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 9261-9261یان اسمیت ،سفیر هلند در ایران
امور دربار و سوء استفادههایی که انجام میگرفت بر خالف میل او بود ...،کسانی در
راس کارها قرار گرفته بودند که در زمان شاه فقید جاه و مقامی نداشتند و سعی
میکردند در موقعیت جدید از هر فرصتی بنفع خود استفاده کنند .اینها سه الی
چهار نفر بیشتر نبودند ،مشی سیاسی مملکت را تعیین می کردند و در دربار
مشروب زیادي به مصرف می رسد که در این میان خود شاه از همه بیشتر می
نوشید و این موضوع باعث تنزل شخصیتش شده بود .گاهی اتفاق میافتاد که چند
نفر در حضور او با صداي بلند به یکدیگر توهین کرده و باهم به جنگ و دعوا می
پرداختند .البته اینگونه اعمال به مذاق شاه خوش نمی آمد ،ولی به علت جوان
بودن و عدم تثبیت قدرت نمی توانست در این باره اقدامی بنماید ،بخصوص که
چند تن از آنان از عوامل به سلطنت رسیدنش بودند( .اولین سفراي ایران و هلند؛
اسمیت)17 :7533 ،
 9269-9261احمد دری ،سفیر دولت عثمانی به دربار شاه سلطان حسین
اما کشور اینان در اصل شصت منزل درازا ،و پنجاه منزل پهنا دارد .بسیار آباد است.
هر دهکده اش سیصد خانوار یا پانصد خانوار یا هزار خانوار و گرمابه دارد .بعد از هر
دو تا و سه تا دهکده شهرکی با چهارسو و بازار هست .و بعد از هر دو تا و سه تا
دهکده ،شهرک شهري بزرگ هست .چه در «شهرستان» و چه در شهرکها و
دهکده هاي شان ،بازرگانان و کسبه و اصناف بسیارند ،اما کشاورز و برزگر کم است.
از این رو جو و گندم و خواربار گران است ،و به زحمت میتوان به دو برابر کشور ما
خرید ،اما رخت و لباس به آن نسبت ارزان است .بیشتر مردمش توانگرند ،و
تنگدستاندک است .و جامهاي که میپوشند ،کاالي سرزمین خودشان است و از
حیث جامه نیازمند کشور دیگري نیستند .فقط یکی شال کشمیر و یکی هم
چوخاي قبة فرانسه را وارد میکنند ،و کسانی هم کهاینها را میپوشند نادرند.
فرشش و گستردنی شان هم کاالي خودشان است( .سفارتنامههاي ایران؛ احمد
دري)15 :7531 ،
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 9272-9261خبرنامه نویسان کمپانی هند خاوری هلند
در اصفهان  ...بر اثر این سرماي سخت که مردم نظیر آن را به یاد نمیآوردند ،خلقی
انبوه از آدمیان و جانوران جان سپردند .در نتیجه این مصایب نیازمنديهاي
زندگانی در اصفهان در سه ماهه نخست سال  7157بسیار گران شد .این وضع
بسیار بدتر شد چون نایب شهر آدمهایی به آباديها فرستاد تا از ارسال مواد غذایی
به شهر جلوگیري کنند ،براي اینکه او و همگنانش از انبارهاي خصوصی خود غالت
را به بهاي گزاف بفروشند( .حکومت نادرشاه؛ فلور)42 :7531 ،
هلندیان بدگمان بودند که نادر عمدا میخواهد وضع کشور را آشفته نگاهدارد تا به
منافع شخصی خود دست یابد( .حکومت نادرشاه؛ فلور)53 :7531 ،
 9221گملین ،گیاه شناس روسی
در این موقع به طور جدي درصدد حرکت از آنجا برآمدم و با [فتحعلیخان] خان
[دربند] تماس گرفتم .متوجه شدم چون پیوسته از راه دریا سفر میکنم اوضاع
طبیعی کشور برایم ناشناخته خواهد ماند .از این رو بر آن شدم تا کشتی را تا باکو
رها کنم و تا آن شهر از طریق زمینی به سفر بپردازم .خان وعده داد پانزده اسب و
سه گاري براي حمل مایحتاجمان در اختیار من و افراد بگذارند .من چندین روز
بیهوده منتظر تحقق وعده او شدم و او مرتب امروز و فردا کرد .دلیلش این بود که
من نبض او را گرفته و به او توصیه کرده بودم مشما بر روي غدهاش بچسباند.
بنابراین الزم بود این کار تجدید شود .از آنجا که او نمیخواست خودش این کار را
بکند ،بر آن شده بود مرا در آنجا نگه دارد .چون مشکوک شده بود به این که من در
مورد معالجه او جدي نیستم و از این راه میتواند مرا تا هر چه از دستم برمیآید
براي او انجام دهم .قبالً بسیاري وقتها در زندگی خود از کار طبابت خیلی لذت
نمیبردم .این بار با شدیدترین نفرت به آن و تمام مهارتهاي علمیلعنت کردم .
من اغلب پیش خان میرفتم و درباره ماهیت غده به او توضیح میدادم ولی یا
مترجم من از عهده کار ترجمه به خوبی برنمیآمد یا خان از حرفهاي طبی من
قانع نمیشد .او میخواست از این غده نجات یابد و من باید وسیله این کار را فراهم
می کردم ولی من دریافتم که در حال حاضر ،قادر به این کار نیستم .اینک به هر
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حال در دست او بودم .دست کم به خاطر اسبها که براي مشاهدات گیاهشناسی
بسیار مورد نیازم بود به او وابسته بودم .در موارد دیگر ،پزشکان میتوانند دلگرمییا
امیدواري بدهند ،ولی در این مورد هیچ فایدهاي نداشت ،چون جواب من جز یکی
نمی توانست باشد .از آنجا که بیش از حد تاخیر کرده بودم به خان گفتم که براي
این کار به جراح نیاز دارد .او اصالً از این جواب خوشش نیامد .چون وقتی پیشکار
خان با لحن غیرمودبانهاي با من حرف زد خواست توضیح دهم چرا فوراً مشکل خان
را چاره نمیکنم؟ من فوراً اتاق را ترک کردم و این سبب شد تا حدي عصبانیتم
مخفی بماند .من آنچه را بارها گفته بودم تکرار کردم و گفتم بیماريهایی وجود
دارد که هنوز درمانهاي موجود از عهده عالجشان برنمیآیند و اضافه کردم که
حاال می فهمم بیماري خان موجب به تاخیر افتادن مسافرتم شده است و باید
خاطرنشان کنم من به عنوان پزشک براي دیدن او اینجا نیامدهام .من دوستی خان
و کمکهایش را به خاطر توصیهنامه حاکم حاجی طرخان که آورده بودم ،کسب
کردم .او از درخواست نهایی از خان در مورد اسبهایی که چندبار با قسم خوردن
وعده آن ها را داده است ،مضایقه نخواهد کرد .آنگاه امیر ایرانی بدون اطالع من
دربند را ترک کرد ،فرماندار که هنوز در آنجا بود نه هر روز بلکه هر ساعت به من
وعده اسبها را می داد .سرانجام به من اطالع داد که در آنجا اسبی وجود ندارد و با
ای ن جواب مرا واداشت به کشتی خودم برگردم و من امروز بعد از ظهر سوار کشتی
شدم .دربند و نواحی اطرافش در پنج زمینه بهتر از همه سیاحان قبلی توصیف شده
است( .سفر به شمال ایران؛ گملین)25-24 :7515 ،
ما از پنج دهکده گذشتیم ،که اولی سرزمین پدري فتحعلیخان است و در بقیه
داغستانی هاي جلگه سکونت داشتند .مردم از نوع خاصی بودند و به زبان لزگی
سخن میگفتند ولی ترکی را هم میفهمیدند .با این که آنان تبعه خان قوبا بودند،
نمی شد آنان را تبعه به شمار آورد ،چون مردم بسیار سرکشی هستند و نمیخواهند
هیچ سلطهاي را بر خود بپذیرند .آنان با ما رفتاري کاسبکارانه داشتند؛ براي بیتوته
جایی را در کنار طویله در اختیارمان گذاشتند .تهیه مواد غذایی با پول غیرممکن
بود .الزم بود هدایاي خوبی به آنان بدهیم تا به عنوان برده فروخته نشویم .در طول
راه میان سنگها زاغههایی در دامنههاي سراشیب کوه دیده میشد و در کنارشان
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پناهگاه هایی ساخته شده بود .اینان و سایر یاغیان در جریان شورش در اینجا پناه
میگرفتند و میدانستند در آنجا کامالً در امانند ،چون دستیابی به آنان ناممکن
است( .سفر به شمال ایران؛ گملین)33-21 :7515 ،
زمانی این جاده [پیربازار ـ رشت] پلهایی داشته ،ولی به علت رسیدگی در آنها
چنان شکافهایی به وجود آمده که در بهار و پاییز به صورت باتالق درمیآید و
اسبها در هر قدم به خطر می افتند .عالوه بر این ،در دو سوي جاده ،بیشه
متراکمی است و درختان از خاک بیرون زده است .در سراسر جاده هم رودي از کنار
آن میگذرد که قبالً قابل قایقرانی نبود ،ولی حاال براي آبیاري شالیزارها به کار
میرود .وقتی در بهار بر اثر آب شدن برفها سطح رود باال میآید ،سراسر جاده را
طوري آب فرا می گیرد که ارتباط بین پیربازار و رشت براي چند هفته به کلی قطع
میشود .حال آنکه حل این مشکل بسیار آسان و کمخرج است ،وقت ایرانیان میل
ندارند ،چیزي را تغییر دهند و از طرف دیگر اهالی پیربازار از این وضع نفع زیادي
می برند ،چون وقتی جاده تا حدي خوب است ،از مسافران پول زیادي بابت کرایه
اسب میگیرند و آنان چاره اي جز پرداختن آن ندارند ،زیرا او ًال اسب تنها در
پیربازار پیدا میشود ،ثانی ًا تنها این اسبها تربیت شدهاند که بتوانند در این مسیر
بد حرکت کنند( .سفر به شمال ایران؛ گملین)714 :7515 ،
مخمل ایتالیایی ،پارچههاي سنگین ،قند ،کشنیل ،نیل ،روناس و آنچه از حاجی
طرخان وارد می شود ،با ابریشم و پارچه نخی تولید داخل ایران و هند معاوضه
میشود .ترکها نقد و با پول طال و نقره میخرند که سخت مورد عالقه گیالنیان
هستند و ابریشم پستتر را میبرند .قیمت این محصوالت سال به سال باال میرود.
در سال  7713/7117یک من ابریشم کاشانی  41تا  55هزار دینار بود ،نوع
متوسط میان  42و  41و کیفیت پایین میان  71و  45هزار دینار .با افزایش قیمت
تعداد تاجران هم افزایش یافت ،ولی دلیلش تنها این نیست ،بلکه تاجران ایرانی
ثروتمند هستند که در وقت کسادي ابریشم را از نوغانداران میخرند یا به قیمتی
که مایلند سلفخري میکنند .چون میتوانند یک سال یا بیشتر صبر کنند و آن را
به قیمتی که میخواهند بفروشند و از طرف دیگر میدانند تاجران آن را میخواهند
و اگر براي پایین آمدن قیمت دست نگه دارند ،قیمت باز هم باالتر میرود .تبعه
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روس در این تجارت اغلب ضرر میکنند ،چون کاالهايشان را به گیالنیان به صورت
اعتباري و در شرایط بد بازار میفروشند و مجبور میشوند ابریشم را به چنان قیمت
باالیی بخرند که بدهکارانشان به آنان تحمیل میکنند .در غیر این صورت چیزي
گیرشان نمی آید .چون دیگرانی هستند که حاضرند در برابر کاالي ابریشم ،طال و
نقره بدهند( .سفر به شمال ایران؛ گملین)432 :7515 ،
 9192-9111موریه ،منشی سفارت انگلیس و سفیر انگلیس
خواه این و خواه هر بزرگ دیگري در این خاک هر چه بدستشان بیفتد پس دادن
نمیشناسند( .سرگذشت حاجی باباي اصفهانی؛ موریه)24 :7521 ،
به فکر افتادم که پیشدستی به این چاپار چندان دشوار نیست و چون از کار و بار و
حال و روزگار ملک الشعراء کامالً مطلعم چه شود اگر این مژده را من ببرم و
مژدگانی را من دریافت دارم .اگر اسبش را میگویی همان قدر که این چاپار حق
دارد بر آن سوار شود من هم حق دارم وانگهی مگر اسبش را از عقب نمیآورند».
(سرگذشت حاجی باباي اصفهانی؛ موریه)13 :7521 ،
با خود گفتم بگذار دستم به گوشه ي دامان مالیی بند شود آن وقت دیگر خودم
میدانم و خودم که چهها نخواهم کرد و به کجاها نخواهم رسید( ».سرگذشت
حاجی باباي اصفهانی؛ موریه)433 :7521 ،
 9121-9189پوالک ،پزشک اتریشی ناصرالدین شاه
میوه و سایر خواربار تا اندازة حیرت آوري ارزان است .بزرگان چنان به فراوانی غذا
می پزند که هر کس بخواهد بدون زحمت زیاد ،از باقی ماندة آن به اندازة کافی غذا
به دست می آورد که شکم خود را سیر کند؛ حتی براي سگها نیز غذاي کافی به
گوشه اي می ریزند .اما در سالهاي گرانی بسیاري از مردم از گرسنگی میمیرند؛
محتکرین دکانهاي خود را میبندند یا قیمتها را به نحوي سرسام آور باال میبرند و
حتی شاه نیز از موقع استفاده می کند که در این بازار آشفته سودي بچنگ آورد .در
نتیجه در نقاط مختلف علم طغیان برافراشته میشود .زنان گرسنه با بچههایشان که
پوستی هستند بر استخوانی ،خود را به جلو اسب شاه میاندازند و ناله و نفرین سر
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میدهند .شاه از عاقبت کار خود در هراس میافتد؛ چند نفري را قربانی میکند؛ و
در انبارها گشوده میشود( .سفرنامه پوالک؛ پوالک)737 :7531 ،
 9181و  9121ملگونف ،آکادمیسین روسی
تا لنگر کشتی انداخته شد ،تعداد زیادي از کرجیهاي محلی ما را در میان گرفتند
و سعی کردند هر چه بیشتر به کشتی نزدیک شوند تا بتوانند زودتر از یکدیگر
مسافر و بار به ساحل حمل کنند .هنوز نردبان کشتی پایین انداخته نشده بود که
چند تن از گیلهاي زیرک خود را به عرشه کشتی رسانیدند .همراه آنان چند تن
تاجر بودند با رومیزيها و دستمالهاي گلدوزي شده ابریشمین و گیوههاي ابریشم
باف و دیگر صنایع دستی .در انزلی کشتی بیش از دو مسافر براي پیاده شدن
نداشت ،باري هم در کار نبود ،در نتجه کرجی بانان دست خالی به ساحل
بازگشتند( .سفرنامه ملگونف به سواحل جنوبی دریاي خزر؛ ملگونف،45 :7532 ،
پیشگفتار)
9121-9181مکنزی ،کنسول انگلیس در گیالن
خان الهیجان ...بسیار مودب و مهمان نواز است ،ولی همه کارها را از روي حساب
می کند و اگر من یک مسافر معمولی بودم و قنسول نبودم ،حتما خانه اي در اختیار
من نمیگذارد ،چنانچه در اختیار آقاي گالیین نگذاشت .این شخص یک تاجر
فرانسوي بود که در سپتامبر گذشته به الهیجان آمده بود ،ولی مریض شده و تب
کرده بود و یکی از مالها حتی اجازه نداده بود که نوکر او از چاه آب بردارد.
(سفرنامه شمال؛ مکنزي)41 :7531 ،
قیافه ما به قدري رقت آور بود که افراد ژنده پوشی که در کشتی سوار بودند ما را
مسخره می کردند .ولی در مقابل پول حاضر شدند ما را راهنمایی کنند( ..سفرنامه
شمال؛ مکنزي)772 :7531 ،
 9111ماساهارو ،نخستین فرستاده ژاپن به ایران
ماموران دولت ایران هم کمترین عالقه و توجهی به مصالح ملی و اعتبار مملکت
هویت باخته و ناپدید از صحنه ندارند .آنها تن آسانی پیشه کرده اند و فقط مراقبند
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که به منافعشان لطمه اي نخورد و حق و حسابشان مرتب برسد( .سفرنامه یوشیدا
ماساهارو؛ ماساهارو)32 :7513 ،
 9118بابن و هوسه ،باستان شناسان فرانسوی
حکامیکه از طهرا ن مأمور به والیت هستند رسمشان این است که در میان قبایل و
طوایف نفاق میاندازند و از این کار دو فایده میبرند :یکی آن که به دولت مرکزي
طهران چنین معلوم کنند که فالن طایفه یاغی شده بود و ما فالن مبلغ خرج
کردیم و چقدر زحمت کشیدیم تا آنها را ایل و تابع ساختیم .فایده دیگر این که در
این اختالف خودشان فایده کلی میبرند و با هر طایفه اي که به طایفه دیگر غلبه
کرد در تقسیم غنیمت شریک هستند( .سفرنامه جنوب ایران؛ بابن و هوسه:7535 ،
)12
 9112سیاح ناشناس روسی
اگر چه این عمارت شکارگاه ،از اموال خاص خود اعلیحضرت شاه ایران است ،ولی
مستحفظین آنجا پس از آن که دو قران نقد از هر مسافري میگیرند ،آن وقت
مسافرین می توانند به عوض زمین چاپارخانه ،در روي تخت نرمیاستراحت کنند.
(گزارش ایران به سال  7533قمري؛ ناشناس (یک سیاح روسی))43 :7535 ،
 9116 -9111دکترفووریه ،طبیب فرانسوی ناصرالدین شاه
یکی از همکاران ایرانیم که در پاریس تحصیل کرده ،به من گفت که اگر تو چند
سالی در ایران مانده بودي و مردم و اوضاع و احوال را بهتر از این میشناختی،
می توانستی در ناخوشی شاه دست کم صد هزار فرانک پیشکشی (به شکرانه شفا
یافتن اعلیحضرت) بگیري ،اما چون هنوز از این کیفیات بی خبري ،دیگران از بی
اطالعی تو در این بابها سوء استفاده میکنند( .سه سال در دربار ایران؛ فووریه،
)741 :7512
 9111لرد کرزن ،نماینده مجلس عوام انگلستان و خبرنگار روزنامه تایمز
در چنین وضع و حالی حیرت آور نیست که هر شغل و مقامیراه عادي دست یابی
بر زر و مال می شود و بسا اتفاق افتاده است که افرادي در ابتداي کار پشیزي در
اختیار نداشتند و اینک در عمارتهاي عالی اقامت و مال و منال فراوان فراهم دارند
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و از زندگانی شاهواري برخوردارند و اکثر کسانی که زندگانی اجتماعی را آغاز
میکنند شعارشان «فرصت را دریاب» است .افکار عمومیهم از این طرز کار
انزجاري ندارند و هر کسی را که فرصت یافته و از عهدة انجام منظور خویش بر
نیامده باشد ،ناشی و بی استعداد میپندارند و در تمام این جریان احدي حتی
اندکی ب ه حال افرادي که از این رسم و قاعده زیان میبرند تأمل نمینماید و
نمی اندیشد که این دراهم و دینار دسترنج کدام عناصر بیچاره خاموش بی آزار است
که از کار و رنج ایشان گنج سرشاري در سراهاي زرنگار با اسباب و وسایل ظریف
اروپایی و نوکر و خدم فراوان گرد آمده است .در یکی از گرایشهاي سرلوئی پلی
راجع به جنوب ایران که هنگامینگارش یافته که وي در بوشهر نمایندة انگلستان
بوده شرح مختصر و وافی درباره تکثیر ناگوار این سیستم در وضع روستاییان مذکور
شده است( .ایران و قضیه ایران ،جلد اول؛ کرزن)311 :7513 ،
 9112فوکوشیما ،امیرلشکر ژاپنی
روز  43اکتبر صبح زود از خواب برخاستم و براي سفر آماده شدم ،و در انتظار آمدن
درشکه نشستم؛ اما نیامد .ساعت  73که شد و هنوز خبري از او نبود ،نوکر را
فرستادم و خواستم که هر چه زودتر بیاید .سرانجام ساعت  77بود کهامد .درشکه
چی را براي دیر آمدنش سرزنش کردم ،میخواستم که بی درنگ راه بیفتم؛ اما او
دبه درآورد و گفت که فقط تا دو من بار را روي کرایه حساب میکند و براي زیاده
بر آن باید منی دو قران بدهم .پس شکایت کردم که دیروز قرار دادیم که تا  43من
بار مجانی باشد .اما چون میدید که براي رفتن شتاب دارم ،فرصت را غنیمت شمرد
و در ادعاي خود و مطالبة هزینة اضافه بار اصرار کرد .مأمور پایین رتبه چاپارخانه
هم که همراهم بود ،چون به گرفتن سهمیاز کرایة اضافه طمع بسته بود ،هیچ
نگفت و ساکت ناظر گفت و گو و چانه زدنم با درشکه چی بود .پس ناچار از نوکرم
خواستم که با درشکه چی و مأمور چاپارخانه به خانة مدیر تلگراف برود و از او
داوري بخواهد .پس از چندي بازگشتند و نوکر گزارش داد« :مدیر پست و تلگراف
تأکید کرد که برابر قراري که دیروز داده شده 43 ،من بار روي کرایه است و براي
بقیه هر من دو قران بگیرد .»...ا ین حکم منصفانه بود ،و بارم را که وزن کردند،
 7533من اضافه بار بود که براي آن  41قران پرداختم و سرانجام توانستم در ساعت
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 74:53از تهران روانه شدم .هنگام به راه افتادنم  4قران به مأمور چاپارخانه انعام
دادم؛ اما او گفت کهاین خیلی کم است و نگرفت .پس اعتنا نکردم و به راه افتادم.
درشکه چند گام دور شد ،او از پشت دوید و آمد و  4قران را خواست .او به هر روي
عضو چاپارخانه است؛ و چنین رفتار ناشایستی از مأمور دولت براي ما ژاپنیها تصور
کردنی نیست( .سفرنامهایران و قفقاز و ترکستان؛ فوکوشیما)431 :7514 ،
 9111-9111لومنیتسکی ،مامور دولت روسیه
حقیقت این است که بیشتر این جوانان خداباور (کارگران ایرانی در انزلی) به جد
اعتقاد دارند که هر فرنگی حتما پولدار است و از او میتوان دهها بار بیشتر از ایرانی
عباپوش پول گرفت .البته یک فرنگی در اینجا و در ارتباط با این افراد بیچاره ،هرگز
خساست به خرج نمیدهد اما وقتی که خود فرنگیها پول زیاد میدهند چرا آدم
نگیرد .قایقران از حرمسرا خبر ندارد .او تنها صدیقه یا ساراي خود را دوست دارد و
کودکان چشمسیاه خود را میستاید( .ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی)71 :7514 ،
(در انزلی) بارها را در یک اتاق ریختند .در اتاق دیگر ما و «ن .ن .کورماکف»
مستقر شدیم و اینجا نقطه آغاز چک و چانهزدن با قایقران بود .البته قایقران به زعم
خویش بر حق بود .یک بار شرکت «قفقاز و مرکوري» یک مسافر فلکزده را کامالً
در اختیا ر قایقران گذاشت و این قایقران البته انتقال مسافر را فهمید .حکایت این
فرنگی در اختیار قایقران ،مثل شهري است که پس از پیروزي در اختیار سربازان
ال غارت شود( .ایران و ایرانیان؛ لومنیتسکی)71 :7514 ،
فاتح قرار میگیرد تا کام ً
هر یک از زنان به نوبت خدمت شاه میرسد و در اتاق خواب اقامت میگزیند .به هر
یک از زنان شاه قبلی که تعدادشان سیصد نفر بود یک روز در سال نوبت میرسید.
معموالً در چنین شرایطی حق بودن نزد شاه را به قیمتی بسیار زیاد یکی از زنان به
دیگري میفروخت .به هنگام اقامت در اتاق خواب شاه ،زن آن ساعت میتوانست
درخواستی کند یا شغل نان و آبداري براي خویشاوندانش یا انتصاب به مقامیرا
درخواست کند .عالوه بر این آن زن میتوانست عفوي را با تالش بسیار براي یک
متمول به دست آورد .فرد پولدار نیز در ازاي این عمل مبلغ بسیاري به آن زن
پرداخت میکرد .النهایه در این ساعات زن میتوانست با حمایت چند ساعته خود از
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یک تاجر مقاطعهاي درباري ،یا یکی از زمینهاي شاه را به قیمتی بسیار ارزان براي
آن تاجر اجاره بگیرد .مواردي هم بود که زن شاه در ابتدا والی گناهکاري را از کار
برکنار می کرد ،حتی اگر تمام منطقه در این مورد به زحمت افتاده بودند :باالخره
زن می تواند یک چیزي را براي شخص خودش با خواهش و التماس به دست آورد.
زیرا ممکن است زن دیگر شاه نیز با دهان کوچک و چشمان درخشان بادامیو
درشت ،مثل کنه با خواهش و درخواست ،موقعیتی براي خود تحصیل کند .به
هنگام مشاهده چنین زیبارویانی قلب شاه به تپش میافتد .شاه که صبر و قرار از
دست داده ،مینویسد؛ «این طور باید باشد» ،یعنی مال خودم( .ایران و ایرانیان؛
لومنیتسکی)11 :7514 ،
اغلب اتفاق میافتد که یک اروپایی که میخواهد خود را از خطر حفظ و صیانت
کند ،دوستی با خواجهاي را طرحریزي میکند .آن وقت است که همان خواجه
خونخوار تحت تاثیر پیشکش با بهترین روش دوست نزدیک خود را حفظ میکند
و به هر نحو ممکن شرایط خوبی را براي او فراهم میسازد( .ایران و ایرانیان؛
لومنیتسکی)11 :7514 ،
 9117-9111مالکوم ،مبلغ مسیحی انگلیسی
زرتشتی پارسی ،معموالً شخصیت اخالقی خاصی دارد که پس از مسلمانشدن،
تقریباً همیشه طی چند نسل محو میشود .بدبختانه ،هم اینک جنبش بهائیت در
حال جذب تعداد کثیري از زرتشتیان و تبدیلشدن به خطري جدي است؛ زیرا فرد
بهائی هر قدر هم که خالف اسال م سخن بگوید ،باز واقع ًا یک مسلمان است و نظام
دینی او ،که در آن فرصتطلبی جاي تعالیم مربوط به رشد وتوسعه قوانین اخالقی
را میگیرد ،بیش تر نقایص بزرگ را در خود دارد .با این حال ،از آنجا که قاطبه
زرتشتیان یزد ،احتماال بهائی نخواهند شد ،وجود آنها براي هر قدرت اروپایی که
ناگزیر به حل مشکل برپایی حکومتی مطمئن در مناطق جنوبی ایران باشد ،موجب
خوشامد است ،زیرا یک اجتماع قابل مالحظه دمِ دست از این مردم جالب و
هوشمند در حداقل یکی از شهرهاي ایران خواهد یافت( .سفرنامه یزد؛ مالکوم،
)731 :7515
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در مجموع ،یزديها به هنگام ارتکاب جرم علیه فرد ،تصور مبهمیاز یک اصول
اخالقی دارند که غالباً با آموزههاي صریحتر مذهبی آنها ناسازگار است .این موضوع
در نظر من یکی از امیدوارکنندهترین خصوصیات شخصیت فرد ایرانی است و
چیزي است که یک مبلغ مذهبی میباید با حداکثر دقت آن را مطالعه کرده و
بکوشد آن را در بسیاري از موارد پایه و اساس پژوهشهاي خود قرار دهد .اما ما
باید از سودجویی بیش از حد این اصول اخالقی بسیار ابتدایی برحذر باشیم .موقعی
که به تجاوز به امالک و اموال میرسیم ،متوجه خواهیم شد که این امر اغلب بسیار
کمتر اتفاق میافتد( .سفرنامه یزد؛ مالکوم)723 :7515 ،
 9111یه ناگا ،فرستاده دولت ژاپن به غرب آسیا
فکر میکنم که دو نامه اي را که از اصفهان و تهران فرستاده بودم هم اکنون دریافت
کرده اید .به گمانم مرحله اخیر سفرم و دیدار از ایران دشوارترین و در همان حال
سودمندترین و آگا هاننده ترین بخش سفرم بوده است؛ زیرا که در این فرصت
توانستم با احوال این کشور و بی عدالتی در ادارة این مملکت آشنا بشوم ،و نیز
دریافتم که مردم این سرزمین از هر فرصتی براي بدراهی و نابکاري بهره
میگیرند(.سفرنامهیه ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی؛ یه ناگا)743 :7514 ،
میان قزوین و رشت ترتیب سفر چاپاري هست؛ اما چاپارخانه دار قزوین نگذاشت
اسب چاپاري بگیرم و از من خواست که درشکه کرایه کنم .در این مسیر بتازگی
شرکت خصوصی روسی راه تازه کشیده و هنوز در حال ساختمان است .به احتمال،
میان سازندة این راه و چاپارخانه چنین قرار داده و تبانی شده بود [که وا دارند که
درشکه کرایه کنیم ].ناچار شدم که براي تندتر رفتن درشکه بگیرم و دو برابرِ سفر
چاپاري (سوار بر اسب چاپار خانهها) کرایه بدهم .فکر کردم که چون درشکه شبانه
روز یکسره میراند ،خواهم توانست تا روز  47این ماه که کشتی انزلی به مقصد باکو
میرود خودم را به انزلی برسانم( .سفرنامهیه ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی؛ یه
ناگا)747 :7514 ،
در باالي این کوه (در جاده تهران-رشت) ،با دشواري و مسأله دوم (پس از خرابی
درشک ه) روبرو شدم .در بلیت و قرارنامة سفر چنین نوشته بود که پس از رسیدن به
07

رشت بار و اثاثم را وزن کنند و به تناسب آن کرایه بگیرند؛ اما چاپارخانه دار اینجا
خواست که اسباب سفر را وزن کند و کرایه را در این ایستگاه میان کوه بگیرد ،و
کسی هم نبود که به شکایتم برسد .پیدا است که نوکرم طرف مرا گرفت که قرار
نبوده است که کرایه را در این سر کوه بپردازیم ،و سرانجام هم نوکرم و چاپارخانه
دار و اتباع او دعواشان شد و کار باال گرفت .چون دیدم که آنها همه اسلحه دارند و
حرفم به جایی نمیرسد و وضع خطرناک است ،زیاده خواهی آنها را پذیرفتم .در
این سرگردنه هم دهخدا و امنیه نبود که از او یاري بخواهم .اگر درخواستشان را رد
میکرد ،حتما آنها هم اسب و درشکه در اختیارم نمیگذاشتند .در این وضع،
سرگردان و بیچاره ماندم .اگر در رفتن به موقع رسیدن به انزلی شتاب نداشتم ،دلم
میخواست که جلوي این مردم سرگردنه نشین دربیایم و با آنها درگیر شوم و
ببینم که در ایران قاعده و قانونی هست یا نه .اما موضوع ارزش این ایستادگی را
نداشت ،و قضیه در واقع این بود که میخواستند چند تومان (هر تومان برابر دو ین
ژاپن) زیادتر بگیرند .پس ،گذشت نشان دادم و خواستة انها را پذیرفتم( .سفرنامهیه
ناگا تویوکیچی در ایران و آناطولی؛ یه ناگا)745 :7514 ،
ساعت  2بعد ازظهر روز  43سپتامبر به سلطان آباد رسیدیم .در اینجا با حادثة سوم
در این مسیر روبرو شدم .چاپارخانه دار که فهمیده بود که عجله دارم که به کشتی
اي که فردا از انزلی به مقصد باکو روانه میشود برسم ،به هر بهانه از دادن اسب
طفره میرفت .در آغاز بآرامی و خونسردي تقاضایم را براي گرفتن اسب تازه نفس
رد کرد .پیدا استکه وقتی که نوکرم این موضوع را به من گفت چهاندازه آشفته حال
و ناراحت شدم .اگر به کشتی فردا (پنج شنبه) نمیرسیدم ،میبایست تا سه شنبه
هفته اینده در انزلی معطل بمانم .کشتی بخاري از انزلی به مقصد باکو هفتهاي دوبار،
روزهاي سه شنبه و پنج شنبه ،روانه میشود .نوکرم که از مردم عرب بود و تندخو و
پرخاشجو ،خواست دعوا و درشتی کند ،که جلویش را گرفتم .از رفتار چاپارخانه دار
به نیتش پی بردم ،و به وسیلة نوکرم پیغام دادم که اگر به ما اسب دهد انعام خوبی
خواهم داد .آنوقت گفت و گو بر سر این شد که چه مبلغ باید بدهم ،آنها پول
گزافی خواستند ،....اما سرانجام به  33قران ...سازش شد .دیدم که اگر در برابر طمع
ورزي و بیراهی آنها بایستم و در دادن انعام سخت بگیرم ،یا در پاسخ رفتار موهن
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و تمسخر آمیزشان خشم و تندي نشان بدهم ،جانم در خطر خواهد بود ،یا که
دست کم باید پنج روز وقتم را (با معطل ماندن در انزلی در انتظار کشتی بعدي)
بیهوده تلف کنم .در این دیار بی سروسامان تسلیم خواست آنها شدم و گذاشتم
که مرا آدمی ساده انگارند و گولم بزنند و چیزي از کیسهام بدزدند .همة این
زحمتها و دردسرهایم براي این است هنوز راهِ خوب نساختهاند و کارها قاعدة
درستی ندارد ...اگر به درشکه رانی در این مسیر نظم بهتري بدهند در آینده
میتوان با درشکه براحتی میان تهران و رشت سفر کرد( .سفرنامهیه ناگا تویوکیچی
در ایران و آناطولی؛ یه ناگا)741-743 :7514 ،
 9118-9117هیات بازرگانی هند بریتانیا
ناآگاهی ایرانیها از روشهاي تجاري ،تاثیراتی بر امور میگذارد .مثال یک نمونه آن،
وقتی است که شخصی متوجه می شود یک برات دیداري نود روزه ،صد و هشتاد روز
طول کشیده ،او نیز در برابر این تاخیر ،براي کشیدن بهره بیشتري روي پول به هر
اقدامیدست می زند( .اوضاع اقتصادي ایران در آغاز قرن بیستم؛ گیلدو-نیوکامن،
)57 :7513
9112لئون هم ،فرانسوی ایرانی االصل
وکالي پارلمان (ایران) بر سه قسم هستند :قسمتی بدنفس و خائن و غرضی جز نفع
شخصی ندارند و با حیل و تدابیر خود را داخل پارلمان کردهاند،اگر موقعی افتد ضرر
آنها بر ملت اشد خواهد بود و گویا بقدر خمس وکال هستند؛ قسمتی هستند که
کسانی سلیم النفس و ملت دوست و صاحب امانت،لکن اهل این مقام از حیث عقل
و علم و ادراک و کار کردن نیستند،وجودشان مفید نیست و لکن نفع چندانی هم
ندارد و این قسم بیش از ثلث نفوس وکال است؛ قسمتی هستند که هم عاقلند و هم
عالم و کارکن و غالبا زمام امور هم در دست اینها است ،لکن کار کاري است که
اصالح آن مقدمات فوق العاده الزم دارد( .سفرنامه لئون هم در باره انقالب
مشروطیت ایران؛ هم ،مجله وحید ،شماره  1و )23 :7537 ،73
 9191اوءباما ،خبرنگار و جهانگرد ژاپنی
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در این نواحی پول روسیه رواج داشت .از گرانی کرایه درشکه تعجب کردم .گفتند
که روزي  43روبل میشود ،و براي سراسر مسیر تا تهران باید  13روبل داد( .گیالن
در سفرنامهها و پژوهش نامههاي ژاپنی؛ سوزوکی)731 :7514 ،
 9192-9191چیک ،نایب کنسول انگلیس در بوشهر
وثوقالدوله در تالش است به نوعی در این شرایط آن چیزي را که ایران سالها در
پی به دست آوردن آن بود کسب کند .در مالقات هم با دریابیگی از او شنیدم که
وثوقالدوله را آدمی الکیخوش میداند .وي شاید وجهه الزم براي بودن در راس
کارها در این زمانه نداشته باشد ،ولی متاسفانه ایرانیها عادت دارند که با تغییر هر
مقامی مدتی دلشان را به عملکردهاي او خوش کنند و کمکم از او ناامید شوند.
(گزارشهاي مستر چیک از رویدادهاي فارس و بوشهر در جنگ جهانی اول؛ چیک،
)441 :7514
 9199شوستر آمریکایی ،رییس کل خزانه داری ایران
در فصل برداشت گندم در تابستان ،دولت نسبتی از آن را به جاي مالیات میگیرد.
از اطراف پایتخت و شهرهاي بزرگ دیگر این گندم دولتی را به داخل شهر میآورد
و در انبارهاي غله ذخیره می کند براي زمستان تا باز بتواند ارزان و فراوان به مردم
عرضهاش کند.در ایران دولتها از گذشتههاي دور این کار را کرده اند .اگر
نمیکردند و این گندم دولتی را میفروختند ،اشراف با صاحبان ثروتمند اراضی
گندم خیز دست به یکی میکردند و گندم را احتکار میکردند و ذره ذره وارد بازار
می کردند تا قیمت را باال ببرند .نان کمیاب و گران میشد و بلوا رخ میداد و به
قول ایرانیها شهر شلوغ میشد(.اختناق ایران؛ شوستر)723 :7513 ،
من بسیار تالش کرده بودم پیش از اینکه راهها بسته شوند ،گندم از اطراف و اکناف
به شهر برسد .سعی کرده بودم نگذارم قوت غالب مردم مثل سالهاي قبلش وسیله
کسب درآمد براي مقامات بلدیه تهران شود .عدهاي از اعیان مرتجع دست به دست
هم داده بودند براي این که جیبهایشان را پر کنند و چوب الي چرخ دولت
مشروطه بگذارند( .اختناق ایران؛ شوستر)721 :7513 ،
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در زمینه عرضه نان ،اتفاق تکان دهنده اي هم رخ داد .رییس نانوایان تهران یکی از
اعضاي اصلی دا ر و دسته ي بلدیه بود که براي خزانه داري هم زیاد دردسر درست
میکرد .کارنامه سیاهی داشت و میگفتند بارها اتفاق افتاده بود که زیردستان
معترضش را در تنور انداخته بود .یک روز که با چند مشروطه خواه سرشناس
صحبت از او به میان آمد گفتم اکثر مشکالت عرضه ي نان در پایتخت زیر سر
اوست و نان خوبی هم دست مردم نمیدهد و باید «شرش کنده شود» .یکی دو روز
بعد ،صبح که وارد دفترم شد یکی از دستیاران ایرانی ام گفت «نانوا مطابق میل
شما کشته شد!» می گذارم خواننده خود حدس بزند که چه حالی به من دست داد.
هرچند من بین حرف آن روز خودم و قتل او ارتباطی نمیدیدم .تصمیم گرفتم که
از آن به بعد بیش تر مواظب حرفهایم باشم .جان باخته خودش مردي زالو صفت
بود و با دزدیدن از مردم فقیري که آه در بساط نداشتند پول و پله اي به هم
رسانده بود .پس اتفاق ناعادالنه اي نیفتاده بود .اما تعبیر دستیار جوان من از مرگ
نابهنگام او مرا حسابی غافلگیر کرد .با رفتن او وضع نان بهتر شد( .اختناق ایران؛
شوستر)721 :7513 ،
 9191-9192دایر ،ژنرال انگلیسی
شاه سوار یک مهاجم مشهور و خویشاوند جنید بود .زمانی او مالک و والی خاش
بود ،اما در آن هنگام ظاهرا به شدت مایل بود که بانوي بسیار زیبایی به نام گل بی
بی را به همسري بگیرد .طبق معمول ،میان داماد آینده و نزدیکترین خویشاوند
مذکر بانوي نامبرده ...آغاز شد .بهایی که محمد حسن روي گل بی بی گذاشت،
کمتر از مالکیت خاش نبود .شیفتگی و شیدایی شاه سوار او را واداشت تا قیمت را
بپرداز د ،هر چند با شناختی که بعدها از این جناب پیدا کردم ،کامال متقاعد شدم
که قصد داشت به محض اینکه اوضاع و احوال مساعد سر به رسد ،خاش را دوباره به
تملک خود درآورد( .مهاجمان سرحد؛ دایر)33 :7511 ،
 9191-9192ژنرال دنسترویل ،فرمانده نیروهای انگلیسی در شمال غرب
ایران

10

(یکی از) اسباب و علل ظهور مجاعه ..ترقی و باال زدن بی سابقه مظنه جنس،
انبارداران و مالکین را به امید اندوختن سرمایههاي بی پایان به طمع انداخته و
عموما با هم موافقت کردند که مظنه جنس را در همان پایه نگاه داشته بلکه باالتر
ببرند( .یادداشتهاي ژنرال دنسترویل؛ دنسترویل)751 :7531 ،
من تصمیم گرفتم که فقط در مقابل انجام کارهاي عام المنفعه با قحطی زدگان
مساعدت کنم و به هر یک از آنها به طور یومیه اجرت معینی پرداخته و براي هر
کار نظارت و مواخذه شدیدي اعمال نمایم ....قرار شد شبانه بلیطها (ي اعانه براي
مردم قحطی زده همدان) را توسط قونسول و بعضی از اشخاص محترم در محالت
شهر بین عائله هاي فقیر و بی بضاعت تقسیم کنند ...به هیچ وسیله ما نتوانستیم
چند نفر اشخاص فهمیده را براي تهیه بلیط و یا پاره کارهاي دیگر بدست بیاوریم و
اشخاص بی بضاعت و فقیر را هم که براي کمک و خدمت آورده بودیم ،درستکار و
امین نبودند .اوال جمع کردن فقیرترین اشخاص خیلی مشکل بود ،زیرا فقیرترین
مردمان از همه ضعیفتر بودند ،ضعفا را هم جمعیت به یک هجوم زیر دست و پا از
میان میبردند و قویترها بلیط را به چنگ آورده ضعفا باز در عین احتیاج و بدبختی
و فالکت جان می سپردند .طولی نکشید که سوء استفاده از بلطها شروع شد .بر
فرض اینکه تقسیم کننده بلیط شخص امین و درستکار باشد ،ممکن نبود او بتواند
همه گیرندگان بلیط را بشناسد و چندان اشکال نداشت که یکنفر سه بلیط بدست
آ وده و از سهم سه نفر بدبخت دیگر استفاده نماید و اگر تقسیم کننده بلیط از
همان اول کار ،نادرست و غیرامین باشد که ممکن است به هر یک از دوستان و
محبان خود عوض یک بلیط ،پنج بلیط اعطا کند که هر دو صورت ما بیچاره و
العالج بودیم و در مقابل اینگونه تشبثات هیچکاري نمیتوانستیم بکنیم .هر یک
بلیط به دارنده اش حق میداد که در قبال یک روز کار ،سه قران دریافت دارد...
بدیهی است که دارنده پنج بلیط با نهایت سهولت میتوانست بلیط خود را از قرار
یکی یک قران به فروش رسانده و بدون اینکه دست به کاري زده باشد ،روزي پنج
قران عایدي پی دا کند و خریدار آن پنج بلیط هم در مقابل یک روز کار که بایستی
سه قران دریافت نماید ،میتوانست یومیه ده قران مداخل داشته باشد .به هیچ
وسیله ممکن نبود از اینگونه تقلبات (بلیطهاي فروخته شده براي اطعام قحطی
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زدگان) جلوگیري شود مگر با مساعدت عده اي از معتمدین ایرانیان ،آنها هم ابدا
خودشان را با این مسائل آشنا نمیکردند و روي همراهی و موافقت با ما در
پیشرفت این مقصود نشان نمیدادند ....تنها کسانی که توجهی به کار ما داشتند و
عمال اظهار عالقه مینمودند ،سیاسیون محلی بودند و توجه آنها هم به شکل
شدیدترین مخالفتها و کارشکنیها بود .آنها فهمدیدند که من شروع کرده ام به
مواعید خودم که در بیاننامه خطاب به اهالی محل وعده داده بودم راجع به اینکه
انگلیسی ها همیشه در هر کجا باشند طرفدار سعادت و رفاهیت اهالی هستند ،عمل
میکنم .آنها با چشم خود مشاهده میکردند که ما رفته رفته در جامعه یک شهرت
و صالحیت بخصوصی پیدا میکنیم ،بنابر این افنا و مرگ همهشریها و هموطنان
خودشان را بر شهرت و صالحیت ما ترجیح میدادند .آنها در واقع همان اصول و
پرنسیتهاي انقالبی را دنبال مینمودند که میگوید «مواقعی پیش میآید که
بایستی سر و جان را فداي پیشرفت مقصود کرد .پس بگذار سر و جان همه قربانی
شود غیر از جان من ».یکی از تدابیري که سیاست بافان محلی بر علیه پیشرفت
مقاصد ما اتخاذ نموده و به موقع اجرا گذاشتند ،بستن دکاکین نانوایی شهر بود
براي اینکه فقرا و ضعفاي قحطی زده نتوانند با اجرتی که از ما دریافت میدارند ،در
شهر براي عائله سیه روز خود نان به دست بیاورند( .یادداشتهاي ژنرال دنسترویل؛
دنسترویل)723-722 :7531 ،
رعایاي دهات مجاور که به هر شکلی بود امور خود و عائله شان را میگذارندند،
همینکه شنیدند ما خوب اجرت میدهیم (تا مردم قحطی زده همدان امکان زندگی
داشته باشند) به شهر هجوم آورده تمام فقرا و ضعفاي شهر را کنار زده قسمت
عمده بلیط ها را بدست آوردند .تدابیر نافعه من نتایج معکوس حاصل آورد و بحکم
اجبار از تعقیب این رویه به کلی منصرف شدم( .یادداشتهاي ژنرال دنسترویل؛
دنسترویل)721 :7531 ،
حدود  9191-9191امیل زاوی ،روزنامه نگار فرانسوی
براي ایرانی اي که صاحب مال و منالی چند است ،بهترین شیوه افزایش درامد –
حتی تنها شیوه اي که میشناسد -احتکار گندم در پاییز است ...در زمستان
هنگامیکه قحطی و خشکسالی چهره نشان میدهد ،آرد حاصل از آن را کم کم
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وارد بازار کرده و آن را به قیمت گزاف ،یعنی بهایی معادل قیمت طال میفروشند.
(شبهاي زیباي ایران؛ زاوي)773 :7511 ،
 9161سروان فورتسکیو ،مامور بریتانیا در ایران
مستشارالدوله کامال بی احتیاط است .براي کسب مقامیدر کابینه ،به امید پیشرفت
شخص خود ،آماده پیوستن به هر حزب و حمایت از هر داعیه داري است( .رجال
تهران و برخی والیات شمال غرب ایران؛ فورتسکیو)22 :7511 ،
 9167-9161فوربز-لیث ،مباشر انگلیسی سردار اکرم در همدان
تنها دلیلی که آنها (سواران تحت فرمان ما) را به شرکت در این عملیات راغب
میساخت ،این بود که تصور میکردند طی جنگ فرصت خوبی براي تاراج خواهند
یافت و با استفاده از این موقعیت ،غنایم بسیاري به چنگ خواهند آورد( .خاطرات
مباشر انگلیسی سردار اکرم؛ فوربز-لیث)735 :7533 ،
 9168ریچاردز ،نقاش انگلیسی
(در مدخل بازار اصفهان) اولین چیزي که موجب تعجب میشود ،وجود درشکه
چیهایی است که در بیرون بازار به انتظار مشتري ،یعنی بازرگانان ثروتمند یا
کارمندان اداري ایستاده اند .آنها مانند ارابه رانان رومی در مسابقاتی که در کلیزئوم
انجام می گرفت ،ناگهان به سوي فرنگی بیچاره هجوم می برند و خیال می کنند هر
کس زودتر به او رسید کرایه درشکه حق مسلم اوست( ..سفرنامة فرد ریچاردز؛
ریچاردز)23 :7511 ،
 9166تا ( 9122متناوب) تانیتا گیرشمن ،دندانپزشک و همسر باستان
شناس فرانسوی
(بیشاپور )7153-7153 ،بیماران گاه براي دیگر بیماران روستا هم تقاضاي دارو
میکردند .طولی نکشید که متوجه شدم آنها این داروها را میفروشند .بنابر این
مقرر کردم هر بیماري خودش مراجعه کند و دارو را در حضور من بخورد( .من هم
باستان شناس شدم؛ گیرشمن)12 :7511 ،
 9166بایرون ،جهانگرد انگلیسی
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چند تا از کامیونها توي سیالبی گیر کرده بودند و امیدي به بیرون آمدنشان نبود.
اهالی محل ما را هل دادند ،پیش از این که ما را بیرون بیاورند به زور کرایة جا به
جا کردن مان را گرفتند و گفتند اگر ندهیم اتومبیل را به عمیقترین قسمت میبرند
و همانجا رها میکنند( .سفر به کرانههاي جیحون؛ بایرون)531 :7517 ،
 9172-9161سر بوالرد ،سفیر کبیر انگلیس
پاییزگذشته  ،وقتی پایان جنگ تا قبل از پایان سال محتمل به نظر میرسید ،همة
تجار ایرانی که به کار احتکار مشغول بودند ترس برشان داشت که مبادا ورود
کاالهاي تازه از خارج قیمتها را بشکند؛ و در نتیجه نرخها به طور قابل مالحظه اي
پایین آمد .اما وقتی ایرانیان دیدند که ملل اروپایی میخواهند به مدتی طوالنی تر
به کشتار یکدیگر بپردازند ،نفسی به راحتی کشیدند و باز قیمتها را باال بردند تا
تقریباً به سطح شش ماه پیش رسید .قیمت محصوالت داخلی ،که بیش از هر چیز
توجه مرا برمی انگیزد ،اصالً تنزل نکرده است .در ایام کریسمس پارکس از من
پرسید که آیا می تواند براي میهمانی گل کلم را از قرار هر دانه اي  74شیلینگ
( 33پنس ) بخرد یا نه .بودجة من به دنبال این تصمیم (پس از دو سال تأخیر) که
اعضاي اصلی سفارت میتوانند با محدودیتهایی از مرکز نیروهاي زمینی و هوایی و
دریایی خرید کنند تا حدي ترمیم شد .کمک بزرگی است ،اما شامل گوشت،
سبزي ،کره ،تخم مرغ ،شیر و بسیاري چیزهاي دیگر که به قیمت تخم چشم آدم
است نمیشود ،اما شامل پنیر میشود( .نامههایی از تهران؛ بوالرد)517 :7511 ،
زین العابدین رهنما ...همیشه یکی از آرزوهاي بزرگش کسب یک سمت دولتی بود
و فکر می کرد این کار او را تا مرحله وزارت ترقی میدهد.با این هدف عمامه را از
سر برداشت و عنوان «شیخ» را از اسمش حذف کرد( .رجال و دیپلماتهاي عصر
قاجار و پهلوي؛ بوالرد و رابینو و چرچیل)713 :7517 ،
حسینعلی خان قره گوزلو ...دومین پسر کوچکتر مرحوم ناصرالملک نایب السلطنه
ایران.در مدرسه هرو و کالج بیلیول دانشگاه آکسفرد تحصیل کرده است.در سال
 7157با دختر تیمورتاش ازدواج کرد و در سال  7153پس از بازداشت تیمورتاش
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او را طالق داد( .رجال و دیپلماتهاي عصر قاجار و پهلوي؛ بوالرد و رابینو و
چرچیل)411 :7517 ،
 9176چارلز گالت ،کنسول بریتانیا در اصفهان
ال در
یکی از ترفندهاي معمول خوانین بختیاري آن است که خان مسن تر که مث ً
تهران است یکی یا چند تن از خوانین جوانتر را با دستورالعملهایی محرمانه براي
ایجاد آشوب به منطقه اعزام میدارد و هنگامیکه از سوي دولت از آنها خواسته
میشود که این خوانین جوانتر را که معموالً فرزند آنها هستند ،مهار کنند ،ضمن
تظاهر به نارضایی فوق العاده از این پیشامد ،یا اظهار میکنند که کنترل عوامل
آشوب از عهده آنها خارج است و یا حاضر میشوند که در ازاي کسب مناصب یا
امتیازاتی از طرف دولت دست به کار شوند( .ایل بختیاري؛ گالت)55 :7511 ،
 9121-9176مکاتبات وزارت خارجه آمریکا (اسناد النه جاسوسی)
دکتر امینی در ذکاوت ،شایستگی و توانایی و قابلیت مسئولیت پذیري معروف است.
او از موقعیتهاي رسمیخود براي افزایش ثروت خانواده اش استفاده کرده است.
نمونه اي از این موارد لغو دستور وزیر اقتصاد ملی قبل از وي ،مبنی بر این که هیچ
اتومبیل لوکسی در واردات امسال نباید وجود داشته باشد ،وافزایش  33در صد در
واردات اتومبیل نسبت به سال قبل بود .این دستور کمک بزرگی به برادر وي،
محمد امینی بود که یکی از مدیر عامالن بزرگترین شرکت اتومبیل در ایران
میباشد( .گزارش خیلی محرمانه  5دسامبر ( )7137اسناد النه جاسوسی آمریکا،
کتاب هشتم؛ موسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی)411 :7511 ،
خبرهاي موثقی در دست است که حاکی از آن است که یک گروه یکصد و پنجاه
نفري گشت زنی در اطراف بهشت زهرا (قبرستان تهران) پرسه میزنند .وقتی کسی
جسدي را براي دفن کردن میآورد ،بدون در نظر گرفتن علت مرگ ،جمعیت به
دور آن حلقه زده و به خاطر این مدافع شجاع اسالم که توسط واحدهاي نظامیشاه
کشته شده تجمع می کنند .چنانچه دوستان متوفی اعتراض نمایند به آنها گفته
میشود خفقان بگیرند( .گزارش خیلی محرمانه  71دسامبر  7111سفارت آمریکا
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در تهران به وزارت خارجه آمریکا) (اسناد النه جاسوسی آمریکا ،کتاب نهم؛ موسسه
مطالعات و پژوهشهاي سیاسی)373 :7511 ،
در سطوح ب االتر جامعه ایران ،بیشتر افراد در فکر بهبود موقعیت و افزایش ثروت
خود می باشند .البته خودپسندي و خودبینی امر تازه اي نیست .ولی جامعه ایرانی
به طور سنتی خودبزرگبینی را یک فضیلت میداند .شخصی که با توسل به طرق
مختلف راه ترقی را میپیماید ،در این جامعه مورد تمجید و تحسین واقع میشود.
بنابراین و به همین دلیل هنگامیکه جیمز موریس (موریه) انگلیسی کتاب طنز
خود را تحت عنوان حاجی بابا اصفهانی نوشت که در آن یک فرد حقه باز و بی قید
نسبت به موازین اخالقی شخصیت اول داستان بود ،به جاي تقبیح یک خصوصیت
غیر قا بل قبول ،این کتاب به عنوان داستان یک قهرمان ملی در میان ایرانیان
محبوبیت یافت .در نتیجه همین کردار رایج بسیار به ندرت میتوان فردي را یافت
که مایل به شرکت در برنامههاي ملی باشد ،حال چه به عنوان مجري و چه به
عنوان شرکت کننده ،مگر در صورتی که نفع شخصی خود را در این مسئله بیابد.
(گزارش خیلی محرمانه می« 7115بررسی کلی ایران») (اسناد النه جاسوسی
آمریکا ،کتاب ششم؛ موسسه مطالعات و پژوهشهاي سیاسی)313 :7511 ،
 9189تا ( 9121متناوب) ،شوالتور ،روزنامه نگار آلمانی
شاه ا ز آن دسته از اقوام و بستگانی که به او گوشزد میکنند سلسله پهلوي از صفر
شروع کرده و اصل و نسبی ندارد ،چندان خوشش نمیآید .امروز حرف سودجویان،
سوداگران ،تازه به دوران رسیدهها ،متخلفین ،فرصتطلبان ،حلقه بگوشان ،نوکران و
ثناگویان ،همه جا خریدار دارد .آنها سودهاي نجومیبه دست میآورند و در یک
چشم به هم زدن ،ثروت کالنی به جیب میزنند( .ایران ،کانون زمین لرزه؛ شوالتور،
)215 :7535
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