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چكيده
: در اين مقاله به يكي از حوادث مخرّب و اسفناك طبيعي پرداخته خواهد شـدبيان مساله

كه طي دورة معاصر در يكي از مناطق شرقي ايران اتفاق افتاد يعني زلزله مهيبي كه تربـت
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كشور است.
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  ها.لرزه، پيامدها، واكنشحيدريه، زمينايران، تربت ها: هكليدواژ
  

  .مقدمه1
هـاي  :مردم ايران وقايع فراوان، متنوع و نـه چنـدان خوشـايندي را در زمينـه    طرح موضوع

مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي طي صد سال اخير از سر گذراندنـد. اگرچـه   
نظامي يعني در واقـع  - منبعث از عرصه سياسيبخش اعظمي از رويدادها طي دورة معاصر، 

هاي خارجي بود، شدة انساني مانند منازعات داخلي و جنگگرفته از حوادث شناختهنشأت
حال، قسمت مهمي از تلفات و خسارات در ارتباط با حوادث طبيعي همچـون سـيل،   با اين

باتي سياسي، منازعات ثزلزله، قحطي و امراض مسري قرار داشت، كه بر مصائب ناشي از بي
بـارِ زنـدگي مـردم ايـران را     هاي خارجي افزوده، شرايط نامساعد و فالكتداخلي، و جنگ

- تـرين و مـرگ  ترين، و البتّـه، مخـرّب  لرزه يكي از شايعنمود. در اين ميان، زمينتشديد مي

  آمد.بارترين رويداد طبيعي در ايران طي دورة موردنظر به حساب مي
هاي برجستة تاريخ معاصر ايران در اين زمينه، بروز زلزله در كي از نمونه: يمساله اصلي

ــت   ــهر ترب ــي ش ــران يعن ــرقي اي ــاطق ش ــي  يكــي از من ــراف آن ط ــاطق اط ــه و من حيدري
اس        ش مي1302خردادماه تـرين و  باشـد آن هـم در مقطـع زمـاني كـه ايـران يكـي از حسـ

ت، برجسـتگي و بازتـابِ     گذراند. پرهياهوترين ادوار سياسيِ تاريخِ خود را مي ميـزان اهميـ
اي بـود كـه   رخدادها در عرصه سياست و حكومتداري ايران طي دورة موردنظر، بـه انـدازه  

اذهان اكثريت جامعة ايران طي آن برهة زماني، و حتّي محقّقان و پژوهشـگران تـاريخي در   
بالياي طبيعي،  ويژهزمان كنوني را به سوي خود سوق داده، و ساير رويدادهاي اجتماعي به

رنـگ  تالطـمِ عرصـه سياسـي، كـم     لرزه تربت حيدريه، در گردوغبارِ ناشي ازمنجمله زمين
  شد.    ديده

  رو، درصدد است تا به دو پرسش ذيل پاسخ دهد: : با اين اوصاف، مقاله پيشسواالت
  ش با چه پيامدهاي توأم گرديد؟1302لرزه تربت حيدريه در سال. بروز زمين1
  هايي را در داخل و خارج از كشور به همراه آورد؟ كنش. چه وا2

هـا،  ها و اطالعات استخراج شده از روزنامـه پژوهش حاضر درصدد است بر مبناي داده
تحليلـي در پـيِ پاسـخبه ايـن     - مجلّات، اسـناد و مـدارك آرشـيوي، و بـا روش توصـيفي     

نـه موضـوع ايـن مقالـه،     برآيد. شايان ذكر است، تاكنون هيچ كار تحقيقاتي در زمي  سواالت
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، در نـوع خـود، بـديع و نـوين     رورسد، پـژوهش پـيش  رو، به نظر ميانجام نگرديده، ازين
  گردد.  تلقّي

  
  لرزه اثرات و تبعات زمين .2

  تلفات انساني 1.2
ش اتفاق افتاد و مركز آن در حدود 1302هاي شب پنجم خردادماه اين بالي طبيعي در نيمه

تربت حيدريه بود. مطابق اظهار يكي از نماينـدگان خراسـان در   ده كيلومتري جنوب غربي 
در نخستين سـاعات امـروز زلزلـه شـديدي در     «مجلس شوراي ملّي طي همان برهة زماني:
لرزه بزرگي را به ياد ندارنـد. تـاكنون كـه يـك     تربت به وقوع پيوست. شاهدان چنين زمين

رد ولـي بـه شـدت و سـختي مرتبـه      اساعت و نيم از روز گذشته متوالياً زلزلـه مـداومت د  
خـان  ) ، و بر اساس روايت والـي وقـت خراسـان(جعفرقلي   328: 1321(بهار،  »نيست  اول

اثر تربت رسيد كه به واسطه زلزله شهر خراب و پنج ده كه دو اخبار وحشت«سردار اسعد):
دفـن كردنـد و زخميهـا مشـغول     فرسخي شهر است به كلي منهدم شـد...فوري نعشـها را   

: 1372اميربهـادر،  »(اوري اثاثيه مردم و حفظ زراعـت هسـتند  هستند و مشغول جمع  معالجه
). در ارتباط با ميزان جانباختگان اين واقعه روايات متعددي وجـود دارد. بنـابر يكـي از    93

آنچـه  «لرزه به مشهد مخـابره گرديـد:  گزارشات كه كمتر از هشت ساعت بعد از وقوع زمين
اند و بقيـه  در شهر قريب سي و پنج نفر زير آوار رفته و اغلب تلف شدهتاكنون شنيده شده 

لرزه شده به قرار مسـموع از  مجروح شده و قرية مهم جوزق و صدرآباد زيادتر دچار زمين
اند. صدرالعلما و دامادش با شش نفر اوالد جان نجات يافتهجمعيت كثير آن عده قليلي نيمه
پـي زلزلـه حملـه    دراند. هنـوز هـم پـي   اند، تلف شدهبوده و بستگانش كه در قريه صدرآباد

ش، 1302، 29نوبهـار، شـماره  »(كند، خداوند عاقبت اين بالي عظـيم را بخيـر بگذرانـد    مي
). در گزارش ديگري كه از سوي برخي از افراد سرشناس و بانفوذ منطقه تربت بـه  463ص

  نمايندگان خراسان در مجلس شوراي ملّي ارائه گرديد:
طوري كه به سمع مباركتان رسيده است در موقعي بود كه عموم اهـالي  بليه همان وقوع

در خواب و از صداي مهيب در زمين و سقف ديوارهاي عمارات بيدار شده، هر كـس  
توانست خود را از محل خواب و خانه خارج و ديوانه وار روبه صحرا گذاشـتند...عده  

ابي دهات اطراف كه به كلي واژگـوم  هاي شهر تخمينا شصت نفر، خرتلفات و زخمي
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گرديده، خورق و توزان و كاج درخت و تقي آباد و ده نو و مرتضويه كه بـه اسـتثناي   
اند، بقيه كه تخميناً عالوه از عده قليلي كه در موقع وقوع زلزله در قلعه جات فوق نبوده

م كه با ايـن دهـات   اند به كلّي زير آوار مانده در ساير دهات متفرقه هدو هزار نفر بوده
يك فرسخ ونيم فرسخ فاصله داشته است عالوه از ششصد نفر تلفات پيدا شده اسـت.  

 انـد  مده قريب به سه هزار نفر تلـف شـده  شود تاكنون صورت بدست آآنچه تصور مي
  ).464(همان: 

شـده در ايـن زمينـه وجـود نداشـته و گزارشـات       كه آمار دقيقي از افراد كُشـته در حالي
لـرزه از حـدود دوهـزارو پانصـد نفر(اسـناد      مبني بر تعداد تلفات جانيِ اين زمينـه  متفاوتي

م). تـا بـيش از سـه هـزار     12- 1479- 123موسسه مطالعات تاريخ معاصر، شـماره راهنمـا   
، 32)، و حتّي افزون بر شش هزار نفر(نوبهـار، شـماره  2صش، 1302ا ،5شماره  ق،الحنفر(

ساعت بعد از بروز حادثـه از   48ارشي كه حدود ) وجود دارد. مطابق گز511ش، ص1302
شرق ايران به تهران مخابره گرديده، آمار تخميني تلفات، به غير از مجروحين، فقـط تـا دو   

ش، 1302، ا29رسـيد(همان، شـماره  روز بعد از زلزله تربت به بيش از چهار هـزار نفـر مـي   
  .)5ش،  ص1302، 10قشون، شماره؛ 463ص

  
  لطمات اقتصادي 2.2
هـا،  هايي بود كه به سـاختمان لرزه تربت حيدريه، آسيبي از عوارض مهم ناشي از زمينيك

تأسيسات و منازل مسكوني اين منطقه وارد گرديد، كه نتيجة آن نيـز وارد آمـدنِ خسـارت    
زده از طريـق صـرف   اقتصادي به آن ناحيه، و لزوم اقدام دولت براي بازسازي مناطق زلزلـه 

، اين در حالي اتفاق افتاد كـه تربـت حيدريـه بـه عنـوان يكـي زا       بودجه عمومي كشور بود
شـد و از نقـاط مهـم    شهرهاي زيبا و ييالقي و تقريباً آباد در جنوب خراسان محسوب مـي 

  ).463، ص29آمد(نوبهار، شمارهتجارتي و زراعتي شرق كشور به شمار مي
قـوع زلزلـه تربـت،    جداي از تلفات جاني، روايات حكايـت از ايـن دارد كـه بعـد از و    

انگيزي به سر برده، با نظر به فراگير بودنِ بازماندگان در شرايط زيستي بسيار هولناك و رقّت
هـاي  فقروفالكت عامة مردم ايران، كمبود شـديد امكانـات بهداشـتي و فقـدان زيرسـاخت     

ر از ارتباطي مناسب در اكثر نقاط كشور منجمله نواحي شرقي ايران طي آن دورة زماني، دو
كـه  زده، بسيار نامسـاعد و اسـفناك باشـد، چنـان    انتظار نبود كه وضعيت زندگي مردم زلزله

به قدري حالت شهر و سكنة آن و وضع قراء و اطراف و تلفـات  «ها:مطابق يكي از گزارش
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پـذير و تهيدسـت   همانجا). در اين ميان، اقشـار آسـيب  »(آور است كه حد ندارد!وارده رقّت
بردند، به مراتـب بيشـتر در مضـيقه و    هاي غيرمستحكم به سر ميتاً در خانهاجتماع كه طبيع

هاي مستحكم هم شكسـت  تمام منازل سست بنياد به كلّي خراب و منزل«فشار قرار داشتند:
تلگرافخانـه  «هاي دولتي نيز با خطر شديد تخريب مواجه گرديدنـد: حتّي ساختمان». خورده

شدنِ اركانش از هم، قريب به انهـدام، و بـه   طه گسيختهواسهم خراب و آنچه باقي است به
قسمي خطرناك است كه عبور از داخل آن عمارات ممكن نيست، عجالتاً تلگرافچي تربـت  
فقط با يك دستگاه كه در توي چادر گذاشته شده براي اينكه سيم تعطيل نشود مشغول كار 

زلزله نيز مكرّر و نسبتاً شديد بود، هاي اين لرزه). از آنجا كه پس328(بهار، همان: ص »است
توجهي از ابنيه كه از زلزلة اصلي كمتر آسيب ديده بودند هم طي روزهـاي  گويا بخش قابل

ربـوط بـه يـك هفتـه بعـد از ايـن       كه بنابر گزارشـي م طوريبعدي دچار تخريب شدند، به
شهر سالم مانده بـود   از پريشب گذشته چهار مرتبه زلزله آمده، غالب ابنيه كه در« لرزه: زمين

همانجا). راجع به ميزان خسارت اقتصادي كه »(شدن استشكست خورده در شُرف خراب
زده آمده، رواياتي وجود دارد كه در اينجا به آنها اشاره خواهيم كـرد. برخـي   به منطقه زلزله

ن مقامات منتسب به حكومت در تربت حيدريه، ضرر و زيان مالي وارد شده به مردم را چني
  ارزيابي كردند:

سكونت نيست، تمام بايد از بنياد برداشته شـده ثانيـاً سـاخته    هيچ يك از ابنيه شهر قابل
واسـطه  شان هم بهشود. قراء منهدمه اطراف، تمام سكنه و مواشي آن تلف شده زراعت

عدم صاحب و سرپرست از ميان خواهد رفت. ميزان و مبلغ خسارات وارده را تخمينـاً  
   )463،ص29، شماره( نوبهار .بالغ بر چندين كرور برآورد كردتوان مي

  مطابق اظهار والي وقت خراسان:
توانند تعمير بنمايند عجالتا چيزي كه الزم است ساختمان شهر است. اغنياء خودشان مي

هاي خود را، ولي به فقرا بايد دولت كمك كند. دهات را هم وراث خودشان بايد خرابه
ي اينكه هر چند خانه يك وارث دارند آن وارث به واسطه اينكه فرد است آباد كنند، برا

- كمي تمول از چند خانه به او رسيده است، يا بايد قيمت خود را آباد كند، يا اگر نمـي 

االيالـه ايـن   اش زيادتر است بفروشد. عقيده امرلشـكر و نايـب  تواند به رفيقش  كه قوه
هـاي فقـرا سـاخته    تومـان كمـك كننـد خانـه    است كه اگر دولت و ملت يكصد هزار 

  ).93( اميربهادر، همان، ص .شد   اهدخو
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همسو با روايات مذكور، بعضي از رجال برجسته و بانفوذ تربت، وضعيت شهر تربـت   
  طور توصيف نمودند:و روستاهاي اطراف را اين

هـم  هاي بي استحكام شهر به كلّي خراب شده است، ساير عمارات قسمت بيشتر خانه
ها و تمام ديوارها خُرد و به كلّي بازار و كه نسبتاً بزرگ و استحكاماتي داشته تمام سقف

سكونت نيست و البته تصديق هاي شهر قابل ها از ميان متالشي گرديده...خانهكاروانسرا
كه يك دكّان يا يك خانه خود را خواهند فرمود كه به اين ترتيب از براي احدي قوه اين

ده بتواند بعدها در آن زندگي كند ندارد...چهار رشته قنوات متعلق به شـهر و  تعمير نمو
  ).464( نوبهار، همان، ص دهات اطراف مسدود گرديد

وزير، اي به والي خراسان و نخستهمچنين جمعي از علما و معاريف تربت كه در نامه
احـدهاي  درخواست تخصيص وام بالعوض و تسهيالت مالي ديگر در راستاي نوسـازي و 

كه بالغ بر دو در صورتي«طور برآورد نمودند:ديده نموده بودند، ميزان خسارت را اينآسيب
ن مسـاعدت دولـت از عهـده رعيـت     ميليون خسارت واردشـده، جبـران و تعميـر آن بـدو    

است. هرگاه هيئت دولت از بذل اين مختصر مساعدت مضايقه فرمايند،بايد به كلّـي    خارج
ش، 1302،  75شـماره   ،آزاد فكـر  »(نظـر فرماينـد  ندگاني اهالي صرفاز تربت حيدريه و ز

يكي از مستشاران خـارجي كـه از سـوي وزارت ماليـه در راسـتاي بـرآورد ميـزان         ).3ص
وزير و از طرف وزير دارايي بالفاصله عازم منطقـه  خسارت مالي، به دستور مستقيم نخست

ودفـن امـوات و اسـكان    ان در راستاي كفنزده گرديد، مدعي شد، احتماالً دوهزار تومزلزله
- 123(اسناد موسسه تاريخ معاصـر، شـماره راهنمـا     زدگان كفايت خواهد كردموقت زلزله

  م). 12- 1479
ناگفته نماند، كمتر از سه هفته بعد از اين زلزله، يك بالي طبيعي ديگر نيز بر اهـالي آن   

ان تربت و روسـتاهاي اطـراف آن را   منطقه وارد گرديد، كه شدت خُسران اقتصادي به ساكن
كه يك باران شديد و مستمر، كه در آن برهه از سال در شرق ايران كامالً تكميل نمود، چنان

غيرمنتظره بود، سبب شد تا سيل در آن منطقه اتفاق بيفتد. بنابر خبري كه يكي از مطبوعات 
  طي آن زمان منتشر نمود:

نتيجه باران شديدي كـه هفتـه قبـل آمـده، بقيـه      رسد در به قرار خبري كه از تربت مي
دكاكين و منازلي كه پس از زلزله بجا مانده بود، همه خراب گرديـده و از ايـن راه نيـز    

ش، 1302، 76شـماره فكـر آزاد،   ( .خسارت عمده به كسبه بيچاره تربت رسيده اسـت 
  )1ص
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ند، و  تعـداد  هاي كشاورزي دچار صـدمه شـد  توجهي از زمينكه مقدار قابلضمن اين 
، 37پيكان، شـماره  زيادي از احشام و حيوانات اهلي نيز در روستاها نابود گرديدند(همانجا؛ 

شده، كه اين سيل، به حدي عظيم بوده كه نزديك به دويست خانوار گفته .)2ش، ص1302
  ).3ش، ص1302، 157خانمان نمود(شفق سرخ، شمارهرا بي
  
  صدمات روحي و رواني 3.2

مهـم زلزلـة تربـت حيدريـه،     تلفات انساني و مشكالت اقتصـادي، يكـي از ابعـاد    عالوه بر 
هايي بود كه از منظر روحي و رواني بر بازمانـدگان زلزلـه و سـاكنان آن منطقـه وارد      آسيب

هاي ارسالي به پايتخـت، وضـعيت روحـي مـردم     كه بر اساس يكي از گزارشگرديد، چنان
  بدين صورت توصيف گرديد: ساعت بعد از واقعه، 24زده طي زلزله

ديشب و امروز سه چهار مرتبه زلزله آمد. سه مرتبه خفيف و يك مرتبه كـه يكسـاعت   
 طور عموم و خفيف در تمام اوقـات زلزلـه  قبل از ظهر امروز بود سخت بوده است. به

شود كه الينقطع زمين متزلزل است...حالت عموم خيلي بد و بهت غيبـي  محسوس مي
انـد  هرفته، بازار و دكاكين تعطيل، تمام زن و مرد در باغات اطراف پراكنـد عامه را فرا گ

  )463، ص29(نوبهار، شماره

اين لطمات رواني، حداقل تا پايان همان ماه تداوم پيدا كرد، زيرا بعد از مدتي آرامـش، بـار   
كنان آنجا ديگر، در روزهاي پايانيِ خردادماه، اين بلية طبيعي مجدداً بروز نمود و زندگي سا

را كه تا حدودي به روال عادي خود بازگشـته بـود، دچـار اخـتالل كـرد. مـردم تربـت در        
صـورت جزئـي، لطمـات    خرداد شاهد زلزله نسبتا شديدي بودند، كه اگرچه بـه 24سحرگاه

لـرزه  مادي به همراه داشته، اما تلفات جاني به بار نياورد، اما در بعد ازظهر همان روز، زمين
ي داد كه ميزان شدت آن، بيشتر از صبح بـوده، اوضـاع روحـيِ مـردم را دچـار      ديگري رو

يافتن زلزله مردم قدري مطمئن و دكاكين را باز بواسطه تخفيف چند روز بود«آشفتگي كرد: 
العاده هاي شديد اهالي فوقواسطه تكرار زلزلههيافته امروز ب خاطرتزلزل مجدداًبودند، نموده 

. نه تنها تربت، بلكه ساكنان )4صش، 147،1302شماره ، شفق سرخ»(متوحش و مضطربند
ش 1302ترشيز(كاشمر كنوني) در غرب تربت حيدريه نيز چندين زلزله را در اواخر خـرداد 

هاي وقوع يافته در آنجا خفيف بوده و صدمات مادي به جـا  لرزهتجربه كردند. اگرچه زمين
  ناخوشايندي بر روي مردم داشت:نگذاشت، با اينحال، اثرات روحي 
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زلزلـه  18كـه در ليلـه  سه زلزله ديگر شده كه خيلي خفيف بود و اهالي به خياالت اين«
سختي خواهد شد ليله مزبوره را از منازل شهر خارج و بباغات و بيابان بيتوته نمودند و 
اكنون هم بهمان ترتيب باقي هستند و يك وحشت و اضطراب فوق تصوري در عموم 

وليد گرديده و شبها را در گذرها و معابر مشـغول اقامـه عـزاي حضـرت خـامس آل      ت
؛ نشـريه   3، ص77فكـرآزاد، شـماره  »( انـد شوال ارواحنا الفداه} شـده 19عبا{مطابق با 
  ).2ش، ص1302، 37پيكان، شماره

و نواحي اطـرافش،   شايان ذكر است، طي روزهاي پايانيِ خردادماه، در حالي كه مردم تربت
سـر  هاي مكرّر خالص نشده و آالم ناشـي از آن بـالي طبيعـي را پشـت    لرزهمالً از زمينكا

نگذاشته بودند، با معضل ديگري به نام سيل مواجه گرديدند. بارش شديد باران(در آن مقطع 
سـاعت   24زماني از سال در مناطق مركزي خراسان، غيرمنتظره و غيرمعمول بود) به مـدت 

، 33پيكـان، شـماره  جمله حـوالي تربـت را دربـر گرفت(   راسان منمداوم، برخي از نقاط خ
لرزه شديد، خاطر ترس از بروز زمين. در پيِ آن، برخي از مردم كه هنوز به)3ش، ص1302ا

هاي اطراف بيتوته كرده بودند، به علت فقدان لوازم زنـدگي و نـزول ايـن    ها و بياباندر باغ
، 151ابسـاماني قـرار گرفتند(شـفق سـرخ، شـماره     موقع، در وضـعيت بسـيار ن  هاي بيباران

  ).3ش، ص1302
  

  فرهنگي - آشكار نمودنِ برخي معضالت اجتماعي 4.2
هـا در جامعـه   حيدريه اين بود كه از برخـي نارسـايي  لرزه در تربتاز پيامدهاي وقوع زمين

طلبـي،  هـايي فرهنگـي و اجتمـاعي ماننـد فرصـت     ايراني پرده برداشت، معايـب و چـالش  
نگري و سودجويي كه در بين طيفي از اشخاص جامعه، ولو در مواقع بسيار سخت شخصي

  شود. لرزه ديده ميو اسفناك همچون زمين
ويژه قشر مرفّه، طلبي، به بخشي از ساكنين، بههاي اين سودجويي و منفعتيكي از جلوه

كثريت عامة مـردم  شد كه اگرچه در قياس با امتعين و متنفّذ منطقه تربت حيدريه مربوط مي
اي نشدند، بااين وجود، ميزان خودخواهي و دنائت مالحظهدچار خسارت مالي و جاني قابل

شـان،  نوعـان بـارِ هـم  رغم وضعيت تـاثّربرانگيز و فالكـت  اي بود كه عليطبعِ آنان به اندازه
الي كـه  هاي غيردولتي برآمدند. در حخواهي از اعتبارات ماليِ حكومتي و اعانهدرصدد سهم

اي دهندهعلّت اين رويداد شوم، در شرايط اسفناك و تكانبسياري از مردم بينوا و مفلوك، به
قرار داشتند، بعضي از اشخاص سودجو، در راستاي دستيابي به منافع مادي بيشتر، حتـي از  
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هاي غيراخالقي و خارج از شأن انساني كـه سـبب تضـييع حقـوق افـراد      مبادرت به روش
  شد نيز رويگردان نبودند:مي زدهمصيبت

اع، بـابي تـازه گشـوده و ميـدان اسـتفاده را از جهـت         زلزله براي اخّاذي اشخاص طمـ
هاي سرّي و علني بـراي تقسـيم اعانـه نمـوده و     ها وسيعتر كرده است. كنكاشابوالمله

خودسرانه خرابي خانه يكديگر را به تصديق معمار  بلديه ميرسانند! بـدبخت دهـاقيني   
مبالغي پول در زير خاك و امالك از خود باقي گذاشته و از حيات محـروم شـدند.   كه 

اگر اعانه برسد بايد فالن آدمي كه مثل زالو خون همان رعيت را مكيده حاال هـم از آن  
  )2و1ش، صص1302، 78اعانه استفاده نمايد.( فكر آزاد، شماره

انه و كمك به افراد داغديده اي به شدت از روند تقسيم اعاين وضعيت سبب شد تا عده
زده انتقاد نموده، عنوان كنند كه بايد ابتدا، افراد مستحق و نيازمنـد شناسـايي   در نواحي زلزله
شده، به درستي مصرف گردد. براساس مطالـب اظهـار شـده،    آوريهاي جمعشوند، تا اعانه

بودنـد كـه عمـدتاً در    زده و داغديده، اهالي روستاها و رعايايي اكثريت غالب افراد مصيبت
شان وجود ندارد، معـدودي از آنـان نيـز    لرزه كُشته شدند و اثري از آنها و اموالنتيجه زمين

اي از افـراد دارا و ثروتمنـد بـر    مجروح شده و تحت معالجه هستند. اما در اين ميـان، عـده  
زدنـد(همان،  نگـري، دسـت بـه اقـداماتي نازيبـا مـي      طلبي و شخصـي مبناي خصلت منعت

  )3ش، ص1302، 80شماره
حيدريه مربـوط بـه افـرادي    نشانة ديگري از سوءاستفادة برخي اشخاص از زلزله تربت

پروراندنـد. از  شد كه سودايِ كرسي نمايندگي مجلس شوراي ملّي را در اذهان خود مـي مي
ش 1302آنجا كه قرار بود تا انتخابات پنجمين دورة مجلس شـوراي ملّـي در اواسـط سـال    

زلزلـه تربـت، تبليغـات و     رو، چند ماه قبل از آن يعنـي دقيقـا مقـارن بـا    ردد، ازينبرگزار گ
ها در راستاي جلبِ آراء مردم آغاز شده بود. برخـي افـراد تشـنة قـدرت و مقـام در       رايزني

عنوان ابزاري در راستاي لرزة تربت نيز بهخراسان، حتي از وقوع يك بالي طبيعي مانند زمين
  تصويري مثبت از خود در جامعه صرفنظر ننموند:تبليغات و ارائة 

اي بنام معلمين مدارس به مـا رسـيده و شـكايت مينماينـد كـه      استفاده از زلزله: مراسله
طالبان وجاهت مليه و آرزومندان وكالت ميخواهد دو عشر از حقوق آنها را بـه عنـوان   

تكـذيب ايـن خبـر    مـا در تصـديق و    - حيدريه كسر نمايندزدگان تربتاعانه به محنت
و عجاله مينويسيم كه هرگاه چنين تصميم گرفته شده است  موقـوف دارنـد    - متردديم
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اعانـت  گيـرد خـود بـه   زيرا معلمي كه ماهي شش الي پانزده يا بيست تومان حقوق مي
  )3ش، ص1302، 80ديگران محتاج است.(همان، شماره

طلـب  افـراد متنفّـذ و فرصـت   خـي  هـا، داسـتان جـالبي از سوءاسـتفادة بر    افزون بر اين
دارد. بدين ترتيب كه، اندكي بعد از بروز زلزله، به ظاهر تلگرافي بـا امضـاي برخـي      وجود

اهالي تربت به پايتخت ارسال گرديد كه در آن ادعا شده بود، رئيس ادارة ماليات غيرمستقيم 
سـتاني  زيـاده شهر مذكور، حتي در اين شرايط اسفناك و بحراني نيـز دسـت از اجحـاف و    

شود(اسناد موسسه مالياتي برنداشته و  سبب وخامت بيشترِ وضعيت زندگي مردمِ مفلوك مي
  )م11- 1873- 7مطالعات تاريخ معاصر، شماره راهنما  

زده از زلزلـه معرفـي   اين اشخاص كه خود را در زمرة افراد مظلوم، ستمديده، و محنـت 
الممالـك) را از  تند تا شخص موردنظر(نصـرت كرده بودند، عاجزانه از مقامات دولتي خواس

بودنِ خـود و بركنـاريِ رئـيس ماليـات     اي بر محقمنصب خود معزول نمايند. آنها به اندازه
ه را از تا اين بلي«غيرمستقيم اصرار داشتند كه حتي مبادرت به تحصن در تلگرافخانه نمودند:

). اما گويا واقعيت م12- 1479- 79نما همان، شماره راه»(مسر ما رفع فرمايند خارج نميشوي
چيز ديگري بود كه كامالً با مطالب مذكور، در تضاد قرار داشت. ماجرا از اين قرار بود كـه  

الممالـك شـيباني   ريـه بـا نصـرت   كدورتي جدي ميان امين ماليه(رئيس دارايي)تربـت حيد 
مالـك(رئيس اداره  المرو، امين ماليه در راستاي دشمني خود بـا نصـرت  ، ازينداشت  وجود

زدن به او، با برخي از افراد منظور ضربهماليات غيرمستقيم و رئيس اداره تحديد ترياك) و به
متنفّذ و ثروتمند تربت كه سوداي نمايندگيِ مجلس ملّي را داشـتند، متّحـد شـده و آنهـا را     

تبليغـات   الممالك توطئه نموده و سببِ عزل او شوند، درتحريك نمود كه اگر عليه نصرت
ار و    انتخاباتي و گردآوري راي مردم، به آنان كمك خواهد كـرد. در آن  سـو، برخـي از تجـ

 خريدوفروش پنهاني و قاچاق ترياك بودند، تا از زير بارِ ماليات كسبة آن منطقه كه درصدد
ط اداره تحديـد تريـاك، كشـف      و امـوال آنـان نيـز بـه دسـتور       آن شانه خالي كننـد، توسـ

گرديـد تـا   شده كه سه خروار بوده، سـبب  الك ضبط گرديد. مقدار ترياك ضبطالمم نصرت
- رو، خشم شديد آنان را نسـبت بـه نصـرت   چيان، متحمل ضرر هنگفتي شوند، ازين قاچاق

هـا بـه فكـر    »منتظرالوكاله«زدن عليه او برآمدند. بنابراين، آنالملك برانگيخته و در پيِ ضربه
ه رئيس اداره ماليات غيرمستقيم تربت افتادند(فكرآزاد، شـماره  تحريك اين افراد متضرّر علي

  ).3ش، ص1302، 78
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- آخرين نمونه و گواهي كه در اين قسمت در ارتباط با آشكارشدنِ معضالت فرهنگـي 
كنيم، رواج بازار تهمت و افتـراء  اجتماعي جامعه بعد از زلزله تربت حيدريه به آن اشاره مي

كردند تا نقش خود كه با هياهو و جنجال، سعي ميت بود، چناندر ميان سياستمداران مملك
را پررنگ جلوه داده و چهرة مثبتي از خود در افكـار عمـومي ترسـيم نماينـد و در مقابـل،      

توجهي به مردم ديگران، به ويژه رقبا و مخالفان سياسي خود را تخريب نموده، آنان را به بي
  زدگان متّهم كنند:زلهزده و اهمال در امداد به زلزلزله

شهر تربت از نهب زلزله واژگون گرديد. تمام قراء و قصبات دلكش و خـرم و مـزارع   
سرسبز با محصول نوخزش از ميان رفت و زياده بر شش هزار نفر تلف شدند و عاقبت 

وزير وقت ايران) به بقدر استيضاحي كه از يك نفر از اعيان(ميرزاحسن مستوفي نخست
  ).511ش، ص1302، 32( نوبهار، شماره ن حرارت به خرج داده نشد!عمل آمد در آ

  
  ها در قبال اين رويداد واكنش. 3

  در داخل كشور دوستانه تكاپوهاي نوع 1.3
در بسياري از نقاط ايران، به دستور شاه و با رياست افتخاريِ او، دفاتر اعانه داير گرديـد تـا   

ديدة تربت ترغيب نمايند. گفته شده ردم مصيبتطريق، مردم را براي پرداخت پول به مازين
كه شخص احمدشاه با پرداخت مبلغ هزار ليره، در اين كار بشردوستانه شـركت كرد(شـفق   

). همچنين، به دستور آخرين شاه قاجار، مراسمي در كاخ 3ش، ص1302، 157سرخ، شماره
 20مه ايران مـورخ  آوري كمك مالي از اعيان، درباريان و طبقات حاكگلستان با هدف جمع

خردادماه ترتيب داده شد. بنابر روايت، در اين دعوت شاهانه كه بيش از صـدوپنجاه نفـر از   
متنفّذين و اشراف كشور اعم از شاهزادگان، وزرا، اعيان، علما و بازرگانان حضـور داشـتند،   

ين مصيبت قضيه هائله تربت و تصور حال بالديدگان ا«ترتيب: احمدشاه با ايراد نطقي بدين
درصدد جلبِ توجه اين اقشار مرفّه نسبت » بزرگ خاطر ما را بينهايت ملول و متاثر داشته...

توجهي نيز گردآوري شـد(بهار، همـان،   به مردم داغديدة تربت برآمد و در نهايت، مبلغ قابل
). با تمام آثار مخرّب و وجوه منفي منبعث از زلزله تربت حيدريه، يك جنبة مثبـت  330ص

دوسـتانة  گر گرديد، و ان نيز ابراز همدردي و اقـدامات نـوع  يز در نتيجة اين رويداد، جلوهن
زدگان بود، كه در ادامه به آن اشـاره  بسياري از ايرانيان و حتّي بعضاً غيرايراني در قبال زلزله

  خواهد شد.
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ي ايجـاد  يكي از اقدامات فوريِ كارگزاران ايالت خراسان بعد از وقوع زلزله، طرحي برا
لـرزه تربـت   ديدگان زمـين آوري اعانه، به منظور كمك به آسيبكميسيوني در راستاي جمع

هـاي اهـدا شـده از    طريق، پـول ، تا ازين )2ش، ص1302، 74فكر آزاد، شمارهحيدريه بود(
زده هزينـه گـردد،   آوري و براي كمك به افراد زلزلـه هاي مختلف، جمعسوي افراد و گروه

يت، برخي از خيرين خراساني مقيم تهران در روزهاي اولية بعد از بروز زلزله، زيرا بنابر روا
سوي خراسان حواله كرده بودند، به علّـت  مبالغي به منظور كمك به اهالي تربت حيدريه، به

آوري اعانـه وجـود نداشـت، مقامـات     كه هنوز در آن زمان، كميسيوني در راستاي جمعاين
). يكي از 2ش، ص1302، 75بلغ خودداري ورزيدند(همان، شمارهخراساني از پذيرفتن آن م

رجال پزشكي برجستة ايران طي آن زمان كه اندكي قبل از آن اقـدام بـه تأسـيس جمعيـت     
ه  سه امدادي و خيريـنمـوده، و شـعباتي در برخـي     شيروخورشيد سرخ ايران، به مثابة موس

ه در مشـهد،      شهرهاي ايران منجمله در مشهد ايجاد كـرده بـود، شـعبه    ايـن سـازمان خيريـ
انگيز و خاطر اوضاع رقّتبالفاصله بعد از واقعة زمين لرزة تربت، به تكاپوي فراوان افتاده، به

حه در پايتخـت   حيدريه و حومة آن، تلگرافـي بـه مجلـس حفـظ    بغرنجِ حاكم بر تربت الصـ
مردم آنجا هشدار داد و به وضعيت بسيار بهداشتي و زيستي بسيار اسفناك فرستاده و راجع 

خواستار مساعدت اقتصاديِ مكفي و فوري گرديد(اسناد موسسه مطالعات تـاريخ معاصـر،   
كه خود به عنوان يك پزشك حاذق و سرشناس از ن)، ضمن اين0- 0- 10074شماره راهنما 

خانه متبوع خود(وزارت علوم و معارف) مرخصي سه ماهه گرفت تا به حـال افـراد   وزارت
). برخـي افـراد   3ش، ص1302، 96ه در آن منطقه رسيدگي كند(مرد آزاد، شـماره زدمصيبت

المثل يكي از متمول و بانفوذ، بعد از تشكيل كميسيون اعانه، درصدد كمك مالي برآمدند، في
متعينين و رجال مهم، كه خود اصالتاً خراساني بود، مبلغ پنجـاه تومـان بـه كميسـيون اعانـه      

، 77ديـدگان آن منطقـه از ايـران گردد(فكـر آزاد، شـماره     يبتپرداخت نمود تا صـرف مصـ  
). در پايتخت، به دستور شاه قاجار، مقامات بلندپايه و كارمنـدان دولتـي در   3ش، ص1302

زدگان شدند(اسناد موسسـه  ، ملزم به پرداخت اعانه براي زلزله»بلديه طهران«ها و وزارتخانه
  ).م12- 1479- 117 مطالعات تاريخ معاصر ايران، شماره راهنما

غير از طبقات فرادست اجتماع، رجال سياسي و اشخاص مرتبط با حاكميت، عامة مردم 
شـان در آن  اجتماعي و رفاهيِ نامطلوب - رغم شرايط اقتصاديدر نقاط ديگر ايران نيز علي

شـان در  نوعـان وطنان و همبرهه زماني، مطابق با توان مالي خود، درصدد كمك مالي به هم
هـر كـدام   «بت حيدريه برآمدند. روايات حاكي از اين است كه معلمين مـدارس مشـهد،   تر
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فكر »( اند كه بپردازندطور رغبت و اختيار و به فرآخور حال خود اعانه قبول نمودهمبلغي به
). در استرآباد، حاكم اين شهر، مبادرت به تشكيل مجلسي با 2ش، ص1302، 76آزاد، شماره

واير دولتي، تجار، كسبه و برخي اقشار ديگر مردم برآمـد، سـرانجام   حضور علما، روساي د
آوري اعانه از اهالي آن منطقه اي تشكيل شود تا شروع به جمعتوافق گرديدكه هيات مديره

بود كـه   ). خبر ديگري مبني بر اين2ش، ص1302، 150از كشور نمايند(شفق سرخ، شماره
مبلغ هفتصدوسي تومان براي مردم » اخوت بوشهراتحاديه «در جنوب ايران، گروهي به نام 

). صنف داروفروشـان بـا   2ش، ص1302، 3زده خراسان ارسال نمود(ايران آزاد، شمارهزلزله
ارسال هفت صندوق دارو و يك صندوق سرم به سوي تربت حيدريه، همـدردي خـود بـا    

گروهـي از   ).2، ص106زدة خـود را چنـين نشـان دادنـد(مرد آزاد، شـماره     هموطنان زلزله
به رياست دكتر احياءالدوله(شيخ) مبادرت » هيأت متفقه اطباي ديپلمه«پزشكان تحت عنوان 

، 115ديـدة تربـت حيدريـه برآمدنـد(همان، شـماره     آوري كمك براي مردم مصيبتبه جمع
  ).2ص

  
  عملكرد دولت 2.3
اد، مقامـات  لرزة سهمگين پنجم خردشده نه تنها در ساعات نخستين بعد از وقوع زمينگفته

دولتي در تربت حيدريه همراه با متنفّذين محلّي، دست به كـار شـده و مجدانـه بـه تكـاپو      
  افتادند:

المقدور براي بيرون التجار و سايرين حتيالتجار و اميناز طرف حكومت تربت و رئيس
 هائي شده و ميشود...امروز هم عده ديگر عمله ووكفن آنها جديتآوردن اجساد و دفن

چند نفر غسال و غساله و مقداري آذوقه و چندين توپ پارچـه بـراي كفـن از طـرف     
ش، 1302، 29( نوبهـار، شـماره   .حكومت باتفاق مامورين بخارج شـهر فرسـتاده شـد   

  ). 463ص

وزيـر  وزير نيز به اين امر واكنش نشـان داد. نخسـت  بلكه باالترين مقام دولتي يعني نخست
قامات دولتي در ايالت خراسان دستور داد تا در اسرع وقت، وقت ايران(حسن مستوفي) به م

ديـدگان  كميسيوني مركّب از روساي ادارات، علما و تجار تشكيل داده و به وضعيت آسيب
م). 12- 1479- 155رسيدگي نمايند(اسناد موسسه مطالعات تـاريخ معاصـر، شـماره راهنمـا     

ده مفاخرالسـلطنه) همـراه بـا چنـد نفـر      خراسان(شاهزا االيالهكه در هفتم خرداد، نايبچنان
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حيدريه، كميسيون پزشك، از مشهد عازم تربت شدند و قرار بود كه با حضور آنان در تربت
تشكيل گردد(نوبهار، همانجا). اقدامات اين كميسيون كه اعضاي آن، مركّب از برخي عوامل 

ان دادن بـه اوضـاع،   حكومتي و عناصر متنفّذ محلّي بودند، طبيعتـاً ميتوانسـت در سروسـام   
  .)6صش، 1302 ،10شماره، قشونتاثيرگذار باشد(

والي وقت خراسان نيز مدعي است بالفاصله بعد از واقعه مسئولين لشكري و كشـوري  
زدگان و سروسامان دادن به امـور، بـه سـوي تربـت     در خراسان، در راستاي كمك به زلزله
ر ايـن، دولـت بـه دكتـر ريـان، مستشـار       ). عالوه ب93حيدريه شتافتند(اميربهادر، همان، ص

ش به منظور اصـالح  1301امريكايي كه با تصويب مجلس ملّي چهارم مقارن با اواسط سال
امور بلدية تهران، براي پنج سال به استخدام دولت ايران درآمده بود، دسـتور داد تـا روانـه    

  تربت حيدريه گردد:
هـاي مخروبـه و تهيـه احصـائيه     محل مأموريت پيدا نمود شخصاً براي بازديد و معاينه

ديدگان و آوارگان تربت در اثر زلزله بدانجا مسافرت صحيح راجع به تلفات و خسارت
 .نموده و تا چند روز ديگر از مركز براي انجام مأموريت خـود عزيمـت خواهـد كـرد    

  ).2ش، ص1302سرطان9، 152رخ، شماره(روزنامه شفق س

ريزي و ارائة نقشه جديد براي بنـاي  ن مأموريت، طرحالبته يكي از وظايف مهم او در اي
  ).3ش، ص1302، 157حيدريه بود(شفق سرخ، شمارهمجدد شهر تربت

وزير، ظاهراً باالترين مقام نظامي كشور يعني افزون بر باالترين مقام دولتي يعني نخست
يدريـه و  وزير جنگ نيز  بالفاصله بعد از تلگراف رئيس فـوج قرائـي، مسـتقر در تربـت ح    

نواحي اطراف آن، به اميرلشكر شرق، مستقر در مشهد، راجع به زلزله در تربت و وضـعيت  
بحرانيِ مردم آن قسمت از خاك ايران، و ارسال اين تلگراف از سوي اميرلشكر شرق بـراي  
وزير جنگ در پايتخت، از سوي وزارت جنگ دستور داده شد تا اميرلشكر شخصاً همراه با 

د نظاميِ تحت امرش، از مشهد روانه تربت حيدريه شده و بـه كمـك اهـالي    قسمتي از افرا
  زده آنجا بشتابد:مصيبت

امر ميدهم خودتان به فوريت به محل حركت و كمال جديت و مساعدت را در نجات 
آوري امـوال و اثاثيـه اهـالي    و پرستاري مجروحين و تدفين اجسـاد مقتـولين و جمـع   

طر مرا بـه عمـوم اهـالي تربـت     ات قلبي و افسردگي خابدبخت به عمل آورده و تأسف
  ). 2ش، ص1302، 11( قشون، شماره .داريد  ابالغ
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حيدريه گرديدند با اين دستور، بخشي از نيروهاي نظامي واقع در شرق ايران عازم تربت
كه تقريباً يك هفته بعـد  و درصدد مساعدت و امدادرساني به مردم زلزله زده برآمدند، چنان

زده، اميرلشكر بروز زلزله و كوشش مستمر افراد نظامي در سروسامان دادن به نواحي زلزلهاز 
 شرق از طريق ارسال تلگراف، عملكرد نيروهاي خود را بـه وزارت جنـگ را گـزارش داد   

  ).3(همان، ص
زدگـان تربـت و   يكي ديگر از نهادهاي دولتي كه مسـتقيماً درصـدد همراهـي بـا زلزلـه     

كه به دستور وزير ماليه، پيشكار كل ماليـه  نان برآمد،  وزارت ماليه بود، چنانامدادرساني به آ
). او بـا  2ش، ص1302، ا74، شمارهفكر آزادزده شد(خراسان(ماژور هال) عازم منطقه زلزله

يك برآورد اوليه از ميزان خسـارت اقتصـادي، پيشـنهاد كـرد كـه وزارت ماليـه، در همـان        
بـرِ تصـويب اليحـه در    ه، فوراً و بدون طي كردنِ مراحل زمانروزهاي نخستين بعد از حادث

الحساب مبلغ دو هزار تومان اعتبار در اختيار اداره ماليه خراسان قـرار  دولت و مجلس، علي
ودفن اجساد متوفّي گردد. البته، بعد از پرداخت پول، وزير ماليـه  دهد تا صرف مخارج كفن

  ع اشاره نموده و هماهنگي الزم را بعمل آورد:وزير، به اين موضودر گزارشي به نخست
- حيدريه زلزلـه فـوق  وزرا برطبق تلگراف اداره ماليه خراسان و تربتمنيع رياست مقام

 نهـا دو آو دفـن  العاده رخ داده و عده كثيري از اهالي تلف شدند و براي مخـارج كفـن  
ر دصـا  نظر به فوريت امر اجازه مبلغ مزبور تلگرافـاً  ،هزار تومان اعتبار تقاضا نموده بود

 .دمستدعي است مقرر فرمايند تصويبنامه آن از محل اعتبار دولتي صادر و ابالغ شو. شد
  ).م12- 1479- 115( اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر، شماره راهنما 

ارت امـور  در نهايت، به آخرين نهاد دولتي كه در اين زمينـه وارد عمـل شـد يعنـي وز    
خارجه اشاره خواهيم كرد. وزير وقت امور خارجـه يعنـي محمـد مصـدق، يـك مستشـار       
امريكايي به نام دكتر راين را به عنوان نمايندة خود به سوي تربت روانه نمود، كه او بعـد از  

خـود را بـه نخسـت وزيـر ايـران      ديدار از تربت حيدريه و روستاهاي اطراف آن، گزارش 
). اندكي بعد، 144، ص1، پرونده 30، كارتن1302وزارت امورخارجه، سال  (اسناد كرد  ارائه

با پيشنهاد وزير مختار ايران در اياالت متحده آمريكا(حسين عالء) به وزارت امـور خارجـه   
هاي مالي از مردم آمريكا از طريق سفارتخانة ايران در آن آوري كمكايران در راستاي جمع

هاي ايران در كشورها اي به همه سفارتخانهنامهن نيز در بخشكشور، وزير امور خارجة ايرا
هاي ايران در بغداد، تاشكند، تفليس، بادكوبه و بمبئي  خبـر زلزلـه تربـت    گريو سركنسول

حيدريه را اطالع داده و دستور داد فوراً دفتر اعانه در مراكـز سياسـي ايـران در كشـورهاي     
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هــاي مردمــي نمايند(اســناد وزارت كمــك آوريمــذكور دايــر گرديــده، شــروع بــه جمــع
  ).38- 37، صص1، پوشه44، كارتن1302امورخارجه، سال

  
  بازتاب واقعه در مجلس شوراي ملّي 3.3

ش، مجلس ملّي چهارم، آخرين روزهاي كاري خود 1302در همان برهة زماني يعني خرداد
مجلـس ملّـي و   نمود و از سوي ديگر، مدتي قبل از آن، چالش شديدي ميـان  را سپري مي

لرزه تربت، رو، مدت كوتاهي بعد از وقوع زميندولت حسن مستوفي بوجود آمده بود، ازين
وزيري استعفا داد و اندكي بعد از آن، در پايان خردادماه هم الممالك از نخستابتدا، مستوفي

در  رو، وضعيت ساختار سياسي متزلزل بوده و ثباتيعمر مجلس چهارم به اتمام رسيد، ازين
شد. با اين اوصاف، دور از انتظار نبود كه رسيدگي به امـور مملكتـي   حاكميت مشاهده نمي
زدگان تربت حيدريه، حداقل از نگاه برخـي نماينـدگان خراسـان در    منجمله توجه به زلزله

  ).480ش، ص1302،  30(نوبهار، شماره مجلس ملّي، به درستي انجام نشود
ثباتي سياسي و تزلزل شديد موقعيت دولت حسن مستوفي، رغم بيحال، و عليعلي اي

و با وجود نگرش بدبينانة برخي نمايندگان خراسان در مجلس، مجلس شوراي ملّـي ايـران   
كـه رئـيس   توجه نبـود، چنـان  چندان هم به اين اوضاع اسفناك هموطنان در شرق كشور بي

از اولين جلسات مجلـس  الملك) در يكي وقت مجلس شوراي ملّي(ميرازحسينخان موتمن
 زدگـان ابـراز نمـود   گونه ابراز همدردي مجلس ملي را بـا زلزلـه  لرزة تربت اينبعد از زمين

). در ايـن  1302جـوزا 19، 282(مذاكرات مجلس چهارم شوراي ملي، دوره چهـارم، جلسـه  
ويژه وكالي خراسـان در مجلـس ملـي چهـارم، تكـاپوي      ميان، برخي نمايندگان مجلس، به

زده تربت نشان دادند(همان، براي توجه بيش از پيشِ مسئولين دولتي به نواحي زلزلهفراواني 
) ، تا آنجا كه حتي تكاپوهايي همچون ارائه طرحي مبني بر اعطاي 294، 293؛ 288جلسات

ِ بخشـي از  هاي تربت و همچنين اجازة صرفنقدي دويست هزار تومان براي ترميم ويراني
ش، 1302، 31تربت حيدريه از خود نشـان دادنـد(نوبهار، شـماره   خراسان در همان  ماليات
  ). 496ص

با تغيير دولت در اواسط خردادماه يعني روي كارآمدن كابينة حسن مشيرالدوله به جـاي  
الممالك، و در حالي كه كشور طي اين مقطع زمـاني، هنـوز از بحـران مـالي     حسن مستوفي

برد، دي، و اختالالت اجتماعي، به شدت رنج ميناشي از ناكارآمدي سياسي، نابساماني اقتصا
گانـه بـا مضـمون    برخي نمايندگان خراسان در مجلس ملّي، طرحي را كه شامل موادي سـه 



 35   ها تبعات و واكنش :ش1302سال در حيدريه تربت لرزه¬زمين

دويست هزار تومان پول نقد براي ترميم خسارات تربت حيدريه بود، تهيه كرده و به دولت 
ه بـه    جديد كه توسط ميرزاحسن مشيرالدوله تشكيل شد، ارائه نمودند( همانجا). اما بـا توجـ

هـاي  حال، در نتيجـة ايـن تـالش   اوضاع وخيم اقتصاد ايران، اين انتظار برآورده نشد، با اين
مكرّر محمدتقي بهار، تدين و برخي ديگر از نمايندگان خراسان در مجلس شوراي ملّي بود 

ش، نمايندگان 1302كه در روزهاي پايانيِ مجلس چهارم شوراي ملّي مطابق با اواخر خرداد
ــي، مبــادرت بــه تصــويب طرحــي  كردنــد كــه براســاس آن، دولــت  مجلــس شــوراي ملّ

هاي دولتي، به عنوان جوئي سازمانتا مبلغ پنجاه هزار تومان را از محلِّ صرفه گرديد  موظّف
(اسناد موسسه مطالعات تاريخ معاصر،  زدگان تربت حيدريه اختصاص دهداعانه براي زلزله

  م).12- 1479- 112شماره راهنما 
- رغم اين، بنابر ادعاي برخي نمايندگان خراسان در مجلس، همين مقدار پول نيز بهعلي

طور كامل و در موعد مقرّر پرداخت نشد، بلكه تعلّل و قصور فراوان در اين امـر، موجـب    
ر زدگان، چندان تاثيرگذار نبوده و در جايي ديگـ گرديد تا اين بودجه، در بهبود شرايط زلزله

لـرزة  ). همچنين، بعدها يعني تقريباً دو سـال بعـد از زمـين   330هزينه شود(بهار، همان، ص
موردبحث، در يكي از جلسات مجلس ملّي پنجم، سيدمحمد تدين(نماينده قائن و بيرجند) 

ــخنان ــغ موردنظر(پن  در س ــام مبل ــه تم ــد ك ــدعي گردي ــاهاش م ــرف  ج ــان) ص ــزار توم ه
وجهي از آن توسط شعبه شيروخورشيدسرخ در مشـهد، در  تنشده، قسمت قابل  زدگان زلزله

راستاي خريد مغازه و مستغلّات براي اين سازمان هزينه گرديد(مـذاكرات مجلـس شـوراي    
هـم دو  ش). اين اظهار از سوي نمايندة مجلـس، آن 1304تير14،  188، جلسه  5ملي، دوره

زشكان حـاذق ايـران در آن   سال بعد از وقوع حادثه سبب شد تا اميراعلم كه خود يكي از پ
برهه زماني و از موسسين جمعيـت شيروخورشيدسـرخ بـود، و در ايـن زمـان در مجلـس       

  (همان). حضور داشته، بالقاصله درصدد رفع اتّهام در اين باب برآيد
  

  العمل دول خارجي عكس 4.3
ا سـبب ابـراز   ، به آن اندازه تاثّربرانگيز و حاد بـوده كـه نـه تنهـ    زدة تربتاوضاع مردم زلزله

دوسـتي برخـي از   شان گرديد، بلكه حتي حـس نـوع  همدردي و مساعدت هموطنان ايراني
بيگانگان را هم برانگيخت. بر اساس تلگراف حسين عالء، وزيـر مختـار ايـران در ايـاالت     

منظـور  متحده امريكا، صليب سرخ كشور مذكور، ابتدا در خردادماه مبلغ پنج هـزار دالر بـه  
زدة تربــت تقبــل نمايــد، تــا از طريــق ســفارت امريكــا بــين آنــان زلزلــه كمــك بــه اهــالي
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)، و چند ماه بعد از آن، مجدداً مبلغـي  1ش، ص1302، 150گردد(شفق سرخ، شماره  تقسيم
، 1302ديگر بـه ميـزان پـنج هـزار دالر اختصـاص دهد(اسـناد وزارت امورخارجـه، سـال        

هلم نيز از مساعدت مالي يـك هـزار   ). سركنسول ايران مقيم استك7، ص1، پرونده44كارتن
ش، 1302، 1462زدگان تربـت حيدريـه خبـر داد(ايـران،  شـماره      فرانكي سوئد براي زلزله

ها نيز دوهزار فرانك در ايـن راسـتا پرداخـت كردند(اسـناد     كه دانماركي) ، ضمن اين2ص
 ر ايـران ). وزير مختـار بريتانيـا د  9، ص1، پرونده 44، كارتن1302وزارت امورخارجه، سال

ف دولـت      اي به ذكاء(سرپرسي لورن) نيز در نامه الملك، وزير خارجـه ايـران، مراتـب تأسـ
، 44، كـارتن 1302پادشاهي انگليس را از وقوع زلزله تربت به وي ابالغ نمود(همـان، سـال  

زدة تربـت حيدريـه فقـط در    رسد توجه آنان به مردم مصـيبت ) ، به نظر مي38، ص1پوشه 
ده، چرا كه شواهد و مستنداتي مربوط به كمك مالي بريتانيا به ايران در ايـن  همين اندازه بو

ه كشـورها در ايـن زمينـه       بابت بدست نيامده است. اما در اين ميان، شورويها بـيش از بقيـ
كه نه تنها وزير مختار وقت ايـن كشـور در   همدردي و مساعدت از خود نشان دادند، چنان

وقوع زلزله در تربت به وزير امورخارجه ايران تسليت گفت ايران(شومياتسكي) به مناسبت 
ف كرد(اسـناد وزارت    » كه به ملّت دوست ايران وارد آمده اسـت «اي و از فاجعه ابـراز تأسـ

). كنسول شوروي در خراسان درصدد 12، ص1، پرونده 44، كارتن1302امورخارجه، سال 
زدگـان برآمـد(پيكان،   مـك بـه زلزلـه   آوري اعانه از اتباع خود در ايران، در راسـتاي ك جمع
دوستانه، توام با نتيجه مثبـت بـود و مبـالغي    )، كه اين اقدام انسان3ش، ص1302، 33شماره

اف جنرال قونسول محترم دولت سـاويت و  از قرار مسموع آقاي حكيم«پول فراهم گرديد: 
زدگـان تربـت   نمايندگان تجارتخانه ونشتورك و سانطرساپوز كميسيوني براي اعانه مصيبت

ش، 1302، 74شـماره  فكـر آزاد، »(ودنـد وري نمآن وجه جمعماتشكيل داده قريب پانصد تو
مبلغـي را بـراي   » زدگان روسـيه اداره اعانه قحطي«). همچنين، بر اساس خبري ديگر، 2ص

ش، 1302، 158كمك به مردم تربـت تخصـيص داده و ارسـال نمود(شـفق سـرخ، شـماره      
به ارسال مقـداري دارو و تجهيـرات پزشـكي بـراي      ). صليب سرخ شوروي مبادرت2ص
، 1، پرونـده  44، كـارتن 1302زدگان تربت برآمد(اسـناد وزارت امـور خارجـه، سـال     زلزله
ردگـان تربـت كمـك    كه، دولت شوروي دوهزارپانصد دالر نيز به زلزله) ، ضمن اين17ص

نصاري) ضمن اعالم نمود، كه بدين خاطر، وزيرمختار وقت ايران در مسكو(مشاورالممالك ا
بـد نيسـت در ضـمن    «اين خبر به وزارت امور خارجه ايران، به وزير امور خارجه نوشـت: 

، 1، پرونـده  44، پوشـه 1302همان، سـال  »( صحبت از وزير مختار روس اظهار امتنان بشود



 37   ها تبعات و واكنش :ش1302سال در حيدريه تربت لرزه¬زمين

ها، در باب اين حادثه دردناك در شرق ايران، روزنامه رسـمي دولـت   ). افزون بر اين36ص
، از »به مناسبت زلزله تربت«آن زمان يعني ايزوستيا، با تحرير مطالبي تحت عنوانشوري در 

ه بـه كمـك انسـان       هـا بـه   دوسـتانة ايرانـي  مقامات حكومت شوروي خواست تـا بـا توجـ
 زدگـان ايرانـي كمـك كننـد    زدگان روسيه كه دو سال قبل از آن اتفاق افتاد، به زلزلـه  قحطي

  ).3ش، ص1302، 162(شفق سرخ، شماره
  
  گيري نتيجه. 4

رو هم در زمـرة  عنوان يك بالي طبيعي بوده و ازينالنفسه، بهاگرچه مطمئنّا پديده زلزله، في
رغم اين و با توجه شود، عليوقايع ناخوشايند، و با نتايجي ناگوار و غيرمطلوب شناخته مي

- لـرزة تربـت  زمـين  توان از دو وجه مثبت و منفي به اثراتشده در مقاله، ميبه مطالب ارائه

ش نگريست. پيامدهاي منفي اين رويداد، شامل دو قسـمت اسـت؛   1302حيدريه در خرداد
اول، عواقب طبيعيِ ناشي از بروز اين اتفاق غيرانساني يعنـي تخريـبِ بسـياري از مسـاكن     

هزاران نفر، صـدمات   هاي شهري، فالكت و آوارگيمردم، آسيب به تاسيسات و زيرساخت
ديده، و نابودي صدها انسـان، حاصـل   زده و مصيبترواني براي افراد زلزله شديد روحي و

ذكر است كه اگرچه عامل انساني در بروز اين نوع عواقب شـوم  زلزله تربت بود. البته شايان
توانست در تشديد و حال، نبايد كامال از آن غافل بود زيرا اين عامل مينقشي نداشت، بااين
جاي بافت بسيار قديمي و كه اگر بهني و تلفات، تاثيرگذار باشد، چنانيا تخفيف ميزان ويرا

توجهي از شدت خرابـي و  طور قابلفرسودة منازل، استحكام بناهاي مسكوني بيشتر بود، به
شد. مويد اين ادعا در مورد واقعة زلزلة تربت، اين است كـه بنـابر   ها كاسته ميكُشتار انسان

ه     روايات، اكثر خسار ي، در روستاها و مربوط به اقشـار نـدارِ جامعـه و عامـات جاني و ماد
هـاي اسـتوار و محكـم،    مردمِ تهيدست بود، و افراد مرفّه و دارا، به علّت سكونت در خانـه 

گـردد  آسيب چنداني متحمل نشدند. قسمت دوم از وجه منفيِ زلزله تربت، به مسائلي برمي
هاي هاي بشري است. ويژگييار انساني و برگرفته از خصلتكه كامال منبعث از اراده و اخت

- صداقت در راستاي بهـره پرستي، عدمغيراخالقي و ناپسندي همچون خودخواهي، منفعت

ومقام، و همچنين بهتان، اتّهام ناروا و تخريب شخصـيتيِ  وري از امكانات مالي و نيل به جاه
ر ميان مردم، از زمرة معضـالتي بودنـد   منظور دستيابي به شهرت و كسب وجهه دديگران به

كه از سوي برخي افراد هيات حاكمه و اقشار باالدست جامعه، در حولِ محورِ زلزلة تربـت  
حيدريه، مورد سوءاستفاده قرار گرفت. اين اشخاص، به جـاي همـدردي و مسـاعدت بـه     
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اري در راستاي زدة خود، رويداد موردبحث شوم را به عنوان ابزهمنوعان داغديده و فالكت
منافع شخصي مهيا ديدند. اما مطالب مذبور، همة پيامدهاي زلزلة تربت نبود، بلكه اين سكّه، 

ه   لرزه موجب گرديد تا حس انسـان روي ديگري نيز داشت. بروز اين زمين دوسـتي، روحيـ
شناسي و همياري در جامعه، تحريك شده و به منصة ظهور برسـد. نـه تنهـا    جمعي، وظيفه

شـان،  رغم برخي عيوب در اقـدامات ئوالن مملكتي در راستاي تعهد و وظيفة خود، عليمس
بـارِ  عمدتا سعي نمودند تا مصرّانه و مجدانه به اين موضوع رسيدگي كرده و به اوضاع رقّت

پنـاه، احسـاس   ديـده و بـي  زده سروسامان دهند، بلكه دردورنجِ اين افراد مصيبتمردم زلزله
دوستي بسياري از مردم ايران را هـم برانگيخـت، آنـان كـه شـاهد شـرايط       همدردي و نوع

تفـاوت از كنـار   شان در تربت حيدريه بودند، به راحتي و بيوطناناسفناك و تاثّربرانگيز هم
اين مسئله نگذشته، بلكه سعي كردند تا در حد توان خود سبب كاهش آالم و تسلّي خـاطر  

وضوع يعنـي درنظـر گـرفتنِ معيارهـاي انسـاني و رويكـرد       اين افراد داغديده شوند. اين م
لرزة تربت، نه فقط براي بسياري از ايرانيان بلكه حتي راجـع بـه   اخالقي، در ارتباط با زمين

دوستانة برخي دول خـارجي دالِّ  هاي انسانكه كمكبرخي غيرايرانيان نيز صادق بود، چنان
  بر اين مدعاست.
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