ڕۆڵی بازاڕ

لە شۆڕشی مەشرووتەخوازیی
ئێرانیدا

()1911 - 1905
پ .ی .ئەحمەد باوەڕ
(زانكۆی گەرمیان  -كۆلێژی پەروەردە)
()٢ - ١

پێشەكی
بــێ گومــان ســەرهەڵدانی شوڕشــی مەشــرووتەخوازی
لــە ئێرانــی ســەردەمی فەرمانڕەوایەتــی قاجارییــەكان و لــە
ماوەی سااڵنی ()1911 -1905دا ،یەكێكە لەو ڕووداوە
گرنگانــەی ،كــە لــە ئێــران و ناوچەكــەدا ســەری هەڵدابــێ
و هــاوكات داكۆكــی زۆری لــە چیــن و توێژەكانــی
كۆمەاڵنــی خەڵــك كردبێــت بــێ جیــاوازی و لــە هەمــان
كاتــدا هــەوڵ و تێكۆشــانێكی بەردەوامــی ڕێبەرانــی بــووە
بــۆ ڕیفــۆرم و چاكســازی لــە هەمــوو بوارەكانــی ئابــووری
و سیاســی و كۆمەاڵیەتــی ،هەروەهــا هەوڵدانــی ڕێبەرانــی
ئــەم بزووتنەوەیــە بــووە بــۆ پێكەوەنانــی دەســەاڵت و
حكوومەتێكــی نیشــتمانی ئەوتــۆ ،كــە بتوانێــت خزمەتــی
بــەردەوام بــە كۆمەاڵنــی خەڵــك بــكات و لــە هەمــان
كاتیشــدا بتوانێــت بارودۆخــی ئیــداری و ئەمنیــەت و
ئاسایشــی كۆمەاڵنــی خەڵــك بپارێزێــت.
ئــەم كورتــە توێژینــەوەی ئێمــەش كــە بەناوونیشــانی:
ڕۆڵــی بــازاڕ لــە شۆڕشــی مەشــرووتەخوازی ئێرانیــدا
 1911-1905دایــە ،بریتییــە لــە بەدواداچــوون
و قســەكردن ســەبارەت بــە الیەنێكــی گرنگــی ئــەم
شۆڕشــە و بەســەریەكەوە لە پێشــەكی و چەند تەوەری
ســەرەكی ســەبارەت بــە بــازاڕ و ڕۆڵــی سیاســی و
ئابــووری بــازاڕ لــەم قۆناغــەدا پێكهاتــووە لەوانــە:
(بــازاڕ و گەشــەكردنی بــازاڕ) ،هــاوكات لــە تــەوەری
یەكەمــدا جەختكراوەتــەوە لــە (كورتەیەكــی مێژوویــی
ســەبارەت بــە بارودۆخــی ئێــران لە ســەردەمی قاجاری)
دا ،هــاوكات تــەوەری دووەمــی باســكردنە لــە( :ڕۆڵــی
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و كڕین و فرۆشــتنی شــتومەك بەكارهێنراوە ،هەروەها
ئەوانەیــش كــە بــە زۆری تێیــدا كاریــان كــردووە و
ئاڵووێــر و بازرگانــی خۆیــان درێــژە پــێ داوە پێیــان
وتــراوە بــازرگان .كەچــی لــە ڕۆژگاری ئەمڕۆشــدا
زیاتــر واتایەكــی كۆمەاڵیەتــی گرنــگ و بایەخــداری
لەخــۆ گرتــووە و بــە تــەواوی جێــگای شــیاوی خــۆی
لــە نێوەنــدی كۆمەاڵنــی خەڵــك و زۆر لــە چیــن و
توێژەكانیــدا كردووەتــەوە.

سیاســی و ئابــووری بــازاڕ لــە بەرپابوونــی شۆڕشــی
مەشــرووتەدا لــە ســاڵی  ،)1905بــەاڵم تــەوەری
ســێیەمی بــۆ بــازاڕ و كاریگەریــی لەســەر بارودۆخــی
سیاســی و ناوخۆیــی ئێــران لــە قۆناغــی یەكەمــی
شۆڕشــی مەشــرووتەدا تەرخــان كــراوە ،ســەرەرای
هەمــوو ئەوانــەش تــەوەری چــوارەم و كۆتایــی
توێژینەوەكــە بەدواچوونێكــە ســەبارەت بە (ڕۆڵی بازاڕ
لــە كۆتاییەكانــی شۆڕشــی مەشــرووتەخوازیدا -1909
 ،)1911بەپشــت بەســتن بــە كۆمەڵێــك ســەرچاوەی
تــەوەری یەكــەم /كورتەیــەك ســەبارەت بــە بارودۆخــی
جۆراوجــۆر و بەزمانــی كــوردی و عەرەبــی و فارســی
تاڕادەیــەك كارمــان لــە ســەركردووە و بــە هیوای ئەوەی ئێــران لــە ســەردەمی قاجاریــدا:
بــە پێــی ســەرچاوە مێژووییــەكان بنەماڵــە و
توانیبێتمــان لــەو ماوەیــەدا ســوودێكمان گەیاندبێــت.
فەرمانڕەوایانــی ئێرانــی قاجــاری ()1925 -1796
بەســەریەكەوە نزیكــەی ( )134ســاڵ و چەنــد
بازاڕ و گەشەكردنی بازاڕ:
وشە ،یان زاراوەی (بازاڕ) فارسەكان الی خۆیانەوە مانگێــك كاروبــاری ئێرانیانــی قاجاریــان بەڕێــوە
زیاتــر بــە وشــەیەكی فارســی دادەنێــن ،كەچــی لــە نێــو بــردووە ،لــە هەمــان كات و هــەر لــەم قۆناغەشــدا ئێــران
كوردیشــدا وەك زاراوە ،یــان دەســتەواژەیەكی كــوردی تووشــی كۆمەڵێــك گۆڕانــكاری و ڕووبەڕووبوونــەوەی
هاتووەتــە ناوانــەوە ،وەك ئــەوەی تــا ئێســتا زۆر بــە هێــزی ســەربازی و داگیــركاری بــەردەوام دەبێتــەوە،
زیندوویــی لــە نێوەنــدی دەســتەی ڕووناكبیــری كــوردی ســەرەڕای ســەپاندنی چەنــد پەیماننامەیەكــی
و فارســدا ماوەتــەوە و بــە بەردەوامــی بەكاردەهێنرێــت داگیركاریــی ئابڕووبەرانــەی وەك :گوڵســتانی (12ی
و بــە تــەواوی جێــگای شــیاوی خــۆی كردووەتــەوە ،تشــرینی یەكەمــی )1813و دواتریــش پەیماننامــەی
كــە ئەمــەش بۆخــۆی بەرانبــەر بــە وشــەی (الســوق) توركمانچــای (22ی شــوباتی  .)1828بــە جۆرێــك
ی عەرەبــی ،هەروەهــا ( )Marketئینگلیــزی بــە پێــی بنەماكانــی ئــەم پەیماننامــەی دوایــی ئێرانــی
دێتــەوە ،بــۆ نموونــە زانایەكــی وەك :عەلــی ئەكبــەری قاجــاری گەلێــك ناوچــەی گرنگــی وەك :یەریڤــان و
دەهخــودا لە(لغــت نامــە دهخــدا)دا ،زۆری لەبــارەوە نەخچەوانــی بــۆ ڕووســیای قەیســەری لــە دەســت دا،
نووســیوە و وەك ئــەوەی بــە كورتــی لــەم بارەیــەوە وای ســەرەڕای ئەوانــەش كۆمەڵێــك جیــاووك و ئیمتیــازی
تۆماركــردووە بــەوەی كــە وشــە ،یــان چەمكــی بــازاڕ گرنــگ ،هەروەهــا پێبژاردنێكــی گــەورەی جەنگی كە
بریتییــە لــە(( :محــل خریــد فــروش كاال و خــوراك و لــەو دەمانــەدا بــە( :بیســت ملیــۆن ڕۆبڵــی) ڕووســی
پوشــاك)) ،واتــە شــوێنی كڕیــن و فرۆشــتنی كااڵو دەخەمڵێنــرا ،بــە جۆرێــك بنەماكانــی پەیماننامــەی
خــۆراك و جلوبەرگــە ،بەجۆرێــك ئــەم پرۆســەی كڕیــن توركمانچــای بــووە مایــەی ئــەوەی ئێرانــی قاجــاری
و فرۆشــتنەش لــە دێزەمانــەوە ،لەنێــو هەمــوو شــارە ملكەچــی ڕووســیای قەیســەری بێــت تــا كاتــی
گــەورە و بچووكەكانــدا بــە تایبەتــی لەنێــوان كڕیــار بەرپابوونــی شۆڕشــی بەلشــەفی لــە ســاڵی ()1917
و فرۆشــیاری دوكان و كــۆگا و خانەكانــدا ،وەك دا.
هەرچەنــدە لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابوردووشــدا ئێــران
پرۆســەیەكی بەردەوامــی ڕۆژانــەی كۆمەاڵنــی خەڵــك
بەڕێــوە چــووە و شــوێنێك بــووە بــۆ كاروبــاری بازرگانی لــە ڕووی دەســەاڵت و پێوەندییــە نێودەوڵەتییەكانــەوە،
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تاڕادەیــەك مــۆرك و تایبەتمەندییەكــی ئەوتــۆی
لەخۆگــرت ،كــە ڕەنگــە پێشــتر حاڵەتــی ئەوتــۆی
بــە خۆیــەوە نەبینیبێــت ،دیــارە هەلومەرجێكــی
ئەوتــۆش لــەوەوە ســەرچاوەی گرتبــوو ،بــەوەی ئێرانــی
قاجــاری لــەو ماوەیــەدا پێوەندییەكــی سیاســی و
دیپلۆماســی بەرچــاوی لەگــەڵ بەشــێك لــە واڵتانــی
ڕۆژئــاوادا پێكهێنــاوە و بــەو هۆیەشــەوە بیــری تــازە
و لێكدانــەوەی تــازە بــە تــەواوی خۆیــان ئاخنیبــووە
نێــو واڵت و دامودەزگاكانــی دەوڵەتــەوە ،جگــە لــە
هەمــوو ئەوانــەش پێشــبڕكێ و ملمالنێیەكــی گــەورەی
داگیــركاری ئەوتــۆ هاتبــووە كایــەوە ،بــە تایبەتــی لــە
الیــەن واڵتانــی ئەوروپــاوە بــۆ ئــەوەی زیاتــر لــە ئێرانــی
قاجــاری و تــەواوی ناوچەكــەدا جــێ پێــی خۆیــان لــە
ڕووی ئابــووری و سیاســییەوە بەهێزتــر بكــەن ،بــەاڵم
ســەرەتاكانی جوواڵنــەوەی مەشــرووتەخوازی ،یــان
دەســتووری ئێرانــی بــە زۆری بــۆ ســااڵنی ســەدەی
نــۆزدەم دەگەڕێتــەوە و زیاتــر لــە ئەنجامــی هاتنــە
نــاوەوەی واڵتانــی ڕۆژئــاوا بــۆ نێــو خاكــی ئێرانــی
قاجــاری ،ئەمــە بــۆ خــۆی بــووە مایــەی الوازبوونــی
نێــوان كۆشــكی قاجــاری و كۆمەڵــگای ئێرانــی ،بــە
جۆرێــك لــە دووڕێگــەوە ســەرچاوەی گــرت و بــووە
مایــەی هەڕەشــەیەكی دووالیەنــە بــۆ ســەر هەریــەك لــە
بــازاڕە ئاوەدانــەكان و ناودارانــی ڕوحانــی و پیاوانــی
ئایینــی ،کــە بــووە هــۆی ئــەوەی یەكیــان بخــات و
پێكــەوە و لــە چوارچێــوەی چینێكــی ناوەندگــەرای
ئەوتــۆدا كــە چــۆن بتوانــن ڕووبــەڕووی ســتەمی
دەســەاڵت و بیانییــەكان ببنــەوە ،هەرچەنــدە دەســەاڵتی
فەرمانڕەوایانــی قاجــار بەپێــی مــاوەی مانەوەیــان لــە
دەســەاڵتدا تــا ڕادەیەكــی زۆر لێكــدی جیاوازبــوون،
دیاردەیەكــی ئەوتــۆش هــەر لــە كاتــی دەســەاڵتی
ئاغــا محەمەدشــای قاجــارەوە بــە ڕوونــی دەركــەوت،
تــا دەگەیشــتە ئەوانــی دواتــر بــەوەی كەســێكی
وەك :ئاغــا محەمەدخانــی یەكــەم لــە مــاوەی ()15
مانگــی فەرمانڕەوایەتییەكەیــدا بــەردەوام و تــا كاتــی
كوژرانــی لــە (19ی حوزەیرانــی )1797دا لەالیــەن

دوو پاســەوانی خۆیــەوە بــە زۆری لــە ســەر بنەمــای
ئەشــكەنجەدان ،دڵڕەقــی ،خوێنڕشــتن ،تەنانــەت لــە
ســێدارەدان ســەرچاوەی گرتبــوو ،دواتریــش كــە فەتــح
عەلــی شــا دەســەاڵتی كەوتــە دەســت بارودۆخــی
واڵت بــە ئاقارێكــی خراپتــردا ڕۆیشــت هــەر لــە
بەرپاكردنــی جەنگــی درێژخایــەن لەگــەڵ ڕووســیای
قەیســەری ،لەگــەڵ ئەوەشــدا خاكــی ئێرانــی
قاجــاری بــووە مەیــدان و گۆڕەپانــی دەســتێوەردان و
ملمالنێــی واڵتانــی ئەوروپایــی ،دواتریــش گرێدانــی
بــە كۆمەڵێــك پەیماننامــەی جۆراوجــۆرەوە لەگــەڵ
واڵتــە گەورەكانــی وەك :بەریتانیــا ( ،)1801فەرەنســا
( )1807و دووبارە بەریتانیا لە ( )1809و ()1814
دا دواتریــش بەرپابوونــی جەنــگ لەگــەڵ دەوڵەتــی
عوســمانی و تــا كاتــی مۆركردنــی پەیماننامــەی
ئەرزرۆمــی (یەكەمــی ،)1823ئەرزرۆمــی دووەمــی
(31ی ئایــاری  ،)1847كــە هەمــوو ئەمانــەش
لــە دواییــدا بوونــە مایــەی بارگرانییەكــی زۆر
قــورس بەســەر ئێرانــی قاجارییــەوە ،كــە زیاتــر پشــت
بەســتنیان بــەو بەڵێــن و بنەمایانــە بــوو كــە پێشــتر
ڕێكەوتننامــەی زەهــاوی (17ی نیســانی )1639
لــێ كەوتبــووەوە ،ســەبارەت بــە مەســەلەی ســنووری
نێوانیــان ،هەروەهــا بارودۆخــی ناوچــە كوردنشــینەكان
لەگــەڵ دەســتێوەردانی هەریەكەیــان بــۆ ســەر واڵت و
خاكــی یەكتــر.
ئەوەبــوو محەمــەد شــای كــوڕی عەبــاس میــرزا
( )1848 -1834دوای مردنــی فەتــح عەلــی شــای
قاجــار لــە(23ی تشــرینی یەكەمــی )1834دا كۆچــی
دوایــی كــرد ،وەك ئــەوەی زۆر لــە ســەرچاوەكان
باســیان لێــوە كــردووە ،بــە زۆری مردنەكــەی بەهــۆی
لــە دەســتدانی عەبــاس میــرزای كوڕییــەوە بــووە،
كــە بــۆ جێنشــینی خــۆی لــە ســاڵی ()1833
دا دەستنیشــانی كردبــێ ،واتــە پێــش مردنــی خــۆی
بــە ســاڵێك ،ئەوەبــوو كوڕەكــەی عەبــاس میــرزا كــە
محەمــەد شــا بــوو ،جێــگای باپیــری گرتــەوە و
تاجــی پاشــایەتی لــە ســاڵی ()1835دا لــە ســەرناوە
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و مــاوەی فەرمانڕەوایەتییەكەشــی بەســەر یەكــەوە
و تــا كاتــی مردنــی لــە(25ی ئەیلوولــی )1848ی
خایانــدووە ،بــەاڵم لــەم ماوەیــە بــە دواوە ئێرانــی قاجــاری
لــە ســەردەمی فەرمانڕەوایەتــی محەمــەد شــادا ســێ
ڕووداوی زۆر گرنگــی بەخــۆوە بینــی لەوانــە:
 -1هەوڵدانــی فراوانخــوازی ئێرانــی قاجــاری بــەرەو
ئەفغانســتان.
 -2مۆركردنــی ڕێكەوتننامــەی ئەرزڕۆمی دووەمی
( )1847لەگەڵ دەوڵەتی عوســمانی.
 -3سەرهەڵدانی بزووتنەوەی بابی.
هەمــوو ئــەو تێكشــكانە بەردەوامــەی كە لە ئەنجامی
ڕووبەڕووبوونــەوەی قاجارییــەكان دژی ڕووســەكان بــە
ســەریان هاتبــوو ،بــە زۆری وای لــە قاجارییــەكان كــرد
قەرەبــووی زیانەكانــی خۆیــان بــە فراوانخوازییــان لــە
ســەر حســێبی واڵتــی ئەفغانســتان بــە دەســت بهێننــەوە،
مەبەســتی ســەرەكی قاجارییەكانیــش لەمەیانــدا دەســت
بــە ســەرداگرتنی شــاری (هــرات)ی ســتراتیجی
نێوانیــان بــوو ،كەچــی لەوالشــەوە ڕووســەكان بــۆ ئــەوەی
هێرشــی ئێرانــی قاجــاری لــە خۆیــان دووربخەنەوە هانی
ئێرانیــان دەدا لــەم هەڵوێســتەیدا ،لــە هەمــان كاتــدا ئــەم
هەنــگاوەی ئێــران دەبووە هەڕەشــەیەكی ناڕاســتەوخۆ بۆ
ســەر بەرژەوەندییەكانــی بەریتانیــا لــە هیندســتان ،هــەر
بۆیــە كەوتنــە ئــەوەی گوشــاری خۆیــان لــە الیەكــی
دییــەوە بــۆ ســەر ئێرانــی قاجــاری دەســت پــێ بكــەن،
وەك ئــەوەی لــە تەممــووزی ()1838دا دوورگــەی
(خەرج)یــان داگیركــرد و لەوێشــەوە كەوتنــە نانــەوەی
ئــاژاوە و پێكهێنانــی بزووتنەوەیەكــی یاخیگەریــی لــە
نــاوەوەی ئێرانــدا ،بەتایبەتــی لــە ڕێــگای ســەركردەكانی
(تایەفــەی ئیســماعیلییەوە) ،ئەوەبــوو لــەم ماوەیــەدا
ئاغاخانــی مەالحەتــی و دواتــر براكــەی (ئەبولقاســم)
یاخیبوونــی خۆیــان ڕاگەیانــد ،ئەمــەش وای لــە
محەمــەد شــا كــرد ،بــە ناچــاری ســوپاكەی خــۆی لــە
ئەفغانســتان ،بەتایبەتــی شــاری(هرات) بكشــێنێتەوە
و خــۆی بــۆ لێدانــی (ئیســماعیلی)یەكان یەكالیــی
بكاتــەوە ،كــە زۆر لــە ســەركردەكانی بــەرەو هیندســتان

هەاڵتبــوون.
هەر یەك لە بەریتانیا و قاجارییەكان ڕێكەوتننامەیەكی
بازرگانییــان لــە (28ی تشــرینی یەكەمــی )1841دا
مۆركــرد ،بــەوەش هێزەكانــی بەریتانیــا لــە كانوونــی دووەم و
شــوباتی ( )1842دا لە(دوورگــەی خــەرج) كشــانەوە ،بــە
جۆرێــك هــەر لەهەمــان مــاوەداو لــە ســەردەمی محەمــەد
شــادا كێشــەی ســنووری لــە نێــوان ئێــران و دەوڵەتــی
عوســمانیدا ســەری هەڵدایــەوە ،بــە تایبەتــی لەســەر
مەســەلەی ســەردارێتی هــەردوو واڵت بەســەر خێڵــی
(كەعــب)دا ،كــە لــەو ماوەیــەدا لەناوچــەی (ئەهــواز)
بــوون ،بــۆ ئــەو مەبەســتەش والــی بەغــدای عوســمانی
عەلــی ڕەزا پاشــای اڵز ( )1841-1831هێرشــی كــردە
ســەر شــاری (موحەمەرە) و داگیری كرد ،پاشــان عەلی
ڕەزا پاشــا لەگــەڵ شــێخی (موحەمــەرە) (حاجــی
جابــری كــوڕی مــەرداو)دا ،وا پێكهاتبــوو ئــەو بــە
نــاوی دەوڵەتــی عوســمانییەوە كاروبــاری شــارەكە
بەڕێوەببــات ،بۆیــە ئێرانییــەكان بــۆ پەرچدانــەوەی ئــەو
هەڵوێســتەی دەوڵەتــی عوســمانی كەوتنــە ئــەوەی
لــە ســاڵی ()1840دا هێــرش بكەنــە ســەر شــاری
ســلێمانی ،هەروەهــا داگیركردنــی (موحەمــەرە) لــە
()1841داو لــە ئەنجامــی ئەمەشــدا هــەر یــەك لــە
بەریتانیــا و ڕووســیا كەوتنــە نێوانیانــەوەو بــەو جــۆرە:
دانوســتانی ئێرانــی  -عوســمانی بــۆ ماوەیەكــی
درێــژ دەســتی پــێ كــرد و كۆتایەكەشــی گرێدانــی
ڕێكەوتننامــەی (ئەرزڕۆمــی دووەمــی 31ی
ئایــاری  )1847لــێ كەوتــەوە ،بــۆ جێبەجێكردنــی
بنەماكانــی ڕێكەوتننامەكــە هــەردووال لەســەر
پێكهێنانــی لیژنەیەكــی هاوبــەش پێكهاتــن ،ســەبارەت
بــە خاڵــی ســێیەم لــە كۆتاییەكانــی فەرمانڕەوایەتــی
محەمــەد شــای قاجــاردا (بزووتنــەوەی بابــی) لەســەر
دەســتی عەلــی محەمــەد ڕەزای شــیرازی (1819
  )1850ســەری هەڵــدا ،بــەاڵم بــۆ دەســت پــێكردنــی بانگەشــەكردنەكە عەبدولــڕەزاق ئەلحەســەنی
()1997-1905وای دەگێڕێتــەوە ،كــە لــە23( :ی
مایســی )1844ـــەوە بــە تــەواوی ســەرچاوەی گرتــووە،
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لێــرەش بــە دواوە دووكەوتەكانــی وا هانــی خەڵكیــان
دەدا ،كــە پێوەنــدی پێــوە بكــەن ،لــە سەرەتاشــەوە وا
خــۆی ناســاند ،ئەو(دەروازە)یەكــە ،بــۆ گەیشــتن
بــە( :ئیمامــی چاوەڕوانكــراو  -االمــام المنتظــر)
لــە سەرەتاشــەوە بانگەشــەكردنەكەی بــە شــێوازێكی
نهێنــی بــووە و بەشــێك لــە دووكەوتەكانــی ڕێبــازی
(الشــیخیة)ی ســەر بە(شــێخ ئەحمــەدی كــوڕی
زینەددینــی ئەحســائی ( )1826 -1754و هەمــوو
ئەوانەشــی كــە ســەر بــە ڕێبــازی (الكشــفیة)ی ســەید
كازمــی ڕەشــتی و زۆر لــە خەڵكــی ســادە و ســاكاری
لــە دەوری خــۆی كــۆی كردنــەوە ،پاشــان كتێبێكــی بــە
نــاوی (البیان)ـــەوە بــاو كــردەوە ،وای لــە كۆمەاڵنــی
خەڵــك دەگەیانــد كــە لەمەبــەدوا (قورئــان) وەالوە بنێــن
و پابەنــدی ناوەرۆكــی كتێبەكــەی ئــەو بــن ،لــە ســاڵی
()1848دا كــە ناســرەددین شــای قاجــار دەســەاڵتی
گرتەدەســت ،بــەاڵم تــا ئــەم گەیشــتووەتە تــاران بــۆ
ڕاییكردنــی كاری فەرمانڕەوایەتــی لــە شــاری
تەورێــزەوە ،دایكــی (مەهــدی عەلیــا) دەســەاڵتی
بەڕێوەبــردووە ،ئەمــەش بــۆ خــۆی ئــەوە دەگەیەنێــت،
كــە ناســرەددین شــا لــە20( :ی تشــرینی یەكەمــی
)1848دا تاجــی شــاهانەی لەســەر نــاوە .هــەر لــە پێش
مردنــی باوكییــەوە بەریتانیــا و ڕووســیا وەك جێنشــینی
دەســەاڵت دانیــان پێدانــاوەو بــۆ ئــەو مەبەســتەش لــە
ڕێــگای هــەردوو نوێنەرەكانیانــەوە لــە تــاران كاریــان
بــۆ ئــەم مەبەســتە كــردووە ،بــە جۆرێــك لــە دیارتریــن
خەســڵەتەكانی ڕۆژگاری فەرمانڕەوایەتی ناســرەددین
شــا پێشــبڕكێی هەریــەك لــە ڕووســیا و بەریتانیــا
بــووە لەســەر خاكــی ئێــران ،ســەرەڕای هەمــوو ئــەو
هەنگاوانــەی كــە لــە مەیدانــی چاكســازی ناوخۆییــدا
ناویەتــی ،ناســرەددین شــا ڕووبــەڕووی ترســناكترین
یاخیبــوون بــووەوە ،كــە ئەویــش یاخیبوونــی (بابــی)
یــەكان بــوو ،كــە پێشــتر ســەریان هەڵدابــوو.
لــە مــاوەی فەرمانڕەوایەتــی ئەمــدا ،بــە تایبەتــی
لــە نێــوان ســااڵنی ()1850- 1849دا ،لــە ئەوپــەڕی
بەهێزبوونــدا بــوون بــە ڕادەیەكــی بەرچــاو لــە شــوێن

و ناوچەكانــی وەك :مازنــدەران ،زنجــان ،یــەزد و
تەورێــز ،بــە ڕادەیــەك شــای قاجــار توانــی لــە ڕێــگای
بەكارهێنانــی هێــزەوە ئــەم یاخیبوونــە دابمركێنێتــەوە
و لــە هەمــان كاتــدا لــە(9ی تەممــووزی )1850
دا ،توانیویەتــی ســەركردەی (بابییــەكان) كــە عەلــی
محەمــەد ڕەزای شــیرازی بــوو لەســێدارە بــدات،
ســەرەڕای كوشــتن و لەســێدارەدانی هــەزاران كــەس لــە
دووكەوتــوو و الیەنگیرانــی ڕێبــازی (بابــی) ،بــەاڵم
زۆر لەوانەشــیان كــە مابوونــەوە بــە پەرتەوازەیــی و
بەناچــاری بــەرەو بەغــدا و قوبــرس و عــەكا بوونــەوەو
لــەوێ نیشــتەجێ بــوون ،بــە جۆرێــك دوای ئــەوەی
ناســرەددین شــای قاجــار بەســەر بزووتنــەوەی (بابــی)دا
ســەركەوتنی بەدەســت هێنــا و كۆتایــی بــە دەســەاڵت
و چاالكــی ســەركردەكانیان هێنــا ،دووبــارە بــەرەو
ناوچــەی ڕۆژهــەاڵت بــووەوە ،واتــە بــەرەو ئەفغانســتان،
كــە لــەو دەمانــەدا واڵتێكــی دابەشــكراو بــوو بەســەر
ســێ ناوەنــدی ســەرەكیدا كــە لــە( :قەندەهــار ،كابــول
و هــەرات) پێكهاتبــوو ،هــەر لــەو ماوەیەشــدا ســەید
محەمــەد خانــی فەرمانــڕەوای هــەرات و سیســتان،
كــە تــازە لــە ســاڵی ()1851دا ،بووبــووە جێنشــینی یــار
محەمــەد خانــی باوكــی.
ئــەو زۆر ئــارەزووی بــەالی ئێرانــدا دەشــكایەوە
و ناســرەددین شــایش بــۆ خــۆی نازنــاوی پشــتیوانی
دەوڵــەت واتــە (ظهیــر الدولــة)ی پــێ بەخشــیبوو،
لەگــەڵ ئەوەشــدا هێزێكــی ســەربازی ناردبــووە هــەرات
و لە(تشــرینی یەكەمــی )1852دا ،مەرســوومێكی
فەرمــی باڵوكــردەوە ،بەپێــی ئــەم مەرســوومە شــاری
(هــەرات)ی ئەفغانســتانی بــە ئێرانەوەگــرێ دا،
بــە مەرجێــك ســەید محەمەدخــان بــە نــاوی ئێرانــەوە
فەرمانڕەوایەتــی بــكات ،بــەاڵم بەریتانیــا بەرپەرچــی
ئــەم هەڵوێســتەی ئێرانــی دایــەوە ،بــەوەی ئەمــە
مەترســییەكی گــەورەی لــە ســەر بەرژەوەندییەكانــی
لــە هیندســتان دەبێــت ،ئەمــەش بەپێــی بنەماكانــی
ڕێكەوتننامــەی ســاڵی ( )1853لــە نێوانیانــدا یەكالیی
كرایــەوە.
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دوای ماوەیەكــی كــەم شــەڕی كریمیــا (-1853
 )1856لەنێــوان ڕووســیا و دەوڵەتــی عوســمانی
هەڵگیرســا ،لەمەشــیاندا هەریــەك لــە بەریتانیــا و
فەرەنســا پاڵپشــتی دەوڵەتــی عوســمانی بــوون ،بۆیــە
شــای قاجــاری الی خۆیــەوە ئــەم هەلــەی قۆســتەوە
و دووبــارە هەڵــی كوتایــە ســەر ئەفغانســتان و شــاری
(هرات)ی لە ساڵی ()1856دا خستە ژێر دەسەاڵتی
خۆیــەوە ،بــە جۆرێــك ئــەم هەڵوێســتەی ناســرەددین شــا
وای لــە بەریتانیــا كــرد شــەڕ لــە تــەوەری باشــوورەوە
دژی ئێــران هەڵبگیرســێنێت ،وەك ئــەوەی بــە هێزێكــی
(دەریایــی) گــەورەوە توانییــان دوورگــەی خەرجــی
ئێرانــی لــە( )1856و بەنــدەری (بوشــەهر) لە شــوباتی
( )1857و بەنــدەری (موحەمــەرە) لــە مارتــی هەمــان
ســاڵدا داگیربكــەن ،بــەاڵم بەهــۆی بەرپابوونــی ئــەو
شۆڕشــەی كــە لــە ســاڵی ()1857دا لــە هیندســتان
دژی هێزەكانــی بەریتانیــا و داگیــركاری بەریتانیــا
هەڵگیرســا وای لێكــرد كــە دووبــارە لــە(4ی مارتــی
 )1857داو بەپێــی بنەماكانــی ڕێكەوتننامــەی
پاریــس لەگــەڵ ئێرانــدا پێــك بێتــەوە ،ناســرەددین شــا
لێــرە بــەدواوە بایــەخ و گرنگــی هێــزی دەریاوانــی
ال گەاڵڵــە بــوو ،بۆیــە دوای ڕازیكردنــی بەریتانیــا
لەســاڵی ()1813دا توانــی دوو كەشــتیگەلی گــەورە
لــە واڵتــی ئەڵمانیــا بكرێــت و لــە ناوچــەی كەنــداو
ســوودیان لــێ وەربگرێــت ،الیەنێكــی دیكــەش كــە بــە
زۆری پێوەنــدی بــە ژیــان و ســەربوردەی ناســرەددین
شــاوە هەبێــت بــە زۆری ئــەو ســەفەر و گەشــتانەیەتی
كــە لــە ســااڵنی ()1889 ،1878 ،1873دا بــە
یــاوەری شــاندێكی گــەورەی شــاهانە بــەرەو واڵتانــی
ئەوروپــا ئەنجامــی داون ،كــە هەمــوو ئەمانــەش
دەبوونــە ئــەرك و هــاوكات خەرجییەكــی گــران بەســەر
بودجــەی دەوڵەتــەوە ،بەجۆرێــك شــوێن و پڕكردنەوەیــان
تەنیــا بــەوە قەرەبــوو دەكرایــەوە ،كــە باجێكــی زیاتــر لــە
هاوواڵتیانــی ئێرانــی كۆبكاتــەوە.
لە سەردەمی موزەفەرەددین شادا (،)1907 -1896
كــە لــە تەمەنــی پێنــج ســاڵییەوە بــووە بەجێنشــینی

باوكی و چڵ ســاڵی تەواو وەك جێنشــین و ماوەیەكی
زۆریــش فەرمانــڕەوای ناوچــەی ئازەربایجــان بــووە،
بەاڵم وەك دەســەاڵت كەســێكی ئەوەندە لێهاتوو نەبووە،
كــە بتوانێــت گۆڕانــكاری بەرچاو ،یان چاكســازییەكی
بەرفــراوان لــە فەرمانڕەوایەتــی قاجاریەكانــدا بهێنێتــە
كایــەوە ،بەڵكــو زیاتــر ئــارەزووی لــە گەشــتكردنی
بــەردەوام بــووە ،بــە تایبەتــی بــۆ ئەوروپــا و بەزۆریــش
ســەرگەرمی تێركردنــی ئارەزووەكانــی خــۆی بــووە،
بــۆ ئــەو مەبەســتە و لــەم الیەنــەوە ئێرانــی خســتووەتە
ژێــر قەرزێكــی بەرچــاوەوە ،بــە تایبەتــی الی واڵتانــی
بەریتانیــا و ڕووســیا ،كــە دواییــش ئــەو قەرزانــەی
پــێ نەدرایــەوە و هــەردوو واڵتــی ناوبــراو كەوتنــە
دەســتێوەردانی كاروبــاری ئێرانــەوە ،بــە تایبەتــی
دەســتگرتن بەســەر داهات و ســامانە گومرگییەكەیدا،
بــۆ نموونــە داگیركەرانــی بەریتانیــا لە تەوەری باشــوور
و فەرمانڕەوایانــی ڕووســیاش لــە تــەوەری باكــوورەوە،
بــە تایبەتــی لــە دەریــای خــەزەر ،ئەمــەش وای لــە
ئێــران كــرد تووشــی شكســتێكی گــەورەی ئابــووری
بێتــەوە ،جگــە لــەوەش هــەر لــە مــاوەی فەرمانڕەوایەتی
موزەفەرەددیــن شــادا ،شۆڕشــی مەشــرووتەخوازی
ئێرانــی توانــی ســەركەوتن بەدەســت بێنێــت ،تەنانــەت وا
لــە شــای قاجــار بــكات بــە زۆر لــە بنەماكانــی ڕازی
ببێــت و لــە(31ی كانوونــی یەكەمــی )1906دا،
جێــگای خــۆی بكاتــەوە ،بــەاڵم دوای چەنــد ڕۆژێــك
لــە بەرپابوونــی شۆڕشــی مەشــرووتە موزەفەرەددیــن
شــا كۆچــی دوایــی كــرد ،ئەوجــا كوڕەكــەی محەمــەد
عەلــی شــا ( )1909 -1907جێــگای گرتــەوە.
تــەوەری دووەم /ڕۆڵــی سیاســی و ئابــووری بــازاڕ
لەبەرپابوونــی شۆڕشــی مەشــرووتەدا 1905
بــێ گومــان لــە هەمــوو هەلومەرجێكــدا بــازاڕ
بووەتــە هــۆی بەرپابوونــی چاالكــی جۆراوجــۆری
ئابــووری و كۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە نێوەنــدی
هەمــوو كۆمەڵگایەكــی مرۆڤایەتیــدا ،بــەوەی
پەیوەســتبوونی بــازاڕ و هەمــوو ئــەو دەرهاویشــتە و
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گۆڕانكارییانــەی كــە چاالكــی ڕۆژانــەی بــازاڕ بــە
دوای خۆیــدا دەیهێنێــت ،بــەردەوام ڕەنگدانەوەیەكــی
گرنگــی لەســەر هەمــوو چیــن و توێژەكانــی كۆمەاڵنی
خەڵــك دەهێنێتــە كایــەوە ،لــە هەمــان كاتیشــدا بــازاڕ
بۆخــۆی ناوەنــد و ســەنتەرێكی گرنگــە بــۆ پێكــەوە
گرێدانــی هەمــوو شــوێن و ناوچەكانــی دەوروبــەری
خــۆی چ لــە ناوخــۆ و چ لــە دەرەوەشــدا ،بــە جۆرێــك
كــە ببێتــە مایــەی جموجووڵــی ئاڵوێــر و كۆبوونــەوەی
جەمــاوەری ئەوتــۆ كــە لەگــەڵ خۆیــدا دەســاوەردێكی
ئابــووری ،سیاســی ،كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی بهێنێتــە
كایــەوە ،كــە ئەمــەش بــۆ خــۆی بــە ســێ كۆڵەكــەی
زۆرگرنگــەوە گرێــدراوە و بەســەریەكەوە پێكهاتــوون لــە:
بــازاڕ ،مزگــەوت ،هەروەهــا قــەاڵ ،بەجۆرێــك هەریــەك
لەمانــەش دەاللەتێكــی ســەلمێنراون بــۆ كۆمەاڵنــی
خەڵــك و چاالكــی ئابــووری ،دووەمیــان :بــۆ دەســەاڵتی
ڕوحــی و چاالكــی ئایینــی.
سێیەمیان ئاماژەیە بۆ دەسەاڵت و چاالكی سیاسی،
خــۆ ئەگــەر وەك الیەنــی جوگرافیــش لێكیــان بدەینــەوە،
دەبینیــن ئــەم ســێ ڕەگــەزەش زۆر لێكدییــەوە نزیكــن،
وەك ئــەوەی لــە شــاری تارانــی پایتەخــی ئێراندا بەرچاو
دەكەوێــت ،بــەوەی بــازاڕ دەكەوێتــە نزیكــی مزگەوتــی
گــەورەی شــای پێــش شــۆڕش (مزگەوتــی ئیمامــی
ئەمــڕۆ) قــەاڵی ئــەرەك و دواتریــش قــەاڵی كۆشــكی
گوڵســتان ،كــە وردە وردە شــوێنی قــەاڵی گرتــەوە،
ســەرەڕای شــاری تاران كە بازاڕ ،یان بازاڕی ناوەندی
لەخــۆ دەگرێــت ،لەگــەڵ ئەوەشــدا زۆر لــە بــازاڕی
گــەورەی تریــش دەكەونــە شــارە گــەورە و قەرەباڵغەكانــی
تــری وەك ئەســفەهان ،كاشــان ،كرمــان و تەورێــز ،یــەزد،
قەزویــن ،شــیراز ،كرماشــان و ئاراكــەوە ،كــە هــەر
هەموویــان لــە ڕووی بیناســازی و تەالرســازییەوە لــە
بــازاڕە دێرینــەكان دەچــن ،بەجۆرێــك بــازاڕ و چاالكــی
بــازاڕ لــەم شــارانە و پایتەختــە ناوچەییەكانــی دی
هەمــان ڕۆڵــی سیاســی تــاران دەگێــڕن ،بــەاڵم وەك
دی دەكــرێ بوترێــت ،كــە ڕۆڵــی ئابــووری و سیاســی
شــارێكی گــەورەی وەك تــاران زۆر ســەرەكییە و تــا

ڕادەیــەك هەمــوو جوگرافیــای تارانــی پایتەخــت لەخــۆ
دەگرێــت ،هەرچەنــدە لــە ناوخۆی واڵتێكی وەك ئێرانی
قاجاریدا دەســەاڵتی ڕاســتەوخۆو كاریگەریی واڵتانی
بیانــی بــەردەوام بــوو تــا ســەرەتاكانی ســەدەی بیســتەم،
بــە جۆرێــك هێشــتا بنەماكانــی پەیماننامەیەكــی وەك
توركمانچــای ( )1828كاری پــێ دەكــرا ،تەنانــەت
هەژموونــی خــۆی بەســەر چاالكــی بازرگانــی
ئێرانــی قاجارییــەوە لــە دەســت نەدابــوو ،ســەرەڕای
مافێكــی هاوشــێوەی لــەو بابەتــەش بــۆ بەریتانیــا و
فەرەنســا و واڵتانــی تــری ئەوروپــا لەبەرچــاو دەگیــرا
و بەگوێــرەی ئــەم مافانــەش بیانــی نەژادەكانــی ئــەم
واڵتانــەش ئازادبــوون لــە كاركــردن ،وەك ئــەوەی خۆیــان
هەڵیببژێــرن لەنێــو واڵتــی ئێرانــدا و بــێ ئــەوەی هیــچ
حــەق و حســیبێك بــۆ یاســای ناوخۆیــی واڵت و
دەســتەاڵتی فەرمانڕەوایــان بكــەن .وەك دەشــبینین بــە
چەنــد ســاڵێك پێــش بەرپابوونــی شۆڕشــی مەشــرووتە،
بــە تایبەتــی زۆر لــە بازرگانــان دوای ئــەوەی كــە لــە
بــازاڕە ناوخۆییەكانــدا تووشــی زیانێكــی گەورەبــوون،
كەوتنــە پشــتگیری پیاوانــی ئایینــی و ڕاوبۆچوونــی
پیاوانــی ئایینــی ،كــە دواتــر ڕاپەڕیــن و شۆڕشــێكی
وەك تووتــن (تنبــاك)ی لەســاڵی (4ی كانوونــی
دووەمــی )1892دا لــە نێــو شــاری تــاران و لــە
بــەردەم كۆشــكی شــاهانەدا لــێ كەوتــەوە ،بەجۆرێــك
ئــەم هەڵوێســتەش وای لــە ناســرەددین شــای قاجــاری
كــرد ،كــە ئیمتیــازی بڕیارەكــەی لــە(26ی كانوونــی
دووەمــی )1892دا هەڵبوەشــێنێتەوە ،تەنانــەت ئەوەشــی
ڕاگەیانــد كــە لێــرە بــەدواوە فرۆشــیاران و بــازرگان و
خــاوەن ســامانی بەرهەمــی تووتــن ئــازادن لــەوەی كــە
چــۆن و چــی لــێ دەكــەن.
ئیــدی لێــرە بــەدواوەو دوای ئــەوەی كــە لێكگەیشــتن
و هاوبەرژەوەندییەكــی ئەوتــۆ هەریــەك لەچینــی بــازاڕ
و پیاوانــی ئایینــی لەیــەك ســەنگەردا كۆكــردەوە،
بەئامانجی ئەوەی وەك پرۆسەیەكی سیاسی لە خەبات
و تێكۆشــانێكی بەردەوامــدا بــن دژی فەرمانڕەوایانــی
ناوخــۆ ،هەروەهــا دەســتتێوەردانی واڵتانــی دەرەكــی،
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ئەوەبــوو لــەم قۆناغــەش بــەدواوە بازرگانــان و چینــی
بــازاڕ بــوون بــە بازوویەكــی بەهێــزی كۆمەاڵیەتــی
ئەوتــۆ كــە بتوانــن كاریگەرییەكــی سیاســی گەورەیــان
لــە ســەر سیســتمی دەســەاڵتی ئێرانــی قاجــاری
هەبێــت ،هەرچەنــدە لــە الیەكــی تریشــەوە ئێرانــی
قاجــاری ناچاربــوو لــەرووی ئابوورییــەوە پێوەنــدی
بــەو پەرەســەندنەی بــەرەی ســەرمایەدارییەوە بــكات
كــە ڕووی لــە ناوچەكــە كردبــوو ،ســەرەڕای ئــەوەش
خــۆی بەدەســت سیســتمێكی فیوداڵــی دەرەبەگایەتی و
الوازی و دواكەوتــووەوە دەینااڵنــد ،ئەمــەش لــە كاتێكــدا
بــوو ســااڵنی ســەدەی نــۆزدەم هێشــتا گەشــەكردنێكی
لەســەرخۆی بــەدوای خۆیــدا دەهێنــا ،بــەاڵم ڕێكخــرا
بــوو بــۆ هێزەكانــی وەبەرهێنــان و ژمــارەی دانیشــتوانیش
دوو بەرانبــەر دەبوونــەوە ،كشــتوكاڵ لــە بەرفــراوان
بــوون و پیشــە دەســتییەكانیش لــە زیادبوونــدا بــوون،
هەناردەكردنیــش لــە بــەرز بوونــەوەدا بــوو ،بــەاڵم لــە
نیــوەی دووەمــی هەمــان ســەدەدا هێنانــە نــاوەوەی
شــتومەكی واڵتانــی ئەوروپــا بــووە مایــەی كــەم
كردنــەوەی بەرهەمــە پیشــەییە ناوخۆییــەكان .بــە
جۆرێــك لــەم كاتانــە ،بگــرە لــە ســااڵنێكی پێشتریشــەوە
زۆر لــە ناوەنــدە ئایینییەكانــی وەك :مزگــەوت و
تەكییــەكان لــە ئێرانــی قاجاریــدا بووبوونــە ناوەنــدی
ســەرەكی بــۆ مەســەلەی ناڕەزایــی دەربڕیــن دژی
دەســەاڵتی قاجــاری ،ئەمانــەش بــۆ خۆیــان بــە
زۆری بــە چینــی بــازاڕ لەگــەڵ پیاوانــی ئایینــی و
(دامــودەزگای ئایینــی)دا پشــت ئەســتوور بــوون ،بــە
تایبەتــی هەمــوو ئەوانــەی كــە مزگەوتەكانیان كردبووە
ســەربەند(منطلق)ی خۆیــان ،هەروەهــا ســەرهەڵدانی
ئەو قەیرانە ئابوورییەی كە هەر لە ساڵی ()1905ەوە
بەرۆكــی ئێرانــی قاجــاری گرتــەوە ،ئەمــەش بــۆ خــۆی
هۆكارێــك بــوو لــە هۆكارەكانــی شۆڕشــی مەشــرووتە
و داواكردنــی سیســتمی دەســتووری ،كــە لــە ئەنجامــی
وەرزی دروێنــەی خــراپ و هەرەســهێنانی بازرگانــی
باكــووری واڵت ،كــە زیاتــر لــە ئەنجامــی كاریگەریــی
شــەڕی ڕووســی  -ژاپــۆن ســاڵی ()1905 -1904

و ســەبارەت بــە مەنشــووریا و بەرپابوونــی شوڕشــی
ڕووســی  1905ســەرچاوەیان گرتبــوو.
جگــە لــە هەمــوو ئەوانــەش كاریگەریــی واڵتانــی
ڕۆژئــاوا بــە شــێوازێكی چــاوەڕوان نەكــراو ڕۆڵــی لــە
بەرپابوونیــدا هەبوو.وێــرای هەمــوو ئەوانــەش هــەر لــە
ســەرەتاكانی ســاڵی ()1905ـــەوە ،مەســەلەی نــرخ بــە
شــێوازێكی بەرچــاو بــەرەو بەرزبوونــەوە دەچــوو ،بــۆ
نموونــە بەرزبوونــەوەی نرخــی شــەكر  %33زیــادی كــرد
و گەنــم  %90لــە شــارەكانی تــاران ،تەورێــز ،ڕەشــت و
مەشــهەد .بــە جۆرێــك ئەمــە وای لــە فەرمانڕەوایــان
كــرد ،كــە تاریفــەی گومرگــی بەرزبكاتــەوە ،بۆیــە
زیانێكــی زۆری لــە بــازاڕ دەدا ،تەنانــەت بــووە هــۆی
ســەرهەڵدانی ســێ ناڕەزایــی گــەورەی كۆمەاڵنــی
خەڵــك دژی ئــەو بڕیــارە .بەڕادەیــەك هەریــەك
لــەو ناڕەزاییانــەش یــەك لەیــەك توندوتیژتــر بــوون،
بــە جۆرێــك ڕادەی بەرزبوونــەوەی ناڕەزاییەكانــی
كۆمەاڵنــی خەڵــك گەیشــتە ســنووری ئــەوەی ،كــە لــە
دواییــدا شۆڕشــی (ئابــی )1906ی لــێ بكەوێتــەوە.
تەوەری ســێیەم /بازاڕ و كاریگەریی لەســەر بارودۆخی
سیاســی و ناوخۆیــی ئێــران لــە قۆناغــی یەكەمــی
شۆڕشــی مەشــرووتەدا:
بــێ گومــان كاریگەریــی بازاڕ و چینی بازرگانانی
ئــەو دەمانــەی ئێــران ڕەنگدانەوەیەكی گرنگیان لەســەر
شێوازی فەرمانڕەوایەتی و بەڕێوەبردنی واڵت هەبووە،
وەك ئــەوەی هــەر لــە ســاڵی ()1905ـــەوە ،كۆمەڵێــك
ڕووداوی گرنــگ ســەرچاوەیان گــرت ،هــەر یــەك
لەوانــەش بەپێــی تایبەتمەنــدی خۆیــان كاریگەریــی
خۆیــان لــە بــوار و الیەنــی جۆراوجــۆری ناوخۆیــی
واڵت هەبــوو هــەر لــە كارابوونــی جوواڵنــەوەی چــەپ
و گرانــی و قەیرانــی دارایــی واڵت و تێكچوونــی
هاوســەنگی دارایــی و كێشــە گومرگییــەكان ،كــە
ئەمــەش مانگرتنێكــی گــەورەی بازرگانانــی لــە
مزگەوتــی تارانــی پایتەخــت لــێ كەوتبــووەوە ،ئــەم
بارودۆخــەش بــۆ خــۆی هۆكارێــك بــوو بۆ لێكدی نزیك
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بوونــەوەی ڕەوتــە جیاوازەكانــی ئۆپۆزســیۆنی ئێرانــی
بــە شــێوازێكی گشــتی .یەكێــك لەوانــەش جگــە لــە
پیاوانــی ئایینــی و چەپــەكان ،چینــی بــازاڕی ئێرانــی
بــوو بــە هەمــوو پێكهاتەكانییــەوە و بــە مەبەســتی
ڕووبەڕووبونــەوەی دەســەاڵتی ســتەمكارانەی ناوخــۆ،
هەروەهــا دژایەتیكردنــی سیاســەتی داگیــركاری
واڵتانــی دەرەكــی لەكاتــی ڕاپەڕینــی تووتــن وەك
پێشــتر ئامــاژەی بــۆ كــرا ،هەرچەنــدە هەمــوو ئەمانەش
نەبوونــە هــۆی ســەركەوتن ،تەنانــەت بەربەســتێكی
ئەوتــۆ بەرانبــەر بەپێدانــی ئیمتیــاز و جیاوكــی
ئابــووری بــە واڵتانــی داگیــركاری ،كــە هەژموونێكــی
بەرچاویــان بەســەر داهاتــی واڵتــدا هەبــوو ،ئەمــەش لــە
كاتێــدا بــوو فەرمانڕەوایانــی ئێــران هەمــوو داواكاری
و ســكااڵی بازرگانانــی واڵتیــان دژی بەرپرســانی
ناوخۆیــی و ناوچــەكان و هــاوكات پێشــبڕكێی شــمەكی
بیانیــان پشــتگوێ خســتبوو ،بــە جۆرێــك هەمــوو
ئەمانــەش بــەدوای هەلــی گۆڕانكاریــی و ڕاپەڕیــن و
ســەرهەڵدانێكدا دەگــەڕان ،كــە بتوانــن تۆڵــەی خۆیــان
لــە فەرمانڕەوایانــی واڵت ،هەروەهــا وەرگرتــن و
زیادكردنی ئەو باج و گومرگە زۆرەی بەلژیكییەكان،
كــە لــە ڕێــگای ڕاوێژكارەكانیانــەوە بەســەرۆكایەتی
مســیو جۆزیــف نــاوس  ،M.NOWSلــە بازرگانــان
و خــاوەن كاروانــی و پیشــەوەرانی ناوخۆیــی ئێرانــی
قاجاریــان وەردەگــرت ،یەكێــك لەوانــەش باجــی (ســادر)
بــوو ســەبارەت بــە ڕێكخســتنی ئاهەنــگ و بنیادنانــی
كۆشــكی شــاهانەی واڵت ،كــە ئەمــەش بــۆ خــۆی
بــە تــەواوی ئەركــی سەرشــانی كۆمەاڵنــی خەڵكــی
هــەژاری قورســتر كردبــوو.
تەنانــەت وای لێهاتبــوو شــای ئێرانیــش هــەر لەســەر
داوای بەلژیكییــەكان و كەســێكی وەك مســیو جۆزیــف
نــاوس فەرمانێكــی شــاهانەی لــەو بابەتــەی بــۆ
دەركردبــوون ،كەچــی بــە پێچەوانــەوە ،بــۆ بازرگانــە
بیانییــەكان تەنیــا لەســەر ســنوورەكان لێیــان وەردەگیــرا،
ئەمــەش لــە كاتێــدا بــوو جۆزیــف نــاوس هەمــوو
ڕێنماییەكــی خــۆی لــە فەرمانڕەوایانــی ڕووســیاوە

وەردەگــرت و لەگــەڵ ئەوەشــدا ماوەیــەك كاروبــاری
وەزارەتــی دارایــی ئێرانــی بــە پراكتیكــی گرتبــووە
دەســت ،بــە جۆرێــك زۆر لــە ئێرانییەكانــی ئــەو كاتــە
وا ســەیری بەلژیكییەكانیــان دەكــرد ،كــە ئەوانــە وەك
ئامێرێــك وان بەدەســتی ڕووســەكانەوە.
لــەم ماوەیەشــدا هــەر یــەك لــە كەســایەتییەكانی
وەك محەمــەد تەباتەبائــی و عەبدوڵــای بەهبەهانــی
بــە یــاوەری نزیكــەی دوو هــەزار كــەس چوونــە نێــو
مزگەوتــی شــای شــاری تارانــەوە و بەپێــی هەندێــك
ســەرچاوە بــۆ مــاوەی ( )25ڕۆژی تــەواو تێیــدا
مانــەوە ،ئەمــەش بــە مەبەســتی پاڵپشــتی چینــی
بــازاڕ و وەك ئــەوەی لێــرە بــەدواوە زانایانــی ئایینــی
و چینــی بــازاڕ بــوون بــە هاوپەیمانــی یەكتــر و
لــە(11ی كانوونــی یەكەمــی )1905دا ،بەشــێك
لــە خوێندكارانــی زانســتی ئایینــی چوونــە پاڵیــان،
هەرچەنــدە لــەم كاتەشــدا ئیمامــی مزگەوتــی شــای
تــاران ،كــە الیەنگیــر و ســەر بــە فەرمانڕەوایانــی
ئێرانــی قاجــاری بــوو ،هەریــەك لــە بازرگانــان و چیــن
و توێــژی بــازاڕی ئاگاداركــردەوە لــەوەی دوكان و
بــازاڕە بازرگانییەكانیــان وەك مانگرتــن و ناڕەزاییــەك
داخســتبوو ،بــەاڵم لــەم قۆناغــەدا داواكاری ســەرەكی
مانگرتــووان ئەوەبــوو ،كــە ئــەوان داوا لەعەین ئەلدەولە،
واتــە (ســەرۆك وەزیــران) و فەرمانڕەوایانــی تــاران
بكرێت ،كە مانگرتووان لە هەڵوێستی خۆیان بەردەوام
دەبــن تــا ئــەو كاتــەی فەرمانڕەوایــان چارەســەرێك بــۆ
هەمــوو ئــەو ســووكایەتییانە دەكــەن ،كــە بەرانبــەر بــە
بازرگانــان كــراوە ،بــەوەی هــەر ئــەو دەســتدرێژی كردنــە
ســەر و ســووكایەتییەی كاربەدەســتانی دەوڵــەت بــووە،
بەرانبــەر بــە بازرگانــان و چینــی بــازاڕ بیانــووی
ئەوەشــیان بداتــە دەســت بــۆ ئــەوەی داواكارییــە
سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكەیــان زیاتــر مۆركێكــی
ئاشــكرا وەربگرێــت ،جگــە لــە داواكارییــان ســەبارەت
بــە دورخســتنەوە و گۆشــەگیركردنی كەســێكی
وەك عەالئەلدەولــەی حاكمــی تــاران لــەو پۆســتەی
كــە هەیبــوو ،هەروەهــا پێكهێنــان و دروســتكردنی
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ئەنجوومەنێــك بــە مەبەســتی پێداچوونــەوە بە داواكاری
و ســكااڵی هاونیشــتمانیان و چارەســەركردنی
كێشــەكانیان لەگــەڵ جێبەجێكردنــی شــەریعەتی
ئیســام ،ســەرەڕای دوورخســتنەوە و گۆشــەگیركردنی
كەسێكی وەك جۆزیف ناوسی بەلژیكی ،كەچی ڕۆژ
بــە ڕۆژ بــارودۆخ بــە شــێوازێك گۆڕانــكاری بەســەردا
دەهــات ،كــە ببێتــە مایــەی ترســی فەرمانڕەوایــان
و هەوڵدانیــان بــۆ چارەســەركردن و كۆتایــی هێنــان
بــە مانگرتنــی پیاوانــی ئایینــی ئێرانــی و دەرەوەی
ئێــران ،بــە تایبەتــی كەســانی وەك ســەید محەمــەدی
تەباتەبائــی و عەبدوڵــای بەهبەهانــی ،فەزڵوڵــای
نــووری ،كــە بووبوونــە هاوپەیمانــی بازرگانــان و
چینــی بــازاڕ دژی فەرمانڕەوایانــی واڵت ،ئــەوەش لــە
ڕێــگای دەســتێوەردان لــە ڕیزەكانیــان و ئیغراكردنیــان
بــە دەرامــەت و پــارە ،وەك ئــەوەی یەكێــك لــە
هەنگاوەكانــی (عەینولدەولــە) ئەوەبــوو كــە نامەیەكــی
تایبەتــی ئاراســتەی ســەید محەمــەد تەباتەبائــی كــرد
لــە كاتێــدا ئــەو لەنێــو مزگەوتــی (ســەید عەبدولعەزیم)
دا ســەرگەرمی مانگرتــن بــوو ،تەنانــەت ئەوەشــی بــۆ
خســتبووەڕوو ،كــە ئــەو بــڕی بیســت هــەزار تومانــی
ئــەو كاتــەی دەدرێتــێ ،بەرانبــەر بــەوەی لە عەبدوڵاڵی
بەهبەهانــی جیابێتــەوە و كۆتایــی بــە هاوپەیمانێتــی
خــۆی بهێنێــت لەگــەڵ پیاوانــی بــازاڕ و بگەڕێتــەوە
شــاری تــاران ،كەچــی ســەید تەباتەبائــی بەوەیــان
ڕازی نابێــت و عەینولدەولــەش الی خۆیــەوە دەكەوێتــە
بەكارهێنانــی فێــڵ و فەرەجــی تــر ،بــۆ ئــەوەی بــە
هــەر ڕێگایــەك بێــت ،ڕازییــان بــكات ،كەچــی
ســەركەوتوو نابێــت ،بەڵكــو مەســەلەی پاشــاگەردانی
و فیتنــە زیاتــر باڵودەبێتــەوە و پیاوانــی بازاڕیــش لــە
تــاران الی خۆیانــەوە دەكەونــە هەڕەشــەی ئــەوەی
ســەرلەنوێ كــۆگا و بازاڕەكانیــان دادەخــەن و دووبــارە
بزووتنــەوە و شۆڕشــی خۆیــان دەســت پــێ دەكەنــەوە،
وەك بەرپەرچدانەوەیــەك بەرانبــەر بــە كردەوەكانــی
(ســەدرولئەعزەم) ،بــەاڵم موزەفەرەددیــن شــا الی
خۆیــەوە توانــی تــا ڕادەیــەك بــارودۆخ ئــارام بكاتــەوە،

بــەاڵم مانگرتــووان بــە مەبەســتی جێبەجێكردنــی
داواكارییەكانیــان دەیانویســت بــە خۆیــان ڕاســتەوخۆ
لەگــەڵ موزەفەرددیــن شــای قاجــاردا بكەونــە
گفتوگــۆوە ،كەچــی عەینولدولــە ئەمــەی بەرپــەرچ
دەدایــەوە ،بەمــەش هیــچ دەروازەیەكــی ئەوتۆیــان لــە
بەردەمــدا نەمایــەوە ،بــۆ گەیشــتنی داواكارییەكانیــان،
بۆیــە بەناچارییــەوە ،كەوتنــە پێوەنــدی كــردن لەگــەڵ
باڵوێــزی دەوڵەتــی عوســمانی لــە تــاران و ئەویــش
الی خۆیــەوە داواكارییەكەیــان كــە لــە چەنــد خاڵێــك
پێكهاتبــوو ،تەنانــەت چینــی بازاڕیــش هــەر لــە
ســەرەتای ڕووداوەكانــەوە جەختیــان لەســەر دەكــردەوە
لەوانــە:
 -1دوورخستنەوەی عەسكەر كارچی لە ڕێگای قوم.
 -2گەڕانــەوەی حاجــی میــرزا محەمــەد ڕەزای
كرمانــی لــە تاراوگــەی ڕەفســنجانەوە بــۆ كرمــان.
 -3سەرپەرشــتی و بەرپرســیارێتی قوتابخانــەی
(خــان مــەروی) بــە حاجــی مورتــەزای ئاشــتیانی
بســپێررێتەوە.
 -4دامەزراندنــی خانــەی دادوەری لــە هەمــوو
شــارەكانی ئێــران.
 -5جێبەجێكردنی یاسای ئیسالمی و پراكتیزەكردنی
بە یەكســانی لە نێوان هەموو گەالنی ئێراندا.
 -6لەكارخســتنی میســیو جوزیف ناوس لە ســەرۆكایەتی
گومرگ و دارایی و ئەندامێتی لە شــوورای حكوومەت.
 -7دوورخســتنەوەی عەالئەلدەولــەی حاكمــی تــاران
لــە پۆســتەكەی.
ئەوەبــوو هــەر لەســەرەتاوە فەرمانڕەوایانــی قاجــاری
لەســەر داواكارییــەكان ڕازی نەبــوون ،بەتایبەتــی
لەســەر مەســەلەی دامەزراندنــی خانــەی دادوەری
(دارالعدالــة) ،بەبیانــووی ئــەوەی ئــەم دەزگایــە هەمــوو
چینــەكان لــە بەریــەك هەڵدەوەشــێنێتەوە ،قاجارییەكانیش
ئەوەیــان خســتەوە یــادی كۆمەاڵنــی خەڵــك(( :ئەگــەر
دڵتــان بــە ئێــران ناكرێتــەوە ،دەتوانــن بــەرەو ئەڵمانیــای
دیموكراتــی كــۆچ بكــەن)).
بــە جۆرێــك بارودۆخێكــی ئەوتــۆش ،كــە شۆڕشــی
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مەشــرووتەی ئێرانــی تێــدا بەرپابــوو ،تــا كاتــی كۆچــی
دوایــی موزەفەرددیــن شــا لــە(3ی كانوونــی دووەمــی
)1907داو دەســەاڵت گرتنەدەســتی محەمــەد عەلــی
میــرزا لــە(20ی كانوونــی دووەمــی )1907ی خایاند،
بــەاڵم لێــرە بــەدواوە و ئــەوەی زیاتر پەیوەســت بووبێت بە
بارودۆخــی ئێــران و شۆڕشــی مەشــرووتەوە ،بەتایبەتــی
لــە قۆناغــی دەســەاڵتی محەمــەد عەلــی شــای قاجــار
()1909 -1907ی ســەر بــە ڕووســەكاندا.
بەســەر یەكــەوە تەنیــا دوو ســاڵی خایانــد ،ئەمــەش
بــۆ خــۆی بــە ترســناكترین مــاوە دادەنرێــت ،كــە
شۆڕشــی مەشــرووتە لەخــۆی گرتبێــت ،چونكــە زۆر
لــە ڕێبەرەكانــی بــە تەواویــی لــەوە گەیشــتبوون ،كــە
بۆچــوون و هەڵوێســتێكی زۆرخــراپ بەرانبەریــان
هەیــە ،لەالیــەن فەرمانڕەوایانــەوە ،بــەوەی هیچ كامیان
لــە كاتــی ڕێوڕەســمی تــاج لــە ســەرنانی شــاهانەدا
بانگهێشــت نەكرابــوون ،شــان بــە شــانی ئەوانیــش زۆر
لــە پیاوانــی بــازاڕ و بازرگانانــی واڵت ئــەم پشــتگوێ
خســتنەی دەســەاڵتیان ،بــە ســەرەتایەكی مەترســیدار
دەهاتــە بەرچــاو ،چونكــە فەرمانڕەوایانــی قاجــاری
ڕێزێكــی ئەوتۆیــان بــۆ نوێنەرانــی گــەل دانەدەنــا،
تەنانــەت هەمــان هەڵوێســت لــە(4ی شــوباتی)1907
دا ،دووپــات كرایــەوە ،واتــە لــە كاتــی ئــەو ڕێوڕەســمە
فەرمییــەدا ،كــە وەزیرەكانــی ســەر بــە حكوومەتــی
نــوێ پێشــكەش بــە ئەنجوومــەن كــران.
ئەوەبــوو لــەم ماوەیــەش بــە دواوە ،بــە تایبەتــی لــە
ســەرەتاكانی()1907دا ،كەســێكی وەك محەمــەد
عەلــی شــای قاجــار زۆر بــە ناچارییــەوە وەاڵمــی
بەشــێك لــە داواكارییەكانــی دەدایــەوە و بــە شــێوازێكی
نهێنــی و بەوپــەڕی هێزیــەوە كاری بــۆ لەناوبردنــی
شۆڕشــی مەشــرووتە دەكــرد ،ئەمــەش لــە كاتێكــدا بوو،
هێشــتا نوێنەرانــی ئەنجوومەنــی شــوورای نیشــتمانی
یەكــەم الی خۆیانــەوە كۆششــێكی زۆریــان دەكــرد بــۆ
تەواوكردنی یاســای نوێ ،هەروەها نووســینەوە و بڕیار
لەســەردانی بــە مەبەســتی نەهێشــتن و البردنــی ئــەو
خەوشــانەی كــە تــا ئــەو كاتــە لــە دەســتووری ئێرانیشــدا

هەبــوون ،ئەوەبــوو لــە هەمان ماوەدا لیژنەیەكی تایبەت
بــە ڕێكخســتنەوەی پاشــكۆی دەســتوور پێكهێنــراو
بەســەر یەكــەوە بریتــی بــوون لــە :ســەعد ئەلدەولــە كــە
بــە ئەندازیــاری پاشــكۆی یاســای بناغەیــی ســاڵی
 1907دادەنــرا ،لەگــەڵ ســەرۆكی باڵــی (لیبراڵــی-
ڕادیكاڵــی) لــە ئەنجوومــەن و هەریــەك لــە كەســانی
وەك تەقــی زادە ،موشــارئەلمولیك ،حاجــی ئەمینــی
زەرب ،حاجی ســەید نەســروڵاڵ و موستەشــار ئەلدەولە،
بــە جۆرێــك لــە مــاوەی ئــەو ڕاوێژكردنانــەی بەشــێك لــە
زانایانــی ئایینــی ڕۆڵیــان هەبــوو ،داوای بەجێهێنانــی
شــەریعەتیان دەكرد ،كەچی لەگەڵ ئەوەشــدا كۆمەڵێك
ڕەخنەشــیان ســەبارەت بــە بنەماكانــی دەســتوور هەبــوو،
بــەاڵم وەكیتــر بازرگانــان و پیاوانــی بــازاڕ توانایەكــی
ئەوتــۆ و سەرپشــك نەبــوو ،كــە دەســت لــە بابەتــی
فیكــری و گفتوگۆكــردن وەربــدەن ،هــاوكات بازرگانــان
لەوانــە بــوون ،كــە دژایەتــی شــەریعەتیان نەدەكــرد،
بەڵكــو لەوانــە بــوون ،كــە بــە زۆری تێگەیشــتنیان بــۆ
تازەگەریــی ئایینــی هەبــوو ،بــەوەی ئەمەیــان نزیكتــرە
لــە داواكارییەكانیانــەوە.
وەك دەبینیــن ڕۆڵــی بــازاڕ و جــۆری ناڕەزایــی و
پێشــنیارەكانیان تەنیا ئەوانە نەبوون كە لە نێوشــارێكی
گــەورەی وەك تارانــی پایتەخــت ســەرچاوەی گرتبێــت،
بەڵكــو بــە شــێوازێكی بەرفــراوان زۆر لــە شــار و ناوچــە
جۆراوجۆرەكانــی تــری ئێرانــی قاجــاری گرتووەتــەوە
لەوانــە :شــارە گــەورە و ئاوەدانەكانــی :تەورێــز،
ئەسفەهان ،شیراز ،مەشهەد ،ئەنزەلی ،ڕەشت ،كرمان،
كرماشــان و لــە هەمــان كاتیشــدا بــە زۆری بووبوونــە
جێــی بایــەخ و ســەرنجی زۆر لــە دیپلۆماتكارانــی
بیانــی :بــۆ نموونــە لــە شــارێكی وەك كرماشــانی
ئــەو كاتــەدا كۆنســۆڵی بەریتانــی لــە ڕاپۆرتێكــدا
وای دەگێڕێتــەوە :هەمــوو پیشــەوەرانی بــازاڕ ،لەوانــە
حەماڵەكان لە نووســینگەی تەلەگرافی شــار دەســتیان
بــە مانگرتــن كــردووە ،هەروەهــا لــە تەورێزیــش نزیكــەی
( )20هەزار خۆپیشــاندەر ســوێندی ئەوەیان خواردووە،
كــە لــە ســەر ناڕەزایــی و مانگرتنــی خۆیــان بــەردەوام
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دەبــن تــا ئــەو كاتــەی دەســتوور پەســەند دەكرێــت ،بــە
پێچەوانەشــەوە هەڕەشــەی ئەوەشــیان دەكــرد بــەوەی
ناوچــەی ئازربایجــان لــە واڵت جیــا دەكەنــەوە ،لــە
تارانیشــەوە كۆمەڵێــك یانــە و ڕێكخــراوی جۆراوجــۆر
هاتبوونــە كایــەوە لەوانــە (ئەنجوومەنێكــی ناوەنــدی)
و پێكــەوە مانگرتنێكــی ســەراپاگیریان لــە نێــو بــازاڕ
و نووســینگەكانی حكوومەتــدا ڕێكخســتووە ،لــە
هەمــان كاتــدا كۆبوونەوەیەكــی جەماوەریــی گەورەیــان
لــە گۆڕەپانــی ناوەنــدی شــار ڕێكخســتبوو ،كــە
نزیكــەی ( )50هــەزار كەســی لــە خۆگرتبــوو ،جگــە
لــە كۆكردنــەوەی ( )3هــەزار چەكــداری خۆبەخــش،
كــە بــە زۆری ســەر بــە كۆمەڵــەی ئازەربایجانــی
بــوون ،بــە مەبەســتی داكۆكــی كــردن لــە كۆمەڵــەی
نیشــتمانی ئێرانــی ،بەڕادەیــەك لەژێــر گوشــار و پــێ
داگیرییەكــی ئەوتــۆدا بــوو كــەوا لــە شــای ئێرانــی
بــكات ،بــۆ ئــەوەی بگاتــە ئــەو قەناعەتــەی كــە داوا
لــە كاربەدەســتان و دەســتوپێوەندەكانی بــكات ،بــە
مەبەســتی ســوێندخواردن لەســەر مەســەلەی دەســتوور
بچنــە پەرلەمانــەوە ،تەنانــەت بڕیــاری لەســەر ئــەوەش
دا ،كەســایەتییەكی وەك ناســر ئەلمولیــك وەك ســەرۆك
وەزیــران دەستنیشــان بــكات ،كــە ئەمیــش یەكێــك بــوو
لەوانــەی خوێندنــی لــە زانكــۆی (ئیكســفۆردی
بەریتانــی) تەواوكردبــوو ،هــاوكات خاوەنــی ئاراســتە و
عەقڵییەتێكــی لیبراڵــی بــوو ،بە جۆرێــك ئەم بارودۆخە
لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــی قاجاریــدا تــا()1908ی
خایانــد ،بــەاڵم بــارودۆخ لــە شــارێكی وەك شــیراز
و ناوچەكانــی دەوروبــەری بــە هەمــان شــێوەی شــار
و ناوچەكانــی دی وای لــە دانیشــتوانی شــارەكە و
چیــن و توێژەكانــی وەك بــازرگان و كاســبكارانی
شــار كــردووە كــە ((بــۆ چەنــد جارێــك دوكان و
بازاڕەكانیــان دابخــەن)) ،لەگــەڵ ئەوەشــدا كەوتوونەتــە
ناردنــی برووســكەی جۆراوجــۆر بــۆ بــەردەم ئەندامانــی
ئەنجوومەنــی شــوورای نیشــتمانی واڵت و داوای
ئەوەیــان لــێ كــردوون ،بــەوەی دەســتەبەری ئەمنیــەت و
ئاسایشــیان لــە نێــو شــاری خۆیانــدا بــۆ بكرێــت ،وەك

ئــەوەی برووســكەیەكی پیشــەوەرانی شــاری شــیراز كــە
لــە ســاڵی ()1907دا بــۆ ئەندامانــی ئەنجوومەنــی
شــوورای نیشــتمانی واڵتیــان بەرزكردووەتــەوە بــە
تــەواوی پــەردەی ئــەوەی لــە ڕوودا هەڵماڵیــوە كــە
ڕۆژانــە ژیانــی هاونیشــتمانیان بــە چ ئاســتێك
گەیشــتووە ،وەك ئەوەی لە بەشــێكیدا هاتووە :ئەوە بۆ
چەنــد مانگێــك دەچێــت هەســت بــە هیچ ئاســوودەییەك
ناكەیــن ،تەنانــەت منــداڵ و خانەوادەكانیشــمان لــە
ماڵــەوە توانایــی چوونــە دەرەوەیــان نییــە و ئێســتاش
هیــچ پیشــە و ســەرچاوەیەكی ژیانمــان بــە دەســتەوە
نییــە ،هەروەهــا لــە دەقــی برووســكەكەیاندا باســیان
لــەوە كــردووە ((ئێمــە شــتێكی ئەوتۆمــان نــاوێ لــە
فەراهەمكردنــی ئەمنیــەت زیاتــر)) ،كەچــی لــە
شــارێكی وەك ڕەشــتی باكووری ئێران بارودۆخ لەنێوان
الیەنگیرانــی دەســتوور و دژەكانیــدا گەیشــتووەتە ئــەو
ئاســتەی كــە لــە بەشــێك لــە الیەنگیرانــی بزووتنــەوەی
مەشــرووتە بــكات پەنــا ببەنــە بــەر قونســوڵیەتی
دەوڵەتــی عوســمانی لــە شــاری ڕەشــت و لەنێــو
ئەوانەشــدا پیاوێكــی ئایینــی ناســراوی وەك حاجــی
ئاغــای عەلــی زادە ،كــە لەالیــەن دەســتوپێوەندەكانی
كەســێكی وەك (مــەالی خەمامی)یــەوە بــۆ مــاوەی
ســێ ڕۆژی تــەواو ئابڵۆقــە بدرێــن ،كــە ئەویــش بــۆ
خــۆی یەكێــك بــوو لــە الیەنگیرانــی شــێخ فەیزوڵــای
نــووری ،تەنانــەت خــواردن و خواردنەوەیشــیان لــێ
بڕیبــون و ڕێگــە بــە دەرچوونیــان نــەدەدرا تــا ئــەو
كاتــەی دوو كەســایەتی بازرگانــی وەك میســیو
بوركــی بــە ڕەســەن یۆنانــی ،هەروەهــا میــرزا مەهــدی
وەكیــل ئەلدەولــە بۆیــان تێنەكەوتــن.
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