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���اين نامه به تاريخ �هاردهم شهر ذي ا�جه ا�رام � )��  ""!� دسام� 
ً
توسط ناظم ا5لك در 2دن /رير يافته و به  )سال (يش �&� تقريبا

 :در Gشت آخرين صفحه آن ناAا@ين شاه به خط خود نوشته است. عنوان نامه هاي رس; به تهران ارسال شده است

  ., ا;ان :89یده "6ی �ود. ود 3عا1ی ا�ن پا.- را , +*ور م)'م خان باز "ما! و �وا�ده � … ا�شاءا
  :اما نامه از اين قرار استو 

�وم >ی -> Wواب . �واVید Uدون Tول و PQR3ل MNوKLم I J باید FGد Eناب رABق ?دا
 :\نده از ا�ن ]Zار اYت

از دول Zfنcdتان صد l mnoعkم و jحاYب و . از خgق Zfنcdتان صد FGور `ول ب_^رید
ا�ن صد l mnoعkم و  .��ندس و صا�ب ~{|ب و ا}وzوyuxت و ادrtuvwxرrsر pqواVید

� و �ل ��وق اداره  صا�ب ~{|ب را , ��ت ده mno وز; ا;ا�ی مأ�ور "ما�ید J وزار�خا�
از �مالک Zfنcdتان �yuت �8پا�ی �رگ �  .دو�- را �وا�ق عgوم ا�ن �ھد ��م دVند

ر�د و ا;ان د£وت "ما�ید و � آ¡ھا اx یازات UدVید J صد FGور �ومان دیFd � ا;ان \یاو
ر�د ̈�م J , زبان §ر¦ی ا¥م ¤م �دا l ث � راV°ما¯ی ا�ن ا}وzوcux®ھا و . ¬»ول �و�د � اªدا

lعادن و . , Â یک از �مالک ا;ان بان¾ھای �جارÀی و بان¾ھای م)¿ی و بان¾ھای زرا½ت ¼سازید. � راºھای آV¸ی ا;ان را از ·ند�ن جا ¶روع ´³ید � �و²ط ا�ن �8پا�ی
زید آÅھا و ÃÄEل  . �ی ا;ان را �وا�ق Îمان اÍول ÊËÌ , Jع دول ÇÈlول اYت � کار \یا�دا

رßوم و ¶راÞط Ý و �PQÜل ما�یات ما J اآلن از ÌمÚه عgوم AËØق د×یا Öده . �ی �جارÀی ما را �وا�ق ÕواÔدی ÑÒÓl Jی �جارت ا�ن �ھد اYت ��م UدVید دÐواÏخا�
àwáâ ر و^ãä3 ومgت �وا�ق ا�ن عYید اVدU زهå .کZçè وف "ما�یدÕی �وêه ما را � کÚی داخ�. 
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�� �د�ید��UVئSه Qول اHان N O از اMباب 	HIJ زGدFی مCD و اآلن Aعا?� آن عالوه 7 . از 7ای خا34جات ما � /و.ط ا�ن اد,�+*('ر)'ر& یک اداره #"!وص 

 .deاcی bجارت ماa ا`_ضاح دو\C ]ده اZت WXم �د�ید
kی دو j زن بghرGدfار  &ی آ�جا #��وس �ما�ند � �وری O ث�D آ�ھا � زH کار ��gرGد و با�ی  ب�tه � ده سال � �درyz� .j شاdJد � ��ن{Uتان }wxyzید v ا?tuه rsل ساoق l mدا

 .ما¨ون §¦و¥ع oود ا?�ھا ��wند£¢¡ ما�ی O ��ن{Uتان از �yz � .کار&ی �dد�ی ا?�ھا ��wند. ا�ول کار ا?�ھا ��wند. دی{d آدم �وGد
Æناب Åما Ä � Oق µنده ÂÃوز  شÁی À*¿ت O اdJ ¾½ی ¼dأت بºند و ا�ن ¹طا\� را � #ج·س وزرای ما � زبان µیاورد �´ه §²³قاً ح®م 7 �فا¬ت »و?نده ªوا�ند �dد و \ی©ن

 däا؟. آ?ند ÐâAی kی یاالت و کار&ی ��ن{Uتان ßàوماً � ÝÞX ما اÜاق و ØÙÚب و cیÖ . اÔÕمSه ÒÓن ÐÑی دارید باید � ا?Ïجا }ÍÎی /وËÌحات را � دCÉ »وش �د�ید Çی
اþم êüýع آن ¹طا\� عúûی را ù Oقالی ساH مøل � ÷öت óôõbل آن  ñòMش ا�ن اZت O ما � اHان ïوش و ذíن و ��اZت éêëìی ªود را با عèوم د�یا � کçی åwæVه �dده

ن �Øب Gدا
ت اما  . م � اHان �دون 	 ز��ت و � ïوش و ذíن éêëìی ªود � آن وا�د �ک �� مªوا�  ��ند ما kی ��à& �رف kی ی �نداÉق ما یک و���b زy� ا�ن
ی ساده oود و m ¾س ÐâAی آ�ھا را � ح®م ïوش و ذíن éêëìی kی. حاال � کçی ��Aوب اZتÉک �ماید کار&ی د�یا یک و� C\و. /وا�¿ت � ��وï گ، ��ند�ی �ھد��

ن ßàق و ا,wیازی Gدا
ت O ��اZت éêëìی !¦واGد ÐâAی آ�ھا را } �مد و \ی©ن � ا�ن �ھد � �ی ÒÓن "باح و وزارت �þdم خان زGد �ندا زه � وا.$ه �Éیات عèوم Óسا�دا
ن اMباب و Aعا�ی ØÙÚب 7وز �dده ï Oوش éêëìی �دون عûم ¾½ی IJm �� � ا�اک آ�ھا �&وا%د oود /واGد } �مد O #حاالت ت*(yاف و  عûم چ'وk vی و ذíن cیïوش . �ندا

/واGد �8ول 7ند O � ��ا�6ه دو yz� j وزرای ªود را � یک سال دوfار �dور Qول �5ض  &ی کا3ل /.ور kی ïوش و ذíن 2V¦وÇی. اGد 1!وH ع0س را /.ور -م©ن ساÖ,ه
 . �dدGد

ما � اHان از êüýع آن عèوم �زه C� Oون � . یک Bùل سA م باید اقًال �ی سال V?<ول �ند�ن عèوم #=ت*ف با]د ا?�ھا ¹طا\;ی ��wند ö÷ � Oت :�9یدن د�¨ق آ�ھا
از  وزرای ساH دول gKز. àمçی ما 	 gGHIر À*¿ت اþم و\ی©ن ا�ن cی ای و � 	 7تاب آن عèوم را �س �&واGده EFر ��w م ÐâDی � 	 �درj کار&ی ��ن{Uتان دارد cی
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کCNف وزرا � K وJ ا�ن GHIت 9 دارای CDEع ع�وم باAند ن?<ه وا=ب ا�ن ا;ت 9 8وش و ذ4ن 23ص 0ود را با ع�وم د-یا +*"(ه . &%ر $#"ند اغ�� ا�ن ع�وم �ی P

 .نQRند
گHTس  Vا W�و جان و م WZ[\ت 9 ^درت و اG$ گا_ی `aس یک دHTگ Vا c

گاه fبارGdت از و  `aه � آن ا;ت و ا�ن د>hijklm ا�ن او�ت . زارت c
گاه را pحnم `aند ا�ن د"qی 0واrوst گvw مالyzند ا~قالب و اQ� و ���%ر� � . �

�دمات jklm و  c ��� 9 ی ��د�دklm د�د؟ یک �23ی را آورد�د وز���
رد �  ��ن �ور اغ�� . �س��j ��وده و از اوضاع cیا و ���ی اصًال اطال�ی �دا

گاه£ ¢ ¡ر دr  aی ®و�د 9 از ع�وم 2pو¬  »ی ªرگ ¨نان آد§ھا مأ¤ور rی `
گاه � K وJ ±و°ی ¯ه `aی با و²ف وزرای �ی. ا�د آن دr ش  مان ا;ت 9 ¹ض ��دم ر·ط ، ´³ور»¼a ی ا;ت؟½� c ھا سا¾ت � سا¾تÀÁم ا¤ور اÂÃ 9 ود® .

ÛوÁند ما ا�ن ع�وم را ÙÚوا�ده اØم و � حnم  ا�د Öدون Õجاr WÓی � عÉÒی را Ñ c 9درÌÍÎÏ Ðل ن��ده. �Qند ÉÊیوزرای kÈنhÇتان 8وش و ذ4ن 0ود را با وÄÅت ع�وم د-یا +*"(ه 
 .ÊماÁند ا�ن اèéراف ح?æماäH�  åه áâãÏق +ساßل tمده را رÞوع � اÝحاب عÒم 2pوص rی

c � کار 8وش و سñCNه �23ی 0ود را حnم ðط�ق kîار . �æQم  8وش و ذ4ن �23ی 0ود rی¢خالف ا�ن رìم kÈنhÇتان، ما c ا�ان áâãÏق CDEع +ساßل را \êÎëرًا رÞوع �
K الزم GHIت از وزرای ما  .�æQم � -باöد حnم آن را c آن واõد جاری rی � و ô +ساßل عÉÒی 9 از آن áDtق. عÒم و ÌÍÎÏل از ¢ای ما K ا;ت. دæóم  rی

ام  دا�م و ÙÚوا�ده ÉÊی. دا-ند CDEع ع�وم را ÙÚوا�ده rی. þون 8وش و ذýóی 9 دار�د کاüی ا;ت. اید c � زمان و û � cتاب ÌÍÎÏل ��دهùúرaند 9 ا�ن ع�وم و øالت را 
��م . ا�د ر�Wدا�م شأن و 	��ب 23ص آ�ھا � ک�ی 0و  �Qند 9 ا�� اzیاً	 c یک +hئ�ه ب�وÁند ÉÊی یال rی. دا�#�ن 
�و 	��ب ا;ت. c زبان ا�شان ��� ا;ت

�kان $#"ند یک ~�� GHIت 9 
�أت ب?ند ب�وید �ن ا�و�وrی �و�"یک rی rی� c 9 ی�نkÈ ��~ یان ا�ن صد\ c 9 0ورم  c وم را�دا�م، اما CDEع ا!ل cب خاå ما  ل ا�ن ع
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�وط دار�د��گ89س و 45ا23ه 01ر/ید بانک را +*ور ()"' &ی. #"!ه �ود  ناً بالتأVل Tواب �واFند داد R ا�ن �طP' عNوم KLMوص الزم دارد و ما دFند CD"  اAB از ?<=ای ا;
کام fghی جاری �واFند Aeد بcdه 45اش. داa`م ا_م و ^[ی \]وا�ده jق آن اnل د�o p ع وزراrst ھاvw x م`yس وزرا ^ماzجM � وعTا�ن ��ئ{ه را ر ABع  اما اrst وت ما ��زNی خ�

کا���عا�' آن را � آن وا�د �واFن ¤وا�د £دون ¢¡ �ل عNوم �زه  �گاه حاال ز�ده ��ود با rstع ��ول �ود ^[ی. �ود ار�*و R � از ا��م ��ول دaیا ��Mوب &ی.د �
کات ا�ن ع´م را کامًال &ی ²±°مد ا¯®=اض دو»ªی D©¨ی §، اما ¥ھاب  .داaند ا�ملک ¸=·وم و ا«ثال �¹ر ¸=·وم او با ع´م \]وا�ده ¶µه ;

ان � ÀÁت (¾ی دول 45ن½�ت
عNوم اÆوÅو&ی ÄوÂÃیک Aeور� 

ÎÏند و Íند�ن Ìار AÈ  4ÉÊ =>Ëج &ی
�ود را � ¢¡ �ل ا�ن عNوم تÑف 

^ما�ند � ا�cÔه Íند Ë<= اÆوÅوÒ8Óت  &ی
� اØان × اÂÖیاج . �و�د Õیدا &ی

مادا&ی R � اØان وçع . م اداره ¶µه � äåæ ما «ãل آب áâل و روàن اßتآÞن و عNوم ما»Ýه و عNو بانک و راه. � Ò8Üت ما ¶µه اÆوÅوÒ8Óت کاVل ÂÚÛ`م � ا�ن ÙËل
 óس § باید Aeد؟.داaند £دïðی اßت R � اØان × کار �زه îمíن \]واìد ëود ¢èéêق ما ا�ن اßت مادا&ی R وزرای ما ¶µه عNوم را \]وا�ده &ی

øو�ند ما از  �aیاً آن ا�خاص باüýور R &ی. داa`م باید آûھا را از Mجzس وزرا �1رون Aeد ù°úیده و ¶µه ا�ن عNوم را &یøو�ند ما ¶µه ا�ن کار� را  �ی ا÷öق R &ی اوًال آن ôõول
ا�ن ���ل داa`م باید دßت ا�ن ا�خاص را ëو/ید و ا�شان را مأ�ور Aeد R  ��ر ÂÚÛ`م و
ی ا	Aای ا�ن کار� را �وا�ق �Ùل از pای اØان وا�ب و 	Ø�B &ی ا�ن عNوم �ی

ر�د ��öو�ی R . ��ر اßت ا�ملک ساده �وح �Aا � ا�ن �دت از اوضاع اØان �ی ��ید R ا�ن 	�م دFید و آ�ی &ی �ر�ن را � تأ?ف ���A &ی. کار� را 4�Mا £دا

� صد Åوع ��öون  �-,و+ی). رh ند سzس{ه &ی �یصد باد 'با ا� جا (�واFید � $ن Tواب #"و��ید ا�ن اßت R ای ر!èق ا� جا اØان اßت ا� جا ملک اسالم اßت  &ی
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�وا�ند $#ت، ع ما �و�ت ما را �وا�ند 
ا�ن 789ضات 234ه حاال دی,+ وا(عاً . %ند

Dگاه ا�ن کارA @ . ?د< از >;ش ا�ت
ای  ذJ +Kد � د�ن اسالم � Fدر Eه

گاه ع ما  OPند یا � دQه باSQت دا#TخاV
Xل و  `ر_و^ی \رر ]ساZند یا از Yدا

no Aزی lم بjkند اiاد hما �  اfgبار bcdوaی
�ت Jد و vیtن rZ sم ساqت pی جا pیAه � ا�ن کارSwx رًاyz{ورًا و |}~V و Aا�+ای ا�ن کار s �vر د�ن و دوn� ی وaوbcd ص��ت مال و� .�وان |�ل آ�تاب رو�ن K+د @ 

�nر ���� �ما @ ساi دول را � ¬»ªی حاال F Dدر غ¨ه و ا]§¦م و <یاک . ق £¢¡ت K+ده s دو سال zV والت اiان �ی ��ل �قا�ل � �وا�د Jدبا صد K+ور `رما� و با آن �دا

_ور و آن و¾� مال و bcdوaی، ر½¼ت و «¹º+، ¸وK+ و پادشاه µ¶ s´ع ا) ماvیات اiان ±م �ی ��ل �قا�ل زیاد< �وا�د Jد(آید �ی ��ل �قا�ل � Jده  و ¯jبا®و � مل pی
 .�ود، Çنان وÅ«Æی Äیدا �وا�ند K+د @ از Ã ور حا�v ا7Âوزه �ود وÀÁت �ما¿ند

D گاه ا�ن کارA را � nÝزان ذÜن و ÚÛا�ت ØÙ×ی �ود . � سÕ´Öه Ôنده کارAی K+دÓی Òبارت از Ñمان Çند 7ÏÐات ا�ت @ ذJ +Kد. د±م �طÌÍ را Ë از ا�ن Êرح �Èی
 �اما D گاه ا�ن کارA را از روی عúوم �2øùه ÷Þõöق rjôم بالتأñل ðÃدïق �وا�rم K+د @ ا�+ای آíھا . �»ªی و Vحال � èéê �وا�د آYد çر و æیrå{wxم شäی áâãت @ àÑه �Þßوب و 

ان جان �طÌÍ ا�ن �»ªی ا�ن کارA �واه �õ{ول �واه 7Âدود و ا�+ای ا�ن کارA �واه �، �واه آس. ��ل و ��´�ی و _وا�ق د�ن اسالم و ��ýþن üجات دو�v ا�ت

 بjkید ÚÛ sن,wتان æیD Aت @ خارج از ا�ن کار� .�»ªی و �� باز��ه و اPباب ����Ú و ما� ��Ã´ع �Ú دو�ü �vوا�د ود ا


