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تأسیس شهبندری ترکیه در مشهد و نقش محمد سامیبیک
* ترکیه و افغانستان،در اتحاد سه گانه اسالمی ایران
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چكیده

 ولی از زمان شروع جنگ جهانی اول که موضوع اتحاد جهان،دولت عثمانی در دورۀ قاجار حضور سیاسی در مشهد نداشت
 پس از شکست عثمانی و تشکیل. طرفدارانی در مشهد یافت که ترکهای قفقازی مهمترین آنها بودند،اسالم مطرح شد
 روابط حکومت جدید با ایران و افغانستان بیشتر شد و مشهد یکی از کانونهای ارتباط این سه دولت،مجلس بزرگ ملی ترک
 قمری در مشهد1341  ترکیه نیز شهبندری خود را در سال، با تأسیس کنسولگری افغانستان در اواخر دوره قاجار.اسالمی بود
 گامهای مهمی برای جلب اتحاد جهان، با ورود محمد سامیبیک برای برافراشتن «بیرق ماه و ستاره» در مشهد.دایر کرد
 ترکیه و افغانستان صورت گرفت و زمینهاي برای اتحاد بیشتر در دوره،اسالمی برداشته شد و اقدامات عملی برای اتحاد ایران
 عملکرد سامیبیک و واکنش دول روس و انگلیس موضوع دیگری است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته.رضا شاه شد
 عملکرد یازده ماهه سامیبیک در زمینههای مختلف نظیر سخنرانی در حرم، در این مقاله علل شکلگیری شهبندری.است
، شرکت در عزاداریها، برگزرای نماز عید فطر، برگزاری نماز جمعه، مالقات با روزنامهنگاران، بازدید از مدارس،)امام رضا (ع
.تشویق و حمایت از مخالفان سیاست انگلیس و رابطه با کنسولگری افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد
 شهبندری، محمد سامیبیک، مشهد، ترکیه:واژگان کلیدی

The Establishment of Turkish Shahbandari and the Role of
Mohammad Sámi Beig in Islamic Triple Alliance Iran, Turkey
and Afghanistan
Ali Najafzadeh3

Mojtaba Khalifeh4

Abstract
Ottoman government did not have political presence in Mashhad during Qajar's period but
has found some supporters such as Caucasians Turks beginning of the World War I, when the
alliance of Islamic world was presented. After the Ottoman's defeated and formation of Turk
National Great parliament, the relationship of new government with Iran and Afghanistan
increased. So Mashhad was one of the relation centers of these three Islamic governments.
By the establishments of Afghanistan's consult in the late Qajar's period, turkey established
it's Shahbandari in Mashhad in 1341. The entrance of Mohammad Sami Beig caused
important steps in Islamic world alliance for flattering istar and moonj flag. So practical
actions were performed for the alliance of Iran, turkey and Afghanistan and the conditions
became better for their alliance in Reza shah period. Sami Beig's operation and England
and Russia's reaction is another subject that has not been considered yet. In this article, the
reasons of Shahbandari's establishment , Sami Beig's operation in different fields such as
giving speech in imam Reza' s holy shrine, visiting schools, meeting with journalists, holding
Friday pray and Fetr's pray, participating in mourning, encouraging and supporting English
policies' opponents and the relationship with Afghanistan's consult will be investigated.
Keywords: Turkey, Mashhad, Mohammad Sami Beig, Shahbandari.
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مقدمه
مقارن با اواخر دورۀ قاجار ،تحوالت دامنهداري در عثماني روي داد كه كمال مصطفي پاشا در رأس
آن قرار داشت .از جمله اقدامات وي تقويت دولت تركيه در شرق جهان اسالم بود .به همين منظور
تش��كيل كنسولگريهاي جديد تركيه و بس��تن پيمانهاي چندگانه با دولتهاي اسالمي در دستور كار
آنها قرار گرفت .اين نوش��تار به بررس��ی تأسيس شهبندري تركيه در مشهد میپردازد ،موضوعي كه
تاكنون از سوی محققان مورد بررسي قرار نگرفته است .اين پژوهش بر اين پرسش استوار است كه
تأسيس شهبندري تركيه در مشهد با چه اهدافي صورت گرفت؟ فرضیۀ تحقیق آن است که احياي
قدرت تركيه تحت لواي اتحاد اس�لام در قالب رقابت با دولت انگلس��تان در ش��رق ايران مهمترين
انگيزۀ تركها در ايجاد شهبندري بود .این پژوهش بر اساس روش تحلیلی در تحقیق تاریخی بر آن
اس��ت تا ضمن بررسی عوامل شکلگیری شهبندری ترکیه در مشهد ،کارکرد شیوههای آن را برای
اعمال برنامهها در راستای اتحاد سهگانۀ اسالمی مورد تحقیق قرار دهد.
ترکها و قفقازیها طرفداران عثمانی در مشهد
مشهد مهمترین شهر شرقی ایران در دوره قاجار بود و تبريزيهای مقيم مشهد ،يك گروه قدرتمند
اجتماعی و سیاس��ی در این ش��هر محس��وب میشدند .تبریزیها بازرگانی ش��هر تسلط داشتند و از
دیگر سو ،مبادالت بازرگانی با عثمانی نیز در دست آنان بود .همچنین گروههای ترکتبار در مشهد
حضور مؤثری به ویژه در مبادالت داش��تند و كنسولگري بريتانيا در مشهد رسم ًا مسئول حفظ منافع
تركهاي تبعه دولت عثماني بود 5.قفقازيهاي مهاجر نیز گروه قابل توجه و موثری در مشهد بودند
و در وقايع سياس��ي پس از مش��روطه نقش مهمي ايفا كردند 6.تلگراف رمزي در  19فوریه 1918
( 7جمادياالولي  )1336به قفقازيهاي مش��هد اش��اره کرده که همراه دس��تهاي از سادات رضوي
به بهانۀ نداش��تن امنيت در تلگرافخانه متحصن شدهاند .در اين تلگراف قفقازيها به دليل دخالت
در امور ش��هر ،ش��رور ناميده شدهاند و همين امر بهانۀ ورود قشون انگليس به شهرشده است .هم
چنين نويس��ندۀ تلگراف خواستار عدم همكاري س��ادات متحصن با قفقازيها شده است 7.سلطان
 .5آنتوني وين ،ايران در بازي بزرگ ،ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي (تهران :پیکان ،)1383 ،ص 223و .176
 .6برای آگاهی بیشتر دربارۀ حضور تبریزیها و قفقازیها در مشهد ،نک :علی نجفزاده ،اقوام ،طوایف و مهاجرین ساکن مشهد
(مشهد :شهرداری مشهد ،)1389 ،بخش تبریزیهای مشهد و بخش قفقازیهای مشهد.
 .7حسين الهي« ،اسنادي مربوط به اوضاع خراسان »،مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني مشهد ،سال  ،27شماره ( 1بهار
 ،)1373ص.178
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حسینمیرزا نيرالدوله ،حاکم خراسان ،در تلگرافي ديگر از برگزاري مجالس مخفيانه شبانه توسط پنج
هزار نفر تبعۀ ترك قفقازي س��اكن مش��هد و ايجاد آتشسوزي توسط آنها خبر داده است .نيرالدوله
ناكارآمدي دويس��ت نفر پليس در مقابل پنج هزار نفر ترك قفقازي و تبعۀ خارجي را يادآور شده كه
باعث دخالتهاي دو كنس��ول روس و انگليس در مش��هدشدند 8.قفقازيها در شمال غربی ایران و
ش��مال عثمانی ،فعالیت خود را در «كميتۀ قفقاز» در راستاي حمايت از عثماني آغاز کردند كه تبليغ
به نفع عثماني را بر عهده داشت و در نقطۀ مقابل تبليغات انگليسيها عمل ميكرد .آنها توانستند با
قفقازیهای س��اکن مشهد ارتباط برقرار کنند .پس از عقبنشینی روسها از مشهد بهخاطر انقالب
روس��یه ،قوای نظامی انگلیس��ی وارد اين شهر شدند .مالس��ون فرماندۀ هیأت نظامی انگلیسیها در
مشهد اقدام تبليغاتي خود را با انتشار خبرنامههايي دربارۀ جنگ برای خنثي کردن تبليغات عثماني،
بلش��ويكها و قفقازيهاي طرفدار عثماني ادامه داد« 9.كميته قفقاز» نیز پس از س��قوط عثماني و
شكس��ت در قفقاز با وجود اوضاع آرام خراس��ان به انتش��ار اخباري درباره جنايات بريتانيا در اماكن
مقدس مسلمانان در عراق ادامه داد 10،تا اينكه نخستین شهبندری (کنسولگری) در مشهد تاسیس
ش��د .در دورۀ صفویه ،رئیس گمرک را «ش��هبندر» و گمرک را «در بندر» میگفتند 11،در این زمان
به نمایندۀ کش��ور دیگر نیز شهبندر (کنسول) اطالق میشد و در واقع شهبندری عثمانی در مشهد،
کنسولگری بود.

استقبال از محمد سامیبیک نخستین شهبندر مشهد
در س��الهای پایانی جنگ جهانی اول متفقین شرایط سختی را بر عثمانی تحمیل کردند و از
مه  /1919ش��عبان  1337نیروهای یونانی تحت حمایت انگلیس��یها و فرانسویها وارد ا ِزمیر
ش��دند و کمال پاشا قدرت را بهدست گرفت .انگلیسیها استانبول را تصرف کردند و نیروهای
ملی ترک «مجمع بزرگ ملی ترکیه» را در آنکارا بهوجود آوردند .انگلیس��یها از یونانیها در
حمله به ازمیر و فتح آنکارا حمایت میکردند ،ولی ارتش ترک به فرماندهی کمال پاشا آنان را
عقب راند .کمال پاشا برای رسیدن به استانبول در حال کشمکش و گفتگو بود 12.مجمع بزرگ
 .8بهروز قطبي ،اسناد جنگ اول جهاني در ايران (تهران :قرن ،)1370 ،ص.142
 .9سي .اچ .اليس ،دخالت نظامي بريتانيا در شمال خراسان (تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ،)1372 ،ص.121
 . 10همان.172 ،
 .11مجید یکتایی ،تاریخ گمرک ایران (تهران :دانش ،)1354 ،ص .36
 .12گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی :دوره قاجاریه ،ج( 1تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی ،)1369 ،ص 67و .71
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ملی ترکیه برای جلب اتحاد مس��لمانان علیه متفقین و به ویژه انگلیس ،دس��ت به تالشهای
تازه زد .از جمله یکی از اقدامات آنان پیش��روی سیاس��ی به مناطق ش��رقی ایران و افغانستان
بود .در این ش��رایط وضعیت در مش��هد ب��ه نفع ترکها در حال تغییر ب��ود .به گونهاي كه در
مش��هد ضیافت ناهاری به طرفداري از كمال پاش��ا برگزار شد .در اين ضيافت امیر لشکر و 31
نظامي و  7غیر نظامی دعوت ش��ده بودند و دس��ته ارکس��تر س��رود ملی ترکیه را نواخت 13.از
همان زمان ،تاسیس شهبندری در مشهد ـ که از مراکز مهم مذهبی شیعیان و در همجواری با
افغانس��تان بود ـ یکی از برنامههای مهم ترکها شد .خبر تعیین و معرفی محمد سامیبیک و
فریدونبیک به عنوان نمایندگان ترکها در خراسان توسط محیالدین پاشا سفیر کبیر عثمانی
در ایران در اواخر رجب  /1341مارس  1923منتش��ر ش��د 14.والی موقت ،کارگزار و امیر لشکر
خراس��ان در  20اسفند  130115اعالم کردند که سامیبیک ش��هبندر یا سرکنسول و معاونش
فریدونبیک به زودی عازم مشهد میشوند و شایسته است از آنان به عنوان نمایندگان دولت
اسالمی استقبال شایستهای به عملآید 16.به خاطر توصیههای رسمی و وجود هواداران متعدد
در موقع ورود نمایندگان ترکیه از س��وی اهالی مش��هد مراسم اس��تقبال و پذیرایی باشکوهی
برگزار ش��د و تعداد زيادی از بزرگان شهر تا چند فرس��خی به استقبال آنها رفته بودند .سپس
نمایندگان ترکیه به باغ و مقبره نادری رفته و در آنجا مراسمي از سوي كاركنان اداره معارف
و معلمان مدارس و دانش آموزان جهت تبريك ورود آنها برگزار ش��د .پس از آن س��امیبیک
نطق موثری به زبان ترکی خطاب به محصالن بیان و زوارزاده 17این نطق را به فارسی ترجمه
کرد .س��پس نمایندگان ترکیه به زیارت آس��تان قدس رفتند .پس از آن نيز به منزلی (معروف
به درب شهبندري) که برایشان در نظر گرفته بودند ،رفتند؛ از طرف مردم در ورودي آن خانه
طاق نصرت مجلل و باش��کوهی بسته ش��ده بود .در طول مسير فریادهای زنده باد نمایندگان
همکیش ،پاینده باد اتحاد اسالم از سوی استقبالکنندگان در فضای شهر طنینانداز شده بود.
 .13فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ترجمه غالمحسین میرزا صالح (تهران :نگاه معاصر،
 ،)1387ص.455
 .14روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش  24( 61رجب 21/1341حوت ،)1301ص.2
 23 .15رجب  12 /1341مارس 1923
 .16فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص.467
 .17اسداهلل زوار زاده در روزنامه بهار مقاالت انتقادی و سیاسی مینوشت .نک :روزنامه بهار، ،سال  ،2شماره  27( 58رجب
8/1337ثور  ،)1298ص 2و .3
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روزنامه فکر آزاد 18ضمن تبريك ورود هيأت ترك به مشهد ،احساسات اسالمی مردم مشهد را
هنگام ورود این نمایندگان شایس��ته تمجید و غير قابل وصف توصيف كرد و اظهار امیدواری
کرد كه این احساس��ات مقدس که یگانه وس��یلۀ اتحاد حقیقی بین مسلمانان است روز به روز
شدیدتر شود 19.گزارش ترکها نیز تشکیل «باش شهبندری خراسان» را قدمي بزرگ بهسوي
مش��رق دانسته و اس��تقبال و احترام فوقالعاده مردم مشهد از هيأت ترك را مژده موفقيت آنها
در شرق دانسته است 20.سامیبیک در حضور سرکنسول افغانستان و شماری از بزرگان ایرانی
هدف خود را از آمدن به مشهد ترویج اتحاد اسالمی ،يعني تنها عامل رهايي مسلمانان از ستم
بيگانگان ذكر کرد 21.خراس��ان و مش��هد برای ترکیه از لحاظ سیاس��ی ،جغرافیایی و اجتماعی
اهمیت داش��ت .در جریدههای ترکیه مانند جریده اقدام چاپ استانبول ( 1302ش) به اهمیت
تأسیس این شهبندری پرداخته شد .در نظر آنها خراسان بزرگترین و مهمترین ایالت ایران و
تقاطع راههای افغانستان ،ترکستان و آسیای مرکزی با ترکیه بود که از نظر نظامی و سیاسی
اهمیت زیادی داش��ت .بهبودی به نقل از این روزنامه نوش��ته است :ش��هر مشهد مرکز ایالت
با صد و پنجاه هزار س��کنه هم مرکز مهم آس��یای مرکزی و هم بعد از کربال زیارتگاه عالم
تشیع است که در هر موقع سال و از هر طرف دنیا برای زیارت امام علی ابن موسی الرضا (ع)
هزاران هزار زوار به این شهر روی میآورند .اهالی مجاور افغانستان و ترکستان یعنی در شمال
تیموریها و هزارهها از نژاد ترک هس��تند و اکثر ترکهای خراس��انی در خارج شهرها اقامت
22
کرده و در حالت چادرنشینی زیست میکنند و مذهبشان هم مذهب سنی است.
س��امیبیک با عنوان باش شهنبدر حکومت «مجلس کبیر ملی ترک» در  21شعبان 1341تمام
کس��انی که از وی اس��تقبال و دیدن کردند تش��کر و از اینکه نتوانس��ت از همه آنها بازدید کند عذر
خواس��ت 23.تحسینبیک معاون شهبندری نیز در  18فروردین  1302به مشهد وارد و زمینه استقرار
 .18فکر آزاد روزنامهای سیاسی ،اجتماعی ،انتقادی و خبری بود که به صاحب امتیازی احمد دهقان (بهمنیار کرمانی) و مدیریت امیر
شهیدی (رفعت التولیه) از  29خرداد  1301در مشهد منتشر شد .دهقان در کرمان متولد و متمایل به حزب دموکرات بود که به فارس
تبعید و سپس به تهران و بعد به عنوان کارمند اداره انحصار تریاک در سال 1296ش به مشهد رفت و روزنامه فکرآزاد را منتشر کرد .ستار
شهوازی ،نامها و نامهها ،روایتی از روزنامهها و روزنامهنگاران خراسان در دوران قاجاریه (مشهد :ابرار ،)1382 ،ص.104 -106
 .19روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش ( 62یکشنبه29رجب27/1341حوت ،)1301ص.2
 .20هدایتاهلل بهبودی ،روزشمار تاریخ معاصر ایران ،ج( 3تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،)1389 ،ص.520
 .21فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص.470
 .22بهبودی ،ص .520
 .23روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش 21( 64شعبان18/1341حمل ،)1302ص .2
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و افتتاح کنس��ولگری فراهم شد .فریدونبیگ معاون سامیبیک نیز با استفاده از وسیله نقلیه پست،
24
از تهران به سوی مشهد حرکت کرد.

برافراشتن بیرق هالل و ستاره :سخنرانی سامیبیگ و ژنرال افغان
س��امیبیک حدود یک ماه پس از ورود به مش��هد زمینه و مقدمات افتتاح کنسولگری را فراهم کرد.
عصر روز دوشنبه  29شعبان  26 /1341فروردین  16 / 1302آوریل « 1923بیرق هالل و ستاره»
باالی س��ردر شهبندری حکومت ترکیه برافراشته ش��د .این واقعه در تاریخ مشهد به قدري اهمیت
داش��ت که روزنامه فکر آزاد نوش��ت «عموم اهالی خراسان روز  29شعبان را یکی از بزرگترین اعیاد
تاریخی خود محس��وب دارند ،زیرا در این روز مبارک پرچ��م دولت هم کیش ما ،پرچمی که یادگار
مجد و ش��رافت ،ش��هامت و غیرت ،فداکار و جانبازی یک ملت غیرتمند اسالمی است ،برای اولین
بار در فضای شهر مقدس به اهتزاز درآمده است» 25.امري كه به نوشته اين روزنامه ابراز احساسات
اس�لامي غير قابل توصيف مردم مش��هد را به همراه داشته است .روزنامه مهر منیر 26نیز سامیبیک
را نماینده دولت قوی ش��وکت جوان ملی ترکیه و آن روز را در تاریخ خراس��ان از ایام مسعود و مهم
اس�لامی برشمرده که در «جشنی آراس��ته در منتهای دبدبه با حضور هزاران نفر از اشراف ،اعیان و
27
مسلمانان» پرچم شهبندري برافراشته شده است.
چهار ساعت مانده به غروب عدهای سواره نظام و جوانان که هر یک بیرق ایران در دست داشتند
در ش��هبندری واقع در کوچه ارگ حاضر شدند .سپس سامیبیک بیرق ملی ترک را برای تشرف به
آس��تانه بیرون آورد و به همراه ژنرال کنس��ول افغان ،در حالی که زوار و هیأتی سرود ملی ترکیه را
ترنم میکردند به طرف صحن مقدس رضوی رفتند .همراهان این مراس��م  300قزاق و  25س��واره
نظام بودند 28.با رسيدن بیرق به ورودی صحن مطهر ،دربان باشی «آن لوای مجد و شرافت» را از
س��امیبیک گرفت و تا رواق برد .در نزدیک رواق اعتضادالتولیه سرکشیک ،آستانۀ پرچم را گرفت و
 .24فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص.470
 .25روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش  2( 66رمضان29/1342حمل ،)1302ص 1؛ روزنامه الکمال  ،س  ،3ش 9( 2 -3ذی قعده/1341
اوا اسد ،)1302ص .35
 .26مهر منیر روزنامه سیاسی با صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد اسماعیل منیر مازندرانی از آذر  1299تا 1307ش .به
صورت هفتگی در مشهد منتشر میشد .شهوازی ،ص.111
 .27روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( 1پنجشنبه 9رمضان 7/1341ثور ،)1302ص .5
 .28فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .476
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به اتفاق س��ردار عبدالعزیزخان 29ژنرال ـ کنس��ول دولت افغانستان به حرم برد .وی پرچم را بر گرد
ضریح مقدس طواف داد و با مرقد حضرت رضا (ع) متبرک کرد و بیرون آورد .س��امیبیک در ایوان
طال بیرق را گرفته و در جلو در حرم زانو زد و نطق ذیل را به زبان ترکی بیان کرد:
«ای شهید مظلوم ای امام مسموم برای تعالی و عظمت اسالم این بیرق را که به خون شهدای
مس��لمین رنگین اس��ت به تربت مقدس و مطهر تو س��ائیده تبرک مینمایم و از روحانیت حضرت
اعلی مرتبت اس��تمداد میکنم که از این س��اعت اتحاد از عالم قوه به عالم بروز و شهود قدم گذارده
30
و برادران مظلوم هم کیش ما از اسارت و مذلت نجات یابند».
ظاه��راً ای��ن نطق به قدری با حرارت و هیجان ادا ش��ده بود که عموم حض��ار با اینکه اغلب به
زبان ترکی آش��نا نبودند تحت تأثیر قرار گرفته و سخت به هیجان آمده بودند .سپس بیرق با همان
تش��ریفات به ش��هبندری عودت داده شد .در آنجا عموم مدعوین از روس��ای دوائر دولتی ،صاحب
منصب��ان نظام��ی ،معاریف و اعیان ،تجار و اصناف ،معلمان م��دارس و مدیران جراید حضور به هم
رسانیده بودند و صحن و اتاقهای شهبندری پر از مدعوین بود .نطقهای با حرارت و قصائد غرائی
از طرف بعضی ایراد ش��د و تقریب ًا دو س��اعت به غروب مانده بود که پرچم در میان ش��ادی ،فریاد
مس��رت عموم��ی ،کف زدنهای حضار ،س�لام ،موزیک نظامی و در حضور انب��وه جمعیت حاضر و
31
سرکنسول افغانستان و روسیه برافراشته شد.
سامیبیک پس از برافراش��تن بیرق سخنرانی مفصلی راجع به «مجاهدت و فداکاریهای ملت
غیرتمند ترک» و دعوت اتحاد اسالم ایراد کرد که در روزنامۀ فکر آزاد منتشر شد .وی دربارۀ بیرق
ترکه��ا و اهتزاز آن در «فضای پاک فرحافزای مش��هد مقدس» گفت که یک واقعه جدیدی را در
تاریخ عالم ایجاد میکند .وی دربارۀ س��ابقۀ پرچم ترکها و تشریح فلسفه رنگهای پرچم پرداخت
و گفت «این رنگ س��رخ بیرق رنگ خون ماس��ت .ماه و س��تاره را هم که با رنگ س��فید در وسط
میبینید به منزله کفن ماست ،یعنی تا زمانی که در رگهای یک ترک یک قطره خون و در بدن او
یک پیراهن وجود داشته باشد این بیرق در حال اهتزاز باقی خواهد ماند» .سامیبیک سپس به طور
مفصل به اس��رار آخرین جنگ و ش��جاعت ترکها اشاره کرد که در جبهههای هزاران فرسنگ دور
 .29سردار عبدالعزیزخان پسر ارشد محمد سلیمانخان حدود  40سال سن داشت و مدت  3سال فرماندار غور بود و  2دسامبر
 12 /1922آذر  1301سرکنسول افغانستان در مشهد شد .نك :فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس،
ص .443
 .30روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش ( 66پنج شنبه 2 ،رمضان  29 /1341حمل  ،)1302ص.1
 .31فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .476
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از مرکز در طرابلس ،فاس ،رومانی ،س��وئیس ،یمن ،حجاز ،عراق و قفقاز بهنام «عشق» برای کسب
شرافت و حفظ استقالل عاشقانه جانبازی و در تمام جبههها زیر لوای پرچم با قوای مهمتر و بزرگتر
از خود مقابله کرده بودند .همچنين به شکستها و پیروزیهای تحت فرماندهی مصطفی کمال پاشا
و معاهده «سور» که مطابق آن میخواستند ممالک عثمانی را تقسیم و زنجیر اسارت بر پای آنها زده
و در ش��مار ممالک مستعمراتی درآورند ،اشاره کرد .وی به عملکرد دشمن در تحریک قشون یونان
اش��اره کرد که در آناتولی پیاده و بر کس��ی رحم نکردند ،اما در جراید اروپا نوشتند ملت ترک پایمال
شد و بیرق آن را بر خاک افتاده ترسیم کردند و ماه آن را در حال خسوف نشان دادند .در حالی که
مل��ت ت��رک نمرده و این بیرق به خاک نیفتاده بود .بر اثر ای��ن فجایع در قلوب ترکها آتش انتقام،
اس��تقالل و آزادی پدید آمد که اول مصطفی کمال پاش��ا در قلب خود دید و تمامی دلهای ترکها
را نزد خود مرکزیت داد و کوه آتشفشانی تشکیل داد که بر دشمن پیروز شد.
سامیبیک به عملکرد انگلیسیها و همپيمانان آنها نيز اشاره کرد که َد ِر صلح را بر روی سفرای
ترک بس��تند .اما ترکها به پیروزی سیاس��ی نائل ش��دند و پرده حیله و دسیسه را با سر نیزه دریده
و به عالمیان نش��ان دادند که دش��منان عالم اس�لام مایل به صلح نب��وده و میخواهند برای محو
کردن اس�لام ترکها را بهکلی محو نمایند تا تمام مس��لمین جهان را زیر پای اسارت خود بگیرند.
وی درباره تأس��یس کنس��ولگری در مشهد گفت این بیرق که ش��رافت خود را در سایه مجاهدت و
ش��جاعت ترکها به جهان اعالم کرد امروز در پهلوی بیرق برادر عزیز خود ایران در خراسان که از
مقدسترین ممالک اس�لامی است بلند میشود .وی از اخوت اسالمی صحبت کرد و گفت مصداق
«انما المومنون اخوه» نیز بزرگترین دلیل بر این اخوت اس��ت و از تصادفات حس��نه است که اجداد
ب��زرگ ترک ماه را برای لوای خود انتخاب و اجداد ایرانیها هم خورش��ید را برای بیرق خود تعیین
کردند و این نیز بشارت دیگری برای استحکام و روابط برادری است ،زیرا ماه و خورشید همیشه توأم
هس��تند و برای نجات عالم اسالم این دو بیرق بزرگترین نشانه است .وی به رکن سوم این اتحاد
نیز اش��اره کرد و گفت ملت ایران و ترک با برادر عزیز خود افغان که عالمت بیرق آن مس��جدی در
زیر قبه معالی و مس��جد مکرم است متحد شده و به مجاهدت پادشاه امیر اماناهللخان بزرگترین
اثر موجودیت عالم اس�لام را روی زمین نش��ان خواهد داد .وی تاکید کرد اطمینان کامل دارم این
موجودیت قوی ،عالم اسالمی را نجات خواهد داد.
سامیبیک در پایان به پرچم و وضع ایران اشاره کرد و شیر ایستاده با صالبت و هیبت مخصوص
که خورش��ید استقالل ایران را به پش��ت گرفته و شجاعت سپاهیان دلیر تحت امر شاه جوان (احمد
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شاه) و سردار سپه (رضاخان) را بزرگترین عالمت پیروزی عالم اسالم و خود را حامل سالم اردوی
ترک دانس��ت که با نهایت ادب به آنها رس��اند و در خاتمه از تمام حاضرین از جمله کفیل ایالت و
رئیس لشکر که در مراسم برافراشتن بیرق شرکت کردند ،تشکر کرد و سخنان خود را با شعار پاینده
باد اتحاد اسالم پایان داد .این سخنرانی که توسط زوارزاده به فارسی ترجمه میشد ،بسیار طوالنی
32
و با کف زدنهای پیاپی حاضرین همراهشد.
پس از س��امیبیگ سردار عبدالعزیرخان ژنرال ـ کنسول دولت افغانستان ،در زمینه اتحاد اسالم
و اس��تحکام رواب��ط دول اس�لامی نطقی را بیان کرد ک��ه با فریادهای خوش��حالی و کفزدنهای
حضار دنبال ش��د .از زمان تأسیس کنسولگری ترکیه وی مهمترین عنصر خارجی همراه با آنها بود.
روابط ترکیه و افغانس��تان از معاهده  11حوت  129933مس��کو بین نمایندگان دو دولت ،تجدید شد.
امضای این معاهده حدود یک سال به تأخیر افتاد تا اینکه فخری پاشا سفیر دولت عثمانی در کابل
موادی از آن را تفس��یر کرد و س��رانجام در  7میزان  130134از طرف امیر اماناهلل امضا ش��د .از این
زمان اتحاد مس��لمین بهویژه میان ترکیه و افغانس��تان به اصلی مهم در روابط تبدیل شد .گفتههای
س��ردار عبدالعزیرخان را نیز روزنامۀ فکر آزاد منتش��ر کرده است .وی در آن روز ،اهتزاز بیرق هالل
و و س��تاره را در کنار بیرقهای ایران و افغانس��تان و در جوار روضه مطهر حضرت ثامن االئمه (ع)
موجب ش��ادمانی دانس��ت و به تش��ریح رنگ قرمز پرچم ترکیه پرداخت و آن را نشانه جانبازیها و
قربانیهای ملت ترک دانس��ت .وی ضمن توصیف و تعریف دربارۀ ترکیه و ارتباط دوس��تانه آن با
افغانها ،احساس��ات «دوازده میلیون افغان برای اس��تقالل و اینگونه ایام شرافتمند» را بازگو کرد و
بیان کرد که برای هرگونه «معاونت و مساعدت برادر عزیزمان ملت نجیب ترک صمیمانه حاضر و
آمادهایم و به مناسبت این ساعت مسعود به برادر خودمان سامیبیک باش شهبندر که در عین جوانی
موهایش را در راه ملت س��فید کرده و ویس قونس��ول تحسینبیک و معاون ایشان فریدونبیک که
این بیرق را برای افزودن قوت قلب و نور بصر ما و شما آوردهاند و نیز برادران غایبمان عموم ملت
ترکیه تبریک صمیمانه گفته و میلیونها س�لام میفرس��تیم» وي در خاتمه با صدای بلند فرياد زد:
«سربلند باد لوای اسالم ،پاینده باد اتحاد اسالم ،برقرار باد روابط حسنه ترک و ایران و افغان» که با
کف زدنها و مس��رت عمومی همراه شد .بعد از آن مدیر روزنامه خراسان شرحی ایراد کرد و سپس
 .32روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش ( 66پنج شنبه 2 ،رمضان  29 /1341حمل  ،)1302ص .1
 21 .33جمادی الثانی  2 /1339مارس 1921
 8 .34صفر  30 / 1341سپتامبر 1922
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کفیل ایالت خراس��ان در جواب ش��هبندری دربارۀ اتحاد و حس��ن روابط دولت ایران با دول اسالمی
سخنانی گفت و مجلس خاتمه یافت .نکته قابل توجه حضور نمایندگان دول دیگر ،از جمله «حکیم
35
اف قنسول دولت آزاد روسیه» در این مجلس بود.
بدایعنگار 36مدیر مجله الکمال یکی دیگر از طرفداران شهبندری ترکیه در مشهد بود .وی اشعار
مختلفی که درباره مصطفی کمال و فتح ازمیر در مطبوعات تهران مانند «بهارس��تان« »،صاعقه»،
«گل زرد» و «دس��تور اخوت» چاپ ش��ده بود ،در ماه صفر  134137در نش��ریه خود آورد و بر اتحاد
اس�لامی و پیروزی اسالم تاکید داشت .وی نوش��ت «در ماه رجب و موقع ورود سامیبیک شهبندر
دولت ترکیه مجله ما بس��ته بود و در  29ش��عبان  1341موقع نصب بیرق این دولت مجله ما تعطیل
بود و نتوانستیم ورود وی را تبریک و جشن تاریخی ملی را که اهتزاز بیرق دولت هم کیش ما است
یاداش��ت کنیم ».بدايع نگار مقاله مفصلی در مجله خود درباره وحدت اسالم چاپ کرد .همچنين به
مناس��بت افتتاح ش��هبندری تركيه و نشان دادن احساسات قلبی مردم خراسان در پي آن ،قصیدهای
به زبان عربی سرود تا به گفته وي برادران مسلمان عرب زبان هم از حسن استقبالي به عمل آمده
38
مستحضر شوند.

عملکرد محمد سامیبیک در مشهد
س��امیبیک قبل از افتتاح ش��هبندری فعالیت تبلیغی خود را آغاز كرد و براي اين منظور به همراه
 .35روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش ( 66پنج شنبه  2جمادی االولی  29/1341قوس  ،) 1301ص 1؛ همان ،شماره  ،68سال اول،
(پنج شنبه 9 ،رمضان  6 /1341ثور 2 ،)1302ص.
 .36فضلاهلل آلداوود فرزند شیخ موال داوود خراسانی معروف به مالباشی یا فاضل صدخروی در سال1288ه.ق .در مشهد متولد
شد .او از اوان جوانی وارد تشکیالت آستان قدس شد و به لقب بدایعنگار مفتخر گشت .مدتی معاون اداره فرهنگ و اوقاف و فوائد عامه
خراسان و در سال  1300رئیس آن اداره شد .در سال 1334قمری معاون مدرسه رضوي بود .در سال  1342قمری ،مدتی مدير كتابخانه
آستان قدس شد و در سن  55سالگی و در  22ذیقعده  24( 1343خرداد  )1304درگذشت و در دارالضیافه آستان قدس به خاک سپرده شد؛
سیاره مهینفر« ،بدایعنگار »،دانشنامه جهان اسالم ،ج( 2تهران :بنیاد دایرهالمعارف بزرگ اسالمی 467 ،)1375 ،ـ .)466
 .37مهر  /1301اکتبر 1922
 .38روزنامه الکمال ،شماره  ،8سال دوم ( 28صفر  27 /1341میزان  ،)1301ص  37ـ 36؛ همان ،شماره  ،3-2سال سوم (9
ذی قعده  /1341اول اسد  ،)1302ص  38ـ .22
بـسامـیعـز (سامیبک) اسـامـی علی قال الجبال و کل سام قــول لــوفـد اهــال و سـهــال وفدت علی االمام ابن االمام
وفت عـلی حی طور ابــن موسـی سلیل محمد فی خیر االنام زهـت طتربتا خـراسـان و ابــدت عز اما فی نبی الترک الکرام
االیــامـی مـسـلـمـیالدنیا افیقوا والت و ربکم حین المنام
تـــعــس دهــرنـا حـنقا علـیـا فزدنا فی البشاشته و ابتسام
افــیـقـوا یـا بـنـی االسـالم طراً فان الخطب جل عن المالم افـیـقـوا طـال و قـدتـکم افـیقوا فما هذا التغابی و اتعامی
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سرکنس��ول افغانس��تان با تعدادی از بازرگانان ایرانی و کس��انی که فعالیت میهندوس��تی نش��ان
میدادند ،مالقات کرد 39.رابطه با مدیران نش��ريات یکی از اولین برنامههای س��امیبیک بود .وي
پس از مالقات با محمداس��ماعیل منی��ر مازندارنی 40مدیر روزنامه مهر منی��ر ،از دفتر روزنامۀ وي
ني��ز بازديد كرد ک��ه این اقدام باعث تحکیم رابط��ه او با دفتر روزنامه و در نتیج��ه ،انعکاس اخبار
عملکرد شهبندری در روزنامه مهر منیر شد .رابطه وي با مطبوعات ديگر مشهد چون «فکر آزاد»،
«الکمال» و «سهیل» نیز خوب بود و آنها اخبار مربوط به شهبندری را به خوبی انعکاس داده و از
آن حمایت ميکردهاند.
یکی دیگر از برنامههای سامیبیک دیدار از مدارس بود .او قبل از افتتاح شهبندری عصر دوشنبه
 22ش��عبان  134141از مدرس��ه دولتی احمدیه 42بازديد کرد .بعد از آنکه شاگردان آن مدرسه خطابۀ
تشکرآمیزی تقدیم وی کردند ،ساميبيك نيز نطق مفصلی برای تشویق شاگردان جهت طلب علم
و خدم��ت به وطن و اس�لام بیان کرد و گفت «ش��ما جوانان ایرانی باید تم��ام نیروی خود را در راه
کش��ورتان صرف کنید و ممکن است به وس��یله خودکامگان شکنجه و حتی کشته شوید ،ولی نباید
ناامید ش��وید و دست از هدفتان بردارید 43».سپس شاگردان بطور عمومی سرود ملی ایران را ترنم
کردند 44و فریاد زدنده «زنده باد ترکیه ،زنده باد سرکنس��ول ترکیه ،زنده باد اتحاد اس�لام و زنده باد
45
مصطفی کمال پاشا.
کنسولگری انگلیس در مشهد در اوایل اردیبهشت ( 1302رمضان  )1341گزارش داد سرکنسول
ترکیه بهطور مرتب از مدارس بازدید میکند و س��خنان او در این مدارس ش��بیه حرفهایی اس��ت
 .39فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .470
 .40محمداسماعیل منیر مازندرانی قسمت عمده زندگیاش را در ترکستان سپری کرد و سالهای کهولت را در مشهد گذراند.
وی با نوشتن مقاالت تاریخی و ترجمه آثار خارجی و چاپ آنها در جراید آن زمان خراسان به چهرهای مطبوعاتی و فرهنگی تبدیل
شد و در سال 1313ش درگذشت .ستار شهوازی ،ص .112
 19 .41فروردین  9 /1302آوریل 1923
 .42این مدرسه در سال 1295ش تاسیس و در سال 1300ش به اداره بلدیه واگذار شد .محمدتقی مدرس رضوی و
دیگران ،مشهد در آغاز قرن چهاردهم خورشیدی مشهور به مکتب شاهپوری ،به تصحیح مهدی سیدی (مشهد :آهنگ قلم،
 ،)1386ص .157
 .43فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .473
 .44روزنامه فکر آزاد ،س  ،1ش ( 65پنج شنبه 25 ،شعبان  22 /1341حمل  ،)1302ص.2
 .45فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .473

 / 148تاریخ ایران

که در مدرس��ۀ احمدیه گفته اس��ت 46.سامیبیک در آن هنگام به مدرس��ه سادات رضوی 47رفت و
از ش��اگردان امتحان گرفت و نس��بت به کارکنان آن مدرس��ه اظهار لطف کرد 48.در  18اردیبهشت
 130249نیز برای تش��ویق معلمان و شاگردان مدرسه دولتی احمدی از آن بازدید کرد 50و در مراسم
جشن عمومی مدارس مشهد در مدرسۀ احمدی در روز  31تیر  130251که تقریب ًا چهارصد تا پانصد
نفر مدعو از طبقات مختلف و نيز والی خراس��ان ،سردار عبدالعزیزخان ژنرال ـ کنسول افغانستان ،و
معاون کنسولگری انگلیس حضور داشتند ،شركت كرد .در این جشن بعد از سخنرانی رئیس معارف،
سامیبیک نطق مهیجی به ترکی دربارۀ تشویق به تحصیل و اینکه در زمان حال ترقی بشر منوط و
مربوط به اسلحه علم و ادب است ارائه داد و حوادث بینالنهرین و کوچ دادن حجج االسالم و مراجع
52
تقلید با وضعیتی بد به ایران و حجاز را یادآور شد که توسط زوارزاده به فارسی ترجمه شد.
یک��ی دیگ��ر از اقدامات س��امیبیک تالش برای برپای��ی نماز جمعه بود .وی به همراه س��ردار
عبدالعزیز خان ژنرال ـ کنسول افغانستان در مشهد از حجه االسالم قمی تقاضا کرد یا به اقامه نماز
جمعه ،از اهم فرایض اس�لامی بپردازد تا به وی اقتدا کنند یا اجازه دهد که تمام رعایای افغانس��تان
و عثمان��ی خود در روز جمعه این فریضه را در مس��جد جامع ادا کنند .روزنامه مهر منیر از ش��نیدن
این خبر اظهار خوشحالی کرد که با توصيه و جديت این دو نماینده اسالمی یک فریضه که اساس
عظمت اس�لام را تش��کیل میدهد و از بیهمتی مردم از میان رفته مجدداً در این ارض اقدس اجرا
خواهد شد 53.برگزاری نماز جمعه زمینهای را برای تبلیغ اتحاد و همبستگی اسالمی فراهم میآورد.
ش��یخ عنایتاهلل تهرانی در اواسط اردیبهشت  1302در حرم مطهر امام رضا (ع) دربارۀ اتحاد اسالم
 .46فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .477
 .47مکتبخانه اطفال ایتام سادات وابسته به آستان قدس بود که از سال 1327قمری توسط میرزا شفیعخان صدرالممالک،
متولی آستان قدس به شکل مدرسه چهار کالسه به باغ آصف الدوله منتقل و به صدریه و سپس رضویه تغییر نام داد و در سال
 1341با نام مدرسه سادات رضویه در عمارت جنب باغ آصف الدوله مستقر بود .فاطمه جهانپور ،تاریخچه مکتب خانهها و مدارس
قدیم آستان قدس رضوی با تکیه بر اسناد (صفویه تا قاجاریه) (مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی،
 ،)1387ص .53
 .48روزنامه فکر آزاد ،سال  ،1ش ( 68پنج شنبه 9 ،رمضان  7 /1341ثور  ،)1302ص .2
 22 .49رمضان  9 /1341مه 1923
 .50روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( ،1پنج شنبه 9 ،رمضان  7/1341ثور  ،)1302ص .4
 8 .51ذیحجه  23 /1341ژوئیه 1923
 .52فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص  503و 505؛ روزنامه مهر منیر ،سال  ،3ش ،12
ص .6
 . .53روزنامه مهر منیر ،سال  ،3ش ( 3پنجشنبه 16 ،رمضان  14 /1341ثور ،)1302ص .3
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موعظه و اعالم کرد سرکنسولهای ترکیه و افغانستان هر جمعه در حرم حضور یافته و پس از نماز
54
جمعه درباره اتحاد اسالمی سخنرانی خواهند کرد.
ش��رکت سامیبیک در نماز عید فطر مشهد یکی دیگر از اقدامات وی بود که با همراهی سردار
عبدالعزی��ز خ��ان صورت گرفت .مهر منیر این دو را «کمال تدبیر و دانا به نکات و رموز کارگزاری و
توانا در جمع بین مسلمانان» معرفی کرده است که از نتایج حسنه و اقدامات آنها رفتهرفته خبثهای
بیجا بین مس��لمانان و س��ایر برادران اس�لامی اعم از اهالی افغانستان ،هندوس��تان و ترکستان به
یگانگی و یکجهتی مبدل ش��د .مهر منیر در ادامه آورد آنها در اس��تحکام اتحاد اساس��ی مسلمانان
موفق ش��دند که ثمره آن در روز عید س��عید فطر آشکار شد که با معاونها ،کلیه اعضای شهبندری
و ژنرال ـ کنس��ولگری و جمع کثیری از مس��لمانان افغانی ،هندوستانی و دیگر برادران ایمانی پیرو
مذهب س��نت و جماعت ،در ادای فریضه عید س��عید به حجه االسالم حاجی شیخ مرتضی آشتیانی
اقتدا و با برادران شیعی خود متفق ًا نماز عید را در مسجد جامع گوهرشاد برپا کردند .بعد از ادای نماز
حجه االسالم آشتیانی به منبر رفت و پس از قرائت خطبه عید سخنانی درباره سلوک و طریق اتحاد
و پیروی از روش مس��لمانان صدر اس�لام بیان کرد .مهرمنیر این مسأله را از فواید ورود نمایندگان
دو دول��ت همدین و همکیش در ارض اقدس دانس��ت و اظهار امی��دواری کرد به مرور از وجود این
55
فرستادگان دانشمند و نمایندگان غیرتمند منافع و فواید بیشتری نصیب مسلمانان شود.
تکریم و بزرگداشت علما نمونهای دیگر از فعالیتهای سامیبیک در حفظ شعایر اسالمی بود .با
مرگ حاجی سیدعباس شاهرودی از علمای طراز اول مشهد در عصر جمعه  7شوال  134156مجلس
ختم باش��کوهی برای عزاداری از سوی س��امیبیک در مسجد ترکها برگزار شد و عموم روحانیون
و روسای ادارات به خصوصآیتاهلل نوراهلل مجتهد اصفهانی در آن حاضر شدند 57.بدایع نگار نیز در
مجل��ۀ خود از اینکه نماینده دولت عثمانی در تش��کیل مجلس قبول زحمت کرده و با تالوت قرآن
58
مجید روان آن سید را شاد کردند ،تشکر کرد.
اقدامات س��امیبیک در مش��هد باعث شد تا نگاه مثبتی نس��بت به سرنوشت ترکیه بهوجود آید.
بدای��ع نگار ب��ه زیارتنامه و دعای مجالس روضه محرم  1342اش��اره و در مجله الکمال آورده که
 .54فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .478
 .55روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( 5پنج شنبه 7 ،شوال  3 /1341جوزا  ،)1302ص 2و .3
2 / .56خرداد  24 /1302مه 1923
 .57روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش( 6چهارشنبه 20 ،شوال  16 /1341جوزا  )1302ص .1
 .58روزنامه الکمال ،س  ،3ش  9( 2 -3ذی قعده  /1341اول اسد  ،)1302ص .41
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ب��ه دعای برای عثمانی مربوط بوده اس��ت« :درود بر ش��ما ای انصار (س��لطان محم��د) فاتح که با
تفنگهای فتیلهدار از داردانل عبور کردید و در ایاصوفی تکبیر گفتید .درود بر ش��ما ای انصار غازی
الغزاه اعلیحضرت مصطفی کمال پاش��ا که در زیر آتش توپ و خمپاره س��وختید و ساختید تا دوباره
59
تکبیر را در ازمیر بلند کنید».
شرکت در مراسم روضهخوانی یکی دیگر از اقدامات اعضای شهبندری ترکیه بود .طبق گزارش
انگلیسیها تحسینبیگ معاون سرکنسول ترکیه در چندین مجلس روضهخوانی شرکت و از شقاوت
و ستمگری انگلیسیها در طول جنگ نسبت به مسلمانان سخن گفت و آنان را دشمن حقیقی اسالم
نامید و در واکنش به اخراج علمای شیعه از عراق ،از ایرانیان خواست فقط به بستن دکانها قناعت
نکنند .سامیبیک نیز در روضهخوانی حاج شیخ حسن خالصی حضور داشت .طبق گزارش انگلیسیها
وی مبلغ  300تومان برای مراس��مهای گوناگون روضهخوانی پرداخت کرده بود .س��امیبیک رابطه
خوبی با امیر لش��کر شرق برقرار کرد و ضمن تمجید از مانور نیروهای نظامی در  20مرداد 130260
شمش��یری به عنوان هدیه ارتش ترکیه تقدیم وی کرد تا به بهترین افسر جوانی که در رژه شرکت
داش��ته ،بدهد و نامهای تعارف آمیز به وی نوش��ت که در روزنامه سهیل چاپ شد .امیر لشکر نیز در
61
جواب از سرکنسولگری ترکیه طی نامهای تشکر کرد.
همسویی با کنسولگری افغانستان و روسیه از ویژگیهای فعالیت سامیبیک بود .روسیه شوروی
در کش��مکش نیروه��ای ملی ترک با انگلیس به آنان کمک میکرد ،زیرا دش��مني مش��ترک یعنی
انگلس��تان در برابر هر دو قرار داش��ت 62.این همکاری روس��یه با ترکها در مشهد نیز ادامه یافت.
حکیموف سرکنس��ول روس��یه در جشن افتتاح ش��هبندری ترکیه حضور داشت .س��امیبیک نیز در
مراس��م بزرگداشت ترور واتسالو واتسالویچ واروفس��کی نمایندۀ روسیه در کنفرانس لوزان همراه
سرکنسول افغانستان و حدود  300نفر روس ،قفقازی و ترک و ایرانی شرکت کرد .رابطۀ سامیبیک
بهویژه با حکیموف سرکنس��ولگری روس��یه خوب بود و همراه وی در زمان ورود س��ردار اسعد والی
جدید خراس��ان ،به پیشوازش رفت 63.و سپس در مراسم سالگرد انقالب روسیه در  7نوامبر 192364
 .59روزنامه الکمال ،س  ،3ش ( 4اول صفر  21/1342اسد  ،)1302ص .36
 28 .60ذیحجه  12 /1341اوت 1923
 .61فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص  510و .511
 .62گزیده اسناد سیاسی ایران و عثمانی ،ص .70
 .63فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص  486ـ .480
 15 .64آبان  27 /1302ربیع االول 1342
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ش��رکت کرد .در زمان ورود آپرسف سرکنس��ول روسیه و جانشین حکیموف نیز چون سامیبیک در
ش��هر حضور نداش��ت معاون وی جزو گروه اس��تقبالکنندگان بود که در روستای بحرآباد آپرسف را
مالقات کردند .در مقابل رابطه شهبندری ترکیه با کنسولگری انگلیس بد بود و از هر فرصتی برای
تبلیغ علیه آنها استفاده میکرد .در مراسم پیشواز سردار اسعد والی خراسان ،سامیبیک از اینکه ابتدا
نمایندۀ کنس��ول انگلیس به حضور والی پذیرفته شده بود ،شکایت داشت .همچنین در اول تابستان
 1302که اخراج علمای ش��یعه از عراق توسط انگلیس��یها صورت گرفت ،سامیبیک از این مسئله
برای تبلیغ بر ضد انگلیس��یها اس��تفاده کرد .او در مراسم اعطای جوائز در مدرسه احمدیه به اشغال
بینالنهرین توس��ط انگلیس��یها و سیاست ضد اس�لامی آنها حمله کرد و در پایان یادآور شد اتحاد
کش��ورهای اسالمی تنها راه مبارزه با توطئههای دشمن اس��ت .یک هفته بعد روزنامه بهار تلگراف
دریافتی سرکنسول ترکیه از سفارت خود در تهران را به چاپ رساند که به امضای معاهده صلح میان
ترکیه و متنفقین اش��اره داش��ت .کنسولگری انگلیس در مش��هد گزارش داد سامیبیک به زوار زاده
گفته است كه دیگر نمیخواهد سخنرانی او در مراسم اعطای جوایز مدرسه احمدیه در روزنامهها به
چاپ برس��د .ولی وی باز هم فعالیت علیه انگلیس را ادامه داد و در تحصن عمومی و بس��تن بازار به
نش��انه همدردی با علما نقش ایفا کرد .به اعتقاد کنس��ولگری انگلیس کسانی که در تحصن مسجد
65
گوهرشاد شرکت میکردند از سوی سرکنسول ترکیه تغذیه میشدند.
پذیرایی از اتباع ترک یکی دیگر از اقدامات شهبندری بود .شهبندری به برخی از ترکها که در
راستای برنامههای پانترکی در آسیای مرکزی در حال جنگ علیه بلشویکها بودند ،کمک میکرد
و ش��اید بتوان این اقدام را یکی از علل تاس��یس ش��هبندری در مشهد دانست ،زیرا مشهد در شمال
شرق ایران نزدیک به آسیای مرکزی بود .روزنامه مهر منیر در  28شهریور  1302نوشت یک دسته
از ترکهای انوری که در ترکستان با انور پاشا بر ضد بلشویکها قیام کرده بودند بعد از شهادت او
66
از طریق افغانستان وارد مشهد شدند و شهبندری از آنان پذیرائی و نگهداری کرد.
س��امیبیک در دوران ماموریت خود مشکالتی نیز داش��ت که بهطور سطحی در رابطه ایران و
ترکیه پیش میآمد و توس��ط مطبوعات از وی پرس��یده میشد .مدیر روزنامه مهر منیر در  24محرم
 1342با عنوان استیضاح دوستانه به نقل از روزنامه ایران در شماره  ،1431اخباری از تعدی ماموران
دولت ترکیه در اس�لامبول در حق رعایا و تجار ایرانی و مجبور کردن آنها به ترک تابعیت و قبول
 .65فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص  506ـ .503
 .66روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( 18پنج شنبه 8 ،صفر  28/1342سنبله  ،)1302ص .2
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تابعیت عثمانی و مطلب روش��نبیک در روزنامه ترک یردی علیه ایرانیها نوش��ت .در ادامه از وی
خواس��ت در مقابل آن همه صمیمیت و دوستیهایی که در حق او محض مسلمان و ترک بودن در
تهران شده توضیح دهد که علت اینگونه حرکات مأمورین ترکیه با این همه ادعاهای وفاق و اتحاد
چیس��ت و اگر خالف اس��ت برای رفع س��وءتفاهم آن را تکذیب کند تا از اثرات سوء انتشار آن خبر
67
جلوگیری شود.
س��امیبیک برای توضیح و رفع س��وءتفاهم ،عموم مدیران جراید خراسان را به مجلس ضیافت
ش��امی در «ش��هبندر خانه دولت مجلس کبیر ترکیه» دعوت كرد و پس از صرف شام و مذاكره در
این خصوص به آنها اطمينان داد كه مساله مجبور کردن ایرانیها به قبول تابعیت عثمانی تنها یک
مغالطه اس��ت« :حکومت ترک فقط گفته چون کاپیتوالس��یون را باطل کردهایم باید تابع قانون ما
باشید ،زیرا ما سه میلیون ترک را فدا کردهایم تا این شرف را حاصل کردهایم ».در مورد روشنبیک
نیز گفته ش��د چون دارای هیچ مقام رسمی نیست نوشتههای او غرض شخصی محسوب میشود و
قابل اعتنا نیست و او نمیتواند مترجم افکار ترکها باشد و جراید ترک به نوشتههای او هیچ اهمیتی
نداده اس��ت 68.دو هفته بعد روزنامه مهر منیر نوش��ت روشنبیک تبعید و روزنامه او توقیف شده و در
69
تهران نیز سفیر کبیر عثمانی رسم ًا از وزارت خارجه معذرت خواسته است.
تفاوت مذهبی یکی دیگر از مش��کالت ش��هبندری ترکیه در مش��هد بود .اگرچه تالش میشد
اختالف مذهبی نادیده گرفته شود ،ولی سامیبیک یک بار بهخاطر بیان کلمات زشت در مورد عمر
خلیفه دوم توس��ط عبدالحسین مش��یر روضه خوان ،در روضه خوانی منزل حاج شیخ حسن خالصی
70
مجلس را با ناراحتی ترک کرد.
قدرت گرفتن مهاجران قفقازی مقیم مش��هد ،یکی دیگر از نتایج اس��تقرار شهبندری ترکیه بود.
اس��دآقا زوارزاده قفقازی نیز دس��ت راست سرکنس��ول ترکیه و مترجم او بود .یکی از هواران اصلی
ش��هبندر ترکیه نیز غالم مهدیاف دواس��از بود که خود را دست راس��ت سامیبیک معرفی میکرد
و در تم��ام دیدارها کنار او میایس��تاد و نقش مترج��م وي را ایفا میکرد 71.حتی در اواخر آذر 1302
که مش��هد را ترک کرد ،کنسولگری انگلیس گزارش داد او حامل نامههایی از طرف سرکنسولگری
 .67روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( 16پنج شنبه 24 ،محرم  4/1342سنبله  ،)1302ص .2
 .68همان ،س  ،3ش ( 17چهار شنبه 30،محرم 10/1342سنبله  ،)1302ص .2
 .69همان ،س  ،3ش ( 19پنج شنبه 15 ،صفر  4/1342میزان  ،)1302ص .2
 .70فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص  510و .511
 .71همان ،ص  470و 479
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ترکیه برای افغانستان است.
یکی دیگر از تأثیرات اس��تقرار شهبندری ترکیه قوت گرفتن هوادارن ترکیه در مشهد بود .یکی
از این هواداران رئیسالتجار بود که تلگرافی برای کمال پاش��ا مخابره کرد و به ارتش تحت فرمان
او ب��ه خاطر پیروزیهای نظام��ی و برقراری صلح تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که مقدمهای
برای آزادی و آینده جهان اس�لام باشد .از س��وی دیگر شهبندری نیز پناهگاه مهمي برای هواداران
ترکیه بود .ش��مس المعالی 73سردبیر روزنامه چمن 74که نسبت به دخالت ارتش در انتخابات مجلس
اعتراض کرده بود ،در اواخر مهر  1302از ترس دس��تگیری توس��ط امیر لش��کر در شهبندری ترکیه
متحصن شد و پس از رفع خطر و بعد از یک هفته شهبندری را ترک کرد.
72

بازگشت سامیبیک از مشهد
طبق گزارش نظمیه مشهد در  3آذر  ،1302ترکها از روز ورود بهخاطر وحدت مذهبی با اهالی در
کمال مهربانی رفتار کردند و در محافل و مجالس مختلف حاضر شدند .آنها با علما مراوداتی داشتند
و مایل بودند اهالی را به طرف خود جلب کنند و تا اندازهای هم بعضی را به سوی خود جلب کردند.
ایش��ان مخصوص ًا با عدهای از ترکهای آذربایجانی که تعدادش��ان در مشهد تقریب ًا دو هزار نفر بود،
روابطی نزدیک داش��تند .این گزارش وجود ترکها را بدون ضرر تش��خیص داده است 75.سامیبیک
نخس��تین شهبندر مجلس بزرگ ملی ترک در مشهد بود که دوره مأموریتش یازده ماه طول کشید.
دوره مأموریت وی منجر به نتایج قابل توجهی در اتحاد افغانس��تان و ایران با ترکیه شد .تبلیغ علیه
انگلیس دش��من مش��ترک ایران ،ترکیه و افغانس��تان از برنامههای اصلی سامیبیک بود که پس از
انعقاد قرارداد ترکیه با انگلیس کمی کاهش یافت و ضرورت اولیه مأموریت وی کمتر شد.
اولین دوره فعالیت ش��هبندری ترکیه خاطرۀ خوبی در ذهن مس��لمانان مشهد برجای گذاشت.
موفقیت س��امیبیک را باید براساس مجالس تودیع وی در هنگام مراجعت مورد ارزیابی قرار داد که
 .72فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس ،ص .526
 .73شمس المعالی دادستان و از اعضاء اولیه حزب دموکرات خراسان بود .شهوازی ،ص .66 -67
 .74چمن روزنامهای سیاسی ،اجتماعی و خبری بود که دو و یا سه بار در هفته منتشر میشد .صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن
شمس المعالی دادستان و سردبیر آن شیخ احمد تهرانی (بهار) بود که از سال  1293تا  1320ش در سه دوره منتشر شد .از سال 1296
تا  1296ش علیاصغر رحیمزاده صفوی سردبیر آن بود .این روزنامه پس از مدتی طوالنی تعطیلی بار دیگر از سال  1310منتشر شد.
چمن در مجموع  19سال منتشر شد .همان ،ص .65 -66
 .75سازمان اسناد ملی ،سند شماره .293006271/1
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توس��ط مدیران جراید ،هیأت سادات رضوی و عموم مردم برگزار شد و عالقهمندی مردم مشهد به
حضور سیاسی ترکیه را نشان داد.
مدیر روزنامه مهر منیر كه بهنام مدیران جراید خراس��ان و به احترام س��امیبیک شهبندر ترکیه،
ژنرال ـ کنس��ول افعانس��تان ،اعیان و محترمین خراس��ان و معلمین مدارس را در روز پنجشنبه اول
رج��ب در ادارۀ روزنام��ه چمن گرد آورده ب��ود ،نطقهایی از جانب مدیران جراید و ش��هبندر درباره
احساسات دوستانه و صمیمانه اسالمی ارائه کرد 76.هیأت سادات رضوی نيز به ریاست میرزا عزیزاهلل
مش��رف 77بهمنظور تودیع ش��هبندر دولت اس�لامی ترکیه مجلس مجلل��ی در روز جمعه دوم رجب
 18 /1342بهمن  8 /1302فوریه  1924در مدرس��ه مبارکه س��ادات رضوی با حضور عده کثیری از
78
بزرگان ،اشراف مشهد برگزار کرد.
مجلس تودیع بزرگی نیز روز ش��نبه س��وم رجب  1342در خارج شهر مشهد در سرای تاجرباشی
برگزار ش��د .اغلب اعیان و اشراف ،معلمین مدارس و مدیران جراید هر کدام به طرزی خاص نسبت
به وي اظهار صمیمیت کردند .از آن میان ابراهیم بزرگزاده س��خنان مبس��وطی ایراد کرد و نسبت
ب��ه رفتن ناگهانی او از مش��هد ،اب��راز ناراحتی کرد و افکار او را س��تود .روزنامه مهر منیر نیز ضمن
ارائه گزارش��ي مفصل از مراس��م تودیع نوشت سامیبیک ش��هبندر دراین مدت قلیل اقامت خود در
ارض اقدس اثرات و یادگارهای جمیلی بر قلوب عموم اهالی خراس��ان به ویژه اهالی مشهد مقدس
گذاش��ت .سامیبیک تقدیر و تش��کر خود از مردم مشهد را در مجالس تودیع همچون موقع ورود از
طریق چاپ اطالعیه چنین ابراز کرد:

چ��ون از طرف دولت متبوع خودم امر فوری بر تعجیل حرکت رس��یده لهذا نتوانس��تم مراس��م تودیع

حضوری خود را کامال نسبت به ذوات معظمی که در ایام توقفم در مشهد مقدس بنده را رهین الطاف
برادرانه خود س��اخته بود به عمل بیاورم اینک بهوس��یله این مختصر مراتب تش��کرات خودم را از بروز

احساس��اتی که نس��بت به بنده فرمودند تقدیم نموده از عموم برادران دینی خود خداحافظی مینمایم.

باش شهبندر دولت جمهوری ترک محمد سامی.

79

در ماه رجب  1342سامیبیک به همراه خانواده و تحسینبیک معاون خود از ظهر مشهد خارج
 .76نطق این مجلس در فوقالعادهای مخصوص در روزنامه منتشر شد .روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش  4( 35رجب  ،)1342ص .2
 .77میرزا عزیزاهلل کفائی رضوی فرزند دوم محمدتقی مشرف متولد حدود 1249ش و متوفی  15بهمن  1327ش در مشهد بود.
غالمرضا جاللی ،مشاهیر مدفون در حرم رضوی ،ج( 3مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی ،)1387 ،ص.110
 .78روزنامه مهر منیر ،س  ،3ش ( ،35چهار شنبه 7 ،رجب  24/1342دلو  ،)1302ص .2
 .79همان ،ص .4
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ش��د و کاتب ش��هبندری فریدونبیک را باقی گذاش��ت که منتظر اوامر دولت خود باش��د و در عمل
ش��هبندری مش��هد منحل شد 80.یکی از علل عدم تداوم فعالیت ش��هبندری ترکیه در مشهد را باید
تعداد بس��یار کم اتباع ترکیه در مشهد دانس��ت .حتی یک دهه بعد که اسماعیل حقیبیک 81تالش
کرد مجدداً کنس��ولگری ترکیه را در مش��هد دایر کند 82از نظر وزارت خارجه ایران قابل توجیه نبود،
زیرا ترکیه اتباع قابل توجهی در مش��هد نداش��تند و تنها به خاطر مس��ائل سیاسی به این کار دست
میزدند و در س��ال 1313ش که آمار دقیقی از اتباع خارجی مقیم مش��هد تهیه شد تنها  33نفر تابع
83
ترکیه در مشهد زندگی میکرد.

نتیجهگیری
همچنانكه در اين مقاله اش��اره شد ،ساميبيگ ،شهبندر تركيه در مشهد از يكسو با سياست مدبرانه
و خردمندانه خود موفق ش��د طي  11ماه حضورش در مش��هد ،با اغلب روشنفكران ،علما ،بزرگان و
كارگزاران مش��هد و كارگزاران خارجي حاضر در مشهد رابطهاي حسنه برقرار كند .همچنين ،از اين
طريق موفق ش��د به تشويق و حمايت مخالفان انگلستان در مشهد بپردازد ،تا حدي كه شايد بتوان
گفت يكي از سياس��تهاي اصلي تأس��يس شهبندري تركيه در مش��هد رقابت سياسي با دول بزرگ
بهويژه انگلس��تان بود .دولتي كه دش��من مشترك ايران ،تركيه و افغانس��تان بهشمار ميآمد و تركها
بهخوبي به اين مس��أله واقف بودند .به همين دليل با احياي موضوع اتحاد اس�لام كه پيشينه آن به
اواس��ط دوره قاجار بازميگشت ،در پي مقابله با سياس��تهاي انگليس برآمدند .از سوي ديگر تأسيس
ش��هبندري تركيه در مشهد و اقدامات بينظير س��اميبيگ از جمله ارتباط نزديك و گسترده وي با
روش��نفكران و روزنامهنگاران و علماي مشهد ،چهره مثبتي از دولت جديد تركيه نزد ايرانيان ترسيم
كرد و تا حد زيادي زمينههاي روابط دو دولت در دوره رضا شاه را فراهم نمود.
 .80محمدتقی مدرس رضوی ،سالشمار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم÷ ،به کوشش ایرج افشار (مشهد :آستان
قدس رضوی ،)1367 ،ص.238
 .81پرفسور ابراهیم حقیبیک از نویسندگان و سیاح فعال ترک در  15ربیع الثانی  1332وارد مشهد شد .سیاحت وی از اسکودار
به آناطولی ،قفقاز ،آذربایجان ،تهران ،مشهد بود .وی هنگامی که قصد عزیمت به کرمان داشت اداره روزنامه نوبهار مقدمش را
گرامیداشت .روزنامه نوبهار ،س  ،1ش  2( ،20ربیع الثانی  ،)1332ص.4
 .82اسنادی از روابطایران و ترکیه ( ،)1304 -1320به کوشش خدیجه صالح میرزائی (تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی
جمهوری اسالمی ایران )1382 ،ص.33
 .83محمدتقی مدرس رضوی و دیگران ،ص .82
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اس��نادی از روابط ایران و ترکیه ( .)1304 -1320به کوش��ش خدیجه صالح میرزائی .تهران :س��ازمان اس��ناد و
کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1382 ،
الهي ،حس��ين« .اسنادي مربوط به اوضاع خراسان »،مجله دانش��كده ادبيات و علوم انساني مشهد .س  .27ش
 .1بهار .1373
اليس ،سي.اچ .دخالت نظامي بريتانيا در شمال خراسان .تهران :موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.1372 ،
بهبودی ،هدایتاهلل .روز شمار تاریخ معاصر ایران .ج .3تهران :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی.1389 ،
جاللی ،غالمرضا .مشاهیر مدفون در حرم رضوی .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.1387 ،
جهانپ��ور ،فاطم��ه .تاریخچه مکتب خانهها و مدارس قدیم آس��تان قدس رضوی با تکیه بر اس��ناد (صفویه تا
قاجاریه) .مشهد :سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.1387 ،
روزنامه فکر آزاد ،شمارههای  66 ،65 ،64 ،62 ،61 ،44و  68سال اول 1301 /1341 ،و .1302
روزنامه مهر منیر ،شمارههای  18 ،17 ،16 ،12 ،6 ،5 ،3 ،1و  19سال سوم1302 /1342 ،
روزنامه ایران .ش .1353
روزنامه بهار .س  .2شماره .1298/1338 ،58
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .سند شماره .293006271/1
ش��هوازی ،س��تار .نامها و نامهها روایتی از روزنامهها و روزنامهنگاران خراس��ان در دوران قاجاریه .مشهد :ابرار،
.1382
فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی :گزارش کنسولگریهای انگلیس .ترجمه غالمحسین میرزا صالح .تهران :نگاه
معاصر.1387 ،
قطبي ،بهروز .اسناد جنگ اول جهاني در ايران .تهران :قرن.1370 ،
گزیده اس��ناد سیاس��ی ایران و عثمانی :دوره قاجاریه .ج .1تهران :دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور
خارجه.1369 ،
مجله الکمال ،شماره  ،8سال دوم ،شماره  3-2و  ،4سال سوم 1341 ،و .1342
مدرس رضوی ،محمدتقی .سالش��مار وقایع مشهد در قرنهای پنجم تا سیزدهم .به کوششایرج افشار .مشهد:
آستان قدس رضوی.1367 ،
مدرس رضوی ،محمدتقی و دیگران .مش��هد در آغاز قرن چهاردهم خورش��یدی مشهور به مکتب شاهپوری .به
تصحیح مهدی سیدی .مشهد :آهنگ قلم.1386 ،
مهینفر ،س��یاره «بدایعنگار »،دانشنامه جهان اسالم ،ج .2تهران :بنیاد دایرهالمعارف بزرگ اسالمی .1375 ،ص
.466-467
نجفزاده ،علی .اقوام ،طوایف و مهاجرین ساکن مشهد .مشهد :شهرداری مشهد.1389 ،
وين ،آنتوني .ايران در بازي بزرگ .ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي .تهران :پیکان.1383 ،
یکتایی ،مجید .تاریخ گمرک ایران .تهران :دانش.1354 ،

