خوانده
ــا اظهــار تنفــر از اقــدامات ظالمانــه و    بيــرق هــاي شــير و خورشــيد حاضــر شــده و ب

كرده و در ضمن آن عموم ملت همـدان   شكنانه اجانب، به اين اقدامات اعتراض استقالل
قسم شدند كه اتفاق نمـوده و امنيـت را در كشـور     از يهود و مسلمان و نصارا با هم هم

، 4، س36روزنامه مجلـس، ش .(استقالل ايران را تهديدكنند كنند تا اجانب نتوانند برقرار
محــرم 21. 10، ص18، س29المتــين كلكتــه، ش روزنامــه حبــل/ 1328ذيحجـه  3. 3ص

قعده همايشي به منظـور اعتـراض بـر اقامـت قشـون       ماه ذي22در تبريز نيز در ) 1329
قوا  ه با تمامروس و يادداشت اخير دولت انگليس برگزار شد و تبريزيان اعالم نمودند ك

ذي حجه 9. 1، ص4، س38روزنامه مجلس، ش. (ي حقوق خود هستند حاضر به مدافعه
1328 (  
  

  نامه تدوين و ارسال اعتراض.5-4
هاي مختلف كشور به تناسب ميزاني كه از حضور قشـون بيگانـه در    مردم شهرستان

ايران در معرض آزار و تهديـد و آسـيب بودنـد، فريـاد دادخـواهي خـود را رسـماً بـه         
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ديگر ايرانيان خارج از كشور نيز در ايـن مسـير    از سوي. رساندند كشورهاي اروپايي مي
خراساني و عبداهللا مازنـدراني،  اهللا محمدكاظم  حتي علماي نجف آيت. كردند فعاليت مي

قشـون  «كـه   كردند و در آن مكتوب با اشاره به ايـن  مستقيماً با امپراتور روس مكاتبه مي
) كه قبل از آن مفتوح شده بـود  در صورتي(خود را به بهانه فتح طريق ارزاق براي تبريز 

از اين هـم   به آذربايجان و بعد) در حالتي كه كامالً محفوظ بود(و اسم حفظ قونسالت 
به قزوين و نقـاط مهمـه   ) كه هميشه محفوظ بوده و هست با اين(به اسم حفظ تجارت 

ي قشون گفته و درخواسـت رفـع    شكنانه سپس از مداخالت استقالل» ديگر سوق نموده
) 1328صـفر   20. 4، ص18، س33المتـين كلكتـه، ش    روزنامـه حبـل  . (انـد  را نموده آن
بغـداد در اعتـراض    خراساني به قنسـول روس مقـيم    مدكاظماهللا مح هايي نيز از آيت نامه
ــه ــران وجــود  ب ــه   حضــور قشــون روس در اي ــه مجلــس  دارد نمون اي از آن در روزنام

  . منتشر شده است1328رمضان 29به تاريخ  3صفحه  4سال 16شماره
اي رسمي از سوي تبريزيان به سفارت اتريش، انگلـيس، روسـيه، عثمـاني،     شكواييه

السلطنه، مجلس شـوراي ملـي،    فرانسه، ايتاليا، امريكا، بلژيك، هلند و نيز به نايبآلمان، 
وزرا، روزنامه ايران، استقالل ايران، شرق و مجلـس ارسـال شـده و در آن ضـمن      كابينه

ثبـات در ايـن ناحيـه، از سـلوك قشـون       اظهار وجود امنيت كامل در تبريز و تجارت بـا 
االسالم عنـوان   حرمتي نسبت به ثقه سلوك را بي ين سوءاي از ا كرده و نمونه روس گاليه

نفـر   62 اين نامه توسـط . نموده و درخواست جلوگيري از تعديات قشون روس را دارند
. شان بـه امضـا رسـيده اسـت     از اعيان تجار تبريز به نيابت از عموم تجار تبريز با اسامي

هـايي عليـه    نامـه  ست اعتـراض وقوع پيو چون پس از مدتي التيماتوم انگليس به ايران به
نامه پس از  ها گاه در شكل قطع اين اعتراض نامه. گرفت روس و انگليس توأمان صورت

از جملـه  . شد ها ارسال مي تشكيل اجتماعات و گاه از سوي علما مدون و به سفارتخانه
نفر از علما، مجتهدين و طالب و سادات و اعيان و  436پروتستي از قزوين و با امضاي 

: 1362كاشـاني،   شـريف . (اشراف و خوانين و تجار و اصناف بازاري ارسال شده اسـت 
575-574(  

اتحـاد و اتفـاق و رفـع     1328قعـده   ذي6انجمن ايالتي آذربايجان طـي تلگرافـي در   
اختالفات داخلي را در اين موقعيت خطير حياتي دانسته و ضمن تلگرافـي خطـاب بـه    

كـه   بدبختي باالتر از اين خواهـد بـود در ايـن موقـع    چه : دارد وطنان اعالم مي عموم هم
گـردد و   آذربايجان با تمام قواء خود درصدد رفع بهانه است كـه از ايـن فشـار خـالص    



 ... و از مشروطه ارضي ايران پس نقض تماميت   92

  

خداي نخواسته سمت جنوب وطن عزيز ما دچار فشار ديگر شود و ايـران مـال ايرانـي    
رديـده هنـوز   هزارساله براي ما بس فاخر هنوز راه چاره مسدود نگ است و اين نام شش

خون ايراني منجمد نگشته، با همان همت و رشادت كـه جامعـه عليـه خـود را از قيـد      
استبداد نجات داديم همين بالي مبرم خارجي را هم كه داعي امنيت و ماحي استقالل ما 

و 21451501002002اسـناد  . (توانيم از خود برانيم، آخر دواي ما اتحـاد اسـت   است مي
علما و  3)از آرشيو اسناد مجلس شوراي ملي21451501002004  و21451501002003

هاي روس و انگلـيس ارسـال و ضـمن      خانه اعيان و تجار يزد، تلگرافي را براي سفارت
گاليه، بيان نمودند از اقدامات حادثه از دولت بهيـه روس و مـداخالت جديـده دولـت     

مساعدت آنان در ابتداي (فخيمه انگليس معلوم مي شود آن مساعدت و معاونت مقدمه 
خياالت مكنونه چندين ساله خودشان بوده كه به اين تقريب مكنونات خـاطر  ) مشروطه

اي  دهند و اال اين جزيـي نـاامني كـه در ايـن مملكـت بـه واسـطه پـاره         خودشانرا انجام
هاي ايـالت داخلـي اسـت، چنـدان اهميـت نـدارد كـه محتـاج بـه مـداخالت            مغايرت
يبه ايران، حاضرند اين جزيي اختالف را به وفاق و ائتالف مبـدل  ملت نج. گردد خارجه

داشته در حفظ مال و جان اتباع دولتين فخيمتين بـذل مجاهـدات نماينـد، ناچـاريم بـه      
-1سـند  . (حكم صاحب شريعت خودمان تا هدر آخرين قطـره خـون مدافعـه نمـاييم    

  )از آرشيو اسناد كتابخانه ملي ايران 20719-296
چه ذكر شد از اورميه و اصفهان و گيالن، اردبيل نيز  اعتراضاتي نظير آن ها و تلگراف

خارجـه   ي آن مشـخص نيسـت از وزارت   در سـندي كـه نويسـنده   . گرفته است صورت
گوش مجلـس الهـه و دول متحابـه و مجـالس      شده تا تظلم ملت ايران را به درخواست

نظـم   ي انگليس كه ايران بي پارلماني رسانده شود و اعالم نموده يادداشت دولت فخيمه
مثل اين است كه در خانه بين دو مستخدم نزاع شود و يـا مختصـر   . است حقيقت ندارد

ايرانيـان  . كننـد  سرقتي رخ دهد و ناگهان دول همجوار به اسم ناامني در كشـور مداخلـه  
ـ  گـاه نمـي   اي كه در ميان خود دارند، عرق اسالميت آنان هيچ تمام اختالف عقيده با د توان

-8سـند  . (كنـد  جنسان خود و نقض استقالل دولت خود را تحمل شدن خون هم ريخته
  ) از آرشيو اسناد كتابخانه ملي ايران 296-20719-9و  20719-296

اي ديگر كه از طهران به وزارت خارجـه و سـفراي دول مقـيم پايتخـت      نامه در بيان
ن فخيمتين همجوارمـان بـه هـر    ارسال شده، آمده كه  از آن زمان كه رعايا و تبعه دولتي

عنوان بود سفارت، تجارت، سياحت، طبابت، جراحـي و غيرهـا بـه حكـم اسـالميت و      
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شان با ثروت و  داري سلوك نداشته هم تمام انسانيت جز طريق پذيرايي و محافظه و ذمه
انـد،   كه با كمال احترام كه هرگز در خانه خود نداشته مكنت به محل خود برگشته، با اين

انـد كـه    آويـز نمـوده   شان را بهانه و دست اند حال ناامني و خسارت تجارت كن ماندهسا
طـرف   نمود، از آن وقت دولت ايران امنيت فراهم نياورد، مباشرت خواهد چنانچه تا فالن

ها را مأمن دزدان و اشرار  خانه ها، كه قونسول كه اقامت دارند، خاصه قونسول هم كساني
شوند، چنانچه اراده و قصـد ايـن نـوع     هزارگونه فساد و خرابي ميقرارداده، منشأ توليد 

. هاي جايرانه را داشته باشند، تا آخرين رمق بـراي دفـاع حاضـر و مهيـا هسـتيم      دخالت
  )از آرشيو اسناد كتابخانه ملي ايران 296-20719-13سند (

   
  تهاجم ابراز همدردي با ساكنان مناطق مورد.5-5

آميـز مـردم را بـه دنبـال      هاي اعتراض در ايران واكنش ورود و حضور قشون عثماني
اعتراض به اين تحركات نظامي در مطبوعات اين دوره دركنار اخبار چگونگي و . داشت

وطنـان   يافته و فضاي تهييج به منظور بسيج عمومي براي حمايت از هم ابعاد آن انعكاس
كه به مجلس فرستاد چنـين   انجمن تبريز در تلگرافي. و دفاع از وطن را به دنبال داشت

عما قريب قشون عثماني وارد ساوجبالغ و اورميه خواهد گرديد ترياق : كرد اظهار عقيده
پـاي اجانـب    و كه ناموس ابناء ملت در زير دست بعد از مرگ چه فايده دارد، در صورتي

بيفتد تشكيل كميسيون داراي چه فايده خواهد بود، در هيچ جاي دنيا چنين تكليـف بـه   
كنيد خون شما را بريزنـد و   اند كه شمشير نكشيد، حركت نكنيد بنشينيد نگاه ملت نكرده

كنند كه سفير اسالمبول اقدامات كنـد يـا    مال شما را صاحب شوند عرض شما را پايمال
. 4و3، ص1،س141روزنامه انجمـن تبريـز، ش  .(مأمورين اجانب بحال شماها رقت كند

تفـاوتي شـاه و دربـار در     ملي اصفهان نيز از بي روزنامه انجمن مقدس) 1325شعبان19
. 1،ص1،س40روزنامه انجمـن مقـدس ملـي اصـفهان، ش    .(قبال اين ماجرا شكوه نمود

  ) 1325شعبان27
دهد كه سردار عثماني در مواضعي كه از ايـران قبضـه    مخبر رويتر از طهران خبر مي

نمايد و كماندان عثماني  نموده تصرفات مالكانه از قبيل اخذ گمرك و ماليات اراضي مي
گونه حكمي در معاودت و تخليه ايران نيافتـه   اظهار داشته كه از دولت متبوعه خود هيچ
روزنامـه  .(اي براي كمك او فرستاده خواهدشـد  بلكه اطالع يافته كه عنقريب قشون تازه

عثماني اورميه را تصرف كرده ) 1325رجب  23. 4و3 ، ص15، س7 كلكته، ش المتين حبل
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گونـه كـه    همان. باشد نكرده و آن ناحيه متعلق به خودش مي د اما مدعي بود كه تجاوزبو
مفاد خريطه و عالئم سـرحديه ايـن   «ها قبل مدحت پاشا در بغداد اظهار كرده بود  مدت

از  33/5/10/1325سند .(»كند آنجا حدود عثماني است است هرجا كه توپ عثماني صدا
  )آرشيو اسناد وزارت خارجه ايران

. كنند مردم با شنيدن اخبار تعديات عثماني، براي مقابله با متجاوزان اعالم آمادگي مي
آمد تنها جمع كردن اعانه براي مردم اورميه، ابراز همدردي  كاري كه از دست مردم برمي

ي نظامي براي مقابله و اعـالم نفـرت از تجـاوز     زدگان، تالش براي باالبردن بنيه با جنگ
تمام يهوديان و نصاري و زرتشتيان در مـورد  . وطنان خود بود كشتار هم قشون بيگانه و

 41روزنامه انجمن مقدس ملي اصفهان، ش.(فاجعه اورميه با مسلمانان اتفاق نظر داشتند
اند كه روستاييان نصاري  مردم اورميه تلگراف كرده) 1325شهر رمضان  5. 1،ص 1،س 

ي روس  خانـه  حمالت عثماني به قونسـول  كه در حوالي اورميه سكونت دارند، از ترس
وطنان غيور ما به مقتضاي غيرت اسالميت پناهندگي را در زيـر   اند ولي هم پناهنده شده

روزنامـه انجمـن   .(انـد  بيرق خارجه ننگ خود دانسته و همگي در تلگرافخانه جمع شده
  )1325رجب16. 3، ص1، س124تبريز، ش

انگيز سرحدات اورميه اثـر مخصوصـي    است كه خبر وحشت در تلگرافي ديگر آمده
هزار خانوار ايـل بـا جـان و     كه چند نهاد چنان فشانان ايل زعفرانلو برجاي در عروق جان

كردند تا جان در بـدن و رمـق در    گذاري اعالم آمادگي مال براي رفع اين قائله و خدمت
محـض   دست اجانـب افتـد بـه    گذاشت يك وجب خاك پاك ايران به تن دارند، نخواهند

اسالميه ترك عيال و اوالد كرده، جـان خـود را در راه    الشرف ححج اشاره از طرف قرين
. داننـد  نثاري را شرف دنيا و آخرت خود مـي  گويا اين جان. نمايند دولت و ملت نثار مي

و تلگرافـي از آذربايجـان بـه    ) 1325شـعبان 10. 3، ص1، س 182روزنامه مجلس، ش (
خواهند به جنگ با عثمـاني   آمده و مي يجاني در مردم پديدكه ه مجلس آمده مبني بر اين

و ) 1325ذي قعـده   8. 1، ص2، س5همـان، ش .(بروند و منتظر جواب مجلس هسـتند 
روزنامـه  .(اند تومان براي مصارف قشوني به حضور حضرت فرمانفرما فرستاده500مبلغ 

ين تلگراف چن هم)  1325ربيع االول 9. 6، ص2، س 17انجمن ملي مقدس اصفهان، ش
از اصفهان ازسوي حاج شيخ محمدتقي و حاج شيخ نوراهللا به مجلس رسيده كه مردم از 

اند كه با  صفه جمع شده و عقد اتحاد بسته واقعه اورميه محزون و پنجاه هزار نفر در كوه
  ) 1325رمضان 5، 1ص. 1س192روزنامه مجلس، ش.(جان و مال مساعدت كنند
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بـا دولـت   ... «: نويسـد  مـي  10ص15سـال   15ر شـماره المتين كلكته د روزنامه حبل
عثماني حرب نمودن به قانون عقل و شرع امروزه براي ما خطا و گناه است زيـرا مايـه   

شود و باعث ازديـاد نفـاق فـي مـابين مسـلمين و شـق عصـاي         ضعف قواي اسالم مي
سـپس خـود   » انديش كه مدارا ممكن نيست چه بايـد كـرد؟   پس با دشمن كج. مسلمين

هاي سفر بـه عتبـات و نـذورات آن و     قطع هزينه. كند ي اقتصادي را پيشنهاد مي حاربهم
كـه شـيعيان و   ) مشـهد يـا قـم   (مهاجرت علمـا از عتبـات بـه ايـران     . هاي طالب هزينه
  .آورند شان هم به دنبال آنان به ايران روي مي پيروان
  

  هاي آن ژگياز مشروطه و وي ارضي ايران پس مقاومت در برابر نقض تماميت.6
اي از  داخلـي در ايـن دوران كـه تـا انـدازه      دهـد نابسـاماني امـور    مطالعات نشان مي

وجود قـواي نظـامي متمركـز قـوي و      كفايتي دستگاه حاكم، انفعال مجلس و نيز عدم بي
اي به ناقضين تماميت ارضي  نهايت پاسخ شايسته شد تا در گرفت، موجب زبده نشأت مي

در مقابل ملت با آگاهي از ابعاد تعدي نيروهـاي نظـامي خـارجي و    اما . نشود ايران داده
ها بـيش   اين كنش. آميزي از خود بروز دادند هاي مقاومت مدت آنان، واكنش حضور ميان

رسـمي نارضـايتي از حضـور قـواي      اعتراضي و بيـان  از همه در قالب تشكيل اجتماعات
ون مراسـم نـوروز و تـرك    نظامي خارجي در كشور، تعليق امور متعارف و مرسومي چـ 

استعمال كاالهاي خارجي عينيت يافت و در اسناد عمومي چون روزنامه ها و مكاتبـات  
دارند مقاومـت آنـان    تاكيد) 2004(چنان كه هوالندر و اينووهر  بنابراين هم. گزارش شد

صرفا در سطح كيفيت كنشگران يا وضعيت حضور آنان نماند، بلكه شكل كنشي فعاالنه 
  .داشتو عيني 

هـاي روسـيه، انگلـيس و     ها در مخالفت با حضور نيروهاي نظـامي دولـت   اين كنش
گروهـي و فـردي و    ملي و نيز امنيـت  آمد و داللت بر احساس تهديد امنيت عثماني پديد

در سـطحي حتـي بـه انتقـاد از     . عالوه بر آن احساس تحقير اجتمـاعي ايرانيـان داشـت   
گذاري انجاميد و در اقدامي موجب پرسـش از   كفايتي هيأت قانون عملكرد مجلس و بي
يادداشت دولت . خارجه شد السلطنه، وزير امور و نيز استيضاح عالء 4وزير خارجه وقت
جــويي تعبيــر شــد و خصوصــاً باتوجــه بــه شــروط آن، اولتيمــاتوم،   انگلــيس مداخلــه

وقـت   گرفته شد و همراه با ابراز انزجار عمومي، پاسخ قاطع وزير امور خارجه مفروض
تشكيل اجتماعات اعتراضي، عالوه بر ايجاد آگاهي عمومي بيشـتر،    5.را به دنبال داشت
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رســمي و قطعنامــه بــه  هــايي انجاميــد كــه در شــكل بيانيــه نامــه بــه حصــول اعتــراض
در . شـد و از ايـن منظـر انعكـاس عمـومي يافـت       هاي مقيم تهـران ارسـال   خانه سفارت

آميـز مـردم در شـكل     علما، كنش مقاومـت  خصوص تعديات عثماني و موضع منفعالنه
. آوري پول براي آنـان بـروز يافـت    تصرف و جمع ابراز همدردي با ساكنان مناطق تحت

ها بنا بـه فتـواي علمـا     كه ذكرشد، كاالهاي روسيه و انگليس تحريم و استعمال آن چنان
تصـرف وجـه    آوري اعانه بـراي سـاكنان منـاطق تحـت     هرچند جمع. حرام اعالم گشت

آميز عليه نقض تماميت ارضـي   هاي مقاومت گفت شكل غالب كنش يجابي دارد، اما بايدا
  . ايران در اين دوره سلبي و در راستاي ترك كنش معمول بروز يافته است

فوكـو معتقـد اسـت كـه     . هاي مقاومت تالزم آن با قدرت است ديگر از ويژگي يكي
از «. خود نيازمنـد مقاومـت اسـت    عنوان يكي از شرايط اصلي اعمال و اجراي قدرت به

اما . يابد طريق ظهور نقاط مقاومت است كه قدرت در سراسر حوزه اجتماعي انتشار مي
مقاومت هم يكي از عناصر عملكرد قـدرت و  . كند البته مقاومت، قدرت را نيز مختل مي

  ). 260: 1384دريفوس،(»نظمي دائمي آن است هم يكي از عوامل بي
س خبر ورود قواي خارجي و نيز ادامه حضور آنان، حـس عمـومي   بنابراين با انعكا

كـه   لذا تشخيص آن. تعدي به وطن و نيز تهديد امنيت و استقالل ملي فراگير بوده است
عجالتاً مجاهـده اقتصـاديه تـرك امتعـه روسـيه بالكليـه كـه اولـين قـدم دينـداري و           ...«

در حقيقـت  » ...عاً اقـدام شـود  تأييد بايـد سـري   اهللا تعالي و حسن خواهي است بعون وطن
نشانگر تالزم اعمال قدرت و به تبع آن مقاومـت كنشـگران اسـت و از مواضـعي پـرده      

درك قدرت فراگير نيروي مهاجم، سعي در رد تابعيت و فراتـر از   دارد كه عامالن با برمي
هاي مختلف در بيـان تنفـر و اشـمئزاز از     خطابه. آن براي به چالش كشيدن قدرت دارند

دولت غاصب و به منظور خيزش عمومي جهت دفـاع در برابـر متجـاوزين در شـرايط     
هـاي سياسـي و    فقدان اعتبارات الزم دفـاعي و نيـز ضـعف قـواي نظـامي و نابسـاماني      

اقتصادي، محل بروز و نمود تنش ميان اعمال قدرت متعديانه موجود و مقاومت مشهود 
مناطق تسخير شده در فقـره تعـدي    شك اخذ گمرك و ماليات اراضي بي. و علني است

موجـب بـروز مواضـع قـدرت شـده      6عثماني و نيز چگونگي حضور نيروهـاي روسـيه  
بـار آن در اسـناد و    بسـا ابعـاد خشـونت    آميزي به دنبال داشته كه چه هاي مقاومت وكنش

  . مكتوبات ثبت نشده باشد
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ظـرف رخـداد   هاي مقاومت، توجه به زندگي روزمـره بعنـوان    از جمله ساير ويژگي
بـراي فهـم قـدرت در فعليـت آن و عملكـرد      «. كشمكش ميان قدرت و مقاومت اسـت 

هاي سياسي برويم  اش بايد به سطح كردارهاي خرد يعني به سطح آن تكنولوژي روزمره
ترك جشن نـوروز  ). 312: 1384دريفوس،(»گيرد كه كردارهاي ما در درون آن شكل مي
مراسـمي كـه يـادآور    . هـاي روزمـره اسـت    نشبهترين مصداق بيان مقاومت در ظرف ك

ارزش هاي فرهنگي اجتماعي كهن ايران است، در هنگامه قبض و غصب وطن، عامدانه 
تاريخي به شادباش و مراسم اجتماعي خاصـي   طور رسمي كه به تعطيالت. ترك مي شود

عـالوه بـر آن   . شود اختصاص داشت، عزا اعالم شده و به امور كاري جاري پرداخته مي
آميز خرد در حوزه عمومي بـا محوريـت طـرد اسـتفاده از كاالهـاي       كردارهاي مقاومت

طرد استفاده . االجرا مي شود گرفته و با فتواي علما از سوي عموم، واجب خارجي شكل
از كاالهاي خارجي از جمله قند، چاي، البسه روسي از جمله مواردي اسـت كـه نشـان    

روزمره بعنوان عرصه بيـان مخالفـت و مقاومـت    دهد كنشگر ايراني از بافت زندگي  مي
بنابراين مقاومـت تنهـا بـه تشـكيل اجتماعـات اعتراضـي و يـا تهيـه         . سود جسته است

  . اعتراض نامه منوط نشده و فراتر از آن در قالب اشكال روزمره مداومت يافته است
بورديـو  . اصل مشترك ديگر در بين رويكردهاي مطـرح مقاومـت، خالقيـت اسـت    

كند و با كاربرد تعبيري چون  ها را دور از الگوهاي هنجاري عمل تحليل مي تژيستاسترا
ــاره دارد كـــه در زمـــان شـــكل    ــتراتژيك بـــه خالقيتـــي اشـ بداهـــه ســـراياني اسـ

محـور تحليـل خـود را از مصـرف بعنـوان      ) 1998(دوسـرتو ). 1997استواترتز؛(گيرد مي
. توليد خالقانه معنا تاكيد دارد بر) 1994(فيسك. خالقيت بنا نهاده است توليدي ديگر بر

  . گويد دونالد به خوبي از مصاديق خالقانه مقاومت سخن مي در مطالعه مك) 2002(كلي
مثـال در قضـيه تصـرف     كنشـگران ايرانـي عصـر مشـروطه بطـور      درزمانيخالقيت 

هايي از كشور توسط عثماني در طرح شكل خاصي از محاربه اقتصادي مطرح مي  بخش
انديشي مردم در مواجهه با تعدي عثماني  ديگر چاره به عبارت. ر به عتباتترك سف: شود

آميز علمـا نسـبت    از يكسو، ناكارآمدي قواي داخلي از سوي ديگر و نيز رويكرد تسامح
به دولت مسلمان عثماني، موضوع ترك سفر به عتبات و قطع عايدات سفرهاي مـذكور  

آميـز در برابـر اعمـال قـدرت آشـكار و       خالقانـه بـه عنـوان كـنش مقاومـت      طـور  را به
ترك جشن نـوروز نيـز هـر چنـد واكـنش      . جويانه عثماني مطرح و دنبال ساخت تعدي

هاي نوروز، ترك وظـايف   هايي چون لغو برنامه طبيعي به تجاوز به وطن بود اما با گزاره
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عيد، پوشيدن لباس عزا، حمل بيرق سياه و عدم تعطيلي داوطلبانـه تحصـيل و كسـب و    
كار، داللت بر بروز خالقيت كنشـگران در كسـب مقصـود خـود دارد؛ كـه همانـا بيـان        

  .اعتراض و نارضايتي از حضور نيروي نظامي خارجي بود
كنش استراتژيك بـدون درك محـل تالقـي زمـاني     . مولفه مشترك ديگر زمان است

اجـد  و(كنشگران با بـرآورد منـابع خـود و طـرف مقابـل      . معنا است سويه متضاد، بي دو
تشكيل اجتماعـات،  . دهند در كمترين زمان ممكن به كنش استراتژيك شكل مي) قدرت

ابراز خشم و بيان مساعدت و همراهي ساكنين مناطق تحت تهاجم با جان و مال و نيـز  
آميز كنشگران ايراني  آوري اعانه از جمله اقدامات مقاومت در دفاع از وطن در كنار جمع

ضور نيروهاي نظامي خارجي و نيت آنـان در ابقـاي مواضـع    بود كه با آگاهي از خبر ح
چنـين در قضـيه تـرك جشـن نـوروز كنشـگران        هـم . تعدي جويانه بيان و بروز يافـت 

بالفاصله بر حسب قواعد ميدان و بنا بـه عـادتواره خـود در احسـاس تحقيـر و تعـدي       
رات ديني، بواسطه حضور نيروي خارجي و انفعال قواي داخلي و نيز در تبعيت از دستو

هـاي   كردند و بطور گسترده در شهرهاي مختلـف كـنش   بعنوان عامليني استراتژيك عمل
  . اي را به منصه ظهور رساندند آميز يكپارچه مقاومت

  
  گيري نتيجه.7

تحقيق حاضر ورود نيروهاي نظامي خارجي و حضور ميـان مـدت آنـان در منـاطق     
هـاي   مطالعـه و بررسـي كـنش     و بهمختلف كشور بعنوان مواضع اعمال قدرت پنداشته 

شده سـنت مطالعـات علـوم اجتمـاعي مقاومـت       هاي احصا آميز بر اساس مولفه مقاومت
هاي مقاومت در گروي درك بافت اجتماعي سياسي ايـن   شك تحليل كنش بي. پرداخت

  .دوره است
ي عطفـي در   نقطـه . م1906/ق.هـ1324تشكيل نخستين مجلس شوراي ملي در سال 

ي كشـورهاي   پيـروي ايـن امـر ايـران بـه جرگـه      . شود ر ايران محسوب ميتاريخ معاص
گذار، وارد معادالت قدرت در  مشروطه پيوست و پارلمان به عنوان ركن قانوني و قانون

كـافي از   درست است كه حتي بانيان و حاميان مشروطه در ايـران بـه انـدازه   . كشور شد
ان نمود كه مجلس براي مردم آن زمان، به توان چنين اذع كاركرد آن مطلع نبودند، اما مي

مرجعي براي محدود كردن قدرت سلطنت و حمايت از حقوق مردم در مقابل دشـمنان  
ديگـر   از يكسو و از سوي 1907پس از انعقاد قرارداد . داخلي و خارجي تبديل شده بود
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و انحالل مجلس دوم، تماميت ارضي ايران به مراتب از سوي عثمـاني، روسـيه تـزاري    
اندازي، تهـاجم و از   اطالق كلماتي چون اشغال، تصرف، حمله، دست. بريتانيا نقض شد

هـاي عمـومي و    اين قبيل از سـوي ناقضـين تماميـت ارضـي ايـران و نيـز در گـزارش       
اختصاصي ثبت شده، نشان از آن دارد كه احساس عمومي واجدان و نيز تابعان قـدرت  

كشد  اي از قدرت را به تصوير مي تنيده  حاكي از غصب است و در مجموع شبكه درهم
رغـم   تواننـد فاقـدان را بـه امـوري علـي      قدرت عالوه بر حضور غاصبانه مي كه صاحبان

ميلشان وادار كنند، آنان را در معرض تعدي قرار دهند و يا حتي آنـان را اداره و كنتـرل   
اد عمـده  فاصله فرهنگي و نيز شكاف منافع ناقضين تماميت ارضـي و ملـت، تضـ   . كنند

. آنان را از اشكال دروني دورساخته و هرچه بيشتر در قالب امور آشكار عينيت بخشـيد 
اين خوانش از قدرت لزوماً به معناي تجربه كاربرد عريان و كامال يك طرفـه زور و يـا   

بلكه اساساً حضور نيروهاي خارجي حتـي بـراي مـردم آزادي كـه در     . خشونت نيست
در . آميـز تلقـي شـد    قبول و اعتـراض  قابل كردند نيز غير مناطق تحت تصرف زندگي نمي

آنان با بصـيرت و هوشـياري بـه درك    . ميان تعدادي از علما نقش كليدي ايفا كردند اين
بردند و با صدور مواضـع خـود در قالـب     طلبانه دول روسيه و انگليس پي مواضع سلطه

درنهايت ايرانيـان مغلـوب و   هرچند كه . سو بخشيدند و هاي مردم سمت اعالميه به كنش
آميـز   هـاي مقاومـت   مجلس ملي دوم با سلطه و اقتدار خارجي مضمحل شد، امـا كـنش  

هاي تـاريخي پيشـين خـود كـه در قالـب اقـدامات حكـومتي         مردمي برخالف صورت
ي نظـامي عينيـت    همچون گردآوري قشون از ميان مـردم و گسـيل آنـان بـراي مقابلـه     

البته . ساكنين عينيت يافت/ سويه متجاوزين در رابطه دو يافت، با درك مواضع قدرت مي
كـدام از اشـكال    كه گاها هر اول آن: ها الزم است ذكر نكاتي در خصوص ابعاد اين كنش

مقاومت به فراخور منابع موجود، وضعيت ميدان و عادتواره كنشگران عليه تنها يكـي از  
مـاً بـه جهـت گسـتردگي رواج     بطور مثال تحريم كاالها عمو. گرفت موارد تهاجم شكل

كاالهاي روسيه نسبت به ساير كاالهاي خارجي در هنگامه حضور نيروهاي روسيه و در 
عدم مصرف چاي و قنـد كـه خـود    . بيان مخالفت و اعتراض به اين حضور بروز يافت

هاي مقاومت با زندگي روزمره كنشگران است، نيـز حكايـت از    نشان دهنده پيوند كنش
رو قويـاً   ن كاالها بر تابعيت و همراهي با دولت متجاوز داشته و از ايـن داللت مصرف اي
هاي اجتماعي بر قاعده قدرت و مقاومـت   كه مختصات ميدان دوم آن. تحريم شده است

كه در خصوص تهاجم انگليس و به خصوص روسيه،  درحالي. تاثير بسزايي داشته است
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در مقوله تعـدي عثمـاني بـه جهـت      اي از خود نشان دادند، علما موضع دفاعي برجسته
ها، مخاصمه دو دولت مسلمان پسـنديده نبـود و عمـالً تـا انـدازه       مسلمان بودن عثماني
  . زيادي مسكوت ماند

راستا بايد به نقش نهادهاي مدرني چون مجلس و مطبوعـات بعنـوان تجلـي     در اين
ارد مواجهـه بـا   انفعال و مسامحه مجلس در مـو . خواهان نيز اشاره داشت اراده مشروطه

دوره، خصوصا در قضيه تعديات عثمـاني از گـزارش    نقض تماميت ارضي ايران در اين
در مقابل اما مطبوعات با انعكاس اخبـار حضـور   . ماوقع جلسات به خوبي نمايان است

بخشي، به تهييج عمـومي دامـن    نظامي قواي روسيه، انگليس و عثماني، عالوه بر آگاهي
ي عمـومي بـه سـاماندهي هرچـه بيشـتر و فراگيرتـر اجتماعـات        هـا  زدند و با فراخوان

اي  هـا جهـت و مشـروعيت فزاينـده     نامه اعتراضي و نيز جريان تدوين و ارسال اعتراض
  . بخشيدند

رسد تجاوز روسيه نسبت به ساير موارد نقض تماميت ارضي ايران، منجر  به نظر مي
در مقايسـه،  . ري در كشـور شـد  تر و بيشـت  آميز گسترده هاي مقاومت گيري كنش به شكل

حضور نيروهاي انگلـيس كـه در ظـاهر بـه بهانـه حمايـت از امـور جـاري تجـاري و          
هاي مستقر بازرگاني انگليس در ايران بود و نيز تعديات عثماني به جهت اولويت  شبكه

هـاي كمتـري    حفظ وحدت مسلمين در مقايسه با حضور قواي نظامي روسيه حساسيت
ظـن ايرانيـان بـه رويـه دولـت       چند بايد گفت به احتمال زياد حسنهر. به دنبال داشت
بـار متجـاوزين نقـش     سو و ميزان اعمال قدرت و حركت هاي خشـونت  انگليس از يك

امـا در مجمـوع تحليـل    . مهمي در كميت و كيفيت بـروز مقاومـت بـازي كـرده اسـت     
اشـكال   گويـاي انتخـاب   1324-1329آميـز مردمـي در دوره زمـاني     هاي مقاومت كنش

. روزمره مقاومت بعنوان راه مانا و پويا جهت بروز و بيان مخالفت و اعتراض بوده است
بايد دانست در شرايط فقدان نيروي دفاعي قوي و نيز مجلس و سيستم حكومتي باثبات 
و پايدار و در نتيجه احساس عدم امنيت رواني و نيز فيزيكي تنها راه موجـود، مقاومـت   

  . ه استهزين  در اشكال كم
، پـرده از زوايـاي   7توصيه و سفارش حجج اسالم در چگونگي تعامل بـا متجـاوزين  

تاريك ضعف بنيه قواي داخلي و شرايط عمومي فرودستي جامعه ايران در برابر ناقضين 
بنـابراين كنشـگران در شـرايط دشـوار اقتصـادي، ضـعف       . دارد مـي  تماميت ارضـي بـر  
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هـاي   كارهاي دفاعي هماهنگ با تجاوز، در بزنگـاه  و تشكيالت سازماني و نيز فقدان ساز
  . گرفتند ها يعني بستر زندگي روزمره بهره ترين فرصت اعمال قدرت متعديان، از دسترس

  
 نوشت پي

يـك كاپيتـان روس بـه دنبـال      1326در فـروردين . اي در شمال اردبيل اسـت  سوار منطقه پيله.1
شش سوار روس از مرز گذشته تا نيم ميل در كه به گمرك ايران اطالع دهد، با  آن اسبش بى

چرانيدنـد، را بـا    دو كس از ايل قوجه بيگلو در آن نزديكى اسب مـي . خاك ايران پيش آمد
خـواهى كسـان خـود شـتافتند،      بيگلـو بـه خـون    يك دسته از قوجه. گلوله زده از پا درآورد

سـگاه روس  يك سـالدات زخمـدار خـود را بـه پا    . دوگالسف با دو تن روس كشته شدند
سوار تاخته دست به كشتار  پاسداران روس در زمان به پيله. رسانيده از چگونگى آگاهى داد

خانـه نفـت ريختـه آتـش زدنـد و      135خانه را بـا   تن را بيگناه كشته و گمرك 37. گشادند
چهار روز پس از آن بار ديگر بـه خـاك ايـران تاختـه در ديـه      . سراسر ديه را تاراج كردند

جا  سپس از آن. خانه را آتش زده سراسر ديه را تاراج كردند 270تن را كشته و  17» زرگر«
سـه روز  . جـا كشـتند   تن را هـم در آن  20كه گذرگاه شاهسونان است رفته » سو شيرين«به 

كسـروي،  . (خانه را آتـش زدنـد  75ريخته پس از تاراج و كشتار » جواد كندى«ديگر باز به 
1383 :552-551( 

هوشيار با تعبيه جمالت و شعائر مقدس شيعه در مـتن اعالميـه خـود بـه سـال      اين دو عالم .2
تجارت با روسيه مقدمـه كنيسـه   "كنند كه  گونه مطرح مي ، هشدار سياسي خود را اين1329

از كلمـات بكـار رفتـه در ايـن اعالميـه لفـظ       . است "شدن مساجد و تبديل اذان به ناقوس
جهاد و شهادت در ركاب امام زمان ارواحنـا فـدا    است كه آن را به منزله "جهاد اقتصادي"

 )83: 1393براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به نجفي، . دانند مي
، 269-20962-3،  269-20962-2تلگراف مذكور در آرشيو اسناد كتابخانه ي ملي ايران  به .3

ر در روزنامه حبل المتين كلكته نيـز د . هم موجود است 269-20962-5و  4-20962-269
 .با اندكي اختصار به چاپ رسيده است 1328ذي حجه 9به تاريخ  7ص18، س23ش

  .1328محرم،  24براي مثال رجوع شود به شرح جلسه مجلس ملي دوم در تاريخ شنبه .4
، 18، س18براي اطالع از مفاد پاسخ مذكور نگاه كنيد بـه روزنامـه حبـل المتـين كلكتـه، ش     .5

 .1328شوال 27. 2و1ص
از شهر قروين گزارش داده شده است كه بين اهالي و سربازان روس مناقشه شده  براي نمونه.6

روس ها بر بام خانه ها رفته به خانه هاي مردم نگاه و حركـاتي كـه مـورث هيجـان     . است
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اهالي شود مرتكب مي گردند چنانچه اغلب با منتهاي بي احترامي وارد مساجد و معابد مي 
 )1327شعبان 27. 20،ص17،س10كته، شروزنامه حبل المتين كل. (شوند

هاي الزمه را بـه مـردم و مجاهـدين كـرده      ها و سفارش حجج اسالم و اولياي امور، نصيحت.7
اي بـه دسـت دولـت روس     بودند تا حركتي نسبت به اتباع خارجه صورت نگيرد تـا بهانـه  

  .بدهد كه جهت حفظ اتباع خود مجبور به نگهداري استعداد نظامي در ايران شود
  

  منابع 
  .چاپار: ، فرهنگ علوم سياسي، تهران)1379(افشاري راد، مينو، ، آقابخشي، علي

بنيـاد  : ، سياست اروپا در ايران، ترجمه سـيد ضـياءالدين دهشـيري، تهـران    )1358(افشار يزدي، محمود،
  .موقوفات دكتر افشار يزدي

: ، تهـران )ش.هـ1291تا  1287( ، اسنادي دربارة هجوم انگليس و روس به ايران)1370(تركمان، محمد،
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين

  .عطار: حيات يحيي، تهران ،)1371( دولت آبادي، يحيي،
سازمان اسـناد و كتابخانـه   : ، فارس از مشروطيت تا جنگ جهاني اول، تهران)1389(رنجبر، محمدعلي، 

  .ملي جمهوري اسالمي ايران
  .افسون: ران، ترجمه سيد محمد تقي فخر داعي گيالني، تهران، تاريخ اي)1380(سايكس، سرپرسي، 

، واقعـات اتفاقيـه در روزگـار، بـه كوشـش منصـوره اتحاديـه و        )1362(شريف كاشاني، محمد مهدي، 
  .نشر تاريخ ايران: سيروس سعدونديان، تهران

  .بهزاد: ، ايران در دوره سلطنت قاجاريه، تهران)1362(شميم، علي اصغر، 
، )گزارش هاي سياسي وزارت خارجـه روسـيه تـزاري دربـاره انقـالب مشـروطه ايـران       (ي كتاب نارنج

  .نشر نور: ، به كوشش احمد بشيري، تهران1، ج)1367(
  . كتاب پرواز: ، ترجمه پروين منزوي، تهران)1368(كتاب نارنجي، 

  .اميركبير: ، تاريخ مشروطه ايران، تهران)1383(كسروي، احمد، 
شـركت  : ، تهـران 8، تاريخ روابط سياسي ايران وانگلـيس در قـرن نـوزدهم، ج   )1353(محمود، محمود، 

  .نسبي اقبال و شركا
مسـتخرجه از اسـناد محرمانـه وزارت    (، تـاريخ اسـتقرار مشـروطيت در ايـران     )1352(معاصر، حسـن،  

  .ابن سينا: ، تهران1ج). امورخارجه انگلستان
  .مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران: تهران، انديشه تحريم و خودباوري، )1393(نجفي، موسي 
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مؤسسه مطالعـات  : آقا نوراهللا نجفي، تهران ، انديشة سياسي و تاريخ نهضت حاج)1378(، نجفي، موسي 
  .تاريخ معاصر ايران

، دوره سوم، نور علم، »)4(تاريخ مبارزات سياسي روحانيت و مرجعيت شيعه «، )1367(نجفي، موسي ، 
  .92-109، ص27شمارهشماره سوم، 

  .بابك: هاي ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتم، تهران ، دولت)2535(نوايي، عبدالحسين، 
، ) متـرجم همـايون سـابق   (، ايراني كه من شناختم، ترجمه ونگارش فره وشـي  )1329(نيكيتين، باسيل، 

  .تهران، كانون معرفت
كتابخانـه  : روس و انگليس راجع بـه ايـران، تهـران    1907، قرارداد )1328(وحيد مازندراني، غالم علي، 

  .سقراط
، ايرانيان دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه حسـين شـهيدي،   )1391(همايون كاتوزيان، محمد علي، 

  .مركز: تهران
، شـماره  پـژوهش حقـوقي   ، در»مفهوم تماميت ارضي در نظم حقوقي بين المللـي «، )1383(ساعد، نادر،

  . 1383هفتم، آذر
 .مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي ايران 2/15/145/2  - 23/13/143/2مجموعه اسناد 

  .مركز اسناد وزارت امور خارجه ايران  -]5، پرونده10كارتن[ -]12، پرونده 21كارتن[، 1325اسناد 
  .مركز اسناد وزارت امور خارجه ايران 4، پرونده21، كارتن1328اسناد 
  .مركز اسناد وزارت امور خارجه ايران. 17نده ، پرو36، كارتن، 1329اسناد 

،  269-20962-2، 296-20719-13،  296-20719-9،  296-20719-8، 296-20719-1اسناد شماره 
  .، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران5-20962-269، 4-20962-269، 3-20962-269
  .موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 34394سند 

، كتابخانه ملي جمهـوري  1-14سال دوم شماره 149-1بريز، جلد اول سال اول شماره روزنامه انجمن ت
  .1374تهران، : اسالمي

، سـال سـوم   1-32، دوره دوم شـماره 15-32روزنامه انجمن تبريز، جلد دوم سال دوم، دوره اول شماره
  . 1376كتابخانه جمهوري اسالمي ايران، : ، تهران1-36شماره 

ق، بـه اهتمـام محمـد علـي     .هــ 1326الـي  1324ملي اصفهان، دوره اول از سال روزنامه انجمن مقدس 
  .1385سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان، : چلونگر، اصفهان

  .سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران) ديجيتال(نو، كتابخانه و اسناد رقمي  روزنامه ايران
كتابخانه، مـوزه و مركـز   : تهران» لوح مطبوعات فارسي ايران«،  22-14روزنامه حبل المتين كلكته، سال 
  .اسناد مجلس شوراي اسالمي
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كتابخانه، موزه و مركـز اسـناد مجلـس    : تهران» لوح مطبوعات فارسي ايران«، 5-1روزنامه مجلس، سال 
 .شوراي اسالمي
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