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 رضا مقصدی
 


 یی صدای سبزم شده! ایران! یرانا
 
 

درودبرآفتاب

آفتابیكهازمشرِقجانمابرميآید

.دهدوماراباآبوآینه،پيوندمی

.اندعشقهاآبیوآرزوهایماُسرخابی.زندگی،سبز
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.افشانبادایراِنجانتُگل




امازسبزترینجایوطنآمده
امباخاطرةچایوچمنآمده

مضموِنُزالِلروزگارمعشقاست
 اممنآمده!نایسپيدهدر،بازك

 
* * *                   

تاكیبهتمّنایتوباشمایخاك
ُخنياگِرغمهایتوباشمایخاك

خواهمباشادیشعرهایخودمی
 یكِمصرِعفردایتوباشمایخاك


* * *                          

امزعشقهابنویسممنآمده
اززمزمةدِلشمابنویسم
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 امازینصدابنویسممنآمده


* * *                   

ُسرخیشفق،زبانهازمندارد
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آندلكهچكامةبهارانبااوست
كرانهازمنداردشيداییبی
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* * *                  
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* * *                  
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 ییصدایسبزمشده!ایران!ایران
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. رضاشاه را تنها در زمان حياتش بزرگ نناميدند که بگوييم حاصل ترس بود يا تملق

گذرد و  شود که بيش از شش دهه از درگذشتش می امروز هم بزرگ ناميده می

ناميم از آنجا که آرزوهای  نامند و می رضاشاه را بزرگ می. ُملکش با دگران است

او را بزرگ . رگ کرد، آرزوها و کارهای بزرگ برای ايرانبزرگ داشت و کارهای بز

شويم  هرچه هم بيشتر از زمانه او دور می.  داريم چون ميهنمان را دوست داريم می

شود  های اطراف دماوند، آنچه ديده نمی در کوهپايه. بريم بيشتر به بزرگی او پی می

اه ديواری گلين و گاه آيد سنگ است و صخره، که گ دماوند است و آنچه به چشم می

حال آنکه ده فرسنگ دورتر از تهران، حوالی . ربايد گذر گاوی آنرا هم از چشم می

فهمی  تازه آنجاست که می. کريم و پرندک، اگر نگاه کنی تنها دماوند پيداست رباط

دماوند کالغ نيست که بخواهد . دماوند اصال يعنی چه؟  شرطش اما نگاه کردن است

رضاشاه هم نيازی به . يابی بر ديدنش تالش کنی، می. قارقار بخردنگاهت را با  

 . اش بايد ديدی همه جانبه داشت برای درک بزرگی. اثبات ما ندارد

بهمن اميرحسينی                                                                                                                  
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 شماره  دراين
 فرخنده مدرس

 
ا دلمشغولیعلت همه چین گذشته به نسبت چرايما ست؟

دغدغهنسبتبهروزگاریشرفتهبيپیمچونكشورهايتوانینم

آیسپر بهطرح بپردازیشده، اینده ازینپرسشیم؟ استكه

تصم با آغاز، يهمان انتشار در”تالش“م هربار و شد همراه ،

شيترازبارپپردازد،تازهیخمیردرتاريكهبهسیاپرداختشماره

:ميدانينكهمیباا.كشدیخودمیذهنمارابهسو

جائ“ جایگذشته آن درنگدر نیاستكه برايز تنها یستو

”.بدانسفركردیدگاهیندهبایساختنآ

ايعل درنگهایرغم تالش“ین، ا” بیدر هرچند ـ گذشته شترين

 توانوتوجهما”یگاه“شترازيبفـروجستجواستنهتوقيس

بهخودمشغولم داردیرا آنجهتاستكهبرخالفیشا. از د

راهماهنوز.میاامدهينگذشتهبدرنیادشده،ماهنوزازایجوامع

آ نیبه گشوده ستينده پا. و بهیدست بند هزار با هنوز ما

گذشت.گذشتهبستهاست ينوكسدهیپساز آغاز خیتار“ماز

مانیداريب ناكام” چونصخرهیهایعوامل هنوز بريعظیهامان م

كامسرراه و دستاوردهایابيمان و غریها و ناشناخته بدریمان

افتادهنصخرهیپسا اندها . عزم آن مشتركیكو ارادة و كپارچه

ورساندنخودبهآنچهدرنصخرهیدرهمشكستنایبرا ها

تار دراز یسفر چنگ به آیاآوردهخ ساختن مالط تا امانندهیم،

!میساز

كهیملتیست،امابرايزنیدرستاستكهدرنگدرگذشتهجا

لغزشها و اشتباهات شناخت گذرگاهیاز در خیتاریهاخود

انگارانهوبهخود،سهلیشراازسرناباوریبازماندهودستاوردها

غفلت سر تاراز گذر رهایدر و گم استخ اكرده دغدغه نی،

نگذشتهـبدونتوقفدرآنیبها.ماندیمیگذشتههمچنانباق

با بیـ پرداختيد شتر شناختیبا. بهتر را خود د عواملیبا. د

سرخوردگ یشكستو را افتیها با. همچنیاما ديد باورین و د

مانیهاشهیر.میاخوردگاننبودهداشتكهماتنهاازتبارشكست

ا.رسدیزميوزمنداننريوپیروزيبهپ انهدام،یدر نگذشتهتنها

خفتگیسست و خفت گاهی، و جنبشينینبوده ویز بوده

جلوهكند،یادمخروبهیرانامروزشایا.دهشدهاستيچیخشت

ررسنگاهمانيت!دیددیآنرابا.داردیمحكمنبنابهرهازبنیاماا

ن دوهزاروپانصدسايالزم و هزارسال سه به وست قرن ده و ل

ـیمسرتوسرفرازیجایدبسيهشتقرنبرسدـكهاگررس

هم تارياما ین اخیخ نزديكسدة گذشتة و نكیر گسترةيترمان ز

:دن،شناختنوآموختناستیدیبرایعيوس

ينخستیبرا عنوان به برخاستن بار جنبشین در ملت ك

تالش با نیمشروطه، هرچند بيـ نيمه و هشيدار براايمه ـ یر

يدركوضع برابر در دیتخود كنار در تالشبرایا رساندنیگران،

پ به خیهانیترشرفتهيخود و افت بهيشان، افتادن و زها

یهابستبن نخستیخودخواسته در ناخواسته تجربهيا یهان

بیدولتمل عزم مجلسمشروطه، كشيو ايرون از خود نیدن

اربستبن با دوباره برخاستن و آها راه آغاز دورانیادة در نده

پ با گاه زمانیروزيرضاشاه، ناپایو بعد و شكست ویداریبا

كج سپس راه، ادامة در بیفهمتزلزلمان و آنيها از شتر

مودریهاورهاساختنولعنآنچهبدستآوردهبودیشیاندكج

تصمینها گذشتهيت به بازگشت به سبكسرانه م رایا. همه ن

رانیندةایجادةآ.میتاامروزمانداركسدةگذشتهیخیركجادرتای

نگذشتهیهنوزدرایاريبسیرازها.كندینگذشتهعبورمیازا

افتنعللشكستواجتنابیاشنیاستكهگشودنكمترنهفته

شرفتنبريدندستاوردهاوساختنوپیاشدنیازتكراروباالتر

.ةآنهاستیپا

یانـجزجماعتيرانیم؛هموارههمةایآوریمكهبهخاطريتاجائ

تيرانـازمشروطیشهوبدونتعلقخاطربهمنافعایریاندكوب

خیتاریهاندورهیترازدرخشانیكیبهعنوانیخواهومشروطه

گردنيم با یهن كردهیافراشته انداد ا. رفتنیو پساز روزها، ن

دیوآمدنچند چپیننسل، از همه گر پائو و باال نـيراستاز

بیبرخیحت همان براشهیریاز تهیها لطفیهاماندهجلب

كنندخودرایمیزـسعيهانیشگیرینبیخوردهازازخمیملت

بدوزند تبار آن به م. وفادارياثبات آرمانهایزان جنبشیبه

كوچهيچهن.شدهاستیاسيسیهامشروطهموضوعرقابت

ویهائگروهدینهنوزدرهمهجانبهبودندیوداباوج!دهیپسند

ازایدردرست تأثیدركآنها از یامدهايقوپيراتعمينجنبش،

سرنوشت فهم در بخصوص و تردیآن دچارششد، یدهایكه

داردیبزرگ وجود عل. ايامروز وجدآمدگیرغم به ازیهمگانین

رششيكهتأثران،شكاستیخایوجودعصرمشروطهدردلتار

ا نگاه سیدئولوژیدهه تاريكو به سایاستزده یهایافكنهیخو

بررو ایآگاهانه مهم كامالیحوادث دوران، باشدن شده .زدوده

سميبانهدركناررمانتیفرپوچوعوام”یآرمانگرائ“كیكهدرینگاه

آرمانهایانقالب مشروطهیكودكانه، و درمشروطه را خواهان

وكمتينواقعيدوباجداساختنآنهااززميچيتقدسپازیاهاله

شرا دادن جلوه انقالبیرنگ تحقق روزگار بر حاكم سخت ط

سع بضاعتیمشروطه كم ساختن پنهان معنویمادیدر یو

نبضاعتبایاحداقلدرعدمتناستایآندورانیاسيرهبرانس

تار مطالبات رساندن ثمر به نیایخیالزامات جنبش تان مود،

ودردوراناقتداررضاشاهیبعدیراكهدرسالهایعملیگامها

نمطالباتبرداشتهیدنبهايتبخشينينمودنوعیدرجهتماد

نیتركملت،نابخردانهیخیباتارینرفتاريچن.مقدارسازدیشد،ب

آمدیمابرمیسومبودكهتنهاازشبهروشنفكرانجهانیدشمن

یایهاازچاهتباهكخوددههیدئولوژیـایاسيسیكهدركوردل

ز پایكه زیر و میرپایملت باز دهان آنها غفلتیخود كرد،

دشمنانقسمیبهرهبریدندتادرروزموعودانقالباسالمیورز

.ادكردةمشروطهباسربهدرونآنسقوطكردندی

نابخردانهيجةچنينت ایانرفتار اهمیبا ازیخیتتاريندورانپر

بستبهبنیوعواملاصلیدرونیهاكسوپنهانماندنضعفی

خیدتاریدهشدنانقالبمشروطهبهعنوانسرفصلدورةجديكش

یخیتچرخشتاريگرناشناختهماندناهمیدیرانبودوازسویا

ا پس در بنیكه گروهن ورود و رضاشاه برآمدن با بست،

 

 مفهومواقعياستكهسیدورانیدورانرضاشاه یاستدر بهكردیعنیآن، راهاصالحو تالشدر

شبردامركشور،ودرخدمتبهيافتهوباتمامامكاناتوهمةابزارقدرتپشتوانةپییوضعمردمتجل

.بهكارگرفتهشدیخیتارویمصالحمل
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رانآغازیاستايدرصحنةساشیاسيروشنفكرانوكنشگرانس

ساختار و نظم خود از دهه دو از كمتر طول در تنها نینویو

نهادهای مجموعة از همگون قضائیقانونیكدست، اداری، ،ی،

اقتصادیاسيس فرهنگی، گذاشتیبرجایوآموزشی، . كیدر

كتمان:كالم اتيحیريگشكلیدرموردچگونگیاچنددههیبا

نویا مسیران و ایخیرتارين انوار تابش با كه ودهیآن ها

ةاقتداریمنورالفكرانجنبشمشروطهروشنودرسایهاشهیاند

مل ازیدولت بود، شده آماده آن اهداف تحقق بستر رضاشاه

تاریدا فهم بعدیخیرة نسل پيبیرانیایچند و ماند ونديرون

ایخیتتاريذهن با را دركاهمیآنها از تويندورانگسستو

ضرورتتداومآنناتوانساخت میبرا. نگسستیانبردناياز

.مينگذشتهادامهدهیایروبررسيمبهسیریناگز

اصلبلندیا آندر گوودرخدمتندفترومجموعةگردآمدهدر

یابخشدرخورتوجهیاستازسویاستكهچندسالیتالش

متفكر محققیاز ين، جهت در روشنفكرانمان و  ویبازنگرن

یخینشكافتاریروپركردنايكسدةاخیدریاساسیشیبازاند

استيم شده آغاز نسلها ان پیتالش. جديگیكه با و تیرانه

با جدال در كهیروئينتمام ابزارهااست بر قدرتیسوار

خادمشیسومروشنفكرانجهانگرفتنشبهیاری،بابهیحكومت

سودجوئ با ایو فكریاز گسست تارین ها،نسلیخیو

سدهیم بطن به را كشور ايپیهاكوشد دوران آغاز رانیشاز

.نبازگرداندینو

یسیابازنویرساالت،مقاالتتازهیارینشمارهبهیآنچهمادرا

بو و طریشده از مصاحبهیژه ق فراهم نمائیاآوردهها تنها یم؛

 از وپنجیكدورانسیاستفشرده یعنیساله، یزماناعطااز

.1323وریتاشهریملیفرمانمشروطهوآغازكارمجلسشورا

ویطاجتماعیسةبهترشرایحوادثومقایريگيازنظرسهولتپ

روندها رابطه به تاريتأثیتوجه سعیخیرگذار است؛ی، شده

تقس نوع دو چهارچوب در تاریبندميمطالب موضوعیخی، ،یو

شوند ارائه تقس. توالبریبندميدر و زمان یخیتاریاساس

1221ازیعنیندورانبهدودورهیایاجتماعیحوادثوروندها

 اسفند كودتا1299تا از م1299یو رضاخان برآمدن تايو رپنج

پادشاهیویريگكناره مقام استيتقسیاز شده درم و

اجتماعنیمهمتریموضوعیبندميتقس سیمعضالت ،یاسيـ

اند،افتهیكهیآنهاوسرنوشتیپروسةتحولویمطالباتعموم

ا بستر بررسیبر و بحت مورد دوره دو گرفتهین اندقرار با.

دوگانهیبندمينتقسیایريوبكارگینروشبررسیازایريگبهره

 داده نشان است، شده كوشش در كه دههیشود نك ميو

نامال باچه حكومتمشروطه ايدرگیماتینخست، ودر بوده نیر

ا برسر چه آمدیدوره ران بعد. دورة در میو امانهنيچگونه

خودبدرآمدهوبایخیتارینتنگناهایترازسختیكیتوانستاز

نابودپشت و اضمحالل خطر زندگیسرگذاردن ازی، دوباره را

!دگرگونشدهیتومضمونيفيباكیایرد،زندگيسرگ

پ بخشمربوطبه بررسیريگيدر شرائطحاكمبرحوادثیو و

زمان اجباريمیفاصله ترك تا رضاشاه، برآمدن خاككشور،یان

زيشازهرچيدركشور،بیكپارچگیتويآنچهپسازاستقرارامن

مید نظر جلب سیگر، آغاز اجتماعیآساليكند؛ دریتحوالت

گوناگونواستقرارفرهنگینهادهایانگذاريوبنیجهتسازندگ

نیآنچهمادرا.جامعهاستیهادرهمةعرصهینیومناسباتنو

برآمده آن عهدة از نمایاشماره تنها اصل در ایاهیم؛ نیاز

تواندرموردهريماستكهمسلمًاموگستردهيعظیامجموعه

ادریرشاندرجامعهويوتأثیخیتتاريآنودراهمیكازگامهای

یتنآنگامهانقشمؤثركهدربرداشیتهائيموردافرادوشخص

د اقدامات از منفك و جداگانه طور به وگر،یداشتند، رساالت

توانیاماآنچهنم.ارگفتينگاشتوسخنبسیاريمقاالتبس

استكههمهیاكنندهنييوتعیازنظردورداشت،آنعنصراصل

بههممتصلویكحلقةمركزیرابهصورتیاصالحیكوششها

شرا مهیپویهادهیطتحققایمربوطو را جامعه در تضميا و نيا

استيزجزسيچچيهیوستونمحورینحلقةمركزیا.نمودیم

سایرسم در كه تعیكشور رضاشاه اقتدار پشتيية و یبانين

استكهیدورانیگردورانرضاشاهیبهعبارتد.شد،نبودیم

بهكردتالشدرراهاصالحویعنیآن،یاستدرمفهومواقعيس

تجل مردم قدرتییوضع ابزار همة و امكانات تمام با و افته

یخیوتاریشبردامركشور،ودرخدمتبهمصالحمليپشتوانةپ

.بهكارگرفتهشد

و چهرهیایبررسیهایژگیاز به برخورد دوره ون ها

برخیاريبسیهاتيشخص كه تاریاست به خدمت ویدر خ

انداربرجستهيكشوربس ب. یتمحوريدرضاشاهشخصیتردیاما

ویانصافینبیشترياستكهمتأسفانهموردبسازخیندورةتاریا

تاریجماعتیعدالتیب مفهوم از كه گرفت قرار ویجاهل خ

یبرایوخودآگاهیملیحوزةكسبآگاهیبهمعناینگارخیتار

.ندخبربودیكملت،پاكبییایات،بقاوتداومپويحفظرشتةح

اندك آنانهنوزبهتكراریامروزشمار نیا”مندرسیانهایهذ“از

مشغولند ششدهه ب. بخشهایتردیاما بهید كه بزرگترشان

،تجددیرانبهجادةترقیبازگرداندنایربرایناپذیخستگیتالش

آزاد ادستزدهیو با داریاند، كالم كهیوشهماین موافقند ون

:گفتهاست

روشنیخنگارانیتاریخبهمعنیاستكهتاریگاهاكنونچند“

مردميب توده و پین رضاشاه بر آموخته، مهربانيتجربه تروسته

شودیم تاریدستاوردها. برابر در دیاو روزیخسازان هر گر

مبرجسته دینمایتر ب.... ايتجربة گذشته پنجسال ران،یستو

افتیشددریآنمشازيكاررضاشاهراازآنچهدردورانپیبزرگ

كوشدآنرایكهحكومتشمیامروزدركشور.سازدیترمانینما

وازیاسيسیختگیشبرگرداندـباهماندرهمريبهصدسالپ

ریهمهجارافراگرفته،درزیوآخوندبازیاجتماعیختگيهمگس

چهاردههاستـبهترازیترقاجاركدربارپرقدرتیكهیحكومت

دكهرضاشاهازكجاهاوباچهآغازكردوباچهیتواندیشميپ

داشتیاجامعه سروكار كتابها. و انتشاریشتريبیاسناد

بییم نور و مبالغهیشتريابند و دروغها و اوهام پرده یهابر

”.افشانندیشصتسالهگذشتهم

 

 

 

 شكست تبار از تنها نبودهما ايمخوردگان ميريشه. نيز پيروزمندان پيروزيو به رسدهايمان اين. در

انهدام،سستي،خفتوخفتگينبودهاست گاهينيزجنبشيبودهوخشتيچيده.گذشتهتنها

بهرهازبنايجلوهكند،ايرانامروزشايدمخروبه.شدهاست اينبنا بردمحكميمياما بايد. آنرا

!ديد
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 داريوش همايون

 

 ترين ايرانی سده بيستم رضا شاه، بزرگ
 

 
ترينايرانیآنسدهراسدهبيستمگذشتومانتوانستيمبزرگ

شددرخودايرانجایآننبودودربيرونايرانبرچهمی.برگزينيم

رسيد توافقی به بتوان باره آن در که کرد همرائی هر. مانند

بهنظرمی تاريخ، رسدکهدرموضوعمهمديگریدرسياستو

می نيز زاينجا منتظر نسلبايد گفتمان قطعی جامعهوال سوم

جامعه ايران، برآمدننوين و يافت، تحول بيستم سده در ایکه

بودنسل چهارم هردونسل. در اسالمی، انقالب نسل سوم،

در رويهمرفته استثناها، جز انقالبی، ضد سویطيفانقالبیو

گذشتهماندهاستوماموريتیباالترازبازگوئیوکوششبرای

انقالباسالمیاوج.شناسدستنآننمیباززي اماآنگذشتهتا

نهشايستهاينهمه رفتو گرفتودرپارگينحکومتاسالمیفرو

بايددرآنماندونهمی (پژوهشچيزديگریاست)بازگوئیاست

.نهارزشباززيستندارد

ترينايرانیسدهبيستمچناناهميتیداردکهازچراتعيينبزرگ

موضوعهایمهمسياسیيادمیآن کنار پاسخشآندر شود؟

آينده هيچ نمیاستکه .شناختگذشتهساختتوانبیایرا

.ايننهتکرارکليشهرايجاستکهگذشتهچراغراهآيندهاست

که صورتی در آنهم و است راه چراغهای از يکی تنها گذشته

بسيار در چنانکه نکند، کور را چشمها ینمايندگانتابشچراغ،

مینسل انقالب، نسل بينيمسوم، می. فرمانروایگذشته تواند

جامعه برای که بشود نيز کشندهآينده ايران شرايط در هائی

بود خواهد وبی. بدها و خوب کشيدن بيرون و گذشته نقادی

ناکامینمی درخوریداشتيافتنعواملکاميابیو آينده .توان

شودودگرگشتودگرگونینشانهمیهایایبادورههرگذشته

 شودکهبهسببنقشپراهميتشخصيتهادرتاريخ،بسيارمی

کنندهدوره تعيين سهم که نامهائی با را داشتهها اندای

شناسندمی سده. که نسلی عاطفی و سياسی فضای در

بيستمراباشکستهمهسويهبهپايانبردچناننگرشنقادانه

 آسان موقعشرسيدهبرگذشته شايد امروز ولی است؛ نبوده

باشد گيرنده. شتاب زوال و است پاراديم تغيير همان دليلش

نوينايرانسومجامعهگفتماننسل گفتمانگفتماننسل. سوم،

ويرانگری خود مرزهای تا کينه و شيفتگی بردن ـ بود .تقدس

بهاندکاندکزمانآناستکهازنسل) سومبهصيغهماضی،

هایولیارزيابیدوره.(ایکهبهآنتعلقدارد،يادشودگذشته

بيستمايران)تاريخی سده اينجا در آنبا( در جایشخصيتها و

مقايسه و دورانسبکسنگينکردن و آنسده سراسر ایکه

بسنجد آينده بر تاثيراتشرا و برگيرد در را آن پيشاز بالفاصله

بهنوزبدانقادرنبودهبهدليلهمانامکاندارد؛واگرنسلانقال

اکنونکهشمارهرچهبيشتریدرسنين.آلوداسترويکردتقدس

زنندونگاهانتقادیرابرفرازتفکرگوناگونازآنگفتمانبيرونمی

 چه)مذهبی هر يا موضوعشمذهب تقدس، سايه نگرشزير

ايرانشيفتگیياکينهبهسرگذشتتوانبینهندمیمی(باشد

ایراکهازآنسدهبرایامروزدرسدهبيستمپرداختودستمايه

وآيندهماندهاستسنجيدوناگزيربهاينپرسشنيزپاسخداد

سده آن ايرانی جامعه در را تاثير بيشترين کسانی چه که

.توانگرفتاندوچهازآنهابرایآيندهمیداشته

ایبودجنگيد؛جامعهندنمیايراندرسدهبيستمبرایزندهما

می پائين از را چيز بايستهمه راکه درست مسير ساختو

می کورمال جستکورمال ازبرجسته. نه ناچار به ايرانيان ترين

تانيمهسده.قلمروفرهنگيااقتصاد،کهازجهانسياستبودند

مهم عنوان به رضاشاه سياست عرصه در ايرانی،بيستم ترين

پيکارسياسیوتبليغاتیکهپسازسقوط.شدفتهمیمسلمگر

.اوبرایآلودننامويادبودشدرگرفتگواهديگریبراهميتاوبود

دردهه.شدهرچهدرسياستايران،بااويابرضداوتعريفمی

ترينتکانرابهايراندادويکميتولوژیکاملپنجاهمصدقبزرگ

.سوماستخشبزرگگفتماننسلبرگردناماوساختهشدکهب

که گردانيد شخصيت کيش يک موضوع را خود محمدرضاشاه

ساله پانزده ده دوره يک در ولی بود زيانش به بيشتر

باعظمتسقوطپادشاهی اشازکارهاینمايانیبرآمدکهتنها

سرانجامخمينیآمدکهسايه .قابلمقايسهاست1311/1919

. خونبارپايانیسدهانداختبلندیبردهههایتيرهو

.بايددنبالهرضاشاهشمردازاينشخصيتهامحمدرضاشاهرامی

رسيد؛وبيشترآنچهازآنبرآمدرضاشاهاوبهپادشاهینمیبی

بود ساخت رضاشاه آنچه زمينه بر و پدر دوران .دنباله

اگردچارآنسقوطنمی دررديفمحمدرضاشاهحتا شدکهاورا

نيکالیشانزدهملوئی و نمیسومها گذاشت ازها توانست

آيد بدر تاريخ سخت قضاوت پادشاهانیکه. ميان در اينهمه با

ناپلئون لوئی و او باختند را خود سلسله و کشور و سلطنت

سوم) ناپلئون می( که هستند رهبرانی بهتنها توانند

نام خود کشور نوسازندگی در بزرگ سردستاوردهای و بلندآور

باشند عنصر. آن محمدرضاشاه سرگذشت و شخصيت در

تاريخیمی بزرگی که نداشتاستثنائی وجود آورد با. خمينی

بلکهعصر ديگریانداخت، بهمسير ايرانرا تنها نه انقالبخود

آغاز نيز اسالمیرا تروريسم پاجوشآن بنيادگرائیاسالمیو

ولی.باوخواهدماندکردوجهانتامدتهادستبهگريبانانقال

جامعه سرتاسر بر که است آسيبی ابعاد در خمينی بزرگی

زد ايرانی بزرگ او. زود ايرانخيلی بيستم سده مصيبت ترين

.شمردهشد

مصدقبرسياستايرانچندانتاثيرینکردکهبررواناکثريتیاز

بزرگ را او گروههائی برای همين و سدهايرانيان، ايرانی ترين

مصدقدهسالیبرعرصه.سازدبيستمبلکههمهتاريخايرانمی

سال دو داشت، تسلط ايران عنوانسياست به ماهش وچند

مرداد22نخستوزير،ودستکمنيمیازبزرگیخودرامرهون

او درباره ديگران آنچه بلکه برآمد آن از خود آنچه در نه است،

ذشتهبوديکیازمردانبزرگاگراواندکیپيشازآندرگ.برآمدند

می ايران پرشورتاريخ ولی راماند او نيز پرستندگانش ترين

نمیبزرگ ايرانیسده شمردندترين ملی. اهميتپيکار همه با

کردننفتآنچهازمصدقبرایآيندهماندقابلمقايسهبارضاشاه

میازنيستکهاگرخوزستانرابهايرانبازنگردانيدهبوداصالنا

نمی ميان به آمداو خاطره. مصدق ضداستعماری ایمبارزه

موضوعشدهافتخارآميزاستولیمانندشعارموازنهمنفیاوبی

است امروز. دگرگونه جهان در نيز ناوابستگی و استقالل حتا

اقتصادبدوننفتشعارديگریبودکهاز.دهدهمانمعنیرانمی

و ماند؛ همانحدشعار در کهآنرااو بود واقعاينرضاشاه در

اونشاندادهبودکهباسالیدوسهميليونليره.عملکردهبود

مصدقباهمهتحريمنفتی) شدايرانراساختدرآمدنفتمی

 سالی تا کمک23انگلستان ترومن چهار اصل از دالر ميليون

گرفتمی بردنفرايافتجرم.( پيشتر ماندنیمصدق، يکيادگار

.سياسیاستکهبارضاشاهبهفرهنگسياسیايرانراهيافت

درقانونمنعمراماشتراکیرضاشاههرکمونيستیمجرموقابل
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o مانند که بود انداخته راهی بر را ايران رضاشاه
راهقطار بر که وهائی انقالب با  انداخت، آهن

او.حکومتاسالمینيزازآنبيرونآمدنینيست
می را و شمرد زيرساختها پادشاه آنقدربايد

توقع که آيد بوجود او بدست که بود زيرساخت
به را سياسی مستقيم توسعه و دمکراسی

زيرساختاصلیو.توانازاوداشتدشواریمی
ترين،بازسازیايرانبهعنوانيککشورودرمهم

.صورتنويندولتـملتبود
 

o دستاوردهاوپيامپيشرفتونوسازندگیرضاشاه
تعيي اساسا جامعههنوز راهیاستکه نکننده

می پایايرانی به را خود ما تا و بپيمايد بايد
.بودخواهدمانداروپائیبرسانيمکهآرزویاومی


o می را شمردمحمدرضاشاه رضاشاه دنباله .بايد

پادشاهینمیبی به او بيشتررضاشاه و رسيد؛
زمينهآنچه بر و آنبرآمددنبالهدورانپدر آنچهاز

بودرضا ساخت شاه ميان.... در اينهمه با
پادشاهانیکهسلطنتوکشوروسلسلهخودرا

 ناپلئون لوئی و او سوم)باختند ناپلئون تنها(
می که هستند دستاوردهایرهبرانی به توانند

نام خود نوسازندگیکشور سربلندبزرگدر و آور
.باشند


o مصدقبرسياستايرانچندانتاثيرینکردکهبر

وهمينبرایگروههائی ايرانيان، رواناکثريتیاز
ترينايرانیسدهبيستمبلکههمهتاريخاورابزرگ
می سازدايران  برعرصه. سالی ده مصدق

وچندماهشسياستايرانتسلطداشت،دوسال
بهعنواننخستوزير،ودستکمنيمیازبزرگی

ازمرداداست،نهدرآنچهخود22خودرامرهون
اگراو.آنبرآمدبلکهآنچهديگراندربارهاوبرآمدند

مردان از يکی بود درگذشته آن از پيش اندکی
می ايران تاريخ پرشوربزرگ ولی ترينماند

بزرگ را او نيز سدهپرستندگانش ايرانی ترين
باهمهاهميتپيکارملیکردننفت.شمردندنمی

قابل ماند آينده برای مصدق از باآنچه مقايسه
باز ايران به را خوزستان اگر که نيست رضاشاه

.آمدنگردانيدهبوداصالنامیازاوبهمياننمی

 

o مسير به را ايران تنها نه خود انقالب با خمينی
بنيادگرائیاسالمیو عصر بلکه انداخت، ديگری
و کرد آغاز نيز را اسالمی تروريسم آن پاجوش

گري دستبه مدتها تا خواهدجهان او انقالب بان
ماند آسيبیاست. ابعاد ولیبزرگیخمينیدر

زد ايرانی جامعه سرتاسر بر که زود. اوخيلی
 .ترينمصيبتسدهبيستمايرانشمردهشدبزرگ

 
 
 

 

مصدقيکگامپيشتررفتوهرمخالفخود.پيگرددانستهشد

جامعهايرانی.(پندارندهنوزهوادارانشچنينمی)راخائنشمرد

consensualسياستهمرايانهپسازآنهاديگرنتوانستبهيک

.برسد

نهبخش اگر چنانکهاشارهشدبخشبزرگفرهمندیمصدق،

بزرگ به است22ترش، شده مدرنی عاشورای که مرداد

توانعقايدگوناگونیداشتولیمردادمی22درباره.گرددبرمی

چشم استدر کرده جايگاهشتغيير تاريخی، انداز در. تنها نه

تریدربارهسراسرناسنادتازهبهقضاوتهایمتعادلدسترسبود

می دوره بهآن آن بهمراهشسودمندی و عاطفی بار انجامد،

فضا آن در برایکسانیکه طبعا سياسینيز يکحربه عنوان

بابيرونرفتنواپسيننمايندگاننسل.شوداندکمترمینزيسته

 زندگی، از بيرون22سوم اسطوره از نيز خواهدمرداد کشيده

شد همچنانکه. تاريخ، ابرمرد عنوان به مصدق ذهنی تصوير

محمدرضاشاه،هرکدامبرایپرستندگانخود،ريشهدرنوستالژی

کنندازازيکسوومظلومپرستیمردمیکهباگريهزندگیمی

اينبستهبهانرژیپرستندگاناستکهباچاپ.سویديگردارد

 مقاله دقبرایمص)کتابو ) شمايل برایمحمدرضاشاه)و آن(

دارند نگه زنده را ذهنی تصوير زمان. گذشت با نوستالژی اما

پديدهمی ما امروزی جهان در نيز عاشورا وخود بهپژمرد رو ای

مانند پاراديم، تغيير گرماگرم در ايرانيان و است، ضعف

ارزشپيشرفته پيروزيها و دستاوردها به بيشتر مردمان، ترين

گذاشتخ واهند را. مصدق که کسانی شمار از اينها همه

میبزرگ کاستترين خواهد ناچار خوانند سه. آن از اينهمه با

.شخصيتاوبيشازديگرانبختآنراداردکهيکنمادبماند

***

برنامه نيمه در گستردهرضاشاه زيرهای نوکردن برای اش

ولیتا.زيرکشيدهشدساختهایجامعهايرانیازپادشاهیبه

قطار مانند که بود راهیانداخته بر را ايران برهمانجا هائیکه

بيرونراه آن از نيز اسالمی حکومت و انقالب با انداخت، آهن

بايدپادشاهزيرساختهاشمردوآنقدرزيراورامی.آمدنینيست

ساختبودکهبدستاوبوجودآيدکهتوقعدمکراسیوتوسعه

زيرساخت.توانازاوداشتقيمسياسیرابهدشواریمیمست

ترين،بازسازیايرانبهعنوانيککشورودرصورتاصلیومهم

بود ملت ـ دولت نوين پاره. تکه از بايست ممالکنخست های

محروسهومناطقفئودالیوبخشهایعمالجداشدهيادرحال

يکحکومتمی ايرانکشوریبا شدن درونساجدا در ختکه

فخيمه دولتهای خواستسفارت نه و آن خود مرزهايشقانون

 باشد روسروا بهيه )انگليسو دولتفخيمه1912از سفارت

بود همهکاره ترکمی.( گفتندوبايستسربازانبيگانهايرانرا

آمدندونيروهاینظامیناچيزايرانازفرماندهیبيگانگانبدرمی

يافتندکهبیآنهمهمبارزاتنظموامنيترامیتوانائیبرقراری

خاطره آن متمم اساسیو قانون و خواهان ایخوشمشروطه

بايستبانکداریايران،ازجملهنشراسکناس،از.بودبيشنمی

بايستايرانیاحساسفرديت.آمددستروسوانگليسدرمی

میمی ايرانی را خود و حسنکرد نه پسرشمرد ازحسين و

امنيتقضائیمیمملکتقزوين؛وبايستکمترينه يافتوایاز

.بودهرلحظهبرجانومالشدرهراسنمی

هيچ در ديگر اجرائیکه قدرت با و يکاستراتژیجسورانه با

 از شاه رضا نشد ايرانیديده بعدیهمه1921زمامدار دهه تا

ديگر طرحهای بسا و کرد اينها عملی را وايران. شد يکپارچه

بيگانگانديگرنقشیدرادارهامورآننداشتند؛جزنفتکهزوراو

ایکهدولتيکدستگاهاداریامروزیدرجایلحافپاره.نرسيد

پوشاند ايرانرا بودسراسر قاجار و. شناسنامه ثبتاحوالو با

نهنام و يککشور قالبحقوقیشهروند در ايرانی خانوادگی،

اشابوخانوپادشاهقرارگرفت،تاکیقالبسياسیرعيتارب

هایقانونمدنیدادگسترینوينغيرآخوندیومجموعه.رابيابد

وقانونجزائیوقانونتجارتوثبتاحوالبهجامعهايرانیامکان

اصطالح به و کند آغاز را خود اقتصادی توسعه سير که داد

 بورژوازی رشد مرحله وارد شودمارکسيستی برای. رضاشاه

قانون دولت يک ايران به اسالمی دوران در بار نخستين

rechtstaatسختگيريشدراجرایقانونوفرايندقانونی.دادdue 

process of lawزور به را مردم زمينهای که هنگامی حتا

ایپاکنشدنیآنبخشکاراکتراولکه)گرفتمشهوراستمی

است؛ گذاشته برنامش م( درو که سياسی مخالفان عدود

نمی تغيير کلیرا دهدزندانهايشکشتهشدندمنظره دولت. از

ایاستقانونتاحکومتقانونیبهمعنایدمکراتيکالبتهفاصله

نگذشته آن از سال پنجاه و بيستسال در کشوری هيچ که

.است
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پساز بار براینخستين باز کشور، ماليه به او حال همان در

درکشوریکهازبينواترين.يندورهصفويان،سروسامانیدادبهتر

وسرزمين دخانيات و ترياک انحصار ياری به بود دوران آن های

کهبهسببفشارهایاستعماریشورویيک)بازرگانیخارجی

کردخزانهکوچکدولتراپرمی(رفتاقدامدفاعینيزبشمارمی

اينهمهبودجهکشوردردورهاو ازهزارميليونريالنگذشتوبا

کهايرانيانآنزمانبهخوابنديدهبودندوبرایمامايهشگفتی

شدکشوریرادرعينحالاستکهچگونهباچنانارقامیمی

بابستنقراردادهایپاياپایوصدورآنچهايران.ادارهکردوساخت

راهمی ساختن برای ارزی سرمايه بفروشد آهنتوانست

سریوپايهگذاریصنعتنوينفراهمکردکهپيشازاواگرسرا

می استعماریهم قدرتهای جلوگيری سبب به خواستند

درآمدنفتبهنوسازندگیارتشاختصاصداشت.)توانستندنمی

کارخانه ماشينهای وو کتيرا و گوسفند، روده يا ساالمبور با ها

می مبادله آن شدمانندهای ). عنوان به آورندهدولت فراهم

 اقتصادی توسعه و همگانی درمان و بهداشت و آموزش تا)

بیاندازه ايران بیایکه و اجازهپول روز آن نيرویآموزشيافته

گيروسربازگير،نوآوریاوبودوفهرستونهصرفاماليات(دادمی

هزاران تا راهها شبکه از کرد، رضاشاهی ديوانساالری آنچه

آموزشساختمانعمومی تربيتبدنیو فرهنگستانزبانو تا ،

آموزش و گردآوری پيشاهنگیو ورزشو موسيقیکالسيکو

 دختران)يتيمان هنرستان شير( سازمان و از سرخ، خورشيد و

برای افکار پرورش کانون و موسيقی هنرستان تا جنگلبانی

آموزشدادنآدابزندگیامروزی،ازجملهپاکيزگیدندانوآشنا

انديشه هاگروهبهترينهایمدرنوفرستادنگروهکردنمردمبا

نمی شماره به اروپا به ايرانی )آيددانشجويان در.

نيزبايدمازندرانخودگلهمیسفرنامه خوردنرا کردکهطرزغذا

ایاززندگیملیازتوجههيچگوشه.(بههمميهنانشيادبدهد

خود نماندو دور پيگيریبرهمهآنديوانساالریاو دقتو شبا

نوسازندگی شگرف کردmodernizationبرنامه نظارت دستگاه.

هايشبهآهستگیدرسراسراداریاونمونهکارائینبودوبرنامه

ولیبهرحال.بودشدکهدرآنمرحلهناگزيرمیکشورپخشمی

.کردايرانبايستازجائیآغازمی

 حجاب از را زنان مقاماترضاشاه آموزشعالیو به و رهانيد

آموزش کنار در و او، اصالحات دشوارترين که داد راه اداری

بشمارند ايران تاريخ بزرگ اجتماعی انقالب دو همگانی، او.

ترينمانعهمچنينبادرهمشکستنقدرتنظامیفئودالهابزرگ

کرد برطرف متوسط طبقه جامعه يک به را ايران .درآوردن

شاهدرهرسهزمينهاصالحاتپدررابااصالحاتارضیمحمدرضا

وگسترشبيشترآموزشهمگانیو(يکانقالباجتماعیديگر)

درکمترازيکنسلزن.دادنحقوقسياسیبهزنانتکميلکرد

ومردوجامعهايرانیدرقالبنوينیريختهشدوهماناندازهنيز

سده در بود نيافته امکان پسازهایگذشته بيستسال تا و

دستاوردهاوپيامپيشرفتونوسازندگیاو.رضاشاهامکاننيافت

تعيينکنندهراهیاستکهجامعهايرانیمی اساسا بايدهنوز

بودبپيمايدوتاماخودرابهپایاروپائیبرسانيمکهآرزویاومی

.خواهدماند

تصميم محض تمرکز و اقتدارگرائی آنکه با مقام،گيری يک در

کمتريناحترامیبرایفرايند او و بود ويژگیپادشاهیرضاشاه

هرچندنهادهاوصورتظاهرقانوناساسی)دمکراتيکنداشت

سازيکجامعهاشزمينههرگوشهبرنامه(مشروطهرانگهداشت

ايران و او به سياسی جغرافيای و تاريخ اگر که بود دمکراتيک

میمهربان دتر بربودند ايران در رضاشاه از پس نسل همان ر

دشمنانومنتقداناوباادعای.گرفتهایاستوارشکلمیپايه

اينکهدرپادشاهيشآزادیازايرانرختبربستناآگاهیخودرا

آندشمنانومنتقدين.ازاسبابدمکراسیبهنمايشگذاشتند

دشمن را دمکراسی لنينيستها ـ مارکسيست مانند يا

درکمی نمايشیاز قدرت، به رسيدن پساز خود يا داشتند،

ندادند ليبرال دمکراسی اصول به وفاداری و مفهوم مانع. دو

ايران دمکراسیدر روحانيت"ساختاریعمده خانهای" و شيعه

ناتوان و برچيدن به رضاشاهی سياستهای که بودند فئودال

بقيه اولويتداد؛ زيرساختهکردنشان نبود اجتماعیواشاز ای

می نوين يکجامعه الزم آگاهیاقتصادی پيشبرد برای که آمد

دمکراتيکوبرپائیسازمانهایمدنیضرورتداردواوپايهريزيش

.راکرد





 نقادی گذشته و بيرون کشيدن خوب و بدها و  بی

توان آينده  يافتن عوامل کاميابی و ناکامی نمی

های  رهای با دو هر گذشته. درخوری داشت

شود و به سبب  دگرگشت و دگرگونی نشانه می

نقش پراهميت شخصيتها در تاريخ، بسيار 

ها را با نامهائی که سهم تعيين  دوره شود که  می

 . شناسند اند می ای داشته کننده





می بيستم سده از اينجا در چندما ايران تاريخ ولیدر گوئيم

ایراباچنانديدگستردهتواننشاندادکهچنانفرمانروارامی

سرمشق رضاشاه اينکه باشند؟ کرده همراه نامحدود انرژی

اهميت داشتاز برابر در را اروپا نزديکترکيهوسرمشقدورتر

نمینوآوری کاهدهايش و. ايران برای آرزوهايش ميان فاصله

می که بود ناچيزشچندان مبالغهامکانات مزيت آن درباره توان

همچ مینکرد؛ بهنانکه بيشتری پوشی چشم با توان

آشکارشنگريست محدوديتهای ستايش. و احترام نتوانست او

درخورخدماتحياتيشرابهايرانبدستآوردوهمهگناهخودش

ایدرسياستايراناشمايهکشاکشتازهبرعکس،کارنامه.بود

است کشيده امروز تا که شد نشناسی. قدر و اشخشونت

چنانکهبايدازخدماتسرامدانسياسیوروشنفکرانینگذاشت

بودند ميهن نوسازندگی برنامه سرسپرده او خود اندازه به که

شود برخوردار کهپايانغم. برایايران، او خود بيشاز انگيزش،

نمی ناگزير ازهيچ سرشار کوتاه دوره يک بر سياهی پرده بود

ا نسلدارد سه پساز که خودسازندگیکشيد ندکاندکدر

هایتاريختريندورهولیاودريکیازحساس.رودايرانکنارمی

ترينکسیکهوزيریبهنامناسبجهانوايرانباسپردننخست

خوداوچنانکه.توانستبيابدآنبدبختیرااجتنابناپذيرکردمی

بحراننفتی جريان1933در در نيز بزرگو يکاشتباه وپساز

توانستواقعياترادريابدوبههگيريشنشاندادبخوبیمیکنار

کردندبهاحتمالضرورتهاگردننهدواگربهدرستیآگاهشمی

.گردانيدزيادخطررابرمی

بويژهدرميانآنشصتدرصدی ايرانيانهرچهبيشتری، امروز

اند،بهگذشتهصدسالهکهپسازانقالباسالمیبهجهانآمده

می خود نبردهایسياسینسلپيشازکشور از فارغ و نگرند

می ارزيابی را تاريخی شخصيت و دوره هر سهم .کنندخود،

جنبش و آورد زندگیباز به را دسترفته از ايران که رضاشاه

ترقيخواهانه آرمانهای در را بدينمشروطه و بخشيد اشتحقق

ایهايشچهرههکاستیترتيبتاريخنوينايرانراآغازکردباهم

يابد؛برخالفديگراننيازیبهزيارتنامهخوانترمیهرچهبرجسته

برآمددر او از بهنيرویکارهایبزرگیکهتنها و متولیندارد و

پيشمی ايرانيان رودخودآگاهیملی نکبت. در امروزين ايرانی

کهتواندببيندجمهوریاسالمیغرقدردالرهاینفتیبهترمی

کردوباچهدشواريهائیپدرايراننوينازکجاهابايستآغازمی

 .بودروبرومی
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 3102تا  3035ران در سالهای یا
 

 

 باهمصحبتم انقالبیم،كمكمجامعةايكنیامروزكهمنوشما تكانشدیكهدرایرانبا یدیرانصورتگرفت،

رانرادرچنبرهخودیكرهملتايدوپيكهسربركشیایخیوارتجاعتاركهبرسرماآمدیخیبتتاريخوردهاست،مص

 .ميخخودنگاهكنیوتفكرنسبتبهتاریشیكنوعبازاندیگرفت،باعثشدهكهمابا



 نصفحاتیتوانباتوجهبهایداردكهمیاردرخشانيشود،دفتركارنامهاوصفحاتبسیتاآنجاكهبهرضاشاهمربوطم

آنیتاصولينكارنامهاهمیایبانقداصول.ديكهبراووكارنامهاووارداست،نترسیومهمیاراصوليتقاداتبسازان

.شتربهچشمخواهدآمديب



 م،یبریكهماازآنناممییهانمجلسیا.بودیكحكومتمقتدرمركزیجادیانقالبمشروطهایهاازخواستهیكی

 آورندیمركزنتوانستندحكومتمقتدر بوجود مجلساولم. بهطرفمجلسیگذریهرچهاز م،يآئیمیبعدیهامو

 .شودیشترتنفسميرانبیایروزبهروزدرهواوفضایكحكومتقدرتمندمركزیجادیضرورتا

 

 

 

 گفتگو با دکتر ماشاءاهلل آجودانی

 

 

 


































ساله31شتنیكدورةبحثگذاتالشـمادرتالشخودبرایبه

و1323،تاشهریور(1221)یعنیازآغازكارمجلساولمشروطه

هایمربوطبهحوادثمهمایندورهباانبوهیتهيةموادخامبحث

.ازآثاروكتبتاریخیمواجهشدیم

دورة این یکسان حوادث مورخين ازآثار بسياری در كه این با

شخصيت و بتاریخی آن ثابت شدهههای گذاشته امابحث اند،

همشباهتهایارائهشدهكمتربهگيریهاونتيجهتصویرپردازی

عملبرداشت در و میداشته ایجاد كنندهایمتفاوتیرا علت.

ایناختالفچيست؟

ایرانوبرآمدنرضاخان،“دكترسيروسغنیدرمقدمهكتابخود

ریشةایناختالفراتاحدی“هابرافتادنقاجارونقشانگليسی

داندكهاسنادمعتبریمینگارانایرانیبهدرعدمدسترسیتاریخ

هایامورخارجهكشورهایصاحبقدرتبيشترشاندروزارتخانه

شده منتشر زمان طول در و بتدریج و بوده اندمتمركز برای. آیا

روندحوادثميهنمان تاریخو تحليلمنطبقبرواقعيتاز اطالعو

ماندیم؟بایستمنتظرانتشارایناسنادمیمی



می ببينيدفكر كنمایندوسئوالبهممربوطندودكترآجودانیـ

درموردسئوالاول،.اگراجازهدهيدبهایندویكجاجواببدهم

موردمسائلتاریخیدرهمهجایدیدگاه ونظراتمختلفدر ها

دنياوجوددارد حد،مثلانقالبكبيریعنیحتیبرسرمسئلهوا.

می حرف هم با شما و من كه امشب همين زنيم،فرانسه،

برسرمسائلتاریخی.چندیندیدگاهمتفاوتومختلفوجوددارد

است همينطور هم دیگر كشورهای در مختلف الزامَا. یعنی

اختالفهميشهموجبرشد.هاوجودنداردهماهنگیدردیدگاه

ت اندیشة و تاریخی اریخیاستدیدگاه ایران. در متأسفانه اما

هایتاریخیهانيست،بلكهبدفهمیمسئلهفقطاختالفدیدگاه

هایتاریخیهایتاریخیبهجایواقعيتوجایگزینشدنافسانه

بههميندليلاگربخواهيمنگاهاساسیو.مسئلهمهمیاست

كهنگاریهایمختلفوتاریخجدیبهمسائلتاریخایراندردوره

دوره بایدبگویمكهبيشترهایتجددكردهدر داشتهباشيم، ایم،

هابااغراضسياسیوگروهیوحتیسازمانینگاریاینتاریخ

است بوده آلوده ایران در و. منابع كه علتهمفقطایننبود و

دسترسنداشتيم در مأخذ آقایغنینقل. گفتة از اینكهشما

هایمادرموردتاریخایرانمعاصر،میكنيدكهشایداینبدفهمی

...بخصوصدربارهرضاشاهدراثركمبوداسنادومداركبودهباشد

ندارم قبول شود، گذاشته پایانیبرآن نقطة اگر .اینصحبترا

ولی.برایاینكهماهميشهباكمبودمنابعتاریخیسروكارداریم

نيستكهمنابعتاریخیموجودی مااینبدانمعنا اختيار كهدر

.توانستتصویرروشنیازوقایعوحوادثبمانشاندهدبود،نمی

.توانستاینتصویرروشنرابهماارائهنمایدحتمَامی

اماچرامانتوانستيمبهاینتصویرواقعبينانهوعادالنهازواقعيت

چونصحبتكتابآقای.دستپيداكنيم،اینداستاندرازیدارد
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بزنمغ برایتان مثالی دهيد اجازه آمد، پيش نی كهمی. دانيد

ميالدیدرشوروی1913همينمطالبكتابآقایغنیدرسال

بود شده ارائه آقایف بنام مورخی توسط سابق بيشتر. یعنی

اسنادومداركیراكهآقایغنیموردبررسیقرارداده،توسط

اكثرایناسنادومداركچون.آنمورخموردبررسیقرارگرفتهبود

آقایفمورخدرواقعدر.هادرانگلستاندردسترسبوددرآنسال

كندودرآنكتابتصویریشورویكمونيستیكتابیمنتشرمی

می ارائه رضاشاه تصویریاز همين بيشمشابه و كم كه دهد

است داده ارائه غنی سيروس كه است حقيقت. در یعنی

وی ارزیابی تمامنخستين برخالف كه است این رضاشاه از

وطنتاریخ انسان او ـ شوروی ناسيوناليستینویسان و پرست

انگليس سرسپردة و نوكر نه هابوده، ترقی. و تعالی قصد او

اینكتابآقایفدرمجلةدنيا،درتابستان.جامعةایرانراداشت

 دوم1313سال شمارة دوازدهمـ سال ـ دوم دورة شمسیـ

میم قرار نقد گيردورد اجمال. مطالبمهمكتاببه ایننقد در

می گفته و میآورده را اینها مورخ این كه ماشود اما گوید،

دانيمكههاكهازنزدیكبامسائلایرانآشناهستيم،میایرانی

است نبوده اینگونه كامبخشنوشته. عبدالصمد توسط نقد این

بود شده می. آنگاه وی سرسپردهگوید، عنصر رضاشاه بله،

داستان و انگليسبود اینگونهامپریاليسم هاییاز این! بنابراین،

درشورویمنتشرشدهو1913كتابآنموقعنوشتهودرسال

سالقبلازانقالبهماینكتاب1شمسییعنی1313درسال

اماكسیهمتنكردآنرابهزبان.گردددرمجلةدنيامعرفیمی

وفا اسناد این با ما مردم زمان همان در تا كند، ترجمه رسی

علتچهبود؟.مداركآشناشوند

بر روشنفكریایران ذهنیكه زمينة كه بود این من اعتقاد به

اینگاریایرانبوجودآوردهبودند،آنقدرقویبودوافسانهسرتاریخ

نبخشیازكهساختهبودند،آنقدرقویوتكرارشدهبودكهبعنوا

بههميندليلكمتر.امانپذیرفتهشدهبودندهایتاریخیواقعيت

آنكردومیكسیفكرمی اندیشيدكهممكناسترضاشاهبا

جریان نيروهایمخالفتصویریكه عمومَا و هایسياسیایران

متأسفانه.پهلویارائهدادهبودند،اززمينتاآسمانمتفاوتباشد

 هم پهلوی اینگونههوشمندیحكومت كه نداشت را الزم های

.منابعرادرایرانچاپومنتشرنمایدوبهنقدوبحثبگذارد

باید كردید، طرح اصلیكهشما مسئله به برگردم بنابرایناگر

بگویمبيشتراسنادومداركاساسیتاریخیدردسترسمابودو

انهآناسنادوطرفتوانستيمبابررسیوتحليلدقيقوبیمامی

ایازتاریخایرانارائهدهيم،اماچنينكاریبينانهمداركتصویرواقع

ندادیم انجام را ایدئولوژی. زنجيرة اصطالح به بدفهمیو ها،ها،

دادیمسازیافسانه ادامه را هایخود مورد. در تنها نه اینامر

توانمیرضاشاهرویداد،بلكهدرموردتاریخمشروطهایرانكه

بصورتكاملدراختيارمابودهمرویداد، گفتاسنادشتقریبًا

ایهمگویمتقریبًا،منظورایناستكههرروزسندتازهوقتیمی

شود،امابدنهاصلیاسنادایپيدامیشود،رسالهتازهپيدامی

مشروطهدردسترسمابود،اماماایناسنادرادرستنخواندیم

هایستنخواندیم،بلكهبابدخوانیوناهمزمانخوانینهتنهادر

آميزیازتاریخآندورانخودارائهمكررخودمانتصویربسياراغراق

اندیشیدرایرانكنم؛تاریخچرااینگونهبودهاست؟فكرمی.دادیم

وجود ایران در جدید معنای به تاریخی تفكر نداشت، وجود

كنيم،كمكماباهمصحبتمیولیامروزكهمنوشم.نداشت

تكانشدیدی ایرانصورتگرفت، در انقالبیكه با ایران جامعة

ایخوردهاست،مصيبتتاریخیكهبرسرماآمدوارتجاعتاریخی

باعث چنبرهخودگرفت، در پيكرهملتایرانرا كهسربركشيدو

گاهشدهكهمابایكنوعبازاندیشیوتفكرنسبتبهتاریخخودن

كنيم منصفانه. اینبار كه كنيم تالش بيندیشيمو تر درون. از

ازدرونافسانهدستگاه بهتاریخخودماننگاههایایدئولوژیك، ها

نكنيم نگاه. آن با اینكه برداشتبرای آن با و افسانهها ایهای

جامعه ویرانیسوقدادیمو به كهمیغلطملتیرا رفتایرا

كنمتاجائيكهممكنفكرمی.انیسوقدادیمشكوفاشودبهویر

.امبودبهسئوالشماپاسخداده



 !تاریخ همان چيزی است که اتفاق افتاده



می هركدام دادید، توضيح که را نكاتی ـ موضوعتالش توانند

هایخودكنيمدرچارچوبپرسشاماماسعیمی.هاباشدبحث

مادرموردتفكرتاریخی،هایفكریراكهشباقیماندهوهسته

هایتفكرایدئولوژیكوافسانهسازیدرتاریخمطرحكردیدبهبحث

بعدیماناختصاصدهيم بيشترمورد. گفتگویمانباشما آنچهدر

امانقراردارد،وضعيتحاكمبرایراندرآستانهكودتایسومتوجه

تاتادرمورداینكود.وشرایطبرآمدنرضاشاهاست1299اسفند

است گفتهشده كنونسخنبسيار توجه. اینامر به كمتر اما

شودكهاینكودتاهمچونهررخداداجتماعیدیگری،دارایمی

برآمدهازحوادثوشرایطپيشازخودگذشته ایبودهو بعنوان.

اميل)ایفرانسویازنویسنده1299نمونهكتابیدربارةكودتای

لوسوئور هنگ( آن در بهكه ایران در كودتا آستانه در یعنی ام

مطالعه بود، مشغول سياسی علوم و حقوق رشته استادی

:مترجمگفتهشدهاستدرمقدمة.كردیم

“ اسفند سوم مسير1299كودتای كه بود رویدادی شمسی

“.تاریخایرانراازجریانخودبيرونآورد

صرفمی ـ بپرسيم شما از خواستيم اینكه از اساسًانظر آیا

ایوجودداردیاخيرـتحتچهمسيرتاریخیازپيشتعيينشده

شرایطاجتماعیـسياسیدرایراناینكودتاصورتگرفت،واین

نظربخشیازروشنفكرانوسياسيونمبنیبراینكهبااینكودتا

هایآنازميانرفتتاجریانمشروطهدرایرانصدمهدیدوآرمان

1299قباواقعيتاستواگربرفرضمحالكودتایچهحدمنطب

گرفت،باتوجهبهشرایطموجودآنزمانمسيرحركتصورتنمی

توانستباشد؟تاریخایرانبهكدامسمتمی



بسياریاز.هادرتاریخمخالفمدكترآجودانیـمنبااینگونهفرض

همينفرض از شروعمیمشكالتما شودها تا. ریخبرایاینكه

نمی ما و افتاده اتفاق كه است چيزی پيشهمان بينیتوانيم

این.شدافتاد،چهمیشدوچهنمیكنيمكهاگرایناتفاقنمی

آنحدسياتهم، در تاریخنيستبلكهحدسياتماستو دیگر

امادر.كنيمتمایالتشخصیخودمانرانسبتبهتاریخبيانمی

اهمي با بسيار نكتة شما اینكهتسئوال آن و دارد وجود تری

یعنیاینكهماچگونه.درایرانچهبود1299شرایطقبلازكودتای

1299وقتیشماازشریطقبلازكودتای.وارددنيایجدیدشدیم

 
.شود یم یتلق یدر مملكت هم امر ثانو ید، بحث آزاديت نداشته باشيد، امنينداشته باش یمملكت یشما وقت  
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تحوالتسخنمی بهانقالبمشروطهو بيشتر نظرشما گوئيد،

.بعدیآناست



كوت توضيح اینجا در من بدهيد اجازه زمانتالشـ مورد اهیدر

بدهم نظرمان مورد این. در ما

زمانیمشخصی دورة به بحث

نظرداریمومجبوریمدرمحدودة

اینصورت غير در بمانيم نيز آن

.بحثبسيارطوالنیخواهدشد

جنبش دورة اینمجموعه در ما

راه در مبارزات و مشروطه

ازآرمان بعد زمان از را آن های

وشروعصدورفرمانمشروطيت

جدا مشروطه، مجلس كار

برروی بيشتر نظرمان و ساخته

عينيت دورة یعنی دوم دورة

هایمشروطهبخشيدنبهآرمان

.است



اینگونه منهم ـ دكترآجودانی

دوران همان كه شدم، متوجه

وقتیاست مجلسمشروطهو

كهمجلسشورایملیدرایران

می گيردشكل وقایع. باید ما و

 دوران ببينيماین را واقعيت. اما

نمی را تاریخ استكه تواناین

كرد نگاه اینگونه ما. یعنی

مقطعنمی یك از ناگهان توانيم

اینجا از بگوئيم و كنيم شروع

دارند معنائی چه اتفاقات زیرا.

در.بسياریازایناتفاقاتریشهدرمسائلپيشتروعميقتردارد

اجازهمی چوناینخواهمیكمقدمةكواینجا نقلكنم، تاهیرا

آنها مورد در مقدمهبهاعتقادمنبهبسياریازمسایلیكهما

متأسفانهدرایرانودر.ایخواهدافكندكنيمپرتوتازهصحبتمی

شایدطرحاینمقدمه.اندنگاریآنبهاینمسائلدقتنكردهتاریخ

هيم،دهایبعدیكهانجاممیاینجاخودشنشاندهدكهبحث

.توانندبيانروشنتریبيابندچگونهمی

هایقبلدرایرانرخداد،بسياركنماتفاقاتیكهدرسدهفكرمی

تاریخ در امروز پراهميتاست، تازهبسيار نگارییكبحثدوباره

 در و تازه1شده بيان شاید اخير استدهة گرفته بخود .ای

تار استمرار عدم یا تاریخ استمرار یامسئله تاریخ در تداوام یخ،

درجامعةغربیباتوجهبهاینبحث.گسستدرتاریخ هاعمدتًا

امادركشوریمانندایران.تحوالتتاریخیخودشانانجامگرفته

می پا مدرنيتهدستو برزخسنتو عقيدهكههمچناندر زند،

دارد و مهمیداشته سنتنقشبسيار كه دارم اینگذشته،.

ایمگریبانماهنوزنتوانسته.مادستبهگریباناستهمچنانبا

اینامرفقطزمانیامكان.خودراازگذشتهخودمانخالصكنيم

بهنقدكشيدنگذشته.پذیراستكهاینگذشتهرابهنقدآوریم

امادر.گردددرغربباتجددوبانقدسنتازدرونسنتآغازمی

د از تجدد ایران مثل نشدكشورهایی آغاز سنت رون از. تجدد

بدفهمی از بسياری دليل همين به و آمد ازبيرون ما های

میسنت اتفاق تجددمان در افتدمان كه. بود تجدد همين در

امانرادرنتيجهامروزاگربخواهيمسنت.مانرابدفهميدیمسنت

ازهرچيزبایدتجددخودراكهازبيرونآمدهنقدنقدكنيم،بيش

كنيم بپردازیم. نقدسنتخود به تجدد نقد از بعد و برای. چرا؟

هایمادربارةسنتمادرهمينتجدداینكهبسياریازبدفهمی

.مااتفاقافتادهاست

شودكهیكیدرایراندرقرنششمهجریسهروردیپيدامی

ترینفيلسوفانایرانیاستواستمرارتاریخایرانرابهازبرجسته

اونخستينبار.دهدمانشانمی

كرد اعالم ایران در عارف: چهار

خرقانی، حالج، یعنی ایرانی

بایزید و آملی قصاب ابوالعباس

بسطامیادامهدهندگانحكمت

ایران اسالم از پيش خسروانی

هستند عرفان. دیگر عبارت به

تاریخما استمرار ایرانمحلبروز

من اعتقاد به این و است بوده

ایرانم تاریخ در اساسی سئله

بسيار نقش سهروردی و بوده

تاریخ در ودرخشانی نگاری

داشتتاریخ ایران اندیشی كه.

اینجا در آن بحث جای البته

نيست فيلسوف. بعنوان او

طرح حكمتخود در مسائلیرا

صفویما ایرانعصر كهدر كرده

می را آن بينيمبروزات از. یكی

اناست،اینهاییكهدرایربحث

در حكمت و فلسفه كه است

و سياست با اسالمی معنای

ارتباط مردم عملی زندگی

نداشت قبول. را حرف این من

یا معتقدمهمانفلسفه و ندارم

بنيان در وحكمت نظری های

نقشخيلی اجتماعیزندگیما

مهمداشتهاست سهروردیدر.

میمدینه تشكيل بحثمیایكه چهدهد، كه كسیبایدكند

كند؛اگرحكيمیریاستاینمدنيهرابعهدهگيرد؟اواستداللمی

در نظر صاحب یعنی باشد بحث امور در متوغل كه شود پيدا

فلسفهارسطوئیومنطقباشدوهممتوغلدرتألهباشدیعنی

.جنبةالهیومعنویراداشتهباشد،ریاستمدنيهازآناوست

ك وقتیباشد یك اگر بحثیعنییكاما در متوغل یكحكيم ه

فيلسوف اصاًل كه باشد آدمی یك و باشد خالصی فيلسوف

باید بينایندو متألهباشد، اما بحثنباشد، متوغلدر نباشد،

برگزید ریاست به و كرد انتخاب را متأله كه. حرفی واقع در

می میسهروردی نتيجه سرانجام وجودزند، جهان كه گيرد

تألهباشد،خالیَنُبَودوتصریحهيچگاهازح كيمیكهمتوغلدر

نباشدمی تأله متوغلدر كه حكمترا كهحكيممتوغلدر كند

نباشد خدا زمين ریاستیبر حكيمیكه. از جهان هيچگاه زیرا

تراستبهریاستمتوغلدرتألهاستخالیَنُبَودوویشایسته

.ازحكيمیكهتنهامتوغلدربحثاست

اینمدنيهب برایایكهاوتشكيلمیبينيددر واقعراه در دهد،

می باز صوفيان و عرفا میحكومت و آشتیشود او كه دانيد

بهاعتقادمندرجریاندو.دهندةتصوفاستبافلسفهدرایران

نهضت بر را راه عرفانی، سياسی تأمالت او از بعد هایقرن

می باز صوفيه كندسياسی پ. آن نهضتاز صوفيهساین های

دردستبگيرندهستندكهپيشمی آیندتاقدرترا صوفياندر.

.دانندكهسهروردیازآنهاحرفزدواقعخودراهمانمتألهیمی

صوفی ایران در هجری هشتم قرن در كه است این جالب

متفلسفدیگریبنامحيدرآملیكارسهروردیرابهشكلدیگری

می كندكامل هماهنگیاگر. تصوف و فلسفه ميان سهروردی

 رضا خان در سرکوب قائله خوزستان
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می او كرد، میایجاد و بينآید استو تصوفعينتشيع گوید؛

می تشيعهماهنگیایجاد كندتصوفو قرن. در ایناتفاقیكه

می صورت استهشتم اهميت حائز جهت چند از .گيرد،

صفی شيخ فوت هنگام آملی سلسلهسيدحيدر سر الدین

پانزد صفوی، كتابدودمان و است ساله دورانه در را هایش

نویسد،شيخصفیوصدرالدین،چنانكهجانشيناوصدرالدینمی

صدرالدین پسر نكردند، اعالمتشيع صریحًا است، تاریخآمده در

این.پوشبودكهرسمًااعالمتشيعكردیعنیخواجهعلیسياه

لیدرگيردكهمبانینظریحيدرآماعالمتشيعزمانیصورتمی

.هایاومدونشدهبودچهاردههقبلدركتاب

گفتویكیشدنتصوفحكومتمتألهآنگونهكهسهروردیمی

حيدرآملیمی كه آنگونه تشيع صوفيانو برادعای را راه گفت،

كرد صفویبرایحكومتسياسیباز به. مبنایحكومتیرا تا

صوفی هم و باشد شيعه هم سلطانش كه بياورند .وجود

هویتشيعی حكومتیبا حكومتمی. دیگراین یكبار كه دانيد

یعنیمرزهایمارابهمرزهای.كندخاطرةتاریخیمارازندهمی

می ساسانی رساندعصر تشكيل. ایران جدید امپراطوری

اینامپراطوریدرواقعدردنيایزمانخودشدرشرقو.شودمی

 مذهب سنی دشمن دو با خودش كشور وازبك)غرب ها

بستهباقیماندروبرومی(هاعثمانی یعنیراهبه.شودوتمامًا

بدینترتيب.باهویتشيعیمحصورباقیماند.جهانبيرونندارد

برابرجهان در خودمانرا هویتشيعی، دنيایكالسيكبا در ما

.هاسنیمعرفیكردیموتمایزقائلشدیمميانخودمانوسنی

ما.یتتاریخیماتاانقالبمشروطهادامهپيداكرداینمبنایهو

خواهدتحوالتیبعدازسقوطصفویه،دورةنادرراداریمكهاومی

رسيمبهتامی.شوددراینبنياددینیایجادنمایدكهموفقنمی

دورةقاجار بایدبهیكنكتهاساسی. اینجا آندر تراشارهكنمو

ایر در قدرت ساختار بودمسئله ان بين. قدرت قاجار دورة تا

روحانيونوسرانایالتوعشایرتقسيمشدهبودیعنیدوقدرت

اینساختارقدرتبا.داشتيمكهیارهبرانایلیبودندیاروحانيون

آنهویتشيعیكهپيشازاینگفتم،فضایایرانقبلازتجدد

امادرایراندورانتجددچهاتفاقیافتاد؟.است

جنگلسا با مشروطه انقالب پيشاز روسكهها و ایران های

هایتاریخیایراناستمهمترینسرفصل این. منبا اعتقاد به

وارددورانجنگ تاریخایرانایجادكرد، كهشكافاساسیدر ها

شویمجدیدیمی هممی. كالسيكقدرتدر دیگرساختار ریزد،

سنی ما نيستندهمسایگان غرب و شرق حكومتهای های،

اماهویتماهمچنانبهشيوهسنتی.انداروپاییروسوانگليس

هویتیكهبادنيای.هویتشيعیاستكهدستنخوردهاست

.شودامادرساختارقدرتشكافایجادمی.جدیدسازگارنيست

می شكافایجاد شكستكجا از بعد روسيهشود؟ از هاییكه

تركمانمی قرارداد در مادهخوریم، گلستان قرارداد و ایچای

مورد اینبهبعد از كهسلطنتعباسميرزا گنجانيدهمیشود

كنندتااینحكومتیعنیآنهاكمكمی.تأئيدحكومتروساست

بماند برقرار ساختار. از ما دیگر بعد به اینجا از كنيد، مالحظه

می خارج ایران در قدرت شویمكالسيك ما. تاریخی گذشته در

.ینگونهنبودكهسلطنتایرانرایككشورخارجیتضميننمایدا

شود،دراینشكافیكهدرساختارقدرتسياسیماایجادمی

مابااینساختار.واقعسرفصلزبونیمادرتاریخمعاصرماست

دوران محصول كه شيعی هویتی با قدرت خورده شكست

كه بود ساختهشده اصاًل و بود سریكالسيكایران جدا را ما

هاوارددنيایمدرنشدیمواینهمخوانیبادهدازدنيایسنی

نداشت ایندنيا می. دربنابراینوقتیانقالبمشروطهدر گيرد،

انقالبمشروطهمی خواستيماینساختارقدرتراحقيقتمابا

ببریم بين از مجلسو. به برگردیم كه ـ یعنیانقالبمشروطه

اشروعكردیدـمهمتریننقشیكهداشتدردوبحثیراكهشم

 كتاب در را مشروطه انقالب جنبه دو این بود؛ مشروطه“جنبه

ایرانی داده“ قرار بحث مورد مفصل امبطور یك. دهيد اجازه اما

بعنواناشارهدرموردمجلسودرمورد.نكتهآنرابرایتانبخوانم

شودازوچگونهمیاینكهچهنقشیداشته.مشروطيتدرایران

كتاب بخشیاز در “مشروطهایرانی“اینمشروطيتدفاعكرد،

:نویسممی163چاپایرانص

انقالبمشروطهیكبار“ توجهبهمسائلتاریخی، بهزعممنبا

بایدازایندیدگاهموردبررسیاصولیقرارگيردكهچهاندازهدر

ترینشایددرخشان.تقانونیكردنعرفدرایرانموفقبودهاس

وجهاینانقالبهمينباشدكهنقشمهمیدرپيشرفتعرفیو

“.قانونیكردنعرفبازیكرد

است آن بخش یك این از. من اعتقاد به آنكه دیگر بخش و

ایرانتوانمندی در ملی پيدایشاندیشه مشروطه، انقالب های

بود . كه است مشروطه انقالب با بار نخستين واقع وارددر ما

میدورانیمی ایرانرشد ملیدر تفكر مفهومشویمكه و كند

شودوازاینزوایهدرواقعخدمتیكهانقالبدولتملیپيدامی

كردخدمتبسياربسيارمهمی بهفرهنگما یا مشروطهبهما

است . كتاب از باز دهيد اجازه هم اینجا ایرانی“در “مشروطه

كردم،نكته طرح كه سرایرا بر برویم بعد و بخوانم برایشما

:امدرهمينكتابنوشته.بحثمان

هایآندستاوردهایخودانقالبمشروطهایرانباهمةكاستی“

.اندـاگرچهازآنبعنوانانقالبناقصیادكرده236راداشتـص

بهآرمان كهكاماًل هایخوددستنيافتچرا جریانآنو. در اما

.سازآنوبتدریجمفهومجدیدملتپيداشدوجاافتادهاپسال

وملت.مفهومجدیدازقيدوابستگیبهشریعتودینآزادگردید

به نظر مقام در بيشتر و عمل مقام در گاه قانون، واضع بعنوان

پرداخت خود اجتماعی حقوق جستجوی با. اتحاد گوهر به اما

“.دولتدستنيافت

عرفی قانون عرفی،ایجاد قانون به دادن رسميت و ایران در

یادرخشان ملی جكومت ایجاد و بود انقالب این دستاورد ترین

مجلساولهم.اندیشهملیدرایرانرویدیگرسكهانقالببود

می تشكيل قراروقتیكه رویمجلساول را بحث اگر ـ شود

صوصدهيمواگربهقانوناساسیبعنوانمهمتریندستاوردوبخ

ولیبسيار آهسته بهشيوة ـ متممقانوناساسیدقتكنيم

روشنحقحاكميتایرانراازآنملتایراندانستهونهتنهاحق

مبنایعرفی سعیكرده بلكه ملتدانسته، آن از حاكميترا

بههميندليلمجلس.كردنقانوندرایرانراشكلرسمیبدهد

ایدورانمشروطهدرایرانهاولبهاعتقادمننسبتبهمجلس

محوریداشت نقشاساسیو آرمان. كه بود این وحداقل ها

ما اختيار در شده تدوین بصورت و نمود مدون را خود آرزوهای

گذاشت تاریخ. در كه آنچنان كه است مجلسطبيعی این اما

میخوانده و جاایم به را مهمی دستاوردهای نتوانست دانيم

.آیدباكودتایمحمدعليشاهازپادرمیبگذاردوسرانجام













 

ایازنمايندگانمجلساولعده
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 مشروطه های جنبش مجلس اول و تدوین آرمان



توقفكنيم ممكناسترویمجلساولبيشتر اگر تالشـ به.

اند؟آیابهاینداده“مجلسبنيانگذار“چهاعتباربهاینمجلسنام

آر شما، گفته به كه مدونماناعتبار آن توسط مشروطه های

اینمجلس“گوئيداند؟اگرچنيناستپسبهچهدليلمیشده

؟آیامقصودتانتفكيك“نتوانستدستاوردهایمهمیبرجابگذارد

دستاوردهاینظریوعملیاستومجلساولازتحققعملی

آرمان مجلسآن دورة یك از انتظاری چنين طبعًا برنيآمد؟ ها

مجلستواننمی چرا اما باشد، گرایانه واقع درست بعدی های

هاناتوانماندند؟متحققساختنآنآرمان



شویم، متمركز اول مجلس روی بخواهيم اگر ـ دكترآجودانی

مهمترین اول مجلس نظری دستاوردهای كه است طبيعی

دستاوردهایشبود آندورهكار. نوشتنمتممقانوناساسیدر

ترینقوانينیمتممقانوناساسییكیازمترقیاینبودوساده

می نوشته ایران مثل كشوری در دوران آن در كه .شوداست

كه است اساسی قانون متمم همين در كه نكنيم فراموش

شود،اماازطرفملتبهسلطنتبااینكهودیعهالهیتلقیمی

می تفویض شودشاه تلقی. ایران ملت آن از حاكميت حق

گرددمی مریز. و اصطالحكجدار تساویحقوقبه برسر چه اگر

دانيمدرمتممقانوناساسینوشتهشدهچراكهمی.بحثشد

و“!الحقوقنداهالیایراندربرابرقانوندولتیمتساوی“استكه

قانون این كه نفهميدند درست ما دوستان از بسياری را این

عمدًاهماینكلمهملتدولتیدربرابرقانونملتیاستواصاًلت

نبرده بكار اینجا در نشودرا اشتباه كه اند اینكه. برای چرا؟

خواستندبگویند؛اهالیایراندربرابرقانونشریعتییاملتیمی

نيستندمتساوی الحقوق قانون. این غيربلكه دولتی های

هاییاستكههایشریعتیاستوبههميندليلقانونقانون

شریعتكارینداردمیمجلسوضع با كندو اینقانون. برابر در

متساوی ایران ملت كه است الحقوقنددولتی زمان. در ما اما

ایران ملت حقوق تساوی بعنوان و خواندیم بد را این بعدی

اشكالیهمنداشتكهاینگونهخواندیموكسانیكه.خواندیم

زادهـچنانچهتقیاینترفندرازدندشایداینرادرذهنداشتند

كندـاماواقعيتایناستكهایندستاوردهایهمينادعارامی

مدونشد قانون نظریدستاوردهایكوچكینبود، قانون. شما

درهماندورةمجلساول.اساسیداشتيد،متممآنراداشتيد

یكیاینكهقوانينعدليه.همكارهایبسياراساسیانجامگرفت

كردند تنظيم منسوخرا و ناسخ تمام برای، بردند، بين از را ها

دادومجتهددیگرآنرااینكهدرآندورههرمجتهدییكحكمیمی

دیگریمینفیمی چيز و گفتكرد مملكتمملكتبلبشوئی.

واین.درمالياتتعدیالتیایجادكردند.هاراازبينبردندبود،این

درجهتپيشرفتوترقیكشقدم را .ورمجلساولبرداشتها

خواست این داشتاما اساسی مجلسدشمنان این و ها و.

آن فضلچهرة شيخ است، روشن بسيار نيز وها نوری اهلل

خواهانوبویژهامابهرصورتمشروطه.هایشودرباریاندارودسته

ایجادجامعهقانونینقشاساسیداشتند تبریزیاندر اقدامات.

روشنف و مجلسدرنمایندگان این در تقیزاده بویژه تبریز كران

كم روحانيون مداخلة از جلوگيری در اساسیو قوانين پيشبرد

اگرروزیاوبهدرستیشناخته.ایممااورانشناخته.نظيراست

شود،آنهنگامخواهيمفهميدكهتقیزادهونمایندگانتبریزدر

نقشمهمی ایرانچه قانونیدر تفكر داشتندپيشبرد بنابراین.

اگردستاوردعملیاینمجلسكمبودـالبتهبهنسبتزمانهم

بسيارارزندهبودـامانگارشقانوناساسیومهمترازآنمتمم

پراهميتیبود قانوناساسیدستاوردبسيار تازهبرسرهمين.

الحقوقند،بقولمادهكهاهالیایراندربرابرقانوندولتیمتساوی

مخب هدایت، تا1رالسلطنه خوابيدند مجلس در نمایندگان ماه

نوشتند را آن سرانجام این. سر گفتكه و حتیبهبهانیآمد

یعنیدر.كشدمادهخيلیگفتگونكنيدبرایاینكهكاربهدرازامی

واقعبهنوعیسنبلكردندوبهاینصورتمادهرانوشتهوبرجای

دیگراینمتممكهبهحقوقملتباوجودایندرمواد.گذاشتند

خوباینمهمترین.ایرانمربوطاست،نكاتمهمیگنجاندهشد

عمرشطوالنی كه مجلسی بعنوان مجلسبود، این دستاورد

نبود آرمان. و آرزوها كه بود دستاوردی درمهمترین كه هایی

به ـ بيان این و شد بيان آن در داشت، وجود انقالبمشروطه

 من استاعتقاد مانده باقی ما ملی مطالبات جزء همچنان .ـ

دارد استمرار هم امروز حتی در. عمل جامه به كاماًل كه چرا

.متأسفانه.نيآمد



هایخودبهدشمنانمشروطهومجلستالشـشمادرصحبت

تعطيلی به منجر كه محمدعليشاه سركوب به كردید، اشاره

نتاریخبخصوصآدميتگرابعضیازمورخينوتحليل.مجلسشد

بررویدشمناناینمجلس“مجلساولوبحرانآزادی“دركتاب

می زیادی تكيه عليشاه محمد خودیعنی درك به اما كند،

ازمشروطه بدفهمیآنان در واقع در آزادیو مسئله از خواهان

وآنرابهمنزلةهرجومرجموردانتقادقرار.پردازدآزادینيزمی

فراوانی.دهدمی مشكالت فهمیعماًل بد استاین معتقد او

پيشپایمجلسقراردادومجلسهمهيچگاهقاطعانهدرمقابل

بیآشوب و نيایستادنظمیها غلط درك این از برخاسته .های

شایدمحمدعليشاههمبهنوعیاینامررادستاویزسركوبقرار

زادهبعنواندنقشتقیاتفاقًادراینموردآدميتبهنقدشدی.داد

بنابراینپرسشاین.پردازددرمجلسمی“رادیكالومخرب“عنصر

یا استكهمجلساولآیافقطازمحمدعليشاهشكستخورد،

مشروطه از بخشی نادرست درك واقع ودر آزادی از خواهان

توجهیبهمشكالتعملیمجلسزمينهچنينشكستیرابی

فراهمنمود؟



اینكتابآدميتیكایرادبسياراساسیدارددكترآجود آن.انیـ

همتقليلدادنمباحثبهدركغلطازآزادیوهرجومرجناشی

محمدعليشاه دشمنی و آن از شيخ! نقش گرفتن نادیده و

شماكتابراورقبزنيد،شاید.اهللوروحانيونضدمشروطهفضل

اسمشيخفضل بار بدواهللمییكیدو توضيحیدرآید، هيچ ن

ایندوره موردمداخالتاینآدمدر ببينيد،مجلساولبزرگترین!

فضلدشمن شيخ و بود محمدعليشاه نوریاش، اهلل شيخ.

ازسلطنتفضل ایطلبانحرفهاهللبرخالفآنچهكهشایعاست،

بهلحاظنظریوفقهی!بودوازابتداتاانتهامدافعمحمدعليشاه

معتقد واساسًا پيغمبر اسالمدومبنایاصلیبعداز بودكهدر

دارد وجود راشدین خلفای خود. و اسالم بيضه مسئله یكی

دارندگانشـدركالماوُحملهدیناسالماستكهبهاصطالحنگه

حامالندینهستند ـ ایندستهمجتهدانهستند. بخشدیگر.

یآناسالمشوكتقدرتاسالمیاستیعنیدنيایسلحشور

بنابراینسلطنت.استكهحامالنششاهانوسالطينهستند

طلبیعنیتابهاینحدسلطنت.داندرابهنوعیادامةنبوتمی

اند،نهدرجمهوریاسالمیونگاریایرانندیدهاینرادرتاریخ.بود

دنيا طرف این در ما دوستان نه كسانی. او روحانيونیچون و

ادنمفاهيممشروطهنقشبسياراساسیوبودندكهدرتقليلد

داشتند مهمی آزادی. از سخن روشنفكران نمونه، بعنوان

اهللنوریوامثالویگفتند،امابعدآزادیراازترسشيخفضلمی

تقليلمی منكر نهیاز بهمعروفو امر دادندبه اهللشيخفضل.

مینوریمی شما آزادییكه این مخگفت؛ اعالم الفتباگوئيد

مخالفدنيایاسالماست و اسالم عقب. وینقشمهمیدر

جریان عرفنشاندن اصطالح به روشنفكری دورههای آن گرای
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داشت استبداد. و دینی استبداد یعنی استبداد، شعبه دو

ویرانكردنمجلسنقشداشت سياسیدر تاریخ. در امروز ما

فضلمی نقششيخ كه مبينيم روحانيون و واهلل شاه و ستبد

.عواملدرباردرانحاللمجلسبيشترازروشنفكرانبود

می ارائه آدميت كه روایتی آن ترسخوردهاما روایت ایدهد،

است شده ارائه اسالمی جمهوری در كه چيزی از است و.

واقعيتتاریخنيست درمجلساولبالكل. نقشروحانيونرا زیرا

می گيردنادیده . را پایبازیهایی به فقط درآوردند، كه

می روشنفكران و نویسدمحمدعليشاه نبود. اینگونه حاليكه .در

كردوشاهرابهاهللتاآخرینلحظهایستادگیمیفضلیعنیشيخ

كردوحتیوقتیمجاهدیننزدیكتهرانكشتارمردمتشویقمی

نویسدكهبهمناسلحهشوند،بهشاهنامهمیوواردتهرانمی

!هتاازسنگلجدفاعكنموتوهمسنگررارهامكنبد

درست آنها از بخشی آدميت؛ سخنان به برگردیم اگر بنابراین

بود،بدفهمیروشنفكریآندورهیاجریانهایسياسیآندورهاز

دركآزادیدرمفهومغربیبه.مسائلآزادیحرفدرستیاست

بود گرفته غربیشكل فرهنگ در كه معنایی كارآن ما برای ،

بدفهمیساده با دليل همين به و نبود همراهای بسياری های

بود غربتدوینمی. وقتیقوانينمشروطيتدر اینمثاًل، شود،

گيرد؟ازآنجاییكهمردمبهاینتدوینچگونهوازكجاصورتمی

می ازفكر و بگذارند كنار را مذهبی و دینی قوانين كه رسند

دینجداشوندتاخودقوانينبرایادارةجامعهحاكميتكليساو

وضعكنندوامورخودرادراختياروسرنوشتسياسیخودرادر

دستبگيرند می. هماگر بربنيادیعنیقوانيندینیرا پذیرفتند،

پذیرفتندعرفمی بعنوانقانونعرفواردمی. كردندو بههمين.

انومبنایالهیومذهبییاجهتاینقوانيندیگردینینبودوبي

بنابراین.بلكهتوجيهعرفیداشت.توجيهدینیومذهبینداشت

دیانت از شده جدا امر غربيشیك مفهوم در مشروطيترا اگر

تلقیكنيم،كهبهاینمعنیازدینجداشدهتامستقلشودو

كبااتكاءبخودبراساسعقلامورخودوجامعهراادارهنماید،مای

چنينمشروطيتیرابردیمایرانودوبارهآنرابامسایلشرعیو

روایتدینیشده آنارائهدادیمدینیتطابقدادیمو ایاز از. و

استبداد آن از بدتر سياسیو یعنیاستبداد استبداد ترسدو

اساسی دادیمروحانيون تقليل را آن اصول ترین مثال. بعنوان

گویدهمينچيزیكهدرغربكهمیخانكسیاستميرزاملكم

آنمیمی به اسالم در و ميانما آزادیدر بهگویند امر گوئيم،

خوبشماوقتیآزادیرابهامربهمعروف.معروفونهیازمنكر

!آیدایازدلآنبيرونمیونهیازمنكرتقليلدهيد،چهفاجعه

تقليل روحانيوناین ترساستبداد از عمدتًا بودها به. روحانيون

تقليلدادنمبانیمشروطيت اعتقادمننقشخيلیمهمیدر

داشتند ایران در می. من كه را موضوعی منابعاین در گویم

گرفته قرار بحث مورد هم مشروطه تاریخی دورة در خودمان

است برایتانكرمانیجملهمجداالسالم. دهيد اجازه كه دارد ای

مشروطه“ومناینجملهرادركتابخيلیجالباست.بخوانم

:امنقلكرده“ایرانی

یكیآنكهعنوان.ورودآخوندهابهمجلسدوعيببزرگداشت“

امور در داخل دیانتبود، امور از كلیخارج به كه را مشروطه

دیانتكردندومثلسایرمسائلشرعيهرأیوعقيدهعلمارادر

“.آنمدخليتدادند

تریننقدیاستكهبرجریانشرعیكردنمندانهسخناوهوش

است شده ارائه مشروطيت كردن دینی و این. از انتقاد در او

امرشرعیكردن مداخالتروحانيوندر از انتقاد جریانیعنیدر

مشروطيتتاجاییپيشرفتكهدرصفحاتپایانیتحليلیكهاز

:انحطاطمجلساولدادهاستصریحًانوشت

ازاسبابانحطاطمجلسورودآخوندهابوددراو،واگریكیكی“

حتمًا شد، اینمملكتپيدا مشروطيتدر مجلسو دیگر مرتبه

.بایدمراقبباشندكهجنسعمامهبسررادرمجلسراهندهند

باشد وكالتهم بعنوان چه اگر !والسالم. “ صفحه در 161این

.آمدهاست“مشروطهایرانی“چاپایران

دقتفرمائيدمجداالسالمكرمانیدرآنزماناینشكلشرعی

را آنها نقشمخرب و را نقشروحانيون و را مشروطيت كردن

كندوآنراهمراهبابيندودرانحطاطمجلساینراقلمدادمیمی

امامورخماآقایفریدونآدميتهمةاینهارا.آورددالیلدیگرمی

بنابرایناگربه.داردمخوانندهدورنگهمیگيردوازچشنادیدهمی

بدفهمی با طبيعیاستكه كنيم، هایبسياراینمجلسنگاه

هاییروبروبود،ولیباهمةاینهاهمينمجلسباهمةبدفهمی

حقوق توانست الاقل داشت، ذهن در اساسی مفاهيم از كه

كتملتراتدوینكند،درمنابعنظریخودشدرجهتتعالیممل

دیگرآنكهبرخالفآدميتمعتقدمكهاینبحران.ایران،گامبردارد

مامردمكارداندر.نبود،بحرانمدیریتهمبود“بحرانآزادی“تنها

مردممجربنداشتيم واقعًا ایراننداشتيم، داراینظام. یعنیما

دمكراتيكینبودیمكهافرادیدرآننظامتحصيلكردهباشند،فكر

با باشندكرده دولتیكرده كار شند، نمایندگان. این از بسياری

نداشتند دولتی شغل اصاًل از. و بود طبقاتی كه اول مجلس

بخش و تاگروهها بقال صنف از بودند آمده مردم مختلف های

بوده بد اینكه نه متفاوت اجتماعی گروههای و مختلف اصناف

باشد بتو. كه نبودند كاردان مردمانی اینها مسائلولی انند

و بفهمند را خودشان زمانة و تشخيصبدهند را مملكتیایران

طیمی را خطرناكی دوران چه ایران كه شوند كندمتوجه در.

كه درگيریهایی متفاوت، درگيریهای اینها؛ همة نتيجة

می روحانیدامن استبداد و بدفهمیمحمدعليشاه با ها،زنند،

ومریزهاییكهبينخودانق آنالبيونمشروطهكجدار خواهبودبا

هایمختلفروزبهروزبهبحران!آمالعجيبوغریبیكهداشتند

هایمهمكهبازهممثاًلببينيد،یكیازبدفهمی.زدنددامنمی

آن“مشروطهایرانی“كرمانیعنوانكردومندركتابمجداسالم

:امایناسترانقلكرده

آیدكهحكومترانسهوقتیبوجودمیمفهومگاردناسيونالدرف

می خارجی كشور جنگيدبا تشكيل. ارتشی فرانسه در مردم

دردستگيردمی را بهاصطالحدرجهت.دهندكهنظمشهرها

كمكبهدولتخودشانبود واقعگارد. در ناسيونالـ یعنیگارد

رابه“گاردناسيونال“اماماوقتی.ملیـحامیدولتخودبودند

كنيممنظورمانایناستكهملتقشونملیدرایرانترجمهمی

.ایرانازخودشقشونیداشتهباشدكهبادولتخودشبجنگند

ماهمازنظرمفهوممطلب.اینفاجعهاست.خوبدقتبفرمائيد

افتد؟اینچراایناتفاقمی.فهميموبعدازنظرتاریخیرابدمی

برایاینكهمفهوم.دیمملتدرایرانگرددبهمفهومقبحثبرمی

هم شریعت، رؤسای و بود شریعت معنای به ایران در ملت

می وقتی بودند، منظورشانروحانيون ملت رؤسای گفتند

گفتندرؤسایدولت،منظورشانشاهوووقتیمی.روحانيونبود

وهميشهملت.دولتبهمعنایسلطنتوحكومت.سلطنتبود

چراكه.دشمندولتایرانبود.ظریمخالفدولتبوددرایرانازن

دانستومعتقدبودندروحانيوندولتراازمقولةحكومتجورمی

دردستگيرند بایدحكومترا شيعهحقحكومتداشتهو در.

مفهومشرعی،ملتضددولتبودودرنتيجهقشونملیراهم

راكهازملتداشتندگذارند،دركیكهدربرابرگاردناسيونالمی

دادند نيز قشون به دولت. برابر در قشونی یعنی این. خوب

منبدفهمی كه جاست همين و داشت تاریخی بنيانهای ها

ببينيدیك.گویمدردنيایمااستمرارتاریخبسيارمهماستمی

دولتشكل ضد بعنوان ما تاریخ طول شریعتیملتدر مفهوم

گيردمی سل. آنهمدولتبعنوان دولت، معنایمدرن به طنتنه
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می ملیبسازیمهنگامیكه دولت خواهيم مشكالت. از یكی

واردمی اینمفهومرا كهوقتیما كنيمهمينبود، چونكلمه.

ملتدرپيشينهفرهنگیمفهومشرعیداردوبهمعنایشریعت

استوبهمعنایپيروانشرعوبههميندليلملتهميشهدر

شدكهسلطنتبودومنظورازرؤسایلتبكارگرفتهمیبرابردو

دولتهمپادشاهانبودند ورؤسایملتهمروحانيون. وچون.

دورة در داشت، وجود ما فرهنگ در هميشه ساختار این

بحثها، همان از تأسی به و آمدند روشنفكران هم مشروطيت

برابر در ازهگذاشتندوهمينبدفهمیNationكلمهملترا را ا

آورده خود با ملت اندكلمه نزدند. دست را ساختار آن .یعنی

چرا.شدبهميندليلایجاددولتملیومدرندچارمشكلمی

دردورهتجدد.كهقرنهااندیشيدهبودیمكهملتضددولتاست

گرچهكمكممفهوم.همهمينمفهومضدیترابازسازیكردیم

بركتانق به ازمذهبیوشرعیرا تحوالتبعد و البمشروطه

آن،ازكلمهملتبهمعنایهمهمردمزدودیم،اماساختارضدیت

بههمينجهتاینمفهومجدیدملت.آنرابادولتحفظكردیم

هنوزبامفهومدولتدرمعنایجدید،زمينتاآسمانفاصلهداردو

شایكهدرمورداینیكیازمشكالتتاریخیمادرهميندوره

خواستمنشاندهمكهباطرحاینقضایامی.زنيم،بودحرفمی

اساسی مفاهيم تقليل در را روحانيون نقش آدميت آقای

خواهیودامنزدنبهتفكراستبدادخواهیدرایرانكهمشروطه

ماتاوانبسياریرابرسر.گيردنقشدستاولیبود،درنظرنمی

.ایمنپرداختكردهانگيزدرتاریخایراایننقشهراس





































حدودی تا و خاص نگاه در شما صحبت تائيد در ـ تالش

دراغماض جا، همه روحانيتویتقریبًا آدميتنسبتبه گرایانة

برخی از قرارداده، تصویب و بحث مجلسمورد كه موضوعاتی

“عقلعرفی“گوید؛فالنروحانیباروحانيونمجلسنامبردهمی

ی عرفی“ا خرد كرد“ تائيد را موضوع خود در. بحث از اساسًا و

خودداری است، بوده تقليلمفاهيممؤثر در مضموننظراتآنها

.نمایدمی

آدميتدركتاب.توانگذشتاماباتماماینهاازیكموضوعنمی

كه“مجلساولوبحرانآزادی“ برخیموضوعاتومشكالتیرا

مجلسب كار دستور استدر قرارداده بررسیمفصل مورد .ود،

قانون تأسيسبانكایرانی، و كشور ماليه اصالح مسائلینظير

انجمن به مربوط قوانين یا حكام ودستورالعمل ها اعتقاد... به

این به نسبت درستی و روشن دید مجلس اكثریت آدميت

مجلس در صحيح اصولیو بطور نيز بحثها و موضوعاتداشتند

شد،اماآنچهازنظرآدميتموردایراداستآنكهدراجرامطرحمی

تصميم و مصوبات تحقق نشدو اقدام مجلس گيریهای بعنوان.

مورد تأسيسبانككه امر و ماليه ضرورتاصالح مورد در نمونه

تائيدوتصویبمجلسقرارگرفت،عليرغموجودمشكالتعدیدهو

می ایجاد خارجی كشورهای كه وكموانعی انجام قابل ردند،

بود عملی تحقق . نداشت وجود كافی قدر به كفایت“آنچه

.هادرانجاماینمصوباتبودهاستمجلسوكابينه“سياسی



نياز دقيق و مجدد بازنگری به آدميت؛ گفته این ـ دکترآجودانی

دارد برجسته. مورخ درآدميت درخشانی نقش و است ای

داردتاریخ نگاریایران هميشهم. و تردیدیندارم اینمورد ندر

كرده یاد احترام با او از امهم كه. كسیبود او ضمن ولیدر

بدفهمی ازبسياریاز بسياری و كرد ایجاد ایران تاریخ در را ها

برسرتاریخمشروطيتدچارشدیمبهبركت كهما مصيبتهاییرا

باتأملوبههميندليلباید.تالشتوانمندآدميتسامانگرفت

گفته به انتقادی نظر كردبا نگاه وی های برای. ـ نمونه بعنوان

همين ازاینكه كه را تصویری آدميت ـ باشيم نزده حرف جوری

نوشتهميرزاملكم تمام در و داد ارائه وخان پراكند خودش های

كتابیكهدرموردملكمنوشتواصاًلدرواقعآنراشكلداد،این

.مدافعاخذتمدنغربیبوده،بدونتصرفایرانیاستكهملكم

ارائه خان ملكم ميرزا از آدميت فریدن كه است تصویری این

اینتصویرسالهادرذهنماوجودداشت.دهدمی یعنیجریان.

می فكر طور همين سالها هم ایران كردروشنفكری چون.

مينه.احمداستاشجاللآلنمونه.مورخشانآقایآدميتبود

كندكهتمامروشنفكرانگيردوعنوانمیهایآدميترامیحرف

صاف جاده دوره آن در تمامًاایران چون و بودند امپریاليسم كن

خوستند،تمدنغربیرااخذكنند،آنهمبدونتصرفومداخلهمی

خواستندسرسپردهباشندبهغربدرنتيجهروحانيونمی.ایرانی

 و گرفتند نادیده شدرا روبرو شكست با مشروطه انقالب این.

آل كه است ارائهتصویری آدميت فریدون براساسنوشته احمد

كندكهمأخذسخنشدربارهملكمدهدوخودنيزاظهارمیمی

بينيداصاًلخوانيد،میخانرامیاماشماميرزاملكم.آدميتاست

یكهملكمنخستآنكه،آنتجدد.حرفهادرآنوجودندارداین

دوماینكهاینملكمكه.گفتمفهومشچيزدیگریبودخانمی

 قانون“روزنامة می“ چاپ ایرانیرا بدست او از آنچه كرد،

نمیمی تنها نه ما كه؛ بود آن قوانينخارجیدررسيد خواهيم

اونهتنها.ایرانباشد،بلكههمهچيزدرقوانيناسالموجوددارد

می را بلاین میگوید هم را این از بدتر گویدكه خانملكم.

از.گوید؛ميرزایشيرازیبایدفائقبرهمهامرایعرفیباشدمی

گوید،بایدصدنفرازروحانيوندرزند،میمجلسملیكهحرفمی

تدوین اسالم موافق را سلطنت حقوق و باشند مجلس این

نمایند تقليل. این آفرینببينيد فاجعه ترفندها و استها یعنی.

بدفهمی جاللهمين كهآلها آنجایی به كشاند را احمد

زدگیراباآنمسائلومباحثطرحبكندوآنهمهبدفهمیغرب

شود ایجاد ایران تارخ در آدميت. كه است درست بنابراین

نگاریسياسیدرایرانراآغازكردوحقبسياریبرگردناندیشه

مع عميقًا ولی دارد، ما زیرهمة تمامًا را او كتابهای باید تقدم

هایناروائیراكهبينبانگاهانتقادیخواندوبسياریازفهمذره

توانيمدركدرستیاوایجادكرداگرنتوانيمازپيشپابرداریم،نمی

تاریخایرانداشتهباشيم از مجلساولو“درموردهمينكتاب.

نامهماگرفقطبهفهرستك“بحرانآزادی تابنگاهكنيد،دوجا

شودودرمتنهم،جزچندسطریاهللنوریآوردهمیفضلشيخ

!اش احمدشاه باشد بيچاره ملتی که پادشاه مشروطه  
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است نيامده او باره در . نزاد“توگوییكه زمادر رستم وجود“ و

ندارد نمی. را نقش بينداین بدفهمی. گریباناین هنوز گيرها

نمی باز را فضا متأسفانه راحتنگاهماستو بتوانيم ما تا كند

.وشنینسبتبهتاریخكشورمانداشتهباشيمر



 3099ایران در آستانة کودتای سوم اسفند 



ادامةبحثمجلس از بسيارعالیما گذریمهامیتالشـ بحث.

در و مختلف زوایای از تاریخی دورة این مورد در و مشروطه

همصورتعرصه باید جایخود در ممكناستو هایگوناگون

گيرد آنچ. ماست،ولی توجة مورد بيشتر گفتگو این در امروز ه

ضعفروشنفكریویادراصلضعفطبقهسياسیاستكهدر

كابينه در استو شده داردمجلسجمع حضور ها مدیران. آنها

سلطنتادارة نهاد كنار در دوره آن در و بودند سياسیجامعه

داشتند برعهده مملكترا به. منجر اقداماتیكه اما خروجآنها

خيلیازطرحهایپراهميت.بستگردد،صورتندادندكشورازبن

هاینظرییكیازمشكالتمابدفهمی.ومشخصعملینشد

دیگر مشكل اما دادید، توضيح جامع بدرستیو شما استكه

تصميماتاست و اجرایطرحها عدمموفقيتدر عدمموفقيت.

ليلاینامرچهبود؟د.1299هاتامقطعكودتایمجلسوكابينه

اینكهتوافقعمومیدرميانروشنفكرانوسرآمدانسياسی با

استقالل، برسر مثال بعنوان بود، برقرار نظرات آرمانها، برسر

برنامه خارجی، استقراض قطع كشور، مالی وضع واصالح ها

از پس تا هيچكدام اما داشت وجود هم مشخصی طرحهای

!صورتنگرفت1299كودتای



دكترآجودانیـاگرازمجلساولبعنوانمجلسقانگذاریامجلس

بگذریمكهعمرشكوتاهبودودرحقيقتمابایدازفتح“بنيانگزار“

اتفاقی چه ایران در ببينيم و كنيم شروع مجلسدوم و تهران

افتاد بدی. بسيار شرایط در تاریخی لحاظ به دوره این در

بودیممی نزدیكی. جدر هستيمهای اول جهانی نگ براساس.

اموباشكافیكهبامعاهدههمانبحثهاینظریكهدرابتداكرده

ایرانایجادتركمان قدرتسياسیدر ساختار گلستاندر چایو

ونظمحكومتیكشورروزبهشود،نفوذخارجیدردولتمی ها

درواقعبعدازمجلسدومتااواخرمجلس.یابدروزگسترشمی

دولت پنجم، مجلس آغاز و وجودچهارم به ایران در كه هایی

سفارتمی در شكلخانهآیند انگليس بخصوص خارجی، های

گيرندمی دولت. هيچ است بربسته رخت مملكت از امنيت

باشد، داشته حاكميت كه ندارد وجود مقتدری و مسئوول

نيستند كار در كاردانی دولتمردان د. تاریخی نظر از هم چارما

اینمملكتعقب و كسیهممشكالتهستيم استو مانده

پيدانيستتادراینشرایطتاریخیبيایدومملكتراجمعوجور

البتهكمیبعدتوضيحخواهمداد.مملكتخانخانیاست!نماید

یعنی.آید،وضعيتسياسیجامعهچيستكهوقتیرضاخانمی

يچكدامازاینهاهمه.استهرگوشةاینمملكتمادستیكی

حكومتمركزیاطاعتنمی كننداز آن. حكومتمركزیبه اصاًل

هایانقالباگرفراموشنكنيم،یكیازخواسته.معناوجودندارد

مركزیبود یكحكومتمقتدر ایجاد مشروطه هاییاینمجلس.

ازآنناممی بریم،نتوانستندحكومتمقتدرمركزیبوجودكهما

هایبعدیگذریموبهطرفمجلسهازمجلساولمیهرچ.آورند

درمی بهروز آئيم،ضرورتایجادیكحكومتقدرتمندمركزیروز

امادرآنشرایطببينيد،.شودهواوفضایایرانبيشترتنفسمی

چه ایران شمال در است، كسی چه اختيار در جنوب پليس

هستند كسانی بوروس. ما مملكت تاریخی دشمن .دندها

مداخالتآنهاروزبهروز!دشمنانآزادی،دشمناناندیشهدرایران

می كندرشد تازه. هویت نتوانستيم ما شرایطو آن در هم ای

آوریم بوجود شرقو. در داریمكههمسایگانما دنيائیقرار در

سنی كشور دو ما نيستندغرب قدرتمند، نشين با. حاال ما

روسيههمسایه مایانگليسو یكهویتشيعیـ. با ولیهنوز

می برده، ارث پيشبه قرنهای از دنيایاسالمی وارد خواهيم

بشویم جدید تحتكنترل. را مملكتما ایندورانیاستكه و

روبروئيم1931آنجاباقرارداد.كنندمملكتماراتقسيممی.دارند

همةاینها.الدولهواینجاودرایندورهموردبحثباقراردادوثوق

می برباد داشت را ایران دادمملكت می. ما باو كه بينيم

با ایران داخل در بيایند بجایاینكه داریمكه دولتمردانیسركار

كنند، ارتشیایجاد مثاًل نمایند، مدیریتنظمیایجاد كاردانیو

مرتبمی آورند، استفادهقدرتیبوجود خارجيها نفوذ از خواهند،

 در و عملكنند آنها ميل به عمل در قدرتخارجيها از استفاده

پيشببرند دیگر بهروز اینروز از مملكترا كنندتا بنابرایناگر.

بينيمهارامطالعهنمائيم،میبخواهيممنصفانهتاریخاینمجلس

حتیدر.هيچدولتقدرتمندیدرایرنتامجلسپنجموجودندارد

تنهاعنصرقدرتمنداینمیمجلسچهارمهمدولتهاییكه آیند،

رضاخاناست دولتها با. تنهاكسیاستدرهمةایندوران، او

اینكهیكقزاقاستودانشگاهیندیدهبود،درهمةایندوران

جستجویایناستكهبه عالقهملیدر یكشمتاریخیو با

نخستين.ومشكالتمملكترابرطرفنماید.مملكتنظمبدهد

ایناستكهیكارتشقدرتمندچيزیك هبهذهنشمیرسد،

آورد بوجود كند. ایجاد نظم مملكت در بتواند كه این .برای

برطرفگردنكشی ازبينببردومشكالتداخلیرا هایایالترا

نماید هم. و دولتها كاردانی عدم در ریشه هم كه مشكالتی

روزافزونقدرت مداخلة در ازهایخارجیداشتكهریشه مانع

ایرانمی مركزیدر دولتمقتدر شدایجاد تا. بههميندليلما

اواخرمجلسچهارموبطورروشنتامجلسپنجمدولتبهمعنای

نداریم ایرانداشتهباشد، دولتمقتدركهحاكميتبرسراسر و.

.اینیكواقعيتتاریخاستواینرابایدباصدایبلنداعالمكرد

اینواقعيت نمیاگر ما روشننشود، دانيمدروجدانتاریخیما

بنيادی چگونه و رسيدیم كجا به و بودیم كجا ودر ترین

دستدادیمتریندستاساسی از را آوردهایخود دهيد. اجازه

ایرادرزمانيكهرضاشاهیادرحقيقترضاخانبعنوانسردارنكته

مطرح قدرتمركزیاست، پیایجاد در ایران در كنمسپه اگر.

نگاهیبهوضعيتمملكتبكنيم،شایدپاسخبهتروروشنترپيدا

كنيم دوره. همين در ميرزاكوچكببينيد فرمانها، گيالن در خان

راندمی می. اوحمایت نهضت از ازروسها بخشی آنها و كنند

دارند دست در را ما مملكت اميرموید. مركزی مازندران در

دارد سوادكوهیقدرت شمالماز. بخشهاییاز شرقیو ندران

تركمناست طایفة دو تيول خراسان در. غربیخراسان شمال

همينطوربيائيد.دستسردارمعززبجنوردیوایلشادلواست

جلو،آذربایجانشمالیونواحیهممرزباروسيهدردستاقبال

است ماكوئی السلطنه دست. در تركيه مركز تا اروميه غرب

استآاسماعيل سميتقو قا شاهسون. ایل دست در آذربایجان

است كرد دستعشایر همداندر است، هرگوشةمملكتدر.

بهحكومتمركزیتوجهنمی كنددستیكقلدریاستكه و.

ایاستمهمترازهمهخوزستانمادردستیكآدمسرسپرده

.اشنوكرسرسپردهانگليسبودخزعلكهخودوخانوادهبنامشيخ

بلوچب قبایل بندرعباسقلمرو سرزمينهایشرقیو و لوچستان

زدهاسكهبهنامخودشمیمحمدخانسركردةبلوچدوست.بود

نگاهكنيدبهكتابغنی) ایندقتكنيددرچنيندوره( ایكهدر

نمی اصاًل داشت، تسلط بلبشوئی مالياتمملكت توانستند

شيخ همين بگيرند، به ماليات سالها ندادهخزعل مركزی دولت

بود وادارمی. اورا كندكهورضاخاناستكهبراینخستينبار

ماليات عقباین بدهدهای را مانده كه. شرایطی چنين یك در
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همهمملكتتكه انگليسهمدر روسو استو شده جایپاره

یعنیاگر چنينبحرانتاریخی، خوبدر دارند، حضور مملكتما

تاری بحران اینبعنوان از گریه با باید فقط بنگریم، بدان خی

هایهاییكهصحنهصحنه.هایدفترتاریخایرانعبوركنيمصحنه

صحنه است، وسرافكندگی شرمساری مایة كه است هایی

اگرتاریخرابااینروایتی.تواندباشدعذابوجدانهرایرانیمی

می من كه سرجای چيز هيچ دقتكنيد، و ببينيد خودشگویم

فقطمردمانشرمنده ما درنيستو دولتهایما ایهستيمكه

پولدولتانگليسادارهمی.شودسفارتانگليستنظيممی با

اصاًلساختارقدرت.نهغرورملی،نهگذشتهوهویتداریم.شود

ندارد وجود دیگر ایران در هم كالسيك كه. قدرتی ساختار آن

باشدمی داشته نقشی توانست یكد. شرایطی، چنين یك ر

.كندقزاقبلندمیشودومملكتایرانرازیروزبرمی



برسيم،“قزاق“تالشـآقایآجودانیقبلازاینكهبهاقداماتاین

توانيمصرفاجازهدهيدپرسشدیگریبكنيمكهازطرحآننمی

خواهیدردراینسالهاكهبحثمشروطهومشروطه.نظركنيم

گيرشده،برخیازجریاناتوافرادبویژهدرنبسيارهمهتاریخایرا

یا دوره این حوادث از تصاویری سياسی، نيروهای ميان

تحليلهایآنارائهمیشخصيت با همخواندهندكه هایشما

.نيستند

شيوة و شخصيتاحمدشاه از آنها تحليلیكه بعنوانمثالاز

گيرندكهاحمدشاهيجهمیدهند،نتویدرادارةكشورارائهمی

باایناستنادكهاودردورانسلطنت.بودهاست“شاهمشروطه“

گرفتجزازطریقمشاورهبانمایندگانوخودهيچتصميمینمی

مردم معتمدین تصميم. زمان در مجلسگيریاو چون هایمهم،

شد،جمعیراازنمایندگانتجار،عمومًادردورانویتشكيلنمی

فرااش مردم، معتمدین باالخره نخبگانسياسیو اصناف، راف،

جمعمی این برعهدة را مهم امر آن در تصميم وظيفة و خواند

گذاشتمی . را ناماو .اندگذاشته“شاهمشروطه“بهایناعتبار

نظرشمادراینبارهچيست؟



تاریخ ببينيد ـ ـدكترآجودانی كردم اشاره كه همانگونه ـ نگاری

بههمينجهت.تأسفانهبهمعنایتاریخاندیشيدهشدهنداریمم

افسانه در اسطورهما و سرمیها تاریخی كنيمهای اینكه. نه

داریم تاریخ كتاب نداریم، تاریخ كتاب درك. ما، تاریخی درك اما

ایاستاسطوره ایاستدركافسانه. ایندرك. نتوانيم ما اگر

افسانهاسطوره و بشای را جائیای به توانست نخواهيم كنيم

برسيم اینفهم. وهایاسطورهیكیاز ساختند برایما ایكه

مورد آنكتابیكهدر با آنخيلینقشداشتـ آقایمكیدر

از را مشروطه شاه تصویر فهمیاستكه نوشتـ احمدشاه

تصویرشخصيتدمكراتیازویارائه.دهداحمدشاهبهدستمی

ترینشاهاندورانترینوذليلاليكهاویكیاززبوندرح.دهدمی

بود قاجار برای. را قبایل مشكالت، در او دوره در گفتند اینكه

دعوتمی نداشتمشاوره كردندربطیبهدمكراتبودناو این.

ساختاراینمشاوره.رسمقدیمیبودكهایالتوعشایرداشتند

ایدمكراتيكوجدیدمتفاوتساختارایلیداشتواصواًلبابنياده

كردند،یعنیشداینكاررامیهروقتایراندچاربحرانمی.بود

امااینكهازاوبهعنوانشاهمشروطه.كردندبزرگانرادعوتمی

می مییاد منفكر بهكنند، تاریخ اسناد امروز كافیكنم اندازه

.تمهبدهدهاخاروشنگرهمةاینمسائلاستتابهاینافسانه

االسالمیمحققكهچندسالپيشفوتشد،آقایجوادشيخ

براساساسناد شاه احمد مورد در كرد، ایرانمنتشر كتابیدر

دست در دیگریكه اسناد سلسله انگليسو وزارتامورخارجه

درآنجانشاندادكهمطابقاسناداینشاهنهتنهاشاه.داشت

مزدور شاهی بلكه نيست دولتمشروطه بگير حقوق و بود

شماآنموقع.زدوبرسرحقوقخودباآنهاچانهمی.انگليسبود

می را او مشروطهاسم شاه مسائل!گذارید یكیاز حاليكه در

یك ایجادیكحكومتمقتدرمركزی، بنيانیمشروطيت، اصلیو

مسئلهاستقالل.حكومتملیبودكهسرسپردةخارجینباشد

سياس و بودمالی مهمی امر ی خواسته. اساس هایاینها

بود مشروطيت افسانه. در موقع راآن كسی چنين نام ها

مشروطهمی شاه شيخ!گذارند، كهجواد اسنادی با االسالمی

منتشركردنهتنهانشاندادكهاینهاهمهقصهوافسانهاست،

شرمندگی شخصباعث این واقعی چهرة دادن نشان با بلكه

شدوسرشك ستگیما مشروطه. آنملتیكهشاه اش،بيچاره

!احمدشاهباشد

نمی فراموش مقالهمن كتابكنم چاپ از بعد كه را ای

شيخ مجلة در رحيمی مصطفی از كلك“االسالمی زمان“ آن

رحيمیهمانموقعاینفریادرابلندكرد؛ماكهبودیمو.خواندم

اینشخصرا اینسالها بعنوانشاهمشروطهكههستيم؟چرا

دیدیممی وجدانیبود. با مصطفیرحيمیروشنفكر كسی. او

جمهوریاسالمیمخالفمو با چرا نوشت، كهنخستينبار بود

رفت زندان به سال چند را تاوانش كتاب. نشر از بعد

االسالمیدربارهاحمدشاههمیكمقالهنوشتوازخودششيخ

هازندگیكردیمواشتباهًاینافسانهانتقادكردكهماسالهاباا

می مشروطه شاه را شناختيماو من. هميندليلاستكه به

نتوانيمدركتاریخیتازه نمیمعتقدمتا كنيم، توانيمبهایایجاد

البتهامروزجایخوشبختیاستكهبعدازانقالب.جائیبرسيم

شد ایجاد فضایی خوردیم، ذهنیكه تكانهای با كهاسالمی ه

مسائلتاریخی دارندبرسر اندیشمندانما جدیبعضیاز بطور

می اندیشندایران نوع. این از ما پهلوی حكومت دوران در

مااصاًلروشنفكرینداشتيمكهجرأتكندو.روشنفكراننداشتيم

مسائلتاریخیایرانبياندیشد خودشبرسر دورانهمه. اشدر

می اندیشيدندایدئولوژیها نگاهولی. با افرادیداریمكه امروز ما

می خود فرهنگ و تاریخ درون از و مسائلایرانی به خواهند

گيرمواميدوارماینفرصتاینرابهفالنيكمی.خودشانبنگرند

گسترده روز به جایروز را تاریخی درك بتوانيم ما تا شود تر

هاییكههاواسطورهافسانه.افسانهواسطورةتاریخیبنشانيم

آوردجریانروشنفكریسياسیایرانبودوماهمچنانتاوانآنره

كنند،بيشتربنابرایناینبرداشتهاییكهعنوانمی.پردازیمرامی

هاییاستكهدرذهنمابيشتراسطوره.تبليغاتتاریخیاست

شودآنهارارفعورجوعاندوبهاینآسانیهمنمیجایگزینشده

.بسيارسختودشواریاستكار.كرد



 نقد و نگاهی به کارنامة درخشان رضاشاه



آنرضاخانابتدا پاسخقبلیبهشرایطیكهبربستر در تالشـ

كردید اشاره قدرترسيد، به پادشاه بعد و سپه .بعنوانسردار

و شخصيت به پردازی، افسانه هرگونه بدون بخواهيم اگر حال

،چهتغييراتیرابایددرآنشرایطببينيم؟دوراناقتدارویبپردازیم

چهتحوالتیدردورانویصورتگرفت؟



مملكتورشكسته ببينيد سياسیدكترآجودانیـ نظر از ایبود

بود تكهپاره رومی. و زیر .كردنددولتهایخارجیاینمملكترا

دربردنوآوردندولتها.گرفتندایرادراختيارمیهرروزهرگوشه

دریكچنينشرایطیكهواقعًاموجبسرافكندگی.نقشداشتند

تواندباشد،قزاقیپيدامیشودوبهاعتقادمنبهدوایرانیمی

این محوری خواستهای كه مشروطه انقالب اساسی خواست
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غازشدهبودوطرحهایشآانقالببودودرمجلساولهمزمزمه

شد ریخته نظری لحاظ به هم آن عملاساسی جامه بود، ه

پوشاندمی خواست. بخواهيمیعنیاگر را هایانقالبمشروطه

مجلسدسته بدليل كه خواستهایی كنيم، وبندی ناالیق های

اهميتبيشتری بهروز روز دولتهایناكاردانیكهوجودداشتند،

ـایجادحكومتمقتدرمركزیكه1كردند،عبارتبودندازپيدامی

امنيت گرداندبتواند باز مملكتما به را امنيتمسئله. مسئله

خواستند،مردمبرایعبوروتجارامنيتمی.محوریجامعةمابود

می امنيت خواستندمرور جاده. نبود، امن نبودشهرها امن .ها

نداشت وجود نظامی و حكومت اصاًل خواست2. دومين ـ

بود مدرنيزاسيون مشروطه انقالب اساسی . به اصطالحایجاد

ایجادراهها،تسيهالتحمل.تأسيساتمدنیدرجامعةایرانبود

راه ایجاد نقلو ایرانو خواستهایانقالبمشروطه آهنیكیاز

كهمجلساولتشكيلشمااگرجلوتربرویدحتیپيشازاین.بود

راه مورد در رساله چند مستشارالدوله میشود، وآهن نویسد

هایمختلفبسياریدردوره.كندتأكيدمیبراهميتوضرورتآن

آهندرایرانخواهبرسرتأسيسوایجادراههایمشروطهازچهره

ایجادنظامآموزشیجدید،نظامیكهبرنامه.صحبتكردهبودند

ترقیایرانرابهپيشببرد،نيزایجادیكارتشمقتدردرایران،از

ییعنیهمانچيزیكهایجاددادگستر.خواستهایمهمدیگربود

ایران در را عرفی قانون خواستند اول مجلس در حقيقت در

كنند شرعی قانون جایگزین بيان. قانون، بعنوان را عرف یعنی

رسمیبدانبدهند خواستهایمحوریانقالبمشروطهبود. .از

ایجاددادگستریاتفاقمی بایدبا افتاداینامر نامتجدد. زیر در

تررنگرنگوكمستهایدیگرهمبودكهروزبهروزكمخوا.ایرانی

میشد،خواستآزادیـآزادیبيان،مطبوعات،احزابـمسئله

ایران جامعة شدن قانونمند خواست. انقالباین در هم ها

داشت وجود ایران مشروطه من. اعتقاد به آزادی خواست اما

قربانیگردید ایران پایدرختاستقالل كه.سرانجام برایاین

آنباقینمانده چيزیاز دیگر و بود مملكتتكهپارهشده دیگر

بود دخالتمی. مملكتما امور انگليسمرتبدر .كردندروسو

نداشته امنيت باشيد، نداشته مملكتی وقتی شما بنابراین

ثانویتلقیمی مملكتهمامر بحثآزادیدر به.شودباشيد،

یدرانقالبمشروطهروزبهروزكمهمينجهتهمخواستآزاد

دوخواستاصلییعنیایجادحكومتمقتدرمركزیو.ترشدرنگ

ایرانجزء تأسيساتجدیددر ایجاد ایرانو تجدد مدرنيزاسيونو

شد ایران اصلی خواستهای سپه. سردار رضاخان یا رضاشاه

كندكهبهایندهدكمكمشروعمیوقتیكهكابينهتشكيلمی

هاـایجادحكومتمقتدرمركزیوایجادتأسيساتمدنیواستخ

جامهعملبپوشاند ـ جدید اینبابتآنچنان. از دستاوردهایاو

درخشاناستكهماراازیكمرحلةتاریخی،یعنیازدنيایكاماًل

میعقب وارددنيایمدرنما كندمانده، مملكت. در نخستينبار

گيرد،دادگستریكلمدرنشكلمیمانظامآموزشوپرورشبش

می شكل مدرن، شكل گيردبه مدرن. شكل به احوال سجل

همينسجل.اینبـودشماباوركنيداینهاكارساده.آیدبوجودمی

آورده آنرا ایرانیاسناد مشروطه مـندر اماحوال، بسياریاز.

نهاكفراصاًلمعتقدبودند،ای.روحانيونباسجلاحوالمخالفبودند

گيرد صورت نباید و نيست درستی كار و است دادگستری. با

ولیاینكارهاكمكمدرحكومتپهلویاول،شكل.مخالفبودند

.شودگيردوزمينهمناسببرایایجاداینتحوالتفراهممیمی

بود تحوالت این حامی و مدافع فردی او می. وقتی گویمالبته

این بعدی رضاشاه یا كهرضاخان بدانيم باید كرد، را كارها

.روشنفكریایرانهمدركناراوپابهپایاودراینكارسهمدارد

مخبرالسلطنه تقینقشكسانیمثلفروغی، داور، زادههدایت،

و كمنيست... تاریخیكیازبدی. در نگاریایناستكههایما

می فرد یك متوجة را چيز میهمه سلب او از یا .يمكنكنيم

نيروینسلجوانیواردآنمملكتشده.رضاخاندستتنهانبود

بود ایرانمی. تحصيلدرسوئيسوارد بعدازسالها باداور شود

چيزهاییكهاندیشه همان با واقع در مدرن تفكر با مدرن های

بود مشروطه خواست ایران. وارد ملی حكومت از دركی با

نویسددرروزنامةایرانشهرمیزادهبامطالبیكهكاظم.شودمی

سياسینقشدارد اندیشة این به دادن شكل در باتقی. زاده

روزنامةكاوهوبعدهاباحضورخودشدرتاریخایراننقشمشخص

دارد سياستجدید مستقيمیدر و وتحصيل. دارالفنون كردگان

پرستان،حتیمدرسهعلومسياسیدرایران،وبسياریازوطن

ماركسيستهاچپ نقشو نگاه و دید تحول در دوره، آن های

داشتند نمی. را گرفتاینها نادیده توان و. رضاشاه مورد در اما

را این بارها ایران مدرنيزاسيون پروژه با او همدلی و او نقش

قزاقیكهگفته یكحكومتدمكراتيكزندگی2امكهاز ثانيهدر

او.ایملتایرانآزادیبياوردشدانتظارداشتبرنكردهبود،نمی

.الاقلآنچهراكهدرتوانداشتبرایمردمایرانآوردوانجامداد

وآناینبود.امامتأسفانهیكمصيبتتاریخیرامادچارشبودیم

كهرضاشاهدرستاستكهدولتمدرنرادرایرانشكلداد،اما

رمشاركترامردموحقوقشاند.مشاركتمردمرانادیدهگرفت

می گيردنادیده قلدریونتيجه. با كرد فكر او استكه اشاین

پيشببرد اینمملكترا نيتخوبباید دیكتاتوریو اینپاشنة.

بود آشيلحكومترضاشاه بعدها. بههمينجهتمسائلیكه

برایماپيشآمد،همينعدممشاركتمردمونادیدهگرفتنملت

بود ملت حقوق و ایران كه. وقتی نكنيم، فراموش اینكه برای

ایرانمی از مردممیرضاشاه بسياریاز میرود، و !رقصندزنند

شكل درونمشروطيتما از اینهمانمصيبتیاستكه چرا؟

توانتنهابهیعنیاینرانمی.گرفتوبامارشدكردوپيشآمد

پایبایدآنراپایسرنوشتسياسیماو.پایرضاشاهنوشت

روشنفكریایرانهمنوشتكهنتوانستیكمفهومدمكراتيكاز

خودشانهمنهتنهامدافع.یكدولتملیدرایرانراجابياندازد

بندیبندی،دستهمفهومدمكراسینبودند،بلكهدرعملجزگروه

ندیدند یعنی.ومنافعشخصیوگروهیخودشانچيزدیگریرا

 احزاب كه هم جائی در بازیحتی قواعد دادند، تشكيل را

بنابرایناگرمانتوانستيمبهدمكراسی.دمكراتيكرارعایتنكردند

پای تمامشرا كه نبود، فرد یك مشكل این كنيم، پيدا دست

بنویسيم رضاشاه بود. ما جمعی دسته مشكل این مشكل.

.مشكلعملكردنمابودومشكلتاریخمابود.اندیشيدنمابود

جهتاوسرانجامسلطنتیراكهدرپایاندورةحكومتشبهمين

كند،درواقعبهنوعیبازآفرینیسنتیسلطنتدربازآفرینیمی

یعنیبهچهمعنا؟بهاینمعناكه.ایراناستوشكلمدرنندارد

الگوئیقدرتمندمثلنادرشاهكه بگيرید، نظر در را نادرشاه مثاًل

 حكومتكند جا همه در زیردستویباشدبتواند چيز همه .و

فهميدكهمثاًلاگربعنواننمونهاگربهحوادثآندورهبنگرید،می

می دارائیكهگلشائيانبود، اینطرفو113خواستوزیر دالر

رضاشاهمی فهميدآنطرفكند، و. همةامور اینحددر یعنیتا

.كردمسائلمملكتمداخلهمی

بجایای پاینبهاعتقادمنما بنویسيمیا پایفرد را كهاینها

خودماندولت ملت و خودمان پای باید بنویسيم خارجی های

بنویسيم،پایجریانهایفكریخودمان،پایجریانهایسياسی،

مورد همفراموشنكنيمدر باز ایرانالبته پایضعفاندیشهدر

بدبختی مشاركتهمه عدم همين پيشآمد، بعدها كه هایی

سياسیداد سرنوشت در مردم حقوقن تضييع همين شان،

برنمی تابيد،ملت،همينسانسوروحشتناككههيچانتقادیرا

نقشاساسیداشت فراموشنكنيد. كتابآقایفرا نمونه این.

هاوسانسورسالقبلازانقالبوبدفهمی1هایعنیتوجهیبی

شود،اینیماندگی،عدمرشدفكریدرآندورهباعثموعقب

دانمشدنمیالبتهاگرهمترجمهمی.كتابدرایرانترجمهنشود

مـی پيدا سرنوشتی چه كردواقعًا آن. چگونه واقعـًا ما یعنـی

!اینهمجایبحثدارد!خواندیمروایترامی
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بهنامحزبكمونيستشورویترجمةآنرا اگر احتمااًل تالشـ

!یمخواندكردند،مامیمنتشرمی



نمی اما ممكناست، بينیكردشودپيشدكترآجودانیـ بههر.

پاشنة پهلوی حكومت در مشاركتمردم بحثعدم این صورت

آشيلآنحكومتبودوبعدهاملتایرانوماهادرحقيقتضربات

اینراهمبهاعتقادمننبایدفقطبهپایرضاشاه.آنراخوردیم

 همة پای به باید بلكه نوشتنوشت، ما نقش. آن در همه

.داشتيم



اقليتیدرمجلسبابهسلطنترسيدنرضاشاهمخالف تالشـ

رئيس ایناستداللكهرضاخانسردارسپهو با برایبود، الوزراء

انجاماصالحاتواقداماتشازهمهگونهحمایتو

ضرورتی دیگر استو پشتيبانیمجلسبرخوردار

 و پادشاهی برتخت دربرنشستن قدرت تمركز

نظرشمادراینبارهچيست؟.دستخودنيست

نهاد هنگام آن در صورت بهر كه این به توجه با

آن پادشاهیهنوزدردستاحمدشاهبودكهدر

می بسر اروپا در بردموقع بسيار. ارتباطات اما

نزدیكوفعالیباافرادیازایناقليتنظيرمدرس

هم در و جا همه در سردارداشتكه با حال ه

اقداماتشموافقتنداشتند و سپه عينحال. در

دردست وزراء انتخابرئيسكابينهو اختيار هنوز

باتوجهبهنكاتفوق،چقدرایناستدالل.شاهبود

پيشبرد برای رضاشاه كه بود درست اقليت

تختبرنامه بر نشستن به خود اصالحی های

پادشاهینيازنداشت؟



نیـبهاعتقادمنبایدبااقليتمجلسدكترآجودا

شود برخورد انصاف با صدائی. اینها اینكه برای

.مهمبودندوبخشیازوجدانسياسیجامعةما

شهامتاین بازهمبا اما اقليتبودند، در هرچند

می منعكس را كردندصدا جای. گفت باید

راشانس صدا این اینها كه است باقی اش

هایمخالفـبيشترازآننطق.كردندمنعكسمی

می تكيه مصدق نطق كهبر موضعی از ـ كنم

یعنیبه.مصدقمخالفتكرد،بهاعتقادمنموضعاساسیبود

ایبهكنيم،توخدماتارزندهرضاخانگفتكهمابهتوافتخارمی

مسئولمملكتكرده شویدیگر پادشاه و سلطان اگر تو و ای

فراموشنكنيدایندرك،درك.ولنيستنيستیزیراپادشاهمسئ

در.دركیبودكهدرمشروطيتماشكلگرفت.دمكراتيكاست

نيست مسئول پادشاه پارلمانی، نظام و مشروطيت موضع.

مصدقهمينبود كهمصدقمطرحكرد. بنابراینایناستداللرا

بود همين مسئول. پادشاه چون شوی پادشاه اگر تو گفت؛

اماتواگرنخست.نابراینكاریازتوساختهنيستنخواهیبود،ب

می خيلیكارها باشی، مسئول و مثلوزیر توانیانجامدهی،

بنابرایناگرازاینزاویه.ایهمينخدماتیكهتاكنونانجامداده

آشيلحكومتپهلویبود پاشنه اینهمان كنيم، نگاه مسئول.

تشكي یعنی مشروطه نظام در پادشاه ونبودن ملی دولت ل

بلندشد،بهاینترتيباینصدائیكهدراین.مشاركتمردم جا

میبينیعواقبمسئلهپيش كهممكناسترضاشاهایرا كرد

مشروطه پادشاه دیگر و گيرد دست در را سلطنت و حكومت

دانستنداوكسینخواهدبودكهمسئولنباشد،كنارنباشد،می

خوبمااالندرپس.حكومتنكندبنشيند،فقطسلطنتبكندو

كنيم،ممكناستتاریخنشستهوازبعدازوقایعتاریخینگاهمی

زیراآنهادردرونتاریخودرشرایط.نگاهمانباآنهامتفاوتباشد

كنمكردندوبههمينجهتمنفكرمیحساستاریخینگاهمی

بودكهدرترینحرفیازنگاهنظریحرفیكهمصدقزد،دمكراتيك

اما.مجلسگفتهشد،حرفاساسیومهمیبودكهگفتهشد

خواندوآیاباایاینحرفباواقعيتهایتاریخمیاینكهتاچهاندازه

می سپه سردار مثاًل وی، پادشاهی و بااحمدشاه توانست

دهد،همانقدرخدماتشراادامهدهدهاییكهتشكيلمیكابينه

 دمك. نظام یك هم شاهما آن در كه كنيم پا و راتيكیدست

مسئولدر و بعنواندولتملیخدمتگزار دولتها و سلطنتكند

.توانپاسخگفتبرابرمردمباشند،آنبحثیاستكهواقعًانمی

كنيم،بااحمدشاهمابهچنينیعنیبهشرایطامروزكهنگاهمی

نمی برسيمجاهایی توانستيم . كه بود این واقعيت موضعولی

بود دمكراتيك موضعی مصدق، مخالفت را. جائی متأسفانه

پاشنةآشيلحكومتپهلوی همانجا انگشتگذاشتكهبعدها

باهمة دردستگرفت، دیدیم؛رضاشاهوقتیقدرترا بودوما

خدماتیكهبهملتایرانكردوفضاوچهرةجامعةایرانراازیك

بسياریازنهادهایمدنیجامعةعقبماندهدگرگونكردواصاًل

راكهماامروزداریمساختهوپرداختهدورانحكومتاوست،اما

درسرنوشتسياسی اشانمشاركتندادمردمایرانرا بازهم.

در ما كه گفتم و كردم شما با كه نظری بحث به برگردم

پا و دست مدرنيته و سنت برزخ در ایران مثل كشورهایی

زنيممی و. سنت استنقش مهم خيلی ما تاریخ .استمرار

مینتيجه بعد را بينيماش هم. محمدرضاشاه حكومت در

.كندیعنیاینميراثعدممشاركتمردمادامهپيدامی.بينيممی

نظربهدورةدومحكومتپهلویهمكهمی اینكهاز با رسيم،

می شكوفا مملكت میاقتصادی پيشرفت مملكت وشود، كند

یابدوهمةاینهاوجوددارد،اماآنچهراكهسترشمیهمهچيزگ

مصدقایرادگرفتهبوددرهردوحكومتپهلویبهاعتقادمنیك

بود وارد و اساسی ایراد ایران. در كردند سعی اینها دو هر

واینبادركمشروطيتوبامفهومآن.حكومتكنندنهسلطنت

نبود سازگار صدا. بایدبا ما را یبلندبگوئيماینها قرار. یعنیاگر

ایبكنيمبایدپستوبرایناستكهبهتاریخایراننگاهمنصفانه

گويم رضاخان يا رضاشاه بعدي اين كارها را كرد، بايد بدانيم كه  البته وقتي مي

نقش كساني . روشنفكري ايران هم در كنار او پا به پاي او در اين كار سهم دارد

 .كم نيست...زاده و هدايت، داور، تقي مثل فروغي، مخبرالسلطنه
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با داشتيم آن در كه مسائلیرا و تاریخ نقاطضعفاین و بلند

گویمـبههمينجهتاینرادوستانهمی.صدایبلندعنوانكنيم

مرداد22هرچندبهبحثامشبمامربوطنيستـمنباشمارة

پرهيز همچنان آن در همایون آقای و كرده منتشر تالش كه

مخالفممی لفظكودتا بردن بكار از كند نيست. ما نفع به .اینها

اینها.كودتا،كودتابودواینواقعيت،واقعيتیغيرقابلانكاراست

نيست ما نفع به هيچ. نفع كسنيستبه آقای. خود نفع به و

نيست هم رضاپهلوی كو. عنوان را ملی“دتا قيام بيان“ و دادن

اینها نبردن، بكار را كودتا كلمه اصاًل یا دادن ارائه آن از دیگری

نمی تاریخی متعادل وجدان یك ما برای سازدهيچكدام فكر.

.توانيمبگوئيم،اینكودتابودهاستكنم،ماخيلیراحتمیمی

دكترمصدقاند،دولتملیگروههایخارجیدرآننقشداشته

برداشته هم نمیرا تمام اینجا مطلب همه اما شوداند، یعنی.

شودپرسيدآیااینكودتاسرانجاممی.تواننقطهپایاننهادنمی

یعنیدر.بهنفعملتایرانبودهیاخير؟كهاینبحثدیگریاست

متأسفانههمانگونه.شودواردخيلیمباحثدیگریشداینجامی

این گفتم تحریفكه برخوردهای جاییقبيل به را ما آميز

كهنمی بپذیریم اگر حتی هم، رضاشاه مورد در رساند،

اوست،درخشان به متعلق ایران معاصر تاریخ صفحات ترین

تاریخاگر.معنایشایننيستكهنتوانيماوراموردنقدقراربدهيم

سياسیتبليغات.نقدمنصفانهنشود،تبدیلبهتبليغاتمیشود

.بهنفعاینیاآن



نمی نظر به اقليتمجلستالشـ و رضاشاه ميان رابطة رسد

رابطه درهيچگاه صرفًا هم آن ریشة و بوده ایمبتنیبراعتماد

زائيدهحوادثیتوانستهباشد،احتمااًلقدرتطلبیاینیاآننمی

ایاستكهدوطرفازیكدیگردرشرایطكهایجادشدهوتجربه

داشته اندحساس هنگامی. چه رضاخان نمونه كهبعنوان

مجلسمیرئيس به را وطرحهائی بود مقامالوزراء در یا و آورد

پشتيبانیمی آنها از كردپادشاه طرحهاییكهبهنفعایرانو. ـ

اقليت مخالفت مورد طرحها آن ـ بود آن در اساسی تحوالت

می قرار گرفتمجلس را. طرح مثال اصالحاتهبعنوان آهن،

و تریاك بر دولتی انحصار دادگستری، مورد... طرحها این همه

گرفت مجلسقرار اقليت )مخالفت نطق. درنمونه مصدق های

مجلس به( خوزستان به رضاخان لشگركشی دیگر، بارز نمونة

دوبارةحاكميتدولتمركزیایرانبراینبخشاز استقرار منظور

بود كشور خاك اقدام. اقليتاین مخالفت بدليل راه ميانة در

می افتدمجلسبهخطر آنزمانرهبریشدست. اقليتیكهدر

هم و احمدشاه با هم طرفه دو ارتباطی وی و بود مدرس

خزعلداشتشيخ ایناقدامسردار. راه مانعبرسر ایجاد راه در

تالش گرفت،سپه انجام طرف سه این سوی از بسياری های

ودكهبودجةنظامیاینامرخطيرقطعگردد،كهچيزینماندهب

و فروغی محمدعلی كفالت به رضاخان كابينه هوشياری اگر

سخنرانیقاطعومهمسليمانميرزادرمجلسنبود،چهبسااین

انجاميداقدامبهشكستمی فكرنمی. وآیا كنيداینگونهرفتار

 ميان اعتماد عدم جو به زدن دامن موجب مدیراناقدامات

می مملكت شدسياسی تأثيرات. آنقدر و آمد بوجود كه جوی

و اصالحات این همة متأسفانه كه گذاشت برجای عميقی

پرده مورد نوعی به یكسرهاقدامات وبعدها گرفته قرار پوشی

تصویریعكسوبرضدمنافعایرانازآنهاارائهشد؟



مبهاینكهاصاًلگرددكترآجودانیـدرمورداقليتمجلسمنبرمی

اقليت شداین تشكيل چگونه ها شكل. اقليتدر این وگيری

وی.السلطنةوقتبوداكثریت،نقشمهم،نقشناصرالملكنایب

گویدكهشمابایددرمجلسگرددوبهمجلسمیبهایرانبرمی

اروپا پارلمانهای مثل باشيد، داشته اقليت و اكثریت یعنی.

ماكه.یتـاقليتامرینسبتًاساختگیبودگيریایناكثرشكل

نمایندگان كه نداشتيم ایران در آن تاریخی معنای به طبقات

طبقاتی براساسمنافع و داشته مجلسحضور در طبقاتیآنها

آناقليتبهاعتقادمندرآندورهناظرروزبه.خودشانبحثكنند

قدرت رضاخانبودروز گيریبيشتر رهاههرضاخانهيچجب. ایرا

بههرجاییكهتوانستهبوددستانداختهبودوقدرت.نكردهبود

ایكهآنهاداشتند،تعطيلخودشراتثبتكردهومهمترینمسئله

دستگيریروزنامهروزنامه كشتهشدنكسانیمثلها، و نگاران

بود عشقی ميرزادة مدرساست. دورة در اینها همة ميرزادة.

زما این در میعشقی ترور شودن میروزنامه. را بندند،ها

سازمان با كه میبرخوردی سياسی قلدرانههای برخورد كنند

است است. بيشتر جستجویقدرت در روز به روز رضاخان در.

می سعی مجلسهم اقليت درنتيجه را مخالفی صدای كرد،

نماید مجلسنمایندگی اپوزیسيون. یا نقشاقليت این باالخره

 نشانمجلس حركتی خود از اپوزیسيون عنوان به باید و بود

دادمی می. فكر گفتم،من كه بود همانی آنها نگرانی كنم

مخالفتیكهباسلطنترضاخان،مصدقدرنطقخودصورتداد،

فراموشنكنيمكههمة.نمونهتعادلبودومبنایدمكراتيكداشت

گذا انگشت رضاخان خدمات و بركاردانی بودندمخالفان .شته

برایملت او خدماتیكه بركاردانیو اوجمخالفتشان یعنیدر

ولیایننگرانیوجودداشت انگشتگذاشتند، بود، ایرانكرده

و كرد نخواهد سلطنت گيرد، دست در را سلطنت او اگر كه

اینكهآیااینبهنفعیابه.همينطورهمشد.حكومتخواهدكرد

ن یا ملتایرانبود جایضرر داستاندیگریاستكهبایددر ه،

درنظر.دیگریموردبحثقرارگيرد اگرزمينهتاریخیآنزمانرا

ازهم نظرداشتهباشيم،بگيریمو در پاشيدگیمملكتایرانرا

شایدتنهاچارةملتایرانهمينبودكهاتفاقبيافتدواینچيزی

حالكه.وشكلگرفتتاریخاینگونهسيركرد.بودكهاتفاقافتاد

می نگاه تاریخ به داریم امروز اینما كارنامة ببينيم باید كنيم،

بهنفعملتایرانبودوچهتصویریازملتایران كجا خدماتتا

برجایگذاشت حكومتفراموشنكنيممهمتریننكته. در ایكه

می خود به عملی شكل اول ملتپهلوی جدید مفهوم گيرد،

شود،سالهاطولكهبامشروطيتواردایرانمیمفهومی.است

داردتااینمفهومازمفهوممذهبیملتجداشدهوتماممردم

دردورهپهلویاولاستكهاینمفهوم،رشد.ایرانرادربرگيرد

می را مذهبیتهیمینهاییخود بار از كم كم و وكند شود

.گيردنگیدربرمیهمهمردمراباپيشينهمشتركتاریخیوفره

جانيستـملتیعنیدرمعنایتاریخایرانـكهجایبحثآناین

تاریخیمشخصیجدیدیمتولدمی پيشينه چهاز كهاگر شود

برخورداراستومفهومیكاماًلجدیدیدارد،امابهجهتفقدان

استمرار جهت به و سرنوشتشان در مردم مشاركتسياسی

تاریخیكلمهك فرهنگاسالمیایرانساختار هنسالملتدر

معنایسلطنت دولتدر ضد معنایشرعیآنهميشه در كه

یابدبودهبهگوهراتحادبادولتدستنمی یعنیتشكيلدولت.

واین.افتدملیدرمعنایدمكراتيكوجدیددرمحاقتعطيلمی

بحثاساسیاستمربوطبهتاریخایرانكهدرجایدیگریباید

شود،دفتركارنامهاماتاآنجاكهبهرضاشاهمربوطمی.الكرددنب

می كه دارد درخشانی بسيار صفحات ایناو به توجه با توان

او كارنامه و براو مهمیكه اصولیو انتقاداتبسيار صفحاتاز

بانقداصولیاینكارنامهاهميتاصولیآن.وارداست،نترسيد

.بيشتربهچشمخواهدآمد



گفتگوی بابتاین سپاسفراوان آجودانیبا آقایدكتر تالشـ

 !ارزندهازشما
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 سربازی ساده با صفات پادشاهی بزرگ
 

 

 

 گفتگو با دکتر علينقی عاليخانی

 

 

 بایست داشته  فرضی می باید دید برای ایجاد نظم و بهبود وضع مالی چه پيش

، قانون حكمفرما نباشد، اخذ ماليات یكی اینكه اگر در كشور امنيت نباشد. باشيم

 .توان درست نمود پذیر نخواهد بود و در نتيجه وضع مالی را نمی امكان

 

  ،باید همواره در نظر داشت كه بدون یك حكومت مقتدر كه بتواند قانون را پياده كند

 . اصاًل داشتن مالية سالم ممكن نيست

 

 رده بود، رضاشاه هم به آنها اتفاقًا همان صورتی كه مجلس اول و دوم تهيه ك

هایش خود فرآوردة مشروطيت  آل اساسًا رضاشاه از نقطه نظر ایده. اعتقاد داشت

 .ایران بوده است

 

 سئوال بسيار خوب . یكی اینكه كم حرف بود. رضاشاه چند صفت بزرگ داشت

در ضمن یك . گویند یعنی حوصله داشت ببيند افراد چه می. كرد و شنوا بود می

 .قوی و دقيقی هم بود بينندة

ـ1323تا1221تالشـمادربررسیدورانموردنظرمانیعنیاز

كهوجهاقتصادییادقيقتربگوئيموضعيتمالیایراندرآندوره

گذاریمـاینپرسشاساسیرادرراباشمابهبحثوگفتگومی

داریمكهكودتای رضا1299نظر برآمدنرضاخانميرپنجو شاهو

بعدی،بربسترچهشرایطاجتماعی،سياسیواقتصادیصورت

 رضاشاه كه باور و ادعا این كننده“گرفتو نابود دستاوردهای“

جنبشمشروطهبوده،تاكجامنطبقباواقعيتاست؟



ببينيددرموردبخشآخرگفته بایدتوجهدكترعاليخانیـ شما،

ترجمةدمكراسی مشروطه از اگر ایرانداشت؛ در باشد، شده

حتمًا همكه زمانرضاشاه در نداشتو واقعیوجود مشروطة

نداشت وجود روندی. كشور در استكه واقعيتاین آنكه حال

انجاميد ارزشی با نهادهای ایجاد به كه بود شده آغاز بعنوان.

این ولی بود، پراهميتی نهاد هرصورت مجلسبه همين نمونه

بسي كار آغاز در كسینمینهاد آنرا حكم و بود ناتوان .خواندار

قرار امور صدر یعنیدر همانابتدایكار مسائلیكهاز یكیاز

مشروطه مطالبات از و بهگرفت بخشيدن نظم بود، خواهان

وضعيتمالياتیكشور بعبارتدیگر یا كتابمملكتو حسابو

.بود



چهبودكهاصالحكشور“ماليه“تالشـبفرمائيد،اساسًامنظوراز

دلمشغولی از كابينهآن و مجلس مهم بشمارهای وقت های

آمدمی می. امور كدام شامل مفهوم ازاین قبل تا یعنی شد؟

اقتصادی،نظامماليةماشامل“نظم“یا“سيستم“متداولشدن

مناسباتیمی نيروهایچگونه كدام مناسبات این طرفين شد؟

اجتماعیبودند؟



صحبت“اقتصاد“يخانیـآنچهامروزماازآنتحتعنواندكترعال

پنداشتندتفاوتداردوبهخصوصكنيم،باآنچهدرگذشتهمیمی

بخشاساسیسياستمالیبرکلاقتصادبهاندازةامروزروشن

نبود مالی. قاجارسياست دورة ایراِن نظير كشوری بخصوصدر

نداشت وجود درستی امر. اساس دوره آن مسئلهدر این در

شدكهدولتچقدرپولمیگيردوچگونهاینپولراخالصهمی

می كندخرج چه. آن با دولت صورتیاستو چه به ماليات یا

واهميتیهمفراترازاین.ایندرواقعماليةآنزمانبود.كندمی

نكرد پيدا علت. ویكیاز بود امور نبودناشخاصبه هایشوارد

وبالشاندرآنزمان،بهدليلهمبستهبودندستدليلدیگرش

هركشوری.هاییكهقراردادتركمانچایایجادكردهبودمحدودیت

راهمی ایرانمیكهاز از خواست،همانامتيازاتیکهبهرسيد،

شود داده نيز آنها به شده، داده روسيه به. آن از كه امتيازی

كاملٌه اصل میعنوان نام دبردنالوداد برمبنای. چون مثال بعنوان

1اشبيشازقراردادتركمانچای،ازروسيهبابتكاالهایوارداتی

نمی گمرگ ازدرصد داخل در هم عوارضی نوع هيچ و گرفتند

شد،شبيهچنينقراردادوامتيازیراكاالهایروسيهگرفتهنمی

تبعدهاكشورهایدیگردنيانظيراتریش،فرانسهوآمریكابهدس

آوردند می. ایجاد را نامساعدی وضعيت محدویت زیرااین كرد،

درصد1كردیدفقطشمااگرروسیبودهوجنسیواردایرانمی

می مثالعوارضگمركی بطور ـ ایرانی عنوان به اما پرداختيد،

میامينحاج ـ الضرب برآن عالوه بابت1/2بایستی هم درصد

عوارض درصد1/1شداتانمیعوارضراهداریبپردازندو این. و

.كردامربرایاتباعایرانمحدودیتومشكلایجادمی

مشروطه كه هنوزهنگامی گرفتند، قرار امور رأس در خواهان

بود نامتمركز بودجهدولتكاماًل كهكتابچه. ایوجودبهاینمعنا

حضور آنجا فردیهمبناممستوفیدر والیتو داشتبرایهر

اینمستوفیبودجةآنوالیترابراساسدستوراتیكهداشتو

كردكهمثاًلدرآنگرفت،بعنواندستورالعملاجرامیازتهرانمی

والیتچقدرپولازچهنوعكاالهایاامالکیبایدگرفتهشود،چه

چهمقداربهتهرانارسالشودومقداربایددرمحلهزینهشود،
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تهرا از دستور بهفالننمیگاهینيز باید فالنمبلغ كه جاآمد

كسفرستادهشودبابتحقوقفالن واليانکهمأمور. گاهینيز

دادندهابودند،وظيفهخودرابدرستیانجامنمیپرداختاینپول

شددرصدیهمكردندكهطرفناچارمیگيریمییاچنانسخت

هرفرددیگریكردویابهوالییاحاكمكهزیردستوالیكارمی

داشتبپردازد بيشتر كهزور حفظ, بتواندمابقیپولشرا فرد تا

كند ازآوریمالياتمیعالوهبراینكسانیكهبرایجمع. رفتند،

كردندطلبمی“مداخل“ایتحتعنوانصاحبانامالكوجهاضافه

بهعنوانرشوهمعروفشدوسابقه اشبهكهاینمداخلبعدًا

.شدمداخلاصاًلدربودجهمحسوبنمی.گرددبازمیاینمرحله

از یكی كه خان غازان مغوالن، زمان در اینكه توجه جالب

شخصيت از من نظر به و ایران فردفرمانروایان و بزرگ های

روستاها و شهرها تمام در كه بود داده دستور بود، استثنایی

یكهبرایسنگیدروسطشهریاروستاگذاشتهوميزانماليات

شد،برآننوشتهتامردمبامراجعهبههركاالوملکیتعيينمی

ولیدرزمانقاجاركهچند.آنبدانندكهچقدرمالياتبایدبدهند

هنوزبهشيوه آنها هایسنتیمالياتصدسالبعدازغازانبود،

آوریمالياتوجودداشتكهسيستمدیگریدرجمع.گرفتندمی

شدكهفالنبهاینصورتكهتعيينمی.گفتندمی“بنچه“بهآن

دهچهمقدارمالياتبدهد،وآنوقتكدخداویافردیدرآنمحل

اینميزانرابهنسبتميزانزمينهركستقسيموسهمماليات

روشدیگریهموجودداشت.نمودهریكازاهالیراتعيينمی

شگفت امروز براینسل شاید باشدكه آور بودآ. روشاجاره ن

دادند،مثاًلاگراشتباهنكنمـهارااجارهمییعنیبعضیازمكان

مدت اوتا و بودند داده بهسلطانمسقطاجاره بندرعباسرا ها

پرداختومازادمبلغیبهدربارمی.كردگمركاینبندرراادارهمی

نادربرداریازبوبهاینصورتبهره.آنمتعلقبهخودشمیشد

می شدانجام مشروطه. باهنگاميكه رسيدند، قدرت به خواهان

شدند مواجه نابسامانی وضع چنين یا. اقدام نخستين

بودتصميم بودجه كردن متمركز گيریآنها آنهم. نخستينمرحلة

ایكهبهفردیبگویندكهشماچقدربهمركزاینبودكهآنشيوه

اهیبكن،ازميانبرداشتهخوبفرستبابقيهدرآمدهركاریمی

بایستیدرآمدهاهمهابتدابهخزانهدولتیعنیدرعملمی.شد

مركزروشنمی در كردندكهبههرمحلچهميزانواریزگرددو

شود پرداخت بود. كلی اصل یك این كه. را دیگری مهم اصل

بودجهمشروطه تعيين كردند، وضع وخواهان دربار برای

بود شاهزادگان تعيينمی. ميزانیعنیباید چه پادشاه كه شد

و سفر پذیرایی، نظير مخارجش و خودش برای دریافت... باید

نماید می. هم مقرریبعد كه كسانی تمام ليست بایستی

كردندـكهبسياریازآنهاهمموجهنبودـمشخصودریافتمی

دیگراقدام.روشنوميزاناینمقرریراهممجلستعييننماید

بود تسعير مجلسلغو ماليات. گيریروشیهموجودداشتدر

یعنیدریافتمالياتبصورتنقدیوكهبهآنتسعيرمی گفتند؛

جنسی گندم،. بصورتدادنبرنج، تعيينمالياتجنسیمثاًل در

می پول به تبدیل گاهی كه بعضیحبوبات ميزانجو، به شد،

ظلممی دهقان شدزیادیبه اینیكیا. كارهایمجلسلغو ز

توانستندمزاحممردمشدهوبگویندفالنكاالدیگرنمی.روشبود

شودبصورتجنسمالياتشپرداختمی پولی. اشاینقدرمعادل

بهاینمفهوم.لغوتيولهمازاقداماتدیگرمجلسبود.شودمی

خوششمی كه هركسی از شاه آن پيشاز امالكیكه آمد،

می و میبخشيد هم شخص زندگیآن امالك آن در و رفت

دردستمیمی اینامرراهممجلس.گرفتكردواختيارشرا

كرد لغو سعیكردندماليات. براینها بهروشامروزیعالوه را ها

نمایند اخذ دقيق. عبارت به یا اقدامات این همة وجود تربا

صميماتتصميمات،مجلساولودومموفقبهاجرایعملیاینت

اصالحات این از اساسی نتيجة نتوانستند و نشده كمال به

بگيرند . از كه بود این آن دالیل دستبه1939یكیاز روسها

ایناشغالبخش اعمال از مانع عماًل و زدند هایشمالیایران

شدندسياست ها انگليس. اشغال به هم جنوب هاهمچنين

اناخذصحيحمالياتباتعيينباایجادپليسجنوبعماًلامك.درآمد

هایاصولیدراینمناطقازميانرفتوموفقيتچندانیهزینه

بدستنيامد بهرصورتگامنخستبرداشتهشدومنطقو. اما

شد ایجاد نظمی ایران. به خوب مالی كارشناس هم تعدادی

معروفاست تاریخایرانبسيار در آنها یكیاز كه آوردند یعنی.

شوستر“ فردی“ نمونه بعنوان بودند، دیگریهم افراد او از بغير

دیدم،نشانگزارشهایاوراكهمی.Bizot“بيزو“فرانسویبهنام

بقولمی و روز اطالعاتیبه با و كارشناسمالیمطلع كه داد

 بودUp – to – dateمعروف می. درست را وحرفش زد

میمی صحبت چه از كنددانست . هم گمرك ازبرای تعدادی

هنوزهمتازمانیكه.بلژیكآوردندكهبهاینبخشنظمیبدهند

هایفرانسویكهازخودمندروزارتاقتصادبودمبسياریازواژه

بهاینترتيبكارهایی.متداولبود,هابهیادگارماندهبودبلژیكی

كرده شروع مسائلمالیكشور ترتيبدر و نظم برایایجاد را

ا محدودیتبودند گفتم كه همانگونه برسرما اساسی های

.راهشانوجودداشت


مهم مطالبات از یكی كشور مالی استقالل تأمين ـ تالش

بودمشروطه خواهان تأميناستقاللمالی،. مسئله با ارتباط در

گرفتیكیدرموردامتيازاتیتحوالتیبایددردووجهصورتمی

كهبهخارجياندادهمی و بدهيهاییشد استقراضو وجهدیگر

داشت خارجی كشورهای به زمان آن در ایران كه بود برای.

طبق كار آغاز محض به اول مجلس فوق هدف به دستيابی

ممنوعاعالمنمود استقراضخارجیرا .قانونیكهتصویبكرد،

بدهی به اما قانونی چنين وجود با و این ایرانعليرغم های

روزبه افزوده شدمیروز رهبران. بودند، مخالف مردم اینكه با

سياسیونمایندگانمجلسجملگیمخالفقرضازكشورهای

افزایشبدهیایرانپيشمی روند رفتخارجیبودند، اینجا. در

برایپرسشیكهپيشمی بهچهدليلو آیدایناستكهاواًل

ورهایهادولتایرانمجبوربهاستقراضازكشتأمينكدامهزینه

اینكشورها امتيازاتیبه ازایبدهيها، در اینكه دیگر بودو دیگر

می آوردنداده باال دولتخالیو بازهمخزانة پسچگونه شد،

یافت؟انبوهبدهيهاادامهمی



ایننهتنهامشكلایرانبلكهتمامكشورهایی دكترعاليخانیـ

نوز كشورهایامپریاليستیقرن نوعیبا به كه دهممواجهبود

.سهمنبعاصلیبرایباالرفتنبدهيهاوجودداشت.شدهبودند

عنوان عثمانیبه در چه و ایران در چه پادشاه یكیولخرجی

نمونه هزینه. آنبوددليلدیگر نيازمند ارتشمدرن ایجاد .ایكه

مسئولينكشوریكبارهمتوجهشدندكهبایدارتشیایجادكنند،

 

 كسانيدانیم به بجاید كتیكه از عمامه، و معبا سرشان شاپو كاله و كرده استفاده شلوار گذاشتند،یو

اندشدهییگفتندبهایم شدهییگفتندبهایداد،میدرجامعهانجاممیدانمچراهركسكاردرستیالبتهنم.

!است
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ایبودندكهتفنگوورخانهبرایآننيازمندق

همةاینهابه.توپبسازد،انيفورمتهيهكنند

كردكههایسنگينیایجادمییكبارههزینه

باسيستمزماننادرشاهكهلشگرخودرااز

می محل هر كه تأمينسوارهایی فرستاد،

نمیمی در جور آمدكرد، چنين. ایجاد برای

سرارتشیمی و كرد مایهبایستپولخرج

كرد گذاری شاه،. ولخرجی كنار در پس

كردنارتشبود مسئلهمجهز منبع. دليلیا

اتباع یا دولتها به پرداختغرامتها نيز سوم

بود ایران در خارجی مجلس. كه واكنشی

كه ولخرجيهایشاه برابر در تنها داد نشان

قرض كه شد این بود، هم هنگفتی مبلغ

خارج از پادشاه تفریحات ممنوعبابت ی

است نوسازی. برایامر بخشیكه آن اما

توانستارتشضروریبود،طبعًامجلسنمی

مخالفتكند میبرایتأميناینگونههزینه. بایستپولیتهيهها

درآنزمانهمهمةكشورهایثروتمندحاضربهدادنوام.شود

.پولهمدراروپایغربیفراوانبود.بهایرانبودند



!مثلهميشهتالشـ



هميشه مثل بله ـ عاليخانی دكتر بود! غرامتها موضوع .بعد

داشت غرامتوجود نوع چند اساسًا در. كه یكیغرامترویتر

است معروف بسيار ایران تاریخ كه. روسها به غرامتیكه بعد

آهندرستكنند،امااوضاعبهمخوردهبود،آمدهبودنددرایرانراه

رتشدهوایرانهمناچارشدهبودبهآنهاوروسهامدعیخسا

بعدهمافرادخصوصیكهخساراتیبهآنهاوارد.مبلغیبپردازد

اینمجموعهبخشی.كردشدهبودكهدولتبایدآنراجبرانمی

البتهبدهيهایایرانتا.شدازبدهيهاووامهاییبودكهایجادمی

ميليون2بلغیحدودیعنیم.اشزیادنبودجنگجهانیاولرقم

می شدليره آن. بهرة و اصل مجموعة آن بازپرداخت ميزان اما

بخوداختصاصمی دادكهچيزیمعادلیكچهارمبودجةایرانرا

درتركيههم.ساختاینامرفشارزیادیبهدولتایرانواردمی

وضعبههمينمنوالبود باحجمیبهمراتبباالتر. منتها حجم.

وبدهيهای خيلیجلوتر ما عوضاز در اما بود خيلیباالتر آنها

بههرصورتبدهيهایایرانبهایندالیلفزونی.تربودندپيشرفته

گرفتمی اینكه. بابت انگليسها جنگ هنگام نمونه بعنوان

لولهقشقایی به قطعها را آنها و كرده وارد نفتخسارات های

ایرانخودداریكردهوحتیاندازپرداختهرگونهسهمیبهكرده

.ادعایغرامتهمكردند



اهميتآنگفته مسائلمالیو مورد فریدونآدميتدر تالشـ

است؛اهلدانشوفكرنيكدریافتهبودندكهبافقروضعفمالی

فلسینمی استواراینقانوناساسیبه یعنیدولتپایة ارزد

یابدنمی ق. مالك آدميترا اینسخن بهاكر توجه با دهيم، رار

ناپذیربدهيهایاینكهبنابهوضعيتیكهوجودداشت،بطوراجتناب

شدبامشكلایكهتشكيلمیایرانافزودهمیشدوهركابينه

پسبنابرایناستواریدولت بود، خزانةخالیروبرو تنگدستیو

می صورت كه اقدامات آن با حداقل ـ چندانمشروطه و گرفت

 بيهودهكارساز انتظار ـ مینبود رسيدایبنظر بارة. در شما نظر

گيریچيست؟ایننتيجه



اینسخنآدميتدرستاست ولیبازاندكی.دكترعاليخانیـ

می رفتدورتر توان و. نظم برایایجاد دید باید كه معنا این به

یكی.بایستداشتهباشيمفرضیمیبهبودوضعمالیچهپيش

د اگر اخذاینكه نباشد، حكمفرما قانون نباشد، امنيت كشور ر

امكان درماليات و بود نخواهد پذیر

نمی مالیرا وضع درستنتيجه توان

نمود می. ماليهپساگر وضع خواهيد

بایدبتوانيداز درستكنيد، مملكترا

افرادیامؤسساتمالياتبگيرید،آنرا

كنيد خرج درست هم امر. این برای

در الزمالبته قـدرتی نخست درجه

است اینقدرترا. یعنیبایداساسًا

را ماليات بتوانيد كه باشيد داشته

كنيد جمع قانون. باید دیگر طرف از

به كه نباشد اینگونه و براند حكم

پرداختماليات از فردیبالكل دلخواه

كه مبلغی برابر چند دیگری و معاف

گرف او از ماليات بعنوان بدهد، تهباید

شود باید. را دونكته این بنابراین

یك بدون كه داشت نظر در همواره

مالية داشتن اصاًل كند، پياده را قانون بتواند كه حكومتمقتدر

.سالمممكننيست

رضاشاهبدرستی.توانمبهدورةرضاشاهبرگردمحالدراینجامی

آمدیعنیهمانهنگامكهبعنوانسردارسپهسركار.فهميدهبود

.بهدولتاعالمنمودكهبرایتجهيزارتشاینمبلغپولالزمدارم

بعدوقتیپساز.خواهدبكنيداشهركاریكهدلتانمیبابقيه

طباطبائی سيدضياءالدین تحت, گرفت قرار رأسدولت در قوام

تأثيراینفشارميليسپورابهایرانآوردندتااصالحاتاساسیدر

هایسردارسپهنيزنخستيناقداموازاولویت.ایدماليهایجادنم

باشندفرماندولترا ازطریقآنمردمناچار تا ایجادامنيتبود

كنند اجرا و بپذیرند قضایی. سيستم یك بتدریج دیگر سوی از

آمد، امالكبوجود و ثبتاسناد و ایجادشد امروزیبرایكشور

دمبتوانندبرجانومالهایدادگستریتشكيلشد،تامردادگاه

حاكمشوند خود اهميتاین. به حالكمیبهعقببرگردیمتا

بعنواننمونهدرزمانناصرالدینشاهیکبانك.ببریماصالحاتپی

گذاریكردهوبانكتأسيسفرانسویعالقمندبوددرایرانسرمایه

شاهخواستهدرهنگاممذاكراتباسرانحكومتوناصرالدین.كند

حق عنوان هيچ به دولت كه كنند مقرراتیوضع كه بود شده

سپرده باشد، ميلنداشته مطابق را بانك این در مردم های

جالباینجاستكهمقاماتدولتیگفتهبودند.خودشضبطكند

یعنیببينيدوبه.توانيماینمادهومقرراترابپذیریمكهمانمی

 حكومت كه كنيد توجه مهم نكته میاین خواستهرگاه

بهاینترتيبدرمملكتیكهقانونو.توانستآنهاراضبطكندمی

می چگونه نداشت وجود مردم برای مالی سيستمامنيت شد

كه هرچه یا اقتصادی توسعه اصولی سيستم مالياتی،

نمودمی ایجاد نامبگذارید خواهيد زمانناصرالدین! رسمدر شاه

حتیخود.دادنداعيادپيشكشیمیبودكهبهشاهبهمناسبت

خواهمفرستادكهمیشاهبسياریاوقاتبرایافرادیپيغاممی

آنفردبدبختناچارمی ببينم، را بيایمشما چونفالنروز شد،

آید،ابتدایكسينیاشرفیتهيهكندوجلواشمیشاهبهخانه

.كندایستادتااینسينیاشرفیرابهشاهپيشكشدرخانهمی

یااینكهاگرشاه.تازهتمامهمراهيانشاههمانتظاراتیداشتند

می را كسی میملك و درباریهادید خوبی، ملك عجب گفت

ایجزكهبرایصاحبملكهمچاره!گفتند،بگوئيدپيشكشمی

نمی باقی كنداین پيشكششاه را ملك كه ماند برای. بعدها

رسمشراك كنند، امامانایجادشداینكهراهیپيدا تبا یعنی.

گفت،صاحبملكازمالكدربرابرتمجيدشاهازملكبالفاصلهمی

پرسيدكهگفتهخودملكبهتراستوشاهنامصاحبملكرامی

دراینصورتشاهدیگر.میشدمثاًلحضرتعباسیاحضرترضا

نمی بپذیردكرد،جرأت پيشكش امامان از نظر! در شما حال

توانيدماليهدرستتهباشيدكهدرچنينمملكتیشمانمیداش
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كنيد حاكم را قانون اینكه مگر كنيد سخن. این دليل همين به

آدميت،اینمورخدرجهیك،صحيحاستولیهمانگونهكهگفتم

عالوهبرآنبهایننكتهنيزبایدتوجهنمودكهمطمئنًاآدميتنيزبه

ينمملكتیشمابایدیكتأمينوآنتوجهداشتهاستكهدرچن

بتوانيدكاریصورتدهيد اساسًا كنيدتا نظمقضائیایجاد این.

.امریبودكهرضاشاهصورتداد



تاریخینشانمی بررسیایندورة مطالعاتو كهتالشـ دهد،

هایمناسبیبرایاصالحاتوجودداشتهاماهریكطرحهاوایده

ب سختی موانع به نوعی ماندهبه بالاجرا و اندرخورده بعنوان.

طرحتأسيسبانكایرانیبهمنظور تأئيدصحبتشما؛ نمونهدر

مجلسو استقبال مورد كشورهایخارجی، قرضاز از اجتناب

داستانمعروفبخشيدنطالیزنانبرای.گيردتصویبآنقرارمی

شنيده ما همه اینبانكرا اولية ایمتأمينسرمایه نادطبقاس.

شودكهدرابتدایكاربرخیازمتمولينمذاكراتمجلسگفتهمی

وتجاربرایتأسيسوتأمينسرمایهآنپيشقدمشدندودرميان

بودند هم مجلس نمایندگان حتی آنها بتدریج. افراد این ولی

استقبال عليرغم بنابراین و كشيده كنار قضيه از را پایشان

آیا.ایرانی،امااینطرحمعوقماندهمگانیازایدةتأسيسبانك

ترعدمامنيتعلتاینتعویقهممسائلامنيتیابعبارتصحيح

دركشوربود؟


صددرصد ـ عاليخانی دكتر از! سخن كه زمانی همان یعنی

عده بود، بانك میتأسيس مطرح تجار از چهای به كه كردند

اینبانكبگذ در پولهایمانرا اریماعتباریبيائيمو یعنیدرست.

البتهمتأسفانهدراین.همانحرفیراكهبانكفرانسویزدهبود

احساسی برخوردهای و عاطفی وجوه فقط هميشه تاریخها

می شودبرجسته را. زنانمان طالی حاضریم ما همينكه؛ نظير

برایتأسيسبانكبدهيم درعملدرسویدیگرتاجریكه! اما

پولیراكهبازحمتوفعاليتبدستخوددركارشخبرهبودهو

اینبانكگذاشتموشماآوردهمی در پرسد؛چنانچهمنپولمرا

چهكاریمی تكليفمنچيستو ضبطكردید توانمانجامآنرا

گذارمچونبهشمادهم؟بههمينخاطرپولمرادراینبانكنمی

.اعتمادندارم



كتبتاریخیایندتالشـ خورروایتیدر در كه شده بازگو وره

است توجه می. امينگفته وشود، معتبر تجار از كه التجار

همچنينازنمایندگانمجلسنيزبود،جزوكسانیبودكهداوطلب

خودویبهنمایندگیازسوی.یاریبرایتأسيسبانكایرانیبود

برایجمع اصفهان جمله از شهرهایدیگر تجار آوریمجلسبه

 میسرمایة وارد فشار بانك آمداوليه پيامیامين. روزی التجار

می دریافت مضمون این با اصفهان تجار از ماتلگرافی كه؛ كند

نمی منزلجرأت از پولكنيم ما از شما شویم، خارج هایمان

خواهيدمی دست! تنها تـوسطبنـابراین مردم امـوال به اندازی

اج امنيت عدم مسئله بلكه نبود بحرانحاكمان به نيز تماعی

.افزودمی



آنمسئله از مهمتر تأميناجتماعیو مسئله عاليخانیـ دكتر

درآنزمانبرایمسافرتازتهرانبهكربالیااستامبول.ارتباطات

راه میاز استفاده راآهنعثمانيان طریقیخود به اینكه یا شد

 كربال راهی آنجا از و رسانده ایران جنوب به .شدندمیمردم

اگر شدند انگليسمتوجه و ایران نفت شركت زمانیكارمندان

خاك داخل از بخواهند و باشند داشته تهران در كاری بدليلی

انجاميد خواهد طول به یكماه حدود بروند، تهران به كشور در.

صورتيكهازراهخليجفارس،دریایسرخ،دریایمدیترانهودریای

 كشتیو وسيلة به بهسياه بعد و روسيه در باطوم به آنجا از

بادكوبهآمدهواردبندرانزلیشدهوبعدبيایندتهران،برایشانبا

بنابرایندرچنينكشوری،اگرتاجراصفهانی.ترخواهدبودصرفه

كهدرجریانتأسيسبانكبرایكمكبهاینامرتحتفشارقرار

كندگویداوجرأتنمیگرفتهومی

منزل تأميناز چون شود شخارج

شكایتی فرضًا اگر حال ندارد،

صورت براینكه مبنی باشد داشته

شده، اشتباه من بانكی حساب

اینفردتابتواندحرفشرادرتهران

كشيد خواهد طول چقدر !بزند

می بگویم،بعبارتی همهخواهم

!همهچيز.چيزماعقبافتادهبود

رویتواندحرفهاییراالبتهآدممی

عده بزند، باكاغذ انسان ای

مجلسحسن در و آمدند نيت

گفتند و نشستند ملی شورای

امابایددیدواقعيتخارجاز.خواهندبانكایرانیتأسيسكنندمی

ایننكتة.چهاردیواریآنمجلسچهبودوچهوضعیحاكمبود

.مهمیاستكهبایدبهآنتوجهشود



 مورخين از برخی ـ یاتالش غنی سيروس نمونه بعنوان ـ ما

عقيده براین ـ آدميت مناسبفریدون نا شرایط عليرغم كه اند

پذیربود،اجتماعی،امااجرایبسياریازطرحهایاصالحیامكان

بی بعضًا ناممكنساخت، را اینامر كه توانیآنچه نا كفایتیو

رایننظرشماد.طبقةسياسیومدیرانمملكتدرآندورهبود

بارهچيست؟


دكترعاليخانیـببينيداواًلتفسيرمنایناستكهتاریخسازی

نمی جایی به را رساندما صورت. كه است این قضيه واقعيت

نگرفت می. اگر بگوئيم آنكه جای به میبنابراین شد،خواستند

هامتحققبایددیدچراوچهعواملیباعثشدكهطرحهاوایده

كفایتهموجودداشتندبهف.نشد .رضكههمهاینآدمهایبا

آدمباكفایت.آوردندآخربایدپرسيد،آدمباكفایتراازكجابایدمی

بروید جا هر نيستتا علفهرز كه آدمها. این فرضكنيم حال

ومی كهالبتهچنانتجربهكسبكرده ادارهكنند، توانندبانكرا

ساده بكار است، نبوده راایهم اینتوان اینفرضكه وجود ا

چطور باشيد، نداشته قضایی امنيت شما اگر اما دارند، افراد

بانكایجادكنيد؟ تأسيسكرده!ممكناستاساسًا ایدبانكیرا

ایدتابانكراادارهكنند،اماآدمهایمناسبوباكفایتراهمآورده

آیدوازرئيسوقتیوالیاصفهانیاكرمانویاهرشهردیگرمی

خواهدكهفالنمبلغرابهاینجایاآنجابفرستيدواگردربانكمی

هم را پولها و گفتچوبشبزنيد خوبخواهند بگوید، نه پاسخ

درچنينوضعيتیشماچهخواهيدكرد؟!برداریدوباخودبياورید

بانكداریبوجودنمی آیدببينيددرچنينسيستمیاساسًا هيچ.

 نداشتچيز خوانائی هم با كشور این من. اگر براین عالوه

 
 پ مجموعهيدر با شما رضاشا شخصیارامون تارینواندیهاتياز نوپرور ایشو رانیخ

بعدیهاادردورهی.اندمورتاش،داورقرارداشتهيرتينظیآنهاافرادكهدررأس.دیامواجه

فروغينظیكسان علییر حكمتیا اصغر ا. افرادیهمة براینها درخشان افكار یبا

بودندیاینوساز ران تقی. رسمًایازادهیا باكه ما بود فرنگیمعتقد بعنوانید را ها

ادهيننوعافكاروعاملپیجاياهبودكهعاملبسنرضاشیا.....میريسرمشقدرنظربگ

نييادهكردنآنها،وجودرضاشاهتعينافكاروبعدهمچهدرپیچهدرطرحا.شدنآنهابود

.كنندهبود
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بخواهمواردبحثشومابتداخواهمپرسيدكهمگردركشورچند

بـرای چيست؟ بانـكداری نظام بـدانند كه متخصصداشتيد نفر

!اینـكهآنچهدركشورماوجودداشتصرافیبودونهبانكداری

بانكشاهیدوامآوردند،بينيدبانكاستقراضیروسيهیااگرمی

بانكی.كردبهاینبانكهانگاهچپكنداینبودكهدولتجرأتنمی

خواستدرستكند،عالوهبركمبودكادرودانشراكهایرانیمی

شداماكاریبسياربانكداریاساسًازحمتداشت،نهاینكهنمی

بود سخت و پرزحمت می. واقع دولتیدر نيروی تمام بایستی

نبود چنين كه باشد آن پشتيبان به. دست افرادی اگر یعنی

بهميندليل.زدندهيچپناهگاهینداشتندتأسيسبانكهممی

می سعی عطفمن دیگری مسئله به را شما سئواالت كنم

دهم كار. همان آنهم و گرفتاریجایدیگریبود یعنیمعتقدم

داد انجام رضاشاه كه بود اساسی كسه. هر گفت ركاریاو

بكندمی بكند، خواهد اینمملكتامنيتایجاد. ولیمنبایددر

شكل به دادگاهها قضاییو آنسيستم بدنبال هم بعد و كنم

هاییآمادهشدكهشماشرطیعنیتمامپيش.مدرندرستشد

وارد بازرگانی در كنيد، ایجاد صنعت تأسيسكنيد، بانك بتوانيد

سرمایه را پولتان بهرهگذارشوید، آن از و كنيد نمائيدی .برداری

باامنيتبرای.امكانهمةاینهادراصلباایجادامنيت،فراهمآمد

شمادرنظرداشتهباشيد،درزمانمشروطيتتاحدودی!مردم

تنهابهصورتظاهرزندگیفرنگيهاتوجهشدوگفتهشدكهآنچه

ای.فرنگيهادارندماهمبایدداشتهباشيم نكهپشتآنچهكهاما

چگونه فرنگيها علتاینكه نهفتهاستو چهچيز دارند، فرنگيها

درصورتيكهاین.اینهارادارند،اینوجهقضيهاساسًامطرحنشد

است موضوع اصل می. آنها راهخوب ما خواهيم،آهنمیگفتند

میذوب ارتشقویمیآهن آنچهخواهيم، یعنیهمه خواهيم،

امابرایاینكهشمابتوانيداینهاراداشته.داشتكهظاهرًاغرب

اشچيستوچهچيزبایدپشتاینهاباشد،بهاینباشيد،الزمه

.بخشپرسشجوابیدادهنشدهبود



 سال حقيقتدر اینجوابدر كتابسفرنامة1331تالشـ در

.مازندرانرضاشاهبهتفصيلدادهشدهاست



نكهاتفاقًاهمانصورتیكهمجلساولودكترعاليخانیـبرایای

داشت اعتقاد آنها به هم رضاشاه بود، كرده تهيه دوم اساسًا.

ایده نقطهنظر از فرآوردةمشروطيتایرانآلرضاشاه هایشخود

.بودهاست



.ممكناستدرمورداینموضوعتوضيحبيشتریبدهيدتالشـ

كنم؛ مطرح اینطور را پرسشم دهيد تصوراجازه اینطور هميشه

نبودمی یكقزاقبيشتر و ساده یكسرباز شدكهرضاشاه نه.

ایبامصادریامحافلایونهرابطهاینهتحصيالتعاليهمدرسه

بههميندليلمضموندوسفرنامةویباعثشگفتی.سياسی

شد فراوان تمامی. مازندران، سفرنامة در بویژه آنها در زیرا

آلهایمشروطهبعنوانرئوسبرنامهیاحداقلایدهآرمانهایجنبش

شده بيان وی خود زبان از ایران برای رضاشاه

عالوهبرآنمضمونآنهاحكایتازآشنایی.است

باگوشهوكناركشور،باتاریخایرانوشناختیاز

گيریاورابهسویوسمت.هایغربداردتجربه

م نشان دوران آن ساز تمدن .دهدیارزشهای

مضمون فرآوردةمشروطيتخواندید، ویرا شما

هاومهمترازآناصالحاتاساسیاینسفرنامه

اینگفتهرا ویصورتگرفت، زماناقتدار كهدر

كندتأئيدمی امكانارتباطبا. كجا از چگونهو اما

جنبشمشروطه اهداف و آرمانها یا خواهان

طهازفرآوردةجنبشمشرو.مشروطهفراهمشد

ضد و استبداد حامی كه قزاق نيروی درون

بدون“و“عامی“مشروطهبود،درقالبسربازی

!؟“دانش


ببينيدرضاشاهچندصفتبزرگ دكترعاليخانیـ

داشت بود. حرف كم اینكه یكی بسيار. سئوال

می بودخوب شنوا و كرد چه. افراد ببيند داشت یعنیحوصله

اینهاراشما.ةقویودقيقیهمبوددرضمنیكبينند.گویندمی

اینفردبااینمشخصاتوباهمانسواد.درنظرداشتهباشيد

محدودشكهدرشهيچگونهتردیدینيست،اماسرشارازهوش

بودالعادهخارق ای صفت. این با داشت،بنابراین كه هایی

تماسویبا.توانستخيلیچيزهارابفهمدورویشفكركندمی

یپرمشروطهم طریق از نيز خلعخواهان زمان از و خان

بودمحمدعلی برقرار شاه زمانيكه. كه توضيح این با

شاهراخلعكردندوایرانشلوغشدودرجاهایینيزمحمدعلی

ـشایدمی كردند، دولتشورشبپا برگردانندـ خواستندشاهرا

زقهرمانانآنزمانیكیا.هارابرایجلوگيریازآنهافرستادقزاق

مییپرم خدمت وی زیردست رضاشاه و بود ارمنی .كردخان

خانكهخودشازروسيهآمدهوروحيهكاماًلنظامیداشت،یپرم

تردیدمسائلبسياریرارضاشاهراخيلیخوبمیشناختوبی

می وی زیادیبه سئوالهای او از نيز رضاشاه مطمئنًا و گفت

كهبعدهااینروحيهراازخودنشانداده،دركسیطبعًا.كردمی

نمیگذشته باشداشهم این جز توانسته از. وقایع از بنابراین

بود.شدطریقافرادمطلعمی درموردتاریخایرانهمينطور این.

بعنواننمونه.اندقطعیاستوچندمورخنيزاینامرراتأئيدكرده

دكههروقترضاشاهبهتختپرسشهایدقيقاوازدكترهرتسفل

دكترهرتسفلددرآنجاكار.كردرفتباویمالقاتمیجمشيدمی

ودر.كردورضاشاهبرایاینفرداحترامبسيارزیادیقائلبودمی

موردافكاررضاشاهكهگفتمفرآوردةدورانمشروطهاست،حاصل

رامونویدرپي.اطالعاتوارتباطاتباافرادپيرامونشبودهاست

هاینواندیشونوپرورتاریخایرانایازشخصيتشمابامجموعه

ایدمواجه قرار. داور تيمورتاش، نظير افرادی آنها رأس در كه

اندداشته دوره. در علییا فروغییا اصغرهایبعدكسانینظير

حكمت براینوسازیایران. درخشان افكار افرادیبا اینها همة

بودند تقی. رسمًازادهیا كه فرنگیای باید ما بود رامعتقد ها

بگيریم نظر بعنوانسرمشقدر نادرسی. درستییا حالمنبا

اندازه چه تا را سخن این كه ندارم كاری امر هميناین به ای

هااعتقادداشتندكههمةآنصورتگفته،اماهمهاینشخصيت

خاصیهمبعدًااینالبتهاش.چيزهایگذشتهبایددورریختهشود

مناست نظر مورد آنچه اما دادند، قرار انتقاد مورد را مجموعه

.اینكهرضاشاهبرایاقداماتخودبررویچنينافرادیتكيهداشت

هاییدرنتيجهایناقداماتدرحقيقتبازتابافكارچنينشخصيت
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است بوده نيز رضاشاه. حساب به اساسًا اینجا در البته كه

چونبهرصورتاینرضاشاهبودكهعاملبسيج.شودمیگذاشته

چهدرطرحاینافكارو.ایننوعافكاروعاملپيادهشدنآنهابود

.بعدهمچهدرپيادهكردنآنها،وجودرضاشاهتعيينكنندهبود



بی نمیتالشـ توانونبایدتنهاتردیداصالحاتدورانرضاشاهرا

هم نوشت، رضاشاه حساب كردید،به اشاره كه ينطور

مجموعهشخصيت و فروغی،ها نظير دوره آن روشنفكران از ای

امااین.درآنسهمبزرگیداشتند...داور،تيمورتاش،حكمتو

دوران پيشاز اشخاصعمدتًا این استكه مطرح پرسشهم

ولی داشتند، حضور ایران سياست صحنه در رضاشاه اقتدار

 كاری بودند قابلنتوانسته عملی نتایج حداقل یا دهند انجام

.هایشانبدستنيامدهبودلمسیازفعاليت



پيشببرند كاریاز بودند نتوانسته اصاًل عاليخانیـ دكتر برای.

.اینكهتيمورتاشیكوكيلمعمولیمجلسوالبتهسرشناسبود

زادهكهقباًلتقی.دادداورتازهازفرنگبرگشتهوخودینشانمی

بهبرلنرفتهوبعدهمبهانگلستانودرآنجابرایخودتحصيالت

كردعلمیمی می. را فردی رابنابراین اینها بتواند كه خواست

دهد كاریانجام آنها با و كند جمع همينطور. هم جاهایدیگر

اگرشما.آتاتوركهمدرتركيههمينوضعراداشتهاست.است

تاتوركروبرونبودید،امروزهيچمعلومدرتركيهباشخصيتینظيرآ

هماكنون كه بصورتیباشد جغرافيائیتركيه نقشه نيستكه

.هست



ها،آرمانهاوافكاردرستوروشنوتالشـیعنیتنهاوجودایده

پيش آنها تحقق برای كافینيست فاكتورهایدقيق، و شرطها

دیگرهمضروریاست؟



واینرهبریهم.يازمندیكرهبریاستدكترعاليخانیـدقيقًان

خودشباشد جوابگوینيازهایزمان باید كه. رهبریباشد اگر

راههرودخوبمعلوماستكهبرخالفزمانحركتنمایدوبهكج

ویهمكارینخواهندكرد مردمبا نمونةآنهمرژیمكنونیایران.

.است



سفرنا در رضاشاه شد اشاره كه همانطور مازندرانتالشـ مة

آرمانهای و اینكتابرئوسبرنامه بخشهایمهمیاز یعنیدر

جمله از بود كرده طرح كشور نوسازی برای را خود كشيدن:

مراوداتراه برای الزم زیرساخت بعنوان راهها گسترش و آهن

اقتصادیداخلیوميانایاالتووالیاتمختلفكشور،تأسيسو

خارجی،تأسيسوگسترشمدارس،گسترشبنادربرایمراودات

نيازهای با آموزش مفاد انطباق و آموزشی مراكز و دانشگاها

به توجه كشور، اداری ـ سياسی مدیریت و صنعتی علمی،

بيماریهای گسترش از جلوگيری عمومی فرهنگ و بهداشت

واگيرداردرميانانسانها،همينطوردامها،تغييروضعيتاجتماعی

يتویكپارچگیپایدار،استقراریكنظامقضائیوزنان،ایجادامن

و احوال ثبت و اسناد ثبت ایجاد كارساز، حقوقی رئوس... این

برنامه و طرحها سالهای رضاشاه كه بوده 1331هایی 1331ـ

می كشورمطرح خاك ترك زمان تا ميزان چه تا ایشان كند،

توانستندبهایناهدافدستیابند؟



عاليخانی ودكتر بـایدصرفهجوئیكرد نوشتناینهـا در طبعـًا ـ

امااینهاموضوعاتكلیاستكهبسيار.ترنوشتآنهـاراخالصه

است نهفته آنها دل در دیگر مسائل امر. همين نمونه بعنوان

آموزشوپرورشیكعنوانكلیاستكهمسائلبسياریدردل

قشود،بایدگفتدرامااینكهتاكجاتوانستموف.آنخواهدآمد

!آنهمبدونهيچگونهبحثی.هاراگذاشتها،پایهتماماینزمينه

اینكارجهتپایه برقراركردوبا را همها هایخيلیدرستیرا

برایآیندهروشنكرد اینانساندراشلدیگری. فكر طرز واقعًا

بود بگيرید،. نظر در را رضاشاه زمان در معماری نمونه بعنوان

بسيارمعماریجالبیاست درنظربگيریدبرایزمانخودشتا.

بایدباتأسفبگویممعماریكه.ایپيشرفتهبودهاستچهاندازه

رفتبههيچوجه ساختمانهایدولتیبهكار ایراندر در بعدها

نيست رضاشاه زمان قياسبا قابل ساخته. دبستانهاییكه از

 دانشگاهها دانشگاه)شد، زیباالبته همه رفته رویهم ما های

شماهتلقدیمیرامسررامشاهدهكنيدوباافتضاحی(.بودند

ساختمانسازمان.كهبعدًادركنارشساختهشدمقایسهنمائيد

درنظربگيریدبرنامهدركوچهپسكوچه ومقایسهكنيدبا!هارا

در...ساختمانوزارتخارجهیاباشگاهافسرانیاكاخدادگستری

آنتمامزمينه كهدر كرد آغاز كردیدكارهاییرا هاییكهاشاره

اصاًل.مثاًلآموزشوپرورشرادرنظربگيرید.هيچتردیدینيست

بود محدود چقدر رضاشاه زمان تا مدارسمدرن كسیبه. اگر

.بشوی“بهایی“خواهیگفتندتومیرفت،میمدارسمدرنمی

درزمانرضاشاه،منوقتیاینآمارراحتیدرموردآمارمحصلين

دیدموباقبلازآنمقایسهكردم،تاحدودیدچارتردیدشدمكه

شودیافقطمدارسنوینهاهممیخانهآیااینآمارشاملمكتب

رسيده محصل تعداد این به كه دارد نظر مد ایمرا ما! بقدری

.لتصوراستنسبتبهتركيهیاحتیمصرعقببودیمكهغيرقاب

بودند ما از جلوتر خيلی تركيه همچنين و مصر فرضكنيد،. یا

آهنشدهصاحبراه19چهتركيهوچهمصرازنيمةقرن!آهنراه

بودند . سال در ما افتتاحراه1932و را ایران در سراسری آهن

آهننداشتيمدرتركيهومصرصحبتازآنزمانیكهماراه.كردیم

1 خطهزا6تا كيلومتر آهنبودر یونانيان. با آتاتوركهنگامیكه

جنگيد،مقداریزیادیازنيروهاوارتشوتجهيزاتراازطریقمی

دادآهنداخلآناتولینقلوانتقالمیراه درآنزمانفاقد. وما

بودیم اینها همه واقعيت. این گرفتن نظر در با كهتنها هاست

ازصفرشروعكردشویمرضاشاهتقمتوجهمی ریبًا بادولتیكه.

دهد، انجام را خود عادی كارهای تا نداشت پول آنقدر حتی

گذاریدرآنمملكتیكهتقریبًابيشازدوقرنتقریبًاهيچسرمایه

كارهایاساسیرا این تمام و آمد رضاشاه بود، نگرفته صورت

نعتوبازرگانیراوبرپایةآنزیربنا،روبنااعمازص.گذارینمودپایه

كشور پولخود با هم را اینها همه و نمود ایجاد همبه. بعدها

انجام دولتمصممبود كارهایصنعتیرا رغماینكهبسياریاز

داد بخشخصوصیصورت اما دهد، از. نيمی كه است جالب

بخش توسط شد، انجام رضاشاه زمان در كه صنعتی كارهای

اصاًلاینمرد.اهمجلوانداختاوبخشخصوصیر.خصوصیبود

.كردبابزرگواریبهجامعهنگاهمی



داشت قوی دولتحضوری دخالت اینها، تمام با تالشـ بویژه.

این رأس در و برود ماليه وزارت به شد مجبور داور زمانيكه

خانهقرارگيرد،دخالتدولتدرامراقتصادبشدتگسترشوزارت

.پيداكرد



تاریخیهایبزرگآندورةخانیـداوریكیازشخصيتدكترعالي

استومناحترامبسياریبرایویقائلم جاهایی. یكیاز اما

كهاوبرایخودشوهمهگرفتاریایجادكرد،همانوزارتماليه

اشدرآنزمانعلتاساسیهماینبودكهایرانبازرگانی.است

آلمانبود روسيهو با بيشتر . دادندمعامالتهمترجيحمیاینها

بصورتپایاپایانجامشودوبرایانجاماینامربهایرانفهمانده

فروشيموازشماكاالهاییراكهبودندكهمابهشماجنسمی

امادرعمل.ظاهرقضيهاینبود.خرد،خواهيمخریدكسینمی

نشد اینگونه شركت. مراودات این تأمين برای هم ایران دولت

موجب كه درستكرد غيره و پنبه شركتهایمختلف مركزیو

و شد ایجاد كشور توليدات برای و خود برای گرفتاریهایی
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درهرصورتبایدایننكتهرادرنظرداشت.اشتباهاتیپيشآمد

درتركيه.كهدرآندورهمداخلةدولتدرامراقتصادمدشدهبود

بود ایران از مراتبشدیدتر به آ. بصورتآتاتيسم،در اینامر نجا

یعنیدولتهمهكارهاست،مطرحشد،كهدرایرانبهاینشدت

.حتیتابيستسالپيشتركيههنوزاینگرفتاریراداشت.نبود



درست شدن مد تالشـ كشورهاییمثل. دخالتدولتدر اما

بودند، افتاده عقب تمدن و پيشرفت قافلة از كه تركيه یا ایران

سئوالچقد این دل از كه دیگری پرسش و داشت؟ ضرورت ر

ازدرمی نوسازندگیكشور ایناستكهبهمدرنيزاسيونیا آید،

شود،چگونهبایدنگاهكهبهكنایه،تردیدوردنگریستهمی“باال“

كرد دیدگاه. در كه آنهایی حتی و روشنفكران از هایبسياری

 تجدید پهلوی دوران به نسبت خود اساسیسابق نظرهای

بهنقدمیكرده اینسياسترا كشندوعلتعدمموفقيتاند،

جستجو باال از سياستتحوالت همين در را ایران پيشرفتدر

كنيد؟شمابهاینمسئلهچگونهنگاهمی.كنندمی

اینكهمی به توجه طرفدارانتقویتبخشبا یكیاز دانيمشما

راقتصادیهستيد،نظرتانخصوصیوكاهشدخالتدولتدرامو

نسبتبهاقداماتزمانرضاشاهچيستوتاچهميزانایندخالت

دیدید؟راضروریمی


مورد این در ـ عاليخانی دكتر

خيلیكلیبگویمكهچندنكته

نظر در اینجا در بایستی را

گرفت كشور. یك در اینكه یك

دستگاهعقب اگر افتاده

صورت به حاال رهبریش،

یادمكر دمكراتيك نيمه اتيك،

این اگر غيردمكراتيك، اصاًل

آن در اتفاقی هيچ باشد، نداشته تغيير ارادة رهبری دستگاه

افتاد نخواهد جامعه این. و باشد داشته وجود دستگاهی باید

دهد انجام كشور در را كارهایی بخواهد دستگاه ممكن. حال

تانجامگيرد؛استاینبحثمطرحشودكهاینكاریكهقراراس

یاحاضریدبهمردمهممی دولتانجامدهد، خواهيدهمةآنرا

انجام مردم را آن همة حاضرید اساسًا یا كنيد واگذار مقداری

بهرحالشمابعنواندستگاهرهبریآنباالبایدبرایهمه.دهند

بكنندتعيينتكليفكنيدكهچه كاریباید بعنوانمثالبيسمارك.

س درصدراعظم امروز شما كه بگيرید، نظر در را آلمان ابق

نشسته كهكشورش بيسمارك زمان بزرگ اصالحات تمام اید؛

موجبتقویتبخشخصوصیشد،مسائلینظيرسندیكاليسم

حقيقتبرپایهگزینه در چگونگیووضعمالياتها بعنوانیا هایاو

می انجام خصوصی بخش بدست كه بود كشور .گرفترهبر

بتواندبعبار تا باشد داشته قوی رهبری باید كشور یك دیگر ت

تكاندهد گيرند،اصالحاتازباالهمكهایرادیمیاین.جامعهرا

باالصورتمی از هميشهكارها گيردبود؛ یكسيستم. حتیدر

كندومردمآید،طرحهایشرامطرحمیفردیپيشمی.دمكراتيك

كهبهتوسطمردمانتخابشدهاینفردی.دهندهمبهاورأیمی

همبدستمی بهمرحلةواكثریتمجلسرا آورد،طرحهایشرا

گذارید؟اصالحاتازخوبشمااسماینراچهمی.آورداجرادرمی

پائين؟تنهامسئله از ماندآناستكهآیاایكهباقیمیباالیا

تصميم در بگيریمشاركتداشتهمردم از وگرنه نه، یا یااند اال

نمی باشدپائين مطرح تواند برخورد. نوع این به چندان من و

ندارم اعتقادی كه. كاری در مردم مشاركت مسئله اما

معنامی یك به رضاشاه زمان در مردم گيرد؛ انجام خواهيد

ارتشقویدر درستكردن در نمونه بعنوان مشاركتداشتند،

ایران ارتشقویپيششرطتما. كهوجود وچرا اقداماتدیگر م

ولیهمين.مسئلهاصالحاتبودومردماینامرراقبولداشتند

هزینه آنمقدار زمانما، قبولمردمدر ایكهبرایارتششده،

نمی و امرنداشتند این در مشاركتشان از دليل همين به توان

این شده تحميل آنها به كه بود تصميمی بنابراین گفت سخن

یانمونةدیگراصالحاتارضیاستكهاگرچه.تفاوتقضيهاست

مشاركت مردم اما شد، انجام رضاشاه محمد فشار براساس

داشتند،چونمعتقدبودندكهبایداینامرتحققیابدوبسيارهم

انجام خوشحالبودندكهشاهمصمموباقدرتآمدواینكاررا

هاییكهدركشوربنابراینمسئلهبستگیبهاینداردكهكار.داد

هاییكهبرایپيشرفتكشوروجامعهدرشود،گزینهانجاممی

با همراه اینكه یا است نفر یك خواست شود می گرفته نظر

خواست.باشدخواستیامشاركتگروههایمعنادارجامعهمی

یكنفراستیاخواستاجتماعیاستوسالهاجامعهبرایآن

بعنواننمونههنگامیكهرضاشاه.مبارزهكرده،بحثكردهاست

می تأسيسدانشگاه به بودتصميم هيئتوزیران جلسه .گيرد،

می خارجیرضاشاه به ما پولیكه اینهمه برایانجامپرسد ها

تواندراینچگونهمی.شوددهيم،خيلیگرانتماممیامورمی

ازاینُبعدمیامرصرفه دیدـجوئینمودـاصاًلرضاشاهقضيهرا

رفته فرنگ از دیگر نفر چند و حكمت اصغر علی كهبعد ها

میعده بود، هيئتدولتزیاد مااشانهمدر برایاینكار گویند،

برندحتیلغتیراهمكهبكارمی.بایداونيورسيتهداشتهباشيم

بود شده گرفته فرانسه زبان از می. خيلیخوبرضاشاه گوید،

وا دیگر و نمائيد نمیایجاد جزئيات شودرد او. كه چيزی چون

فهميداینبودكهمانيازمندكادریهستيمكهجایخارجیمی

.رابگيرید



هم زمان آن در دانشگاه ایجاد حقيقتفلسفة پسدر تالشـ

یعنیجایگزینینيروهایمتخصصخارجیبا نياز این به پاسخ

.كادرهایآموزشدیدهایرانیبودهاست



عال گفتمدكتر كه بود خاطر همين به ببينيد كاماًل، ـ يخانی

دراینقضيهپرسيد؛چه.كردرضاشاهسئوالرادرستمطرحمی

البتهآنزمانهملغتكادررابكار)كاركنيمكهجایكادرخارجی

درپاسخگفتنداونيورسيته.هاـرابگيرندـجایفرنگی.(بردنمی

وپرسيدكداميكازشمادر.يدگفتبرویددرستكن.خواهيممی

حكمتانتخابمی نظر بعدهيئتیزیر واردهستيد؛ .كننداینكار

كنندواینهيئتهمبعدازمدتكوتاهیگزارشطرحراتهيهمی

علیاصغرحكمتظرفدوسالـفقطدوسالـدانشگاهتهرانرا

میراه كنداندازی نكردنیاست. باور امر این د. كه رموضوعی

صبح و نخوابيد شب رضاشاه كه است این است، مطرح اینجا

بگویددانشگاهدرستكنيداینخواستعدةزیادیازمردمبود،

.اندآنهادراینخواستبارضاشاهمشاركتداشته


.زدتالشـیعنیاینخواستیبودكهدرفضایایرانموجمی


 كاماًل عاليخانیـ دكتر هيئتدولتیعنیهمينافرادی! كهدر

ادارهكند،میخواهدكارخانهبودندوآنفردیكهمی دانداشرا

یك كه چرا كند، استخدام هنگفت هزینة با را فرنگی یك باید

 كه در زمان رضاشاه انجام شد، توسط بخش  یصنعت یاز كارها یميجالب است كه ن

به جامعه نگاه  ین مرد با بزرگواریاصاًل ا. را هم جلو انداخت یش خصوصاو بخ. بود یخصوص

 . كرد یم

 

  ا اصاًل یك يمه دمكراتيك، نيش، حاال به صورت دمكراتیافتاده اگر دستگاه رهبر ك كشور عقبیدر

در آن جامعه  یچ اتفاقير نداشته باشد، هييارادة تغ ین دستگاه رهبریك، اگر ايردمكراتيغ

 .دنخواهد افتا
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بنابراینهمة.مهندسایرانیارزانتریاسركارگرخوبایرانیندارد

برمبنای خواهانرفعآنبودندو متوجةاینمشكلو ایننيروها

بنابراینامرهمراهبا.نخواستتصميمگرفتهواجرامیشودای

پذیردواینمشاركتدرزمانرضاشاهوجودمشاركتتحققمی

.كارهااینگونهنبودامادردورانمامتأسفانههمة.داشت



تالشـبعنواننمونهكدامكارها؟



هزینه ـ عاليخانی ازدكتر بخشی ارتش، اندازة از بيش های

دادیمسرمایه انجام ما كه اقتصادی گذاریهای تقدم. وجه بهيج

.نداشتند



تالشـدراینجادررابطهباهمراهیباخواستمردم،برایمن

می پيش سئوالی زن عنوان آیدبه از. یكی مورد در آنهم

یعنیقانون.تریناقداماترضاشاهكهدرحقزنانانجامدادارزنده

حجاب“ كشف ا“ سكوالركه افكار با ایرانيان همة دیگر مروز

دانندودرميانآنهاكمتركسیاستكهاهميتارزششرامی

نياورد زبان به را آن پيامدهای و تاریخی ایران. در گام این اما

مخالفت و اعتراض مورد بشدت شد، برداشته كه هنگامی

بودند مخالف آن با مردم از اكثریتی و گرفت قرار .مذهبيون

ها،پسبایدنتيجهبگيریمكهایناقداماشتباهبراساسآنصحبت

است بوده را. آن مردم از اكثریتی حداقل یا مردم چون

خواستند؟اماازطرفدیگرهيچمعلومنيستاگرایناقدامنمی

گرفت،زنانمانامروزدرمقابلاجحافاتوحجاببزرگصورتنمی

زنانایراندردورةقبلاز.كردنداجباریاینچنينایستادگیمی

انقالبنوعدیگریاززندگیاجتماعیراتجربهكردهبودند،لذابا

تجربه آن قویكمك آگاهی زمينة از شانسها نتيجه در و تر

.اندبيشتریبرایپيشبردمبارزاتامروزشانبرخوردارشده



عاليخانیـ دكتر كاماًل اینكهبهزن! پيشاز بایداواًل انبپردازیم،

در.بگویم؛اولكاریراكهرضاشاهانجامدادتغييرلباسمردانبود

داشت گرفتاری هم آنجا ومی. عبا بجای كسانیكه به دانيد

سرشان شاپو كاله و كرده استفاده شلوار و كت از عمامه،

میمی بهاییشدهگذاشتند، اندگفتند نمی. هرالبته چرا دانم

گفتندبهاییشدهداد،میتیدرجامعهانجاممیكسكاردرس

است خانم! مبارزات من بعقيدة بگویم؛ باید زنان مورد هایدر

چهدرداخلوچهدرخارجواینراتا.ایرانیازمردانشانسربود

ازآنزمانبودكهبهزنانفرصت.حدیمدیونایندورانهستند

دهشدكهشماهيچازمرداننفسدادادهشد،بهآنهااعتمادبه

ندارید كم خانم. خود است ممكن چيزحال باشند مدعی ها

بيشتریدارند شروعشد. همانجا از بهرصورتاساسكار تنها.

البتهنمینقدیكهمنشنيده ام،دانمرویآنمطالعهنكردهام،

اینكهاینحرفچقدرصحيحاست رضاشاههمگفتهمی. شود؛

توانستامرحجابراآزادبگذاردونوعپوششرامیمثلآتاتورك

انتخابكنند زنها خود را. منخودمعكساینقضيه خوبالبته

البتهچادرسرش.پوشاندهمسرآتاتوركخودشرامی.همدیدم

.پيچيدكردامانوعیازآنچارقدهایمحكمرویسرشمینمی

كنمتنهافكرمی.نمداهمانطوركهگفتمپاسخاینانتقادرانمی

سخت كار مراتب به ایرانيان نزد مسئله استشاید بوده .تری

قرارداشت فرنگيها نفوذ زیر تركيه از قسمتهایی بهرحال در.

نبود چنين ایران حاليكه پيش. كندتر خيلی جریان ایران در

رفتمی خيلیاذیتمی. كردندزنانرا شایدكاریكهرضاشاه.

شددرایراندیگركسیبفكرایجادآنچهطالبانانجامداد،موجب

نيافتد كرد، افغانستان در این. به من عقيدة به دليل همين به

توانستيمراهتركيهرادرهاهمنيستكهبگوئيم؛مامیسادگی

.اینموردبرویم

بعالوهباتوجهبهخطراتوتهدیداتیكه!تالشـجایتردیداست

بیوجامعةمتعصبكهبرعليهزنانیكهازسوینيروهایمذه

خواستندداوطلبانهازحقبرداشتنحجابوبيرونآمدنازآنمی

حقارت محيطالبسه در و كنند استفاده چاقچور و چادر هایآور

داشت نيستچهشانسیوجود معلوم شوند، .عمومیظاهر

اوجیعنیسهدههبعداتفاقافتاد،یادردورة12آنچهدرسال

گيریانقالبكهعماًلحجاببدونقانونوبدونقدرتحكومتیاز

دهند،چنينزنانیبههيچسویمذهبيوندیكتهشد،نشانمی

امنيتنداشتند آزادیو عنوان می. فكر اقدام این با كنمبعالوه

تماممسئوليتاینامررارضاشاهمتوجهدولتوحكومتنمودو

زنان روشمصونيت این وبا مذهبيون و متعصبان مقابل در را

.ارتجاعيونتأميننمود



برای.دكترعاليخانیـكاماًلاینهماناعتقادیاستكهمندارم

بود ناگوار اساسی اصالحات آن واقعًا نيروها این به. كنيد نگاه

آیت انقالبافكار اوایل در كه فقيه والیت كتاب در خمينی، اهلل

نيزهيچگاهمنكرنشدند،كهاودرآن.منتشرشد جاگفتهواینها

اگرماروحانيونوظيفةخودمانراخوبانجامدادهبودیم،درایران

درستنمی شدمدرسه ابراز! ایران مدارسدر وجود خمينیاز

كندتأسفمی درست! مكتبكاماًل مدرسهآخوندیو او نظر از

شتركيهمالیمتوانستيمبهرومنمطمئننيستممی.بودهاست

برویم پيش یكجا. و رفت رضاشاه كه بود همان راهش شاید

مسئلهراحلكردوامروزهمبهرغمتمامفشارهاییكهبرزنان

استمی دیگریشده جامعة ایرانی، جامعه آورند، حتی. شما

كنيد،همينافرادیهمكنيدمالحظهمیتلویزیونهمكهنگاهمی

اواتنزنندیاریشبگذارند،اماطرزلباسكهامروزممكناستكر

ماندهوپوشيدن،طرزسخنگفتنشانمتعلقبهیككشورعقب

.هاییكهدچارشهستندعليرغمتمامبدبختی.مفلوكنيست



گيریذهنيتهایتاریخیدرشكلتالشـحافظةتاریخیوتجربه

اینسبتبهوآگاهیملتخيلینقشدارد،ممكناست،دوره

بیاینتجربه كجراههها و بهتوجهیشده اما انتخابشوند، ها

هایدرستدرها،تجربهمحضآشكارشدنشكستاینكجراهه

.اندتصحيحاشتباهاتبسياریاریدهنده



!كاماًل!دكترعاليخانیـكاماًل



بود، اقداماتشفرآوردهمشروطه و رضاشاه گفتيد؛ شما تالشـ

كهبرخیمعتقدند ـ كمتر امروز ولی بيشتر گذشته در البته ـ

نقطه.رضاشاهازميانبرندةدستاوردهاوآرمانهایمشروطهبود

همچنين مشخصو دوران یك به نگاه دو این اشتراك تالقییا

دهيد؟نقطهاختالفآنراچگونهتوضيحمی



فرآورد حتمًا ایران مدرنيزاسيون نظر نقطه از ـ عاليخانی ةدكتر

بود مشروطه نيست. تردیدی هم آن در رضاشاه. اینكه در اما

آزادی تردیدیاصول آنهم گذاشتدر زیرپا خواهیمشروطيترا

نيست چاره. قدرتحكومتكندرضاشاه با .اینداشتجزاینكه

می ـولی كرد رضاشاه به بشود انتقاد یك تنها اگر ـ توانست

نهادهایدمكراتيكبتواندنضجهاییرابوجودآوردكهرویآنهاپایه

بگيرد نكرد. را اینكار اینكاریاستكهآتاتورككرد. اوهمبا.

هاراگذاشتكهبعدازخودشكرد،امااینپایهقدرتحكومتمی

.بتدریجدمكراسیبوجودآید



بسيار گفتگو این بابت شما از عاليخانی دكتر ـ تالش

.سپاسگزاریم
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 رحسينیبهمن امي  
 

 

 آخرالسالطين قاجار، سلطان صاحبُدکان احمد عالف
 

 

 

 هایجنگاحمدشاهکهدرميانشوروشوقومهرمردمبهپادشاهیرسيدهبود،چهرهزشتوناپسندیازخودارائهداددرسال.

فقروگرسنگیاستوبس بيماریو قحطیو باشدطبيعتا آنهموقتیعالمگير ارمغانجنگ، الآخرجنگکهقحطیودرس.

کميابیمعروفموادغذاییدرتهرانپيشآمد،احمدشاهغلهامالکخودرااحتکارنمودهبودودربازارسياهبهقيمتگرانبهمردم

هایانبارهایاحمدشاهراهمباسودمناسببخرد،اماوزیرحاضرشدهبودکهگندمالممالکنخستمستوفی.......فروختمی

هابهقيمتکوششدولتبهجایینرسيدوبناچارگندم.احمدشاهحاضرنبودکمترازقيمتپرداختیبهدیگرمحتکرانبفروشد

بيهودهنبودکهمردمتهراناورااحمدعاّلفناميدند،تاجداریکهمنشوروشپادشاهی.موردنظراحمدشاهخریدهشدوآنهمنقد

سقطفروشانبودنداشتاماسرشارازسيرت


 دولت مییحيی نویسدآبادی برادر»: ميرزا محمدحسن از خود گوش به من

بهچشمخوددیدیمکهمردمایرانبا:احمدشاهشنيدمکهشاهبهویگفتهبود

پسبایدتحصيلمالکرد،تاروزیکهممکناستدرایرانماند،!پدرمانچهکردند

یکم ضرورتبه هنگام به هم آسودگیبعد عمریبه آنجا در رفتو ملکتآزاد

نيک2«.گذراند درسرا این او که میدهد نشان شاه سياسیاحمد کارنامه

.اشوفادارماندآموختوبهآموخته

 

 خوابخرگوشیکهدربارقاجاررااززمانفتحعليشاهدرربودهبودتنهادرامرخطير

گرچهباید.اندرونیهمرسوخکردهبودکفایتیدرسستیوبی.ادارهکشورنبود

بود افکنده پنجه چونسرطانبهجانکشور آنجا گفتاز تعليمو. در تعللحتا

دادآنچنانکهاحمدشاهدردورانوليعهدیخودازتربيتوليعهدهمخودرانشانمی

آموزشدرستیبرخوردارنگشتهبودوتنهاهنرشدانستنزبانروسیبودکهآنرا

هابرایفرستادنجاسوسهاوحيلهروسهمبایدبهحسابارادتپدرشبهروس

 .زیرناممعلمزبانبهدربارقاجارگذاشت

 

 «جوان احمدشاه)موقعیکهشاه کهمی( بایستوظایفخطيربهسنیرسيد

عهده مستقيما اکثرنشانهسلطنترا اودارشود، وعالئمیکفرمانروایبددر ها

ترسوبود،دودلبود،قادربهگرفتنتصميماتقاطعنبود،برای:گربودوجلوهجمع

بهدیدهسوءظنمی اطرافيانرا اشکاالتارادهقوینداشت، نگریست،مواجههبا

دوستمی جنون حد تا اندوزیرا مال میخسيسبود، رشوه ازداشت، گرفت،

«.عيشونوشغفلتنداشت

 

 

 

 

 

قا تنهاهفتمينپادشاه تعبيریشاید به سلطاناحمدشاه، جار،

برده نصيب مادر از را پادشاهی سریر که باشد ایران پادشاه

است نام. به داشت بزرگتری پسر شاه محمدعلی پدرش

 اعتضادالسلطنه)حسنعلی مليحه( مادرش چون السلطنهکه

هفتممتممقانوناساسیمصوبوشاهزادهنبودطبقمادهسی

ت1221 مانداز کيانیمحروم اج از. دیگری نمونه روزگار بازی و

خویشبدستدادتيغ کشیسنتبر منتخبينشاهزادگان. اگر

قاجاریهدرمجلسنگارشقانوناساسیبانگنجاندنشرطنسب

تخت بر مانِع وليعهدی، امر احراز در نشستنمادر طاووس

حسنعلی حتا را او تاریخ که اعتضادالسلطنه، جوانی»ميرزا در

جامع و فاضل شایدمعرفیمی1«مردی بودند، نگشته نماید،

اماکاروانتاریخکـه.امروزدیهيمشاننهدرموزه،کهدرخزانهبود

کـوره مـیاز و اسـت گذشته ناممکنـی هر شهـرراه به گذرد،

.نهدرویاِیاگرگامنمیدیـروزوپر

 در ب1211بهمن12احمدميرزا برابر فوریه اول تبریز1291ا در

ميرزامادرشملکهجهاندختربزرگکامران.چشمبهجهانگشود

شاهواحمدميرزاپسازمرگمظفرالدین.شاهبودپسرناصرالدین

 در پدرش، پادشاهی 19آغاز تعيين1221اسفند وليعهدی به

شد محمدعليشاه. پادشاهی کوتاه دوره رویدادهای شرح از

ـ مشروطهمخالفتش مجلسبا بستن توپ به قضيه خواهان،

شورایملی،شورشستارخانوباقرخاندرتبریز،تصرفاصفهان

خواهانوعزیمتشانبهسویتهرانبهوگيالنتوسطمشروطه

.گذریمکهدرحوصلهاینرقعهنيستـمیقصدتصرفپایتخت

اهانبهخومشروطه1939برابرباسيزدهژویيه1222تير22در

محمدولی عليقلیفرماندهی و سپهدارتنکابنی خانخان

سرداراسعدبختياریبهتهرانرسيدندومجلسشورایملیرا

درآوردند خود اشغال به از. که قاجار محمدعليشاه بعد روز سه

و ملت با که رفتاری دليل به و گشته نااميد اوضاع بازگشت
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کبودباخانوادهوگروهیمجلسنمودهبودازجانخودنيزبيمنا

ازاطرافيانبهسفارتدولتروسيهدرزرگندهتهرانپناهندهشد

پناه با ازو پرچمدولتبيگانهشایستگیسلطنترا بردنبهزیر

.دستدادوتاجکيانیراپسازسیماهبرزميننهاد

اول، طراز روحانيون پایتختشامل مجلسعالی همانروز عصر

ا و مجلسرجال اوليندوره نمایندگان شماریاز و تجار و عيان

برکناری ضمن و شد برگزار بهارستان کاخ در ملی شورای

محمدعليشاهقاجارازسلطنت،پسردوازدهسالهاواحمدميرزارا

تختپادشاهینشاندند بر سن. به هنوز پادشاه که آنجا از و

ایلقاجاررابهقانونینرسيدهبود،عليرضاخانعضدالملکریيس

نایب برگزیدندعنوان .السلطنه

مجلسعالیدرپیاینتصميم،

سفارتهياتیشش به را نفره

محمدعلی با تا فرستاد روسيه

شاهکهدیگرميرزاییبيشنبود

تغيير قانونی تشریفات درباره

وادار را او و کرده گفتگو پادشاه

اماویحاضربه.بهاستعفاکنند

هياتنشدوتوسطپذیرفتناین

دولت ونمایندگان انگليس های

ویاز که فرستاد پيغام روسيه

از عمال سفارت به ورود زمان

است پوشيده چشم .سلطنت

به حال عين در وی

نمودمشروطه پيشنهاد خواهان

که کنند موافقت یا که

دوازده همراهاحمدميرزای ساله

پساز و رفته روسيه پدرشبه

 به برایس12رسيدن الگی

کشور پادشاهیبه پذیرشامر

برگردد او. کوچکتر پسر یا و

به را ميرزا محمدحسن

برگزینند پادشاهی پيشنهاد.

که بود ناممکن بقدری نخست

سفرایدوکشوراروپاییحتااز

نمایندگی هيات به آن انتقال

نمودند خودداری علی. محمد

پس را دوم پيشنهاد نيز ميرزا

تحو با و دوازدهگرفت پسر یل

.سالهخودموافقتنمود

روزبعدششتنازبزرگانایران

خردسال شاه رفتهو بهزرگنده

راکهحاضربهدوریازپدرومادرشنبودوهمچونآنانازجدایی

سلطنتمی به خود با و نموده راضی بردندگریست، .آباد

کاخسلطنت اقامتدر روز چند در بارهااحمدشاه تاآباد کوشيد

خانواده نزد بهزرگنده و اشبرودگریخته عدمریشه. و هایگریز

تواندرهمينرویدادعالقهویبهانجاموظایفپادشاهیرامی

.گرفتدیدوپی

با پيمانیکه پساز و سفارتماند در یکماه محمدعلیميرزا

نمایندگانمجلسعالیبست،امالکخودوجواهراتسلطنتی

ب بازنشستگیرا حقوق ازای در و نموده واگذار ایران دولت ه

به فرزندانش و همسر همراه را کشور تومان، صدهزار سالی

برکناریپدرازسلطنتو.سویشهرادسادرروسيهترکنمود

.تبعيداوازکشوررااحمدميرزاهرگزنهازیادنبردونهدرککرد

ليشاهودرکنکردنروحزمانهبجایآنکهدليلآنرادررفتارمحمدع

پناهیویجوید،درناسپاسیملتایرانشکنیوبيگانهوقانون

دیدمی دولت. مییحيی نویسدآبادی از»: خود گوش به من

ویگفته به شاه که شنيدم احمدشاه برادر ميرزا محمدحسن

پس!بهچشمخوددیدیمکهمردمایرانباپدرمانچهکردند:بود

حصيلمالکرد،تاروزیکهممکناستدرایرانماند،بعدبایدت

همبههنگامضرورتبهیکمملکتآزادرفتودرآنجاعمریبه

کارنامهسياسیاحمدشاهنشانمیدهد2«.آسودگیگذراند

.اشوفادارماندکهاوایندرسرانيکآموختوبهآموخته

 روز چند پساز را ساله دوازده سواراناحمدشاه اسکورت با

آذینبستهبودندومردم.بختياریبهکاخگلستانبردند شهررا

بسياریدرخيابانهایتهراندرانتظارموکبشاهودیدارویگرد

تریناحساساترانسبتبهاحمدشاهابرازآمدهبودندوصميمانه

نمودندمی کاخ. آستانه در

و سپهداراعظم گلستان،

ریوشماریازسرداراسعدبختيا

در آزادیخواه رجال و شاهزادگان

انتطارویبودند بهدرون. شاهرا

از سپهدارتنکابنی و بردند کاخ

شاه انتخاب ایران ملت سوی

دست و شادباشگفت را جوان

بوسيد ویرا بزرگانحاضر. دیگر

نيزیکایکجلوآمدهتعظيمکردند

شادباشگفتند و سان. بدین و

پادشاهی سلطاندوران آخرین

.قاجارآغازگشت

قاجار دربار که خرگوشی خواب

رااززمانفتحعليشاهدرربودهبود

کشور اداره خطير امر در تنها

نبود بی. و درسستی کفایتی

بود کرده رسوخ هم .اندرونی

چون جا آن از گفت باید گرچه

پنجه کشور جان به سرطان

بود افکنده و. تعليم در تعللحتا

نشانتر را خود هم وليعهد بيت

درمی احمدشاه آنچنانکه داد

آموزش از خود وليعهدی دوران

و بود نگشته برخوردار درستی

هنرشدانستنزبانروسی تنها

بهحساب باید هم را آن که بود

روس به پدرش حيلهارادت و ها

جاسوسروس برایفرستادن ها

قاجار دربار به زبان معلم نام زیر

جدید.گذاشت دربار وزیر

الممالکخانمستوفیميرزاحسن

خواهانالممالککهازمشروطهخانحکيمومعاونشميرزاابراهيم

معروفبود،برایآموزشاحمدشاهکالسدرسیباشرکتحدود

کاخ در آزادیخواه اشراف و شاهزادگان فرزندان از نفر سی

نمودند برپا سلطنتی . مشهور استادان از شماری چونو

السلطنهراالملکهنرمندنامیوصادقالملکفروغیوکمالذکاء

نظامیبهاحمدشاهو امور برایتربيتوآموزشزبانخارجیو

گماشتندهمکالسی بکار و کرده دعوت هایش چندی. از پس

شماریاستادفرانسوینيزاستخدامشدهوبهایرانآمدندتادر

ادبياتخارجیآنکالسبهآموزشریاضیوفي زیکوشيمیو

.بپردازند

و پدر نفوذ دایره از احمدشاه ميرزا، محمدعلی تبعيد با گرچه

فضای فضا اندرونیکاخ، مستبدانهویدورگشتولیدر افکار

فتحعلیشاهیبودودربرپاشنهاستبدادومخالفتبامشروطه

چرخيدمی عمه. و عموها که ميرزا کامران بویژه و پدربزرگها

مادریاحمدشاهوازمخالفانسرسختمشروطهبودبهآسانی
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باشاهخردسالدرارتباطبودندوهمراهبامحيطآلودهومسموم

دربارقاجار،نقشمنفیوموثریدرشکلدادنبهذهنوعقاید

تاثيریکهخود.سياسیویحتاشخصيتفردیویبازیکردند

دارگشتیفسلطنتراشخصاعهدهراپسازآنکهاحمدشاهوظا

دوستیوعالقهبهگردآوریمالوخستراشایدپول.نشانداد

بتوانبنوعیذاتیدانستامارشوهخواریامریاکتسابیاست

همين نتيجهو در و او سياسی سرنوشت در که بودند ها

کردند بازی خاندانشنقشیبزرگ . واقع شاه»در موقعیکه

 سنی به میجوان که رارسيد سلطنت خطير وظایف بایست

هاوعالئمیکفرمانروایبددارشود،اکثرنشانهمستقيماعهده

جلوه و جمع او بوددر گر گرفتن: به قادر بود، دودل بود، ترسو

تصميماتقاطعنبود،برایمواجههبااشکاالتارادهقوینداشت،

می سوءظن دیده به را خسيساطرافيان مالنگریست، بود،

می دوست جنون حد تا را میاندوزی رشوه ازداشت، گرفت،

3«.عيشونوشغفلتنداشت

نایب قانونی، سن به احمدشاه رسيدن از السلطنهپيش

خانقراگوزلوناصرالملکبهنيابتعضدالملکدرگذشتوابولقاسم

بهسن احمدشاه که سهسالبعد تا و سلطنتگماشتهشد

دراینمدتبهنوشته.داربوداینمسئوليتراعهدهقانونیرسيد

ملک بهار کمال»الشعرا با و بود مطلق زمامدار ناصرالملک

رفتارمی احرار احزابو هایهاسالاینسال4«.کردخشونتبا

هابودکهعرضگیدهههایبیدروکردنتوفانبودچراکهدست

.فقطوفقطبادکاشتهبودند

 زمانپادشاهیمحمدعلیشاه1931یکاوتدرسیو در و

مذاکره ماه پانزده از پس انگلستان و روسيه دولت دو قاجار،

سن در قراردادی روسيه)پطرزبورگ وقت پایتخت حل( برای

هایقدیمیبينخوددرایران،افغانستانوتبتاختالفاتورقابت

 منطقه ایرانبهسه موجبآن به که کردند تقسيمامضاء نفوذ

بود درازمدتاینعملبرميهن.شده پرستانایرانتاثيرمنفیو

می تصور انگليس دولت ماموران که بود آنی از .کردندبيشتر

جنگبين المللاولبهجبههدشمنانروسوگرایشایرانياندر

نشانه ایننفرتعمومیاستانگليستنها ایاز نفرتیکهدو.

ف هيچ نامبرده دستدولت از آن به زدن دامن برای را رصتی

ندادند،همچنانکهدرجنگجهانیدومنيزبااشغالایرانبرآتش

.آنانزجارپشتهپشتههيزمنهادند

23برابربا1332شعبان21درميانهچنينآتشیاحمدشاهدر

کهمطابقاصل1914ژویيه متممقانون32تاجگذارینمودچرا

 که م»اساسی ميتوانددر وقتی وليعهد سلطنت انتقال وقع

شخصاامورسلطنترامتصدیشودکهسناوبهيجدهسالبالغ

هجریقمریبههيجده«باشد ،سنویبهحسابسالشمار

12امااحمدشاهکهبهحسابخورشيدیهنوز.سالرسيدهبود

نداشت اینکار بر ای عجله نداشت سال تصميم. این واقع در

میناصرالملک که وظيفهبود انجام از زودتر هرچه خواست

السلطنگیدرشرایطسختوناگوارایرانآنروزگارسنگيننایب

رهایییابدوسکانکشتیکشوررادردریایپرتالطمآنروزگارو

هایناآشناولرزانودرزابهدستبادورنمایابرهایسياهتوفان

وظي بسپارد، احمدشاه ناالیق درفهحقيقت ناصرالملک که ای

افزون.دوراننيابتشبدانبدرستیوازرویصداقتنپرداختهبود

ایبهتقویمقمرییاشمسیبرایبرآندرقانوناساسیاشاره

تقویم به عرفزمان و رسم و بود نشده وليعهد سن محاسبه

.هجریپایبندبود

نيزبر برتختنشستناحمدشاه،اروپا بشکهباروتهمزمانبا

بود نشسته و. ماهیبحرانیبود آنسالبرایاروپا ژویيه ماه

بود انفجار آستانه در بيمار و کهن قاره . وليعهد22در ژوئن

اتریش وامپراتوری رسيد قتل به سارایوو شهر در مجارستان ـ

تضاددولت کرددملچرکيناختالفو هایاروپاییسرباز یکماه.

هشتروزپسازآغازپادشاهیاحمدشاه،درپسازاینترورو

ـمجارستانبهصربستانژویيهبااعالنجنگامپراتوریاتریش22

شعله کشيدنخستين زبانه اروپا در جنگ های چندروز. پساز

عمال و کرد اتخاذ فرانسه و روسيه برابر روشمشابهی آلمان

گشت آغاز جهانی جنگ نخستين کشورهای. پای بتدریج

دولتبي و شد کشيده بدان انگلستان،شتری روسيه، های

اتریش آلمان، عليه آمریکا و ژاپن ایتاليا، مجارستان،فرانسه، ـ

باشروعجنگدولتایران.عثمانیوبلغارستانبهجنگپرداختند

گرچهگرایشعمدهافکارعمومی.بيطرفیخودرادرآنابرازنمود

دخالت از که ایران سمردم و وياستها روس استعماری های

 قرارداد ایرانبویژه و1931انگليسدر بشدتبيزار کشور آندو

.متنفربودند،بهسویهواداریازآلمانوعثمانیبود

 جنگجهانییعنیدر و پادشاهیاحمدشاه دوم سال 12در

قراردادیدولت1911مارس فرانسه و روسيه و انگلستان های

می که توانبستند قرارداد متمم را دانست1931آن برطبق.

قراردادتازهطرفينتصميمگرفتندکهپسازپایانجنگروسيهاز

ایرانبرخوردار«حقآزادیعملکامل» منطقهنفوذخوددر در

شود ایرانضميمهمنطقه. منطقهبهاصطالحبيطرفدر برابر در

هاکهروس«ملحقآزادیعملکا»معنای.نفوذانگلستانگردد

وسده قاجار فتحعليشاه شجاعت و درایت یمن به پيش ای

بودند، کرده تجربه قفقاز ایرانی شهر هفده در اعالم علمای

وروشن باشد داشته تفسير به نيازی استکه و بود آن از تر

و ميشی، گرگان دریدن چون طبيعتبسيار، در اشهم نمونه

.قرقيانبلدرچينیرا

سال مهردر و شوق و شور ميان در که جنگاحمدشاه های

خود ناپسندیاز زشتو چهره بود، پادشاهیرسيده به مردم

ارمغانجنگ،آنهموقتیعالمگيرباشدطبيعتاقحطیو.ارائهداد

بس و گرسنگیاست و فقر و بيماری جنگکه. آخر سال در

ا تهرانپيشآمد، غذاییدر کميابیمعروفمواد حمدقحطیو

شاهغلهامالکخودرااحتکارنمودهبودودربازارسياهبهقيمت

می مردم به فروختگران عرضچهارسال. در تنها و پيشتر او

خواریبرایصدورفرمانوانتصاباتثروتسلطنتخودازراهرشوه

بود اندوخته کالنی به. را احمدشاه کاِر اخالقی ورشکستگی

 حتا که بود کامرانجاییرسانده برایاز نيز خود مادر پدِر ميرزا

ـ پيشکش تومان صدهزار خراسان حکومت فرمان بخوانصدور

بخشیازثروتگردآوردهرااحمدشاهصرف.ـخواستهبودرشوه
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فتحعلیشاه

خریدامالکمزروعیکردهبودوحاالبااحتکارمحصولآنامالک

بود افزایشثروت پی در هم باز کوشش. قحطی، سال آن در

الممالکبرآنبودتابههرقيمتشدهنانوزیرمستوفینخست

مردمپایتخترافراهمسازدولذاگندممحتکرانرابهقيمتآزاد

ویحاضرشده.کردهایتهرانپخشمیخریدوبيننانواییمی

هایانبارهایاحمدشاهراهمباسودمناسببخرد،بودکهگندم

ترازقيمتپرداختیبهدیگرمحتکرانامااحمدشاهحاضرنبودکم

هابهقيمتکوششدولتبهجایینرسيدوبناچارگندم.بفروشد

خریدهشد احمدشاه نظر مورد

نقد آنهم و که. نبود بيهوده

احمدعاّلف را او تهران مردم

و منش که تاجداری ناميدند،

اما نداشت پادشاهی روش

سقط سيرت از سرشار

 .فروشانبود

ازای شاه احمد که نبود نگونه

گرانفروشیو و زشتیاحتکار

عام و خاص نامساعد نظر

باشدبی اطالع آنقحطی،. در

نماینده شاهرخ کيخسرو ارباب

شورای مجلس در زرتشتيان

اعتماد مورد مردی که ملی

نخست طرف از بود، وزیرهمه

برای گندم خرید مامور

در.هایتهرانشدهبودنانوایی

راربابشاهرخبااحمدشاهدیدا

انبارهای موجودی خرید برای

ساعت احمدشاه وی، هاگندم

ارباب که جایی تا زد چانه

از و شد عصبانی شاهرخ

آنروزیرا»:احمدشاهپرسيد

کهتازهبهسنقانونیسلطنت

به برایادایسوگند و رسيده

تشریف ملی شورای مجلس

دارید؟ خاطر به بودید آورده

داداحمد مثبت جواب .شاه

شاهرخباکمالاحترامبهعرض

همانروز!حضرتااعلی:رسانيد

انجام تحليف مراسم که

گرفت را... متعال قادر خداوند ما همه حضور در مقدستان ذات

فکررفاهو گواهگرفتيدکههميشهحافظحقوقملتایرانودر

باشيد آنان آسایش آنروز... که سوگندی مفهوم کردیدآیا ادا

هاهاوبرزنهميناستکهمردمتهرانامروزازگرسنگیدرکوی

پر آنها مایحتاج و آذوقه انبارهایسلطنتیاز و بميرند و بيفتند

!امانرودميخآهنيندرسنگ1«باشد؟

رونق پر عالف احمد میحجره تصور که بود شده آن از .کردتر

ن خریدار کی منصب و فرمان و کمداشتهگندم حوزهاند؟ کم

گسترده بهخریدارانخارجیهمرویخوشتجارتشرا کردو تر

چهخدمتیبهمملکتبهترازتوسعهصادراتوکسب.نشانداد

انتصابوثوق برابر پسدر خارجی؟ نخستارز به وزیریوالدوله

هزارپشتيبانیازاو،ودرمدتماندناودرآنمقام،ماهانهپانزده

هم.اشنمودومانسودخالصنصيبتجارتخانهت وتازهچيزیرا

داده کرایه فقط بود، بودنفروخته معامله!! این باتاریخ ننگين ی

 خرداد انگلستان 1291سفارت می ماه بود1912برابر هدف.

گماشتن و احمدشاه از صندلیصدارت کرایه نهاییانگليساز

زمينهوثوق آن، بر والدوله بستنسازی سرانجام تدارکو تهيه

11برابر1919الحمایگیباایرانبود،کهدرنهماوتقراردادتحت

 یافت1292امرداد دست بدان وثوق. امضای به الدولهقرارداد

کابينهنخست مهم وزیر دو و نصرتوزیر واش، وزیرخارجه الدوله

وسرپرسیالدولهوزیرماليهکههردوشاهزادهقاجاربودند،صارم

 .کاکسوزیرمختارانگليسدرتهرانرسيد


 نوامبر در جهانی جنگ یکه1912پایان درآغاز انگلستان تازی

روسيهولوبطورموقتادعاهایپيشينرارهاکرده.خاورميانهبود

عثمانیکشوریُمرکبیبهفعلماضی.وخودراکنارکشيدهبود

آهنينبیدردنيایکتابشدهبودوبرلِن قيصررویایطالییراِه

فراموشیسپرده به را بغداد به

بود آنزمان. همکهدر پایآمریکا

بهمنطقهبازنشدهبودومرزتوقع

از جنگ، دیگر پيروز فرانسه،

اردن و سوریه و آفریقا شمال

نمی رفتفراتر خورشيد. و

می کبير کهبریتانيای نمایاند

.غروبباشدهمچنانبی

بامذ قرارداد بستن برای اکره

درازاوثوق به ماه چندین الدوله

بود کشيده اصلِی. موضوِع اما

که چرا نبود قرارداد خود مذاکره

خودوثوق اصولی موافقت الدوله

.راازهمانآغازاعالمداشتهبود

سر بر گفتگو و بحث

ایبودکهاحمدشاهوالزحمهحق

دربرابروثوق وزیرش دو و الدوله

تحت قرارداد الحمایگیامضای

می طلب کردندایران احمدشاه.

خواهانآنبوداکنونکهحکومت

بينرفتهوبر تزاریدرروسيهاز

تضمين قبال در کشور آن تعهد

سلطنتقاجاریهدرایراناعتباری

شودقایلشد،پسچندانینمی

را سلطنت تداوم انگليس دولت

نماید تضمين قاجار خاندان ودر

ماهانه دستمزد دریافت نيز

تومانیپانزده دولتهزار از اش

بيست درانگليسبه تومان هزار

مادام و یافته افزایش العمرماه

اشازکارمندبهعبارتدیگراستدعاداشتوضعيتشغلی.گردد

و بيمه مزایای تا شود داده ارتقا رسمی کارمند به قراردادی

بازنشستگیشاملحالشگردد چون. اما انگلستان وزیرخارجه

گندم باشد مجبور که نبود تهران پابرهنه و گرسنه هایمردم

او که هرقيمتی به را عالف احمد انبارهای در شده احتکار

بخردمی خواست بهبود. با که نمودند اعالم احمدشاه پسبه

مالیدولت درآمد اجرایقرارداد، ناشیاز مالیکشور شرایط

افز هم بهرهایران آن از وینيز درنتيجه یافتو مندایشخواهد

درموردامرتضمين.خواهدشدونيازیبهافزایشحقوقنيست

سلطان، ابن سلطان پاسبان مالئک خاندان در سلطنت

دیپلماسیانگلستانبازهمفرصتییافتتاتبحروتردستیخود

ستخطیوزیرمختارانگليسپسازامضایقراردادد.رانشاندهد

کرد اعالم آن در نوشتو نخستوزیر به احمدشاه»: سلطان

قاجاروجانشينانایشانمادامکهبروفقسياستوصوابدیدما

درایرانعملکنندازحمایتدوستانهحکومتاعليحضرتپادشاه

توانازاینجملههرمعناییمی.«مندخواهندبودانگلستانبهره

تضمين مگر کشيد احمدیبيرون اعقاب سلطنت تضمين.

«نانجانشي»واژه.پيشکش،آنچهدرنامهبودتوهينبودوتهدید

در را احمدشاه وليعهد حتا الزاما حقوقی مفهوم نظر براز
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گرفتنمی . قيد مادام»آوردن نشان« و خط و بود برایتهدید

کشيدن ایران». در ما صوابدید و سياست وفق «بر

دستور نخستينالعملی که کشوری پادشاه برای و بود آشکار

توهينوننگتاریخ بنيادنهادهبود، دولتجهانرا بهاینترتيب.

پسربچه این کاغذیبدست بستنی یک نکرده تاریخ مشق ی

.اشکردنددادندواخته

حفظمقامدرهایکوتهبرخالفخواسته بر دایر بينانهاحمدشاه

فروشتضمينمقامواستهآنسهوزیروطنایرانودریافتپول،خ

بينیوآگاهیایواقعشاندرایراننبودونشانازگونهودارایی

نخستآنکه:شاندرنزدملتداشتعاليجنابانبرجایگاهواقعی

دولتانگلستاندرصورتشورشمردمبرایردقرارداد،درهمه

دومآنکهدردوره.مناطقمتعلقبهخودبهآنانپناهندگیبدهد

عوایدشخصی آنانحقوقدادهپناهندگیبرابر به ایران در شان

شود می. وزیرانش و اعظم پيشصدر کهتوانستند کنند بينی

پناه به مجبور که کشيد خواهد آنجا به قرارداد مخالفتملتبا

نخواهند ایران جاییدر و انگليسشوند دولتفخيمه به بردن

هایدرپيشبایستبهاندیشهماهکنونمیپسازهما.داشت

باشند از. حمایت در بریتانيا امپراتوری هميشگی شيوه به

پذیرشپناهندگیهرسهنفر، آمادگیآندولتبا خدمتگزاران،

نخستوزیرووزیرانخارجهوماليه،اعالمشدوبههرکدامشان

دادهشدهمنامه اینمبنا ایبر درخواست. درباره حقوقواما

مزایا،عاليجنابانبهذهنشاننرسيدکهچهکسیدرآخورمرکوب

باراندیده که بود ریخته یونجه پلگذشته ایچونسرپرسیاز

دومی قاجار دارالسلطنه انگليسدر دولت اشکاکسوزیرمختار

اینحالبنده.باشد نوازیکردندوچهارصدهزارتومانجلویشانبا

انداختند وثوقهزادویست. را تومانش ور گرفت چنگ به الدوله

نصرت الدولهوزیرماليهبهتساویالدولهوزیرخارجهوصارمبقيهرا

توبرهخودگذاشتند در اگربهفرِضمحالقصدامضاکنندگان. حتا

بهره با نظامیایران اداریو اصالحوضع گيریازایرانیقرارداد،

یدریافتپولازينمسالهبودتنهاهمامکاناتدولتانگليسمی

و هدف بر ابطال و ابتذال انگ و خيانت سرخ خط انگلستان

شانکشيدوزدوآنانرادرپيشگاهتاریخوملتیهرسهکارنامه

کليهاسنادومدارک.ایران،سرشکستهوشرمندهابدیساخت

نامه منجمله قرارداد این وزارتمحرمانه بين متبادله خارجههای

ستانوسفارتآنکشوردرتهران،امروزهمنتشروبههمتانگل

شيخ جواد اختياردکتر در و ترجمه فارسی به االسالمی

انگليسدرآنمجموعهنامه.عالقمندانقراردارد ایازوزیرمختار

کهبه دارد تهرانبهوزیرخارجهوقتانگلستانلردکرزنوجود در

نصرتاطالعمی صاررساند و پولمالدوله مطالبه قضيه در الدوله

چندسال.آنقدرپافشاریکردندکهحقيقتاجانمرابهلبآوردند

به رسيد سلطنت به رضاشاه و کرد یاری ایران بخت که بعد

ازحلقومحضراتبيرون اینپولرا آخر دینار نمایندگیازملتتا

اینبزرگمردکارینکردهاستکهمنفعتشبرایکشورمان.کشيد

نباشد را. مملکت آن برای برکت و بخت معنای بشود اگر

.شودرضاشاهوبسجسميتبخشيدحاصلشمی

سهروزپسازامضایقرارداد،احمدشاهبرایسفریچندماهه

درحقيقتاحمدشاهاز.بهاروپاکشورراازراهبندرانزلیترککرد

بهفرنگستان داشتوپایانجنگجهانیعالقهوافریبهسفر

می انگليسمتوسل دولت به زمينه این در علتمرتب و شد

انقالباکتبر ومادرشکهپساز پدر از دیدار از1911عمدهآنرا

زندگی آنجا در و گریخته استانبول به روسيه در ادسا بندر

جنگمی دوران فشارهای جبران برای استراحت نيز و نمودند

زدکهقصدناینشایعهموجمیهرچندکهدرتهرا.کردعنوانمی

پولهایشبه از بخشبزرگی انتقال اروپا، به سفر از احمدشاه

بيشتربانک برایکسبسود آن انداختن جریان به و آنجا های

است نصرت. همراهانشمنجمله و خارجهاحمدشاه وزیر الدوله

ایرانسواربرکشتیوبااسکورتیکناوروسیازبندرانزلیبه

رفتندوسپسباقطارازطریقتفليسعازمبندر(باکو)کوبهباد

هياتایرانیدرآنجاسواریک.گرجِیباتومدردریایسياهشدند

رزمناوانگليسیشدوخودرابهپایتختعثمانیکهازپایانجنگ

رساند بود متفقين اشغال در جهانی سفر. نخستين این

بود اروپا به احمدشاه عثم. محمدششمدولت سلطان و انی

تشریفاتکاملو استانبولبا در را احمدشاه آنکشور، پادشاه

کردند استقبال دوستانه توانستپساز. آنشهر در احمدشاه

دوهفتهبعدهمان.سالدوریبهدیدارپدرومادرشنایلشودده

برد ایتاليا به را اطرافيان و احمدشاه انگليسی رزمناو آنجا. از

.شاهباقطاربهسویيسرفتاحمد

احمدشاهپسازمدتیاستراحتواقامتخصوصیدرسویيس

دعوترسمیجرج به فرانسه، روزو در انگلستان پادشاه پنجم

ویکماکتبرباکشتیسلطنتیانگلستانواردآنکشورشدسی

الدولهترنصرتدوهفتهپيش.ومورداستقبالرسمیقرارگرفت

 منجملهوزیرخارجه و مسایل برخی درباره گفتگو برای ایران

مقدماتسفراحمدشاهوتنظيمبرنامهسفرویبهلندنرفتهوبا

بود نموده گفتگو و مالقات انگلستان وزیرخارجه لردکرزن اسناد.

می خارجهنشان اصلیوزیر خواسته و خاطر دغدغه که دهند

زا نشان اعطای نموده پافشاری آن بر که سویایران از نوبند

الدولهدرایندیدارنصرت.پادشاهانگليسبهاحمدشاهبودهاست

می یعنیاعالم احمدشاه اجداد به نشان این که آنجا از کند

شاهومظفرالدینشاهقاجاراعطاشدهاست،ندادنآنناصرالدین

استاین قرار اگر سببسرافکندگیاحمدشاهخواهدگشتو

داده ایشان به نمینشان زحمتش به سفر این .ارزدنشود،

می احتمال حتا ایران احمدوزیرخارجه به نشان ندادن که دهد

مقام نتيجه در و نموده احمدشاه درگاه مغضوب را وی شاه،

ازدستبدهد وزارتشرا بحالکاسه. تا گداییخاندانقاجاراگر

حقپناهندگی و مستمریماهيانه سلطنتو برایتضمينامر

نهبو و داشت مادی ارزش نه که بود خزفی برای بار این د،

شدتبدیلبهپولشنشان،ارزشمادینداشتچوننمی.معنوی

قصدفروششافتضاحدیپلماتيکبهبارمی حتا و تازهکرد و آورد

افزود؟نشانارزشمعنویگرمطالچهبرخزانهسلطانمیپنجاه

بين بينهمنداشتچوناحترامبيشتریچه چه ایرانو مردم

دولت یا جهان برنمیمردم احمدشاه برای دیگر .انگيختهای

بود درست ولی آن وارونه به. ایران مردم احترام و محبت

پادشاهشانهرگزبهخاطردریافتنشانزانوبندنبوده،درحاليکه

دریافتنشانازدربارانگليسبویژهدرآنشرایطکهشورمخالفت

تردیداوراهمهمردمراگرفتهبود،بی1919استعماریباقرارداد

انداختبيشترازچشمایرانيانمی مردمشانگهایوشيگاگوو.

زياننيرانینايدند،بیدنمایتجربهوتفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامیهاتنهاکسانینبودندکهدرجامجهانسیيانگل

:کشدرمییتصونبهيراچنالشعرابهارآنروزهاملک.دندیدرانرامییهایکشورنابودیافراوانبودندکسانیکهدرآتشنابسامانی

طلبانباوندرصددوکالت،وهنگامهياسياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسيالفرار،ورجالسيدولتدرحالبحران،وشاهدرخ»

«.نبودروحاوضاعآنعصریا.عاموکالیدورهچهارمشدهبودندحربهقراردادمشغولقتل
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 محمدشاه

می را احمدشاه نه که هم بروکسل غمبنارسو نه شناختند

داشتند نداشتنویرا نشانداشتنیا اروپاییدولت. هایدیگر

رنگين اینزیورهایبراقو بهتوليدمیهمخودشاناز و کردند

الدولهگرچهآناستدعاواستداللنصرت.داستانقضيهواردبودند

نشانرابرسينهسلطاناحمدشاهقاجارننشانداماهموارهچين

اندوهوشرمازرفتارپليدآنرسوایانبرپيشانیهرایرانیکهبه

خواستگداگونهآن مضمونو از یا نگاهیکند اینگفتگو سند

.آگاهشود،خواهدنشاند

پادشاه لندن، از احمدشاه چندروزه بازدید و اقامت طول در

ميهمانی آنکشور وزیرخارجه نيز شهردارلندنو هایانگلستان،

برپانمودند وی افتخار باشکوهیبه در.

جرج انگلستان، دربار پنجمضيافتشام

ایبهقراردادایرانودرنطقخوداشاره

ن درانگليس احمدشاه ولی مود

پاسخ در فرانسه زبان به سخنانیکه

به نمود ایراد انگلستان پادشاه به

اشاره کوچکترین درقرارداد و ننمود ای

نيز شهردارلندن ناهار ميهمانی

نارضایتی سبب و کرد رفتار همينگونه

گشت لردکرزن افسانه». کهاز هایی

جعل قاجاریه سلسله انقراض از بعد

ب و ایرانشد مردم اکثریت ذهن ر

رایج همه از بودنشست، داستانی تر

در احمدشاه سلطان چون براینکه دایر

قرارداد انگليسنامیاز ضيافتپادشاه

نکرد، اعالم آن با را موافقتش و نبرد

نشانبرایشکشيدند انگليسيانخطو

علم با بعد، سال چند رضاخانو کردن

سياست صحنه در ایپهلوی ران،های

که تراشيدند برایش زورمندی رقيب

انگليسی خواسته چنانکه هاسرانجام

بودسلسلهقاجاررابرچيدوخودمالک

شد ایران تخت و 6تاج این... اغلب

سلسله اعضای را تاریخی تحریفات

عموهایویشاهزاده مخصوصا قاجار،

شاهزادهنصرت و السلطنه

پسا درباریانیکه نيز زعضدالسلطان،

تاسيسسلسلهپهلویازمقاماتمهم

کرده ابداع شدند، برکنار خود پرنفوذ اندو از. ارزیابی در اینان

شخصی عواطف و احساسات دچار قاجار احمدشاه شخصيت

کوشيده خود خيال به و سيمایشده دادن نشان زیبا با تا اند

پسندشان مورد آشکارا رژیمیکه از را خود اخالقیویانتقام

متوسطنب مردیبسيار از بستانندو بعضیجهات)وده حتیاز

پرست،کهشخصيتیغيور،باشهامت،وایران(ترازمتوسطپایين

مطامعبيگانگاننمی بار زیر بههميندليلتاجو)رفتهظاهرا و

است داده دست از را خود تخت ّظن( درحاليکه کنند درست

ا اغلب که اینست من یقين به آشفتهقریب ازین تاریخ سازان

یاالاقل)روحيات،خصال،وطرزتفکراحمدشاهقاجاربهحدکامل

اندواینهمهانحرافوآشفتگیدربخشآگاهبوده(بهحدکافی

فریبی،توزی،عواممهمیازتاریخمعاصرایرانرافقطازرویکينه

کهاوراشهرتطلبی،ودرمرحلهآخربهقصدبدنامکردنمردی

می قاجاریان سلطنت برچيدن بوجوددانستهمسئول اند

1«.اندآورده

توانارائهازجملهسندهایمعتبریکهبردرستیمطلبباالمی

دادیکینطقاحمدشاهدردوشببعدیعنیدرميهمانیشام

اشاره آن به اغلب که است انگلستان وزیرخارجه ایلردکرزن

شودنمی ميه. این قریحهدر از آنکه از پس احمدشاه مانی

دوستصميمیایران را وی و سياسیميزبانشستایشکرد

پيوندهای تقویت هدفش که قرارداد شدن بسته از دانست،

سنتیميانایرانوانگليساستابرازشادیوسرورنمودوبه

پسازپایانسفررسمی،.افتخاروزیرخارجهانگليسجامباالبرد

بازدیداحمدشا پساز ترکگفتو بهسویمنچستر را لندن ه

به بورو ادین نيز و شهر نظامیآن صنعتیو مراکز کوتاهیاز

.فرانسهبازگشت

نبود اینبار ـ نبود ابدی اما احمدشاه هشتسفر و ماهیکهـ

کردهمدرچشمشاهاحمدشاهازکشوردوربودواستراحتمی

هش چون وزیر، چشم در هم رسيدتو پایان به گذشتو .روز

به را بازگشتش آهنگ احمدشاه وقتی

وثوق نشانهگوش رساند ازالدوله ای

پاسخ حسرت در هيچ، ندید که مسرت

تکرارشهمکمکینکرد.همماند بناچار.

وزارتخارجه مقامات پيش عجز دست

رفتار از شکایت ضمن و کرد انگيسدراز

تا نمود درخواست خود، برصدراعظم

الدولهفشاربياورندتاهزینهبازگشتوثوق

ویازاروپاراحوالهومقدماتبازگشترا

فراهمنماید الدولههمبنوبهخودازوثوق.

وزیرمختار توسط و شد بکار دست تهران

انگلستانکهباویهمعقيدهبودبهلندن

چند استاحمدشاه بهتر که نمود اعالم

بم اروپا در بازگشتماهیبيشتر زیرا اند،

تعویض و وضع آشفتگی سبب وی

گشتنخست خواهد امور تعليق و .وزیر

برای پولی هم ایران دولت آنکه درعين

ندارد ایشان سفر هزینه پرداخت دولت.

نصرت آگاهی به را الدولهانگليسمطلب

التزامرکاب وزیرخارجهایرانکهکماکاندر

نهایت که داد قول او و رساند سعیبود

خودرابرایممانعتازبازگشتاحمدشاه

بندد بکار ایران به اینریزه. ازکاریذکر ها

ناتوانیو نماییاز استکه آنجهتالزم

درماندگیرهبرانایراندرحلمسایلخود

توجهیآنانبهیکدیگروتوسلشانبهوبی

امور انجام برای انگليس دولت کارگزاران

ازدولتبيگانهوشانشنویعادیوحرف

پيش ایران امور در دولت آن دخالت دایره گستردگی درنتيجه

.چشمگشودهشود

می استعفا یا که کرد تهدید و داد مانوری ازاحمدشاه یا دهد

کرد برایسفرشدرخواستکمکخواهد آمریکا و فرانسه اما.

مواجب از لردکرزن که بود خودروشن نوکرسياسی و بگير

احمدشاهسرانجامراهچارهرادرآندیدکهبهسفير.يدترسنمی

وزیرخارجهایرانقاطعانهاطمينان حضور با پاریسو انگلستاندر

الدولهخواهددهدکهاگربهایرانبازگرددهمچنانپشتيبانوثوق

.ماند

کردنسهنيرویعمدههایدولتانگليسدرایران،یکیازبرنامه

 ایران در افسراننظامی فرماندهی زیر که قزاق نيروی یعنی

افسران زیرنظر انگلستان دولت که پليسجنوب و بود روسی

ژاندارمری و بود مناطقجنوبیایرانتاسيسکرده انگليسیدر

اینهدِفدولتانگليس.بودکهمستشارانسوئدیداشت،می

ینارتشباایرانبودتابتواندا1919گامیدیگردراجرایقرارداد

در انگليسیو ارشد افسران نگين زیر مزاحمتی هيچ بدون را

فرماندهلشکرقزاقدرایران.حقيقتامپراتوریآنکشوربنشاند

دولت سرسخت مخالفان از استاروسلسکی ژنرال آنزمان در

کردودرآنشرایطکهبلشویکیبودوآنرادولتیگذراتلقیمی
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دورهبي آغاز در ماریانقالبکمونيستیبود،خودراروسيههنوز

ایرانمی در دانستمسئولحفظمنافعدولتتزار یبينرابطه.

رابطه احمدشاه و دوستانهاستاروسلسکی و محکم بسيار ای

بود می. خود یاور را او داشتواحمدشاه هوایشرا دانستو

.ژنرالوسربازانشآمادهخدمتبهحفظتاجوتختکيانیبودند

فروشیرامدتهاالدولهکهدرخدمتبهامپراتوریمرزوطنوثوق

انگلستانخواستکه وزیرخارجه از بود پيشپشتسرگذاشته

اشراتدارکبازگشتاحمدشاهبهوطنوتداومپرداختماهيانه

وابستهبهتوافقویباادغامنيرویقزاقدرپليسجنوبنمایدو

اما.وسوانحالللشکرقزاقنبوداینچيزیجزبرکناریژنرالر

می ابزاریاحمدشاهارزشورقآسدردستشرا آنرا دانستو

اعالمکردکهبهعلتاهميت بردو برایبرگشتبهتهرانبکار

موافقت.موضوعدربارهاینمسالهدرتهرانتصميمخواهدگرفت

شدبلکهبااینکارهمانندتوافقباقراردادنبودکهازکيسهملتبا

برمی در فردیویرا نفوذ حوزه احمدمنافعشخصیو گرفتو

دانه حساب که بود آموخته گندمدانهعالف داشتهی را هایش

.باشد

محرمانهآنسال لندنهایوزارتطبقاسناد انگلستان، خارجه

اینگونهاندیشيدکههراقدامنظامیآنکشوردرغياباحمدشاه

رقزاق،نزدمردمایرانبهمنزلهتحميلقراردادبرایتسلطبرلشک

خيزشیبدنبالخواهد1919 و تلقیخواهدشد اسلحه زور با

لذا.آوردوتاثيرنامطبوعیدرافکارعمومیجهانخواهدگذاشت

اقدامقهرآميزرادرآنشرایطمناسبندانستهوموکولبهحضور

دشاهدراینامرباایستادگیاحم.احمدشاهدرپایتختشنمودند

الدولهوزیرخارجهوفشاروجوداصرارصدراعظموسماجتنصرت

دراروپاپولویکهدولتانگلستانودرشرایطیکهویبی وتنها

ماندهبود،دليلواضحیبرایناستکهچنانچهاحمدشاهپيشتر

انگليس بود بهمخالفتبرخاسته نيز امضایقرارداد تهرانبا در

ـ نداردکه نامحدود توانایی دیگری کشور هر ـهمانند

.ایبرگردنملتمانبياویزدتوانستهرگزچنينننگنامهنمی

برخالفسفربهاروپاکهیکرزمناوانگليسیزیرپایاحمدشاه

یکشرکت از ایران به همراهان برایبرگشتویو گذاشتند،

آوریل22خصوصیکشتيرانیبليتخریداریشدواحمدشاهدر

بندر1923 عازم سوئز آبراه و جنوبفرانسه مارسیدر بندر از

بصرهشدتاپسازدیدارشهرهایکربالونجفازراهبغدادوارد

هاهرماننورمنوزیرمختارتازهآنکشوردرانگليسی.ایرانگردد

فرستادند ایران کشتیبه همان با هم را تهران که. احمدشاه

ا خيالش بهاکنون کشتی در بود شده راحت ایران به رفتن ز

الدولهوبکاربندیوزیرمختارانگليسدوبارهقولپشتيبانیازوثوق

کهتوصيه کرد اعالم و داد را کشور امور هایدولتانگليسدر

نيزبهدستافسرانانگليسیخواهد فرماندهیلشکرقزاقرا

.سپرد

فارس خليج به احمدشاه کشتی رسيدن ایرانتا اوضاع ،

آوریل22بدنبالکودتایکمونيستهادربادکوبهدر.ترشدبحرانی

نيروهای1923 ورود و سوسياليستی، جمهوری تشکيل و

بلشویکبهآنشهرشماریازافسرانروسسفيدکههمچنان

بهبادکوبه بلشویکها ماندهوپسازشکستاز وفادار بهتزار

هایجنگیمملوراسيمهباکشتینشينینمودهبودند،سعقب

ازمهماتوچندهواپيماکهدراختيارداشتندازآنشهربهبندر

ارتشانگليسکهدرآنشهرونيزغازیانمستقر.انزلیگریختند

ارتشسرخاین.بودافرادروسسفيدراتحتحمایتخودقرارداد

کشتی با و قرارداده بهانه را بموضوع آبهایهایجنگیخود ه

ساحلیایرانواردشدهودرهژدهمماهمیبندرانزلیوغازیان

ارتشانگليسمقاومتاندکینمودوسرانجام.رابهتوپبستند

فرماندهناوگانسرخبهتوافقرسيد فرماندهپادگانانگليسیبا

ها،هواپيماهاومهماتوموادغذاییوهمهآنچهکهکليهکشتی

روسس افراد ارتشکه تحویل بودند انزلیآورده به خود با فيد

سرخشودودرمقابلارتشانگليسبتواندبدونمزاحمتانزلیرا

.چنينکردندونيرویانگليستامنجيلعقبنشست.ترکنماید

خبرهایشوماشغالبخشیازکشورمانتوسطارتشسرخو

رورا،تشکيلجمهوریسوسياليستیدرگيالنبهکمکهمانني

چه مملکتدر دریافتکه و نمود کشتیدریافت در احمدشاه

است آتشیافتاده خواننعمتشيخ. از خرمشهر اینحالدر با

خزعلبهرهگرفتوسفرراتابصرهادامهدادوازآنجابهکربالو

کرد ایران آهنگ آنگاه و رفت نجف نه. از پس وسرانجام ماه

سه خرداد در احمدشاه 1299هفته ژوئن دوم وارد1923برابر

نتيجهوناضروریوسفرتفریحیوبی.دارالسلطنهطهرانگشت

می فکر آنکه برایشبيشاز اروپا به احمدشاه گرانپرخرج کرد

تمامشد ایرانو. تنها نامطمئننه شرایطسياسیبغرنجو در

نخاورميانهکهاروپایپسازجنگجهانیهيچنيازیبهانجامای

بهایاینبيفکریوخوشگذرانی،سست.سفردرازوبيهودهنبود

بود او نفوذشوسلباعتمادمردماز گرچه.شدنپایهقدرتو

.صورتحساباصلیراتاریخچندسالبعدبدستشداد

پساز ارتشانگلستان فرار و ارتشسرخ توسط تصرفگيالن

ب تمایل عدم از آشکار نشان که خاکمقاومتیناچيز از دفاع ه

پيش از بيش بود ترسویی آدم که را احمدشاه داشت، ایران

ساخت جاهشنگران و جان به نسبت تحتهيچ. دیگر اکنون

ازچشماوتنها.شرایطیحاضرنبودازلشگرقزاقچشمبپوشد

توانستدرموقعلزومازسلطنتویوازآنباالترنيروییکهمی

روساستاروسلسکیوقزاقانشبودندجانویدفاعنمایدژنراِل

بلشویک با مخالفتشان در نداشتکه شکی هيچ ها با. پس

گربهوثوق و موش بازی به انگليس جدید وزیرمختار و الدوله

پرداخت قولهایپيشينتاکيدمی. بههمبر کردهمانجامشرا

می موکول مناسب نمودفرصت در. سرخ ارتشاشغالگر وجود

ایرانواحتمالسرازیرشدنشانازمرزخراسان،بخشیازخاک

الدوله،مخالفتروزافزونرجالمملکتوخستگیوبيماریوثوق

وثوق ناتوانی قرارداد، با بازار و کوچه امورمردم اداره در الدوله

منصب نشاندنبستگانشدر و برگزارکشور هایمهممملکتی،

 مخالفتوزیرمختار روشنشدنانتخاباتمجلس، انگليسبا تازه

دولتدراختناقوسرکوبمردموترسمقاماتلندنازپيوستن
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احمدشاهبهجبههمخالفانقراردادودرنتيجهبربادرفتنقرارداد،

.امکاناینبازیرافراهمساختهبود

و نقضشده تماميتارضیایران خطيریکه چنينشرایط در

رفته سوال زیر کشورمان اماموجودیت احمدشاه برای بود،

ـ نکته بامهمترین چه سياسی گفتگوی اولين همان از که

ـدریافتفوریوزیروچهباوزیرمختارانگليسمطرحنمودنخست

بود دولت طلبشاز باقيمانده که. بود این بر احمدشاه ادعای

دولتپيشازسفرویبهفرنگستانقولدادهتمامیهزینهسفر

واکنونخواستاروفایبهعهدبود،ودولتمنکرچنينرابپردازد

بانک در شاه احمد پول تومان ميليونها به و هایاروپاقولیبود

الدولهسرانجامحاضرشدبرایجلبرضایتوثوق.نموداشارهمی

به کامل اختيارات تفویض با موافقتش به اميد و احمدشاه

امامرغاحمدشاه.ازدصدراعظم،پولدرخواستیرابهقسطبپرد

دراسنادمحرمانهایندورانچندینمدرکدراینباره.یکپاداشت

می چشم خوردبه که. تلگرافی در

شش انگليس ازوزیرمختار بعد روز

برای تهران به احمدشاه بازگشت

وزیرخارجهکشورشلردکرزنفرستاده،

خواسته گزارش از مالیپس های

بی و احمدشاه دولت، بهپولی

سماجتویبرایوصولسریعهزینه

می و کرده اشاره :نویسدسفر

لهدرحالحاضرازاقالمیکهمعظم»

می مطالبه دولت از عبارتند کند ـ1:

حساب از که فرانک ميليون یک

است کرده خرج خود شخصی ـ2.

حرکتازهشت پيشاز که ليره هزار

نصرت از کردهایران قرض الدوله ـ3.

پيشپنجاه که نقد پول تومان هزار

مزبور صراف ولی داشته طومانيانس

بهعلتورشکستگیقادربهتادیهآن

نيست جایینخست. از را الزم وجوه که داده قول بهشاه وزیر

یا منبع هيچ که کرد اعتراف من پيش شخصا ولی کند تهيه

نداردوسيله اینپول ایبرایتهيه اینبارویه. در رهایکهشاه

دهدکهحتیسفرفرنگستانودیدنرفتارپيشگرفتهنشانمی

آن کردن عوض در تاثيری کوچکترین اروپایی، شاهان روش و

بی پولپرستی که ناپسندش نبخشيدهخصيصه است «!اندازه

ایدیگربردرستیتجربهسعدیآنجاکهاحواالتدرازگوِشنمونه

.دسرایعيسیدربازگشتازسفرمکهرامی

اشارهبهتلگرافدیگریکهوزیرمختاردوهفتهبعددربارهدیدارش

لندن به احمدشاه مالی چشمداشت موضوع و احمدشاه با

یمخابرهنموده،تنهابراینشاندادننوککوهیخاستونهبدنه

حضرتاستدعاکردموضعوخيمکشورشانرادرنظرازاعلی»:آن

برایخاطروطنفداکاریکنندوازبگيرندودراینلحظهحساس

دو الاقل و بپوشند چشم عجالتا مطالبات صبرسهاین دیگر ماه

بهایشانخاطر.کنندتاوضعداراییایرانسروصورتیپيداکند

نشانکردمکهاگرحکومتمتبوعمنبوییازاینحقيقتببردکه

اینعجلهقسمتیازکمکماهيانهدولتانگليسبهایران،کهبا

حضرتشود،صرفتادیهمخارجسفراعلیواصراردرخواستمی

گردد،بهاروپاوتامينمحلمالیبرایتادیهاینگونهمطالباتمی

کرد خواهند جلوگيری آتيه در آن پرداخت ادامه از ....بيگمان

یک حدود در اینکه با من اندرزهایصادقانه که بگویم متاسفم

.حضرتنبخشيدشيدکوچکتریناثریدراعلینيمطولکوساعت

داشتکهاینپولبرایویالزملهبهطورمداوماظهارمیمعظم

خزانه برای ولی قطرهاست حکم در انگلستان بيشداری ای

بایددرنظرگرفتکهبدبختیدرچهحجمیبرسراین«.نيست

ربودهملتفروآمدهبودهوکشوردرچهمنجالبیازفسادشناو

وظيفه که استعماری دولت یک مامور کشورکه چاپيدن جز ای

و فداکاری درس مملکت رسمی مقام باالترین به نداشته،

.اینستگندیدننمک.دادهاستمسئوليتمی

ولی بود کم کار امکان درهم شرایط این در که است درست

بهانهوثوق پی بيشتر و بود رسيده خطش آخر به هم الدوله

گشتیم که. بود نگذشته احمدشاه بازگشت از ماهی هنوز

کنارهوثوق انگليس، سفارت ظاهری پادرميانی وجود با الدوله

.خستگیوبيماریـ1:گرفتوبرایاستعفایشچهاردليلآورد

ویـ2 به کامل عمل آزادی دادن از احمدشاه .خودداری

ـ3 قزاق لشکر فرمانده برکناری سر بر بودنـ۴اختالف خالی

خزانهکشوروکوتاهیدرانجاماقدامنظامیالزمبرایجلوگيری

ـ سرخ ارتش حمله جمهوریاز پوشش در اکنون که

ـبهسوسياليستیگيالن،ساحلدریایخزررادرتصرفداشتند

تهران پذیرش. با صدارت، کاخ مستاجر رفتن از شاد احمدشاه،

برایمير زاپيشنهادسفارتانگليس،

خانمشيرالدولهخلعتصدارتحسن

.فرستاد

درواقعنورمنوزیرمختارتازهانگليس

در کابينه تغيير اصلی عامل باید را

دانست تهران کوتاهی. مدت در وی

ماموریتشمی از اینکه به گذشت

نتيجهرسيدهبودکهدورانسودمندی

پایانوثوق به انگلستان برای الدوله

ک منافع و ایرانرسيده در شورش

می ایجاب را صدراعظم .کندتعویض

پسبااینهدفکهدولتجدیدیکه

وثوق سياه مخالفتپرونده و الدوله

خواهد باشد نداشته را ایران مردم

راه را ملی توانستمجلسشورای

 قرارداد و امضای1919انداخته به را

آرامی به برساند، ملت نمایندگان

.اهمآوردزمينهاینتحولرافر

احمدشاهمشير به را خود دولت تيرماه چهاردهم در الدوله

وزیرانخارجهو انگليس، برخالفتوصيهوزیرمختار و معرفیکرد

بودندبههياتدولتشراه1919ماليهراکهامضاکنندگانقرارداد

نداد مستوفی. باالتر این بهاز که را مخبرالسلطنه و الممالک

اینکارها.يسمشهوربودندمسئوليتوزارتدادمخالفتباانگل

.البتهنهازچشملردکرزندورماندونهبهمذاقشخوشآمد

الدولهوعدمحضوروزیرانخارجهولردکرزنکهازکناررفتنوثوق

ماليهکابينهاودرحکومتجدیدرضایتنداشت،بهاستناداینکه

الدولهحمایتویازوثوقپرداختمقرریبهاحمدشاهمنوطبه

نمود قطع را احمدشاه مواجب پرداخت است، بوده به. و

اینتصميم بيانعلتاصلیاتخاذ تهرانپساز وزیرمختارشدر

نوشت کهرشوه»: ادامهاینمقرریقباحتعملخودرا با اگر

آنوقت بگيریم، ندیده است مستقل یککشور پادشاه به دادن

 میمعلومنيستچگونه، بهچهعذری، درو توانيمپرداختآنرا

دهندهکهبرایراهافتادنشگفتاکهرشوه«.آتيهمتوقفسازیم

کارشپولیپرداختهازقباحتعملشآگاهبوده،امامرتشیکه

در.اعتنابودآگاهیابیسلطانهفتمخاندانشبودازقبحعملنا

پيش مواجبشچينیبر قطع از احمدشاه حال انینينداختهر

بود دلبازتر و دست جدید ارباب زیرا خارجه. وزیر بعد ماه سه

انگليسباخبرشدکهژنرالاستاروسلسکیفرماندهلشکرقزاق

گردن» رشته یک اواخر همين ارزشدر به گرانبها مروارید بند

استسی تقدیمکرده تومانبهشاه .وپنجهزار کفاف« کجا اما

باده این بهدهد جنسـها دیگر سوی از ما؟ اگرمستی حتا

تروقزاقروسباهوش.مرواریدبحرینیهمباشدـکجاونقدکجا

نداند ازآنبودکهاینرا استاروسلسکیاز»:پسخبردادندکه.

 ناصرالدینشاه
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مواجبماهگذشتهلشکرقزاقکهمعموالبهبانکشاهیحواله

پنجاهمی اسکناسشود صورت به را آن تومان درشتهزار های

هایدرشتدرشهردریافتکردهاستدرحالیکهایناسکناس

رشت جریانجنگگيالن) استاروسلسکیدر ستاد مقر ابدا(

قبيل این ایران شهرهای کسبه و صرافان و نيستند رایج

برنمیاسکناس بههيچوجه دارندهایدرشترا از. اندکیبعد

احمدشاه سلطان اعليحضرت ، قضيه چهلاین مبلغ هزارقاجار

اسکناس همان نوع از درشت، اسکناس کهتومان هایی

بود، بانکشاهیرشتدریافتکرده شعبه استاروسلسکیاز

بهحسابشخصیخوددربانکشاهیتهرانریختدرحاليکه

هایدریافتبرایاینسپردهسلطنتیهيچمحلی،جزهمانپول

نمی رشت در کردشده تصور «.توان هردو. سرباز و سلطان

نخود دهانشان در بانکشاهی کارمندان که بود رفته یادشان

.اندخيسنکرده

تعيينتکليف:هاروبروبودنخستوزیرتازهباانبوهیازدشواری

برقرارینظموسرکوبعناصریاغیوشورشيان1919قرارداد ،

ودولتنوبنياددرگيالنومازندرانوآذربایجان،بهبودروابطایران

سر و کشوروشوروی مالی وضعيت به دادن سامان زمينه. در

بنوعی و مریز و کژدار سياستمشيرالدوله انگلستان، با روابط

ودرنتيجه وقتتلفکردنبودتاحدامکانتشکيلمجلسشورا

بهتعویقافتادهوعمالموجباتلغوآنقرارداد1919طرحقرارداد

.فراهمشود

به قزاق نيروی فرستادن مشيرالدوله، دولت اقدام نخستين

ماه همان آخر در مازندران استاروسلسکیبه فرماندهیژنرال

عوامل گریزاندن و امنيت برقراری به براحتی توانست که بود

بدان گيالن از که عدالتبادکوبه، نفوذیحزب افراد بلشویکو

گردد نایل بودند، یافته راه خطه تثبيتاحمدش. برای را موقع اه

او طیتلگرافیبه و موقعيتاستاروسلسکیغنيمتشمرده

که رضایتقلبی»اعالمنمود بهمنصبمحضابراز را مانشما

 سرلشکری)اميرنویانی مفتخر( آن آبی حمایل و نشان با

«.فرمودیم

درنگبهگيالنفرستادهشدتانيرویقزاقپسازاینپيروزیبی

استا دارآن چنگال از نيز را وون خان ميرزاکوچک دسته

احسان ایرانبلشویکهای رفقای و خان ارتشاهلل ستيز

قوایدولتیبتدریجقصبهبهقصبهوشهر.شانرهاسازدسرخی

سی در توانست و رفت پيش شهر به امرداد وارد۱۲۹۹ویک

درپی.رشتشدهوحاکميتدولتایرانرادرآنجامسجلسازد

ناو انزلی، ميانهپيشروینيروهایایرانیبه از هایارتشسرخ

بهاشتباه توپهایدوربردوهواپيماهایانگليسیظاهرا وبا دریا

یحيی بقول و پرداختند قزاق نيروی کردن تارومار به همزمان

مثلعلفدروکردندونيروهایارتشدولت آبادیجوانانایرانیرا

فرس بادکوبه از که پيشآمدندسرخ بگام گام بودند شده .تاده

کمترازیکهفتهبعدسهچهارماهالیرشتشهرراترککردهو

.پيادهوسوارهدرراهقزوینبودند

دانيمکهدرلشکرقزاقحدودهفتادنظامیروسیازژنرالمی

کردندوبقيهنفراتهمهایرانیتاگروهبانوسرجوخهخدمتمی

ميرپن از سرتيپ)چبودند، سرباز( تا و. ایننظر ازشکست، بعد

گماندرمياننظاميانایرانیرواجیافتکهمليتروسیفرمانده

وافسرانروسلشکرقزاقباعثگشتدرمقابلهبانفراتارتش

سرخکهآنهاهمروسبودند،چنانکهبایدوشایدبهوظيفهو

ایرانيان نتيجهبه در و خيانتنمایندسوگندشانعملنکرده در.

به نامآشنا بينافسرانایرانیکهچنينتصورییافتهبودنددو

و(رضاشاهپهلوی)ميرپنجرضاخانسوادکوهی:خوردچشممی

سپهبداميراحمدیبعدی)احمدآقاخان زبانملک(. از بهار الشعرا

می نقل رضاخان کهميرپنج کند جنگ»: در روسی فرماندهان

منبقایای.ندوباعثشکستقزاقانشدندانزلیسستیکرد

هنگخودراازبيراههدرحالیکهگاهیتاگلودرلجنومرداب

رفتيموگاهیخارهایجنگلازکفپایقزاقزده،کفشفرومی

هایسختعبوردادهورسيد،ازکوهاورادریده،بهپشتپامی

آوردم قزوین به گرسنه و نم2«.لخت بابتدریج نارضایتینم ران

نفراتایرانیلشکرقزاقازنحوهفرماندهیافسرانروس،رگبار

.ميلبهتغييرگشت

شيخ.گریخيابانیدرتبریزبودمشکلدیگردولت،مسالهیاغی

کردهوماهیبوددرآذربایجانسرکشیآغازمحمدخيابانیشش

ربانیضمنتبدیلناماستانآذربایجانبهآزادیستانوتصرفشه

اداره دیگر بودو گشته آنجا بالمنازع حاکم تبریز دولتی .های

حزبمسئوالنحزبدمکراتـ و جلدداده اینزمانتغيير کهدر

می ناميده کهشدتجدد داشتند اصرار خيابانی رهبری به ـ

باشدوبهدستاین ایرانجدا تشکيالتاداریآذربایجانبایداز

عجبنيست.آنرابهرسميتبشناسدحزبسپردهشودوتهران

وطن و ناالیق دولت در خيانت و شرارت اینهمه فروشکه

بودوثوق افتاده اتفاق الدوله مشکل. رفع برای مشيرالدوله

روانه استان آن اختياراتکاملبه با را مخبرالسلطنه آذربایجان،

نمود اصطالح. به و کاردان و باتجربه سياستمداری که وی

ازاستخوان بهره با بهتبریز ورود توانستدوهفتهپساز بود دار

همدلیوهمراهیپادگانقزاقتبریز،یکشبهشورشخيابانیو

آذربایجان به را آزادی و امنيت و شکند درهم را اطرافيانش

.بازگرداند

فرماندهی به آیرونساید ژنرال گيالن جنگهای از پيش کمی

کهپيشترازگيالنعقبکشيدهونيروهایانگليسیشمالایران

دردستورالعملیکه.درمنجيلاستقراریافتهبودند،منصوبشد

عراق در انگليس قوای فرمانده برای انگلستان جنگ وزارت از

نخستآنکهبهعلت:فرستادهشد،چندنکتهمهموجودداشت

برایصرفه انگليسو عمومیمردم افکار مخارجفشار جوییدر

انگلستانحداکثرتانظام پایانجنگجهانی، یآنکشورپساز

نکته.نيروینظامیخودرادرایراننگاهخواهدداشت1921بهار

دانندمهمدیگراینبودکهمقاماتنظامیانگلستاندرایراننمی

باژنرالاستاروسلسکیونفراتزیرفرماناوچهبایدکرد؟ولذا

 

نیعکسادعایخودش،اامابه.ستيدنیتخرابوآشفتهاستجایتردینهاينکهوضعاعصابشاهبیدرا»:سدینومی…رمختاریوز

درد بیناراحتیاعصابناشیاز زاستبلکيماریخاصینيا دهترساستیيهصرفا رانرایخواهداقیاصرارشکهمیيعلتحق.

…رانباشدیخدرایستدرآنتاريلنیکندومانیمیيبشيمیرادرکشورشپيناستکهوقوعبحرانوخيهرچهزودترترککندهم

مسافتاخبرمبنایاطالعاتیکهکسبکرده بازگشتاز هنگام اسيامشاه مورد اروپا شورانگرشبه و ملتشيتقبالگرم افراد ز

کردکهبرنموضوعنمییدادوفکرخودرافقطمتوجهاراننشانمییشتریبهسرنوشتايخعالقهبیقرارگرفتواگردرهمانتار

امانحوه.هایخارجهبفرستد،احتمالداشتکهمحبوبقاطبهملتگردددوآنهارامرتبابهبانکیفزاياشبنهشخصییثروتونقد

اشبوده،تمامنمنافعشخصیيیبهمصالحملتنشانندادهوفقطدرفکرتامیناعتناینمدتکهکوچتریلهدرعرضارفتارمعظم

«....نومشمئزکردهيطبقاتمردمرانسبتبهمقامسلطنتبدب

 



 13 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

 مظفررالدینشاه

ع» دشوار مساله این وحل عمل، شيوه شخصيت، به مدتا

بستگیدارد آیرونساید قاطعيتخود که. بکوشد باید مشاراليه

قوایاستاروسلسکیوسایرنيروهایمسلحایرانراتحتنفوذ

اشدربياوردبهنحویکهانرژیوقدرتعملایننيروهاشخصی

خواسته بهترینمسيریکهبا بتواندر هایمقاماتسياسیرا

ن انداختایران کار به باشد سازگار .يز ریشو« ترتيب بدین و

.قيچینيرویقزاقرابدستآیرونسایددادند

ناتوانیاستاروسلسکیدرسرکوبشورشيانگيالنوشکست

بتواند تا انگليسنهاد دراختيار فرصتمناسبرا نيروهایقزاق،

هوزیرمختارآنکشورب.سرانجامازشرافسرانروسراحتشود

برکناری برای یگانه فرصتی اکنون که رساند ایران دولت اطالع

استاروسلسکیواصوالهمهافسرانروسبدستآمدهاستو

و گمارد کارها سر بر آنان جای به را انگليسی افسران باید

ایران از دولتانگليسنيروهایشرا نگيرد، صورت اینکار چنانچه

 قزوین به منجيل راه و نموده وخارج

بلشویک روی به را آزادتهران ها

هيچمی دیگر انگليس دولت و گذارد

نخواهدکرد ایران به مالی کمک با.

خواسته با مشيرالدوله هایمخالفت

از استعفایش و انگليس وزیرمختار

دیدارنخست به وزیرمختار وزیری،

تکرار با و رفت احمدشاه

راخواسته احمدشاه موافقت هایش

وبرایبرکناری همهافسرانروسی،

خاناکبرسپهداراهللوزیریفتحنخست

آورد بدست رشتی ریيسنمایندگی.

مباهات با تهران سياسیانگليسدر

داد گزارش لندن به اتکای»: شاه

انگلستان حمایت به را خود مطلق

دهدوبهقدریدرکامالتشخيصمی

این ما)باره نگاهداشتن راضی

اردکهکامالآمادهاستبهمحضدریافتحساسيتد(ازخودش

ما،هرسياستمداریراکهموردقبولمانباشدومناشاره ایاز

فرمان و کاخسلطنتیاحضار بيدرنگبه کنم پيشنهاد نامشرا

13«.اشراصادرکندنخستوزیری



گفته... این به چندبار خطرات و خاطرات در یمخبرالسلطنه

می اشاره کنداحمدشاه که ساخته»: پادشاهی برای من

«امنشده درست. سخن احمدشاهاین که است حرفی ترین

مردمنکتهبينایرانهمایننکتهرابهصرافت.زبانآوردهاستبر

چند که همانگونه نناميدند، عالف را او بيهوده و بودند دریافته

ناميدند فریبا مليحدیگریرا نسلبعد، در. قاجار واقعاحمدشاه

بایستیکشرکتخدماتیفرضابازکردنگيرلولهفاضالبیامی

یکشرکتتاکسيرانییاکرایهظروفبرایمراسمشبهفتو

ختنه و میعروسی دایر همسوران، کارش که مطمئنا و کرد

گرفتمی درمورد. انگليس وزیرمختار تقاضاهای با احمدشاه

هفتادروزپيشبهاوبرکناریکسیموافقتنمودکهدرکمتراز

بود نوشته رشادتفوق»: اینهمه از کهشخصحقيقتا العاده

ایدبسيارشمادراوضاعواحوالیچنيندشوارازخودنشانداده

مسرورهستيم نشانو«بسيار بهدرجهسرلشگریبا را او و

ونيزبهپاسقدردانیاززحمات.حمایلآبیمفتخرفرمودهبودند

اشدررفعغائلهمازندرانیکقبضهشمشيرمکللبهیومساع

مبارک بدست شاهی ناصرالدین شمشيرهای از الماس،

احمدشاهدرهنگامموافقت.خودشانبهاومرحمتفرمودهبودند

خواسته فراموشبا را چيز یک انگليس، خارجه وزارت های

بودکرده برایاستاروسلسکیآخرینجنسبا: ارزشیاستکه

.وشدردارالتجارهداردفر

آن قيمت به هم نگاهی اما آگاهيم رفت فروش به آنچه از

خریدار زبان از که بهتر چه و بيفکنيم در»: فرمودند اعليحضرت

تمام و شده قایل ما برای که امتيازاتی این همه مقابل

پذیرفته را دارندپيشنهادهامان ما از خواهشعمده دو اند یکی:

پردا سابقااینکه که تومان هزار پانزده ماهيانه مقرری آن خت

کردندتاافتتاحمجلسکماکانادامهیابدومبالغیهمدریافتمی

 عرضاینمدتعقبافتاده در تومانشصت)که هزار به( یکجا

اعليحضرتاصرارداشتندکهمنتعهداین.لهپرداختگرددمعظم

.«.بهایشانبدهمالمجلس،وبهمسئوليتخود،قسمترافی

بود بهاروپا اجازهسفر خواهشدوماحمدشاه مطلبیکهوزیر.

بر دیگری سند نگاشته دراینباره لندن به گزارشش در مختار

دهدکهجانبهبالهتاینمليحاستونشانمیگستردگیهمه

و بحرانیکشور شرایط آگاهیاز درجه کمترین فاقد احمدشاه

خودشبوده استوظایفخطير حقيقتمطلبایناستکه»:

پی از پس لذتاعليحضرت به بردن

پایتخت در دیگرزندگی اروپایی های

زندگیپرخطرینمی با را خود توانند

کهالزمهحکومتکردنبریککشور

.شرقیمثلایراناستتطبيقدهند

لهازمنخواستندهنگاماحالهمعظم

از نيز شخصا لندن به موضوع این

درتقا و کنم پشتيبانی ایشان ضای

تایيدنظرخوداظهارداشتنداکنونکه

کلیعوضشدهاگردرخارجاوضاعبه

باشنددیگرمثلدفعهپيش ازکشور

پایتختی دسایسسياستگران طعمه

معظم غياب در توطئهکه چينیله

هروقتمی بلکه نخواهندبود کردند

می خواست کشوردلشان به توانند

.دبازگردن حرف« این اگر هااحمدشاه

کردهایسنگلجعنوانمیرانزدبچه

.صناربدهآشبههمينخيالباش:شنيدکهمطمئناازآنهامی

کردبهآرزوهایپاسخلردکرزنکهنقشقيماحمدیرابازیمی

دکانبرایدریافتپولتوجيبیودیدنشهرفرنگ،سلطانصاحب

تجدیدمقرریشاهالبتهبه»:وبودصریحوروشنوبهنفعخودا

هيچوجهقابلقبولنيستوفکرمسافرتبهاروپاهمازهرحيث

آنچهبرایاحمدیماندآش«.کهتصورکنيمخامونابهنگاماست

.نخوردهبودودهانسوخته

1919پيشتردیدیمکهسفارتانگلستاناززمانامضایقرارداد

رانروسراازایرانببردودامنهنفوذخوددرپیآنبودتاپایافس

بگستراند ایران نظامی نيروهای در را محبوبيت. بدليل ولی

دستنيافت آرزو این به مخالفتاحمدشاه .استاروسلسکیو

خاناهللتوجهبهایننکتهاصلیضروریاستکهچگونهاحسان

بلشویک دیگر و گيالن بلشویکی حکومت بارهبر وطنی های

کها کردند شرایطیایجاد کمکارتشسرخ نادرستو قدامات

نردبامآنانبههدف هاینظامیخودودولتانگليستوانستبا

درواقع.درحقيقتمناقعسياسیمالیخوددرایراندستیابد

اتخاذ با همواره رفقا امروز، تا مشروطه از ما همرزگار تاریخ در

جا،اگرمودبباشيمهوبیهایخائنانمواضعنادرستوخواست

ملی منافع سوزاندن آتِش برای هيزم گردآوری در نگویيم و

اند،دستکمنقشچهارپایهراپایانراداشتهکشورماننقشچهار

شانهایبيگانهدرچيدنسيبمنافعمالیسياسیبرایدولت

.اندازباغایرانداشته

نير فرماندهی از استاروسلسکی برکناری اینبا قزاق، وی

قاسم به موقت بطور مسئوليت والی سردارهمایون)خان داده(

شد به. طریقبغداد از و اخراج ایران روسیاز افسران و ژنرال

وافسرانانگليسیمسئوليتآموزشنيرویقزاقرا.اروپارفتند
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بابایقزویناطراقکردهبودندکهپسازجنگانزلیدردهکدهآق

و فرماندهیچهلبدستگرفتند و سالهبدینترتيبدورهحضور

افسرانروسبرلشکرقزاقکهامتيازآنبدستناصرالدینشاه

.قاجاربهدولتروسيهتزاریدادهشدهبود،بهپایانرسيد

به آیرونساید ژنرال بعد احمدشاهاندکی حضور به دربار دعوت

رسيد . افسران درباره پسازگفتگو ایندیدار مسایلدر روسو

گپ خاطراتنيرویقزاق، در ژنرال که شد زده هایدیگریهم

است کرده یادی آن از خود به»: دفعتا کامالاعليحضرت نحو

هاییکهفقطراه:غيرمترقب،موضوعصحبتراعوضکردوفرمود

کاروانها و است امن قراردارد انگليسی مقامات نظارت تحت

درحالحاضرایشان.زآنعبورنمایندتوانندبافراغتخاطرامی

احمدشاه) شده( روبرو وضعیدشوار منبا که اميدوارند و اند

بتوانممشکلیراکهبرایشانپيشآمدهحل(ژنرالآیرونساید)

کنم بود. این اعليحضرت اشکال خالصه مبلغیمعظم: ظاهرا له

انکیخوددرخواستندآنرابهحساببپولدراختيارداشتندکهمی

اماتنهاراهنيلبهاینمنظور،بهقراریکه.بمبئیمنتقلسازند

تحقيقکردهومطلعشدهبودند،اینبودکهموجوداتنقدیخود

کاميون از استفاده با ورا بفرستند بهبغداد هایارتشیبریتانيا

پساز.ترتيباتبعدیرابرایانتقالوجوهبهبمبئیازآنجابدهند

منظور که بودم مانده متحير مدتی ملوکانه بيانات ختم

چنينمسالهاعلی در دستمحضرتچيستو ایچهخدمتیاز

است ساخته خارجه،. به ایران از پول انتقال مساله در چون

می تهرانرجوعایشانمنطقا در بایستبهبانکشاهیبریتانيا

بتدریجپردهازام.کنندنهبهمنفرماندهنيروینظامیانگليس ا

معلوم.رویاصلمطلببرداشتهشدونيتملوکانهفاشگردید

اعلی سکهشد صورت به نقره پول کالنی مقدار هایحضرت

به کالن، حد آن در آنها، کل قيمت که دارند اختيار در تومانی

می استرلينگسر یکميليونليره حدود زندمبلغیدر یک... با

حدسزدکهبرایحملمبلغیکهشدحسابسرانگشتیمی

میاعلی بهحضرت سکهخواستند بغدادصورت به نقره های

نياز تعدادیمحافظنظامیمورد بفرستندچندینکاميونبزرگو

حضرتدراینجابودکهناگهانعظمتجرمیکهاعلی.خواهدبود

درآنتاریخما:خواستمارابدانآلودهکندبرایمروشنشدمی

روزنامهدر در مرتب آسيا و خاورميانه کشورهای اعالمتمام ها

مختلفمی نيروهای نگهداری هزینه پرداخت برای که کردیم

نيازمندیمچون(سکهنقره)ماندرایرانبهپولرایجکشورنظامی

ایرانيهادرآنتاریخهنوزبهمصرفاسکناسعادتنکردهبودندو

ایرانچاپنمی شدپولکاغذیدر خریدار. اینموضوعکهما خبر

هاینقرهایرانیهستيمبالتردیدبههندوستانهمرسيدهسکه

بودوهمينامرباعثایجادبازارآزادبرایسکهدردهلیوبمبئی

بود کراچیشده و اعلی. اینترتيب، حضرتخيالداشتبهبه

هایميونکمکمقاماتنظامیبریتانيادرایران،وبااستفادهازکا

سکه نقطهارتشیبریتانيا، به را کههایکالنخود ایصادرکند

نرخخودشمی از مراتب به آنجا آزادشدر بازار قيمت دانست

است بيشتر تهران رسمی اعلی. احمدشاهاز سلطان حضرت

آسان راه به را دشوار اینراه چرا کردم عملیسوال و کهتر تر

بانکشافروشهمانسکه به تهرانباشدها هیانگلستاندر

حضرتسوالمرا،مثلاینکهاحتياجبهدهند؟امااعلیترجيحمی

،بی ندارد گذاشتندجواب پاسخ بی. شدم ناچار نتيجه، پردهدر

اینموقعکهدولتبریتانيا خدمتشانعرضکنمکهعملشاندر

برایتامينهزینهقواینظامیخوددرایران،بهمنظورحراستاز

اعلی زیادمرزهایکشوِر خسارات تحمل استبا ناچار حضرت،

عملیاست کند، تهيه هندوستان و بغداد بازارهایآزاد از پول

شاهپسازشنيدناینحرفنگاهیبهمنکرد.بسيارنادرست

سرلشکر:وباتبسمیکهحاکیازیاسوتمسخربودجوابداد

موشنکنيدکهدرتهقلبولیفرا.عزیزم،شایدحقباشماباشد

ایننکتهکههمهبهفکرمنافع«!همهبهفکرمنافعخودهستند

خودهستند،واقعيتیاستانکارناپذیر،اماپرسشایناستکه

انسانهاتاچهحددرتشخيصمنافعخودبيناهستند؟وآنراکه

عقلندادیچهدادی؟

کهبهمنزلهبرنامهصدراعظمجدیدسپهداررشتیدربيانيهای

کاردولتآتیبود،همانندمشيرالدولهنخستوزیرپيشيناعالم

 قرارداد که گشایشمجلسشورایملیمسکوت1919کرد تا

ماده از هيچيک و شدمانده نخواهد گذاشته اجرا به آن .های

پرسشیکنماینده که بود کرده بکار شروع تازه دولتسپهدار

خزانهمجلسعوامانگلستان وزیر دراز داریآنکشورشرایطرا

نمود دگرگون تهران بالتکليفی. وجود با آیا که بود پرسشاین

نظامی وامدوميليونليرهـقرارداد بخشیاز ایرانآیا ایمالیبا

نه؟ یا است پرداختشده ایران دولت مالیبه قرارداد موضوع

کهچه«آری»پاسخوزیرالبتهکه آنبودچرا توماناز ارصدهزار

الدولهووزیرانپولبطوربسيارمحرمانهبهعنوانرشوهبهوثوق

بود پرداختشده داراییاو و خارجه اینپرسشو. خبر انتشار

رشوه موضوع سرانجام تا شد سبب تهران در خواریپاسخ

نمایندگانیکهتاآنروزبرای.امضاکنندگانایرانیقراردادبرمالشود

هچهارممجلسشورایملیبرگزیدهشدهبودندازترسآنکهدور

رشوه مشترکیقضيه بيانيه در بگيرد، نيز را آنان دامن گيری

بهاینترتيبشمشير قرارداداعالمنمودندو با را مخالفتخود

داس شکل به بار این دامکلوسکه قرارداد سر1919مرگ بر

مخالفتملیایرانيانآمادهاستقاللکشورمانآویزانبود،درکوره

.ذوبگشت

فوق سفير سپهداررشتی، دولت کار آغاز با وهمزمان العاده

ـتام مسکو در ایران انصاریعليقلیاالختيار خان

شوروی(مشاورالممالک) دولت مقامات با خود گفتگوهای ـ

مشکالتبيندو برایحلمسایلو شخصلنينرا با منجمله

قراربراین.وبهتفاهموتوافقیدستیافتهبودندکشورآغازیده

گذاشتهشدهبودکهنيروهایقوایمسلحسرخهمزمانباخروج

 آوریل اول برای که انگليس دوازدهم1921نيروهای با برابر

برنامهریزیشدهبود،مناطقاشغالیدرشمال1333فروردین

اشتنآن،تاریخآبستناماتاامضاوبهاجراگذ.ایرانراترککنند

.حوادثدیگریبود

 امضایقرارداد تمامیمدتپساز کوششوزیرمختار1919در

ایرانووزیرخارجهانگليسبراینبودتامجلسشورا انگليسدر

شود تصویب آن در قرارداد مساله و شده افتتاح کابينه. اما

سرسپردگی و تمایل وجود با رشتیهم اسپهدار کاری زاش،

نبرد پيش هم. از و امر این در او موفقيت عدم وبا پاشی

نيروهای خروج تاریخ شدن نزدیک قزاق، نيروی بالتکليفی

شاهیانگليسدربارهانتقالمرکزانگليسیازایرانواعالنبانک

مقيم اروپایيان شدن آماده و دیگر شهری به تهران از بانک آن



زياننيرانینايدند،بیدنمایتجربهوتفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامیهاتنهاکسانینبودندکهدرجامجهانسیيانگل

:کشدرمییتصونبهيالشعرابهارآنروزهاراچنملک.دندیدرانرامییهایکشورنابودیانیکهدرآتشنابسامانیفراوانبودندکسا

طلبانباوندرصددوکالت،وهنگامهياسياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسيالفرار،ورجالسيدولتدرحالبحران،وشاهدرخ»

«.نبودروحاوضاعآنعصریا.ورهچهارمشدهبودندعاموکالیدحربهقراردادمشغولقتل
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وهراسوترسونااميدیتهرانبرایترککشور،گردبادوحشت

درمی را قاجار دارالسلطنه نوردیدساکنان زمان. آن در اگر

داد،دستگاهیوجودداشتکهاندازهترسانسانهارانشانمی

رکوردبی احمدشاه دارتردید

هاینگاهیبهتلگراف.گشتمی

ـ انگليس وزیرمختار دربين که

پی باتماس روزانه گاه و درپی

ب وزیرخارجهودهاحمدشاه و ـ

بارکشوروانگليسوضعيتتاسف

مارقت به را وقت پادشاه بار

نمایاندمی که. آنست مهم نکته

که کاری به سلطان آخرین

آنمی بر مترتب نتایج و کرده

نمیواقفبوده هرگز تواناستو

وی بر اجباری که تصورنمود

باشد شده تحميل گزارش. در

دیدارشب از احمدشاهوزیرمختار ا

ژانویه سوم تاریخ به لندن به

1921 4برابر 1299دی

خوانيممی من»: به اعليحضرت

اعصابشان وضع که فرمودند

روزبه و است خراب روزبينهایت

پزشکانمعالج.همبدترمیشود

استراحتکاملوفراغتمطلقاز

برایمعظم لهکارهایمملکتیرا

کرده فتجویز ایران در که راهماند

نيست براین. اعليحضرت خود

وضع به توجه با استکه عقيده

در اجرایمسافرت کشور، وخيم

 حاضر مجلس)حال هنوز که

نشده افتتاح صحيح( شاید

نباشد شکایت. زمزمه اکنون هم

معظم کار طرز از بهمردم که له

توجه مملکتی مهم مسایل

اگرنمی و است شده بلند کنند

علی ایشان، ها،اینشکایترغم

مورد کنند ترک را کشور خاک

خواهند سرزنشقاطبهملتقرار

فرماندهی پست چرا که گرفت

کشوررادراینلحظهکهوطنبه

و کرده ترک دارد نياز وجودشان

به نسبت را خود بيعالقگی

نشان عمال ایران سرنوشت

اندداده گفت. خواهند مردم

آتيه فکر در مملکت پادشاه

نيستوفقطعجلهداردکشورش

اروپا به زودتر هرچه را خود که

برساندودرآنجاباپولهاییکهدر

بانک به مدت این هایعرض

ونوشگردداروپاییمنتقلکردهاستمشغولعيش اعليحضرت.

الوصفبهتماماینمشکالتواحتماالتناشیازآنواقفندومع

بهمدتدوماه،پسازافتتاحبارهجویاشدندکهاگرنظرمرادراین

از پاریس، پزشکانمتخصصاعصابدر با برایمشاوره مجلس،

اختياراتتام(محمدحسنميرزا)ایرانخارجگردندووليعهد با را

اوليایلندنناخوشایند عملشاندرنظر آیا جانشينخودسازند،

به کوتاه، غيبت چنين یک شد؟ خواهد اعليحضرت،تلقی نظر

 معظمضرری خود چونکه زد نخواهد انگلستان مصالح لهبه

عالقمندندکمافی منافع این حراست و حفظ به السابق به.

اعليحضرتقولدادمرویپيشنهادشانمطالعهکنمولیدرضمن

دارم، تردید باره دراین کمی شخصا که عرضکردم خدمتشان

نمی فکر چنينیعنی کنم

به موقعی، چنين در مسافرتی،

13«...حشانباشدصال

دراینگفتگوسخنیازمصالحو

حتااگر.منافعایراندرمياننيست

بارهنيزبپنداریمکهاحمدشاهدرآن

چيزیگفتهووزیرمختاربهعمدیا

است، گزارششنياورده در سهو

بازدرایننکتهکهاحمدشاهرفتار

انگليس منافع ترازوی در را خود

می جاده در و بهنهد سياست

سياست راهنمایی تابلوهای

انگليسچشمدوختهاست،تردید

نيست نقل. ادامه در وزیرمختار

بيان به احمدشاه با گفتگویش

می خود نظر و وبرداشت پردازد

نویسدمی وضع»: اینکه در

و خراب بينهایت شاه اعصاب

نيست تردید جای است .آشفته

به ایناما خودش، ادعای عکس

یاناراحتی درد از ناشی اعصاب

صرفا بلکه بيماریخاصینيست

است ترس زایيده حقيقی. علت

می که رااصرارش ایران خواهد

هرچهزودترترککندهميناست

در را وخيمی بحران وقوع که

پيش میکشورش وبينی کند

ایران در تاریخ آن نيستدر مایل

باشد بلشویک. تهراناگر به ها

دو و لتانگلستانبهحملهکردند

خطر و برخاست ایران از حمایت

است اميدوار آنوقت شد، رفع

امااگر.دوبارهبهکشورشبازگردد

بهکمکنشد حاضر دولتبریتانيا

شمال ایاالت و تهران گذاشت و

بهدستبلشویک بيفتدکشور ها

می درآنوقت دایم طور به تواند

گزیند اقامت اروپا برمبنای.

شاهکسبکردهاطالعاتیکه ام

مسافت از بازگشت هنگام

اخيرشبهاروپامورداستقبالگرم

افرادملتشقرارگرفت وشورانگيز

عالقه تاریخ همان در اگر و

بيشتریبهسرنوشتایراننشان

متوجهمی فقط را خود فکر و داد

کردکهبرثروتواینموضوعنمی

شخصی نقدینه مرتبا را آنها و بيفزاید بانکاش خارجهبه های

ملتگردد قاطبه محبوب داشتکه احتمال بفرستد، نحوه. اما

لهدرعرضاینمدتکهکوچتریناعتناییبهمصالحرفتارمعظم

تامينمنافعشخصی فکر در فقط و نداده اشبوده،ملتنشان

مشمئز و بدبين سلطنت مقام به نسبت را مردم طبقات تمام

بنابراینا اینلحظهحساسرهاکردهاستو در کشورشرا گر

کندوبهاروپابروداحتمالبازگشتمجددشبهایرانخيلیبعيد

 «..است
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لندنکهازوخامتوضعدرتهرانآگاهبوددردادنپاسخروشن

لهاطالعدهيدکهتمایلشانبهترکصریحابهمعظم»:درنگنکرد

 وخيم، حساسو موقعیچنين در هم آن بهوطن، فرضحتی

ظاهری بهانه معالجهاینکه یک برای فقط که باشد این شان

ناخواهدرچشمملتدليلخواهندبهاروپابروند،خواهدوماههمی

حالاگر.جبنوبيعالقگیبهسرنوشتمملکتتلقیخواهدشد

در بازهم ما، دوستانه و و صریح اندرز این عليرغم اعليحضرت،

ترککنند،درآنصورتتصميمخودمصرباشند وبخواهندایرانرا

یا کمک کوچکترین انتظار که بدانند حاال همين از است بهتر

باشند داشته نباید ما از حمایتی بناست... اگر حاضر درحال

حکومتایرانبهبقایخودادامهدهدبایدسعیکردتاجاییکه

شاه یعنیفرار شهرآشوب، حادثه این وقوع از است ازممکن

جلوگيری .کردکشور، انگلستان« وزیرخارجه امضای تلگراف این

امادر.شودفریادزدازاینبلندترنمی.لردکرزنرابرخودداشت

.گوشمبارکَمِلِکمرعوب،آنچهالبتهبهجایینرسيدفریادبود

اسفندیارواحمدشاهجداازایرانیبودنیکنقطهمشترکدیگر

چهارروزبعد.پيکریرویينداشتاینمغزیرویينآن:همداشتند

شانوزیرمختارانگليسوزیرمختاررااحضارفرمودندتاباآسبرنده

بهت نمایندرا زده خواستو»: پيشخود مرا مجددا امروز شاه

کرد صحبت دوساعت قریب بامعظم. مرا موافقت کوشيد له

دليل و ترکفوریایراناستجلبکند ایننظرشکه که آورد

مسافرت،بنابهتشخيصپزشکان،برایمعالجهوانجاممعاینات

به مسافرتش، دولتانگلستانبا اگر الزماستو اروپا طبیدر

مقامسلطنت حاضراستاز موافقتنکند، ایران، عنوانپادشاه

بدهد استعفا تصميم... که ما سياست تغيير از اعليحضرت

داشتکنيمشاکینبودوصریحااعالممیایمایرانراترکگرفته

ضرورت از بينکه و داخلی چنينهای یک باعث که المللی

دگرگونیدرسياستخارجیماگردیدهآگاهاستوعللوجهات

می درک کامال را خودآن سرنوشت از ضمن در ولی کند

بهمی اگر که بلشویکترسيد ـدست بيفتد خواهدها حتما که

اگر کندافتاد سقوط شاهپایتخت تکليفشچيست؟ وقت آن ـ

به بماند درتهران اگر که داشت بهعقيده حتم دستطور

برودبلشویک هاکشتهخواهدشددرحاليکهاگربهجنوبکشور

باشد انتظارش در بهتری سرنوشت که نيست معلوم «.هيچ

روسبدستبلشویک آخرینتزار الکساندردوم هاصدایتيرباران

میهمچ قاجار تاالرهایقصور در قاجارنان قصور یاد به و پيچيد

چينینازکتنمی پشتانداختو در را خواهیآخرینسلطان

.انداختترسستانترکمی

بی وزیرمختار بودپاسخ نيکخواهانه و منطقی تردید خدمت»:

ایرانتحتاوضاع از اعليحضرتعرضکردمکهخروجفوریشاه

اب رژیمکنونیکشور سقوط به منجر احتماال و نيست صالح دا

وظيفهایشاندراینلحظهحساسنسبت.سلطنتیخواهدشد

شخصی مصالح به حتینسبت قاجار، خاندان ملت، وطن، به

بهخطر موقعیکهجانشانحقيقتا خودشانهميناستکهتا

کنند احتراز مملکت، ترک یعنی فکر، این اجرای از .نيفتاده با«

میوجود صدا گویییکنفر راهنمایی، سهراباینهمه زد و.

.هایشبوداحمددرجستجویکفش

نو از روزی نو از روز بعد روز پنج درکاخ. بود بهتر که وزیرمختار

نظربهاینکه»:خوابيدتادرسفارت،دوبارهاحضارشدوشنيدمی

،ایراندهدکهایشانبهبهانهمعالجهدولتانگلستاناجازهنمی

 وليعهد و ترککنند ميرزا)را محمدحسن شاهزاده جانشين( را

و بمانند کماکاندرتهران مایلنيستند که آنجا از و سازند، خود

اندازمقامسلطنتهابيفتند،لذاتصميمگرفتهدستبلشویکبه

به بدهندو ترککننداستعفا را .عنوانیکشهروندعادیکشور

 فرمودند دراعليحضرت قبال زمينه دراین را خود نيت دارند قصد

وسپسباایمحرمانهبهجلسه رجالکشور، اطالعمعدودیاز

بيانيه برسانندصدور ایبهاطالعملت، خود. ضمنصحبتاز در

اندواالحضرتمحمدحسناعليحضرتشنيدمکهایشانکوشيده

قانعکنندکهبه را تگردندجایایشانپذیرایمقامسلطنميرزا

اینموقعآشفته، در پذیرفتناینمقامخطير، از وليعهدنيز اما

زده استسرباز در. دارند خيال هم بار که فرمودند اعليحضرت

لهرابارهباوليعهدصحبتکنندکهشایدبتوانندرضایتمعظماین

برادر احتماال وقت آن نداد نتيجه اقدامشان اگر و کنند جلب

که استبهدیگرشانرا محمدحسنميرزا از اینسمتکوچکتر

خود) جانشينی سمت کرد( خواهند .انتخاب پاسخ« در و

گریخودرابکاربردم،منتمامفنوفوتکاسه»فرمایشاتشاه

داشتمبيرون چنته در استداللکه ترعيبو تحبيبو هرگونه و

ازریختم،تامگربتوانمتصميمشاهراعوضکنمولیمتاسفانه

نتيجه خود نگرفتمتشبثات ای و. الحاح با دیگر یکبار اعليحضرت

موافقتعاليجناب مندرخواستکرد لردکرزن)التماساز با( را

کمونيستشدن از زیرا جلبکنم ایران از موقتیایشان خروج

هاوحشتترسدوازسرنوشتخوددردستبلشویکایرانمی

زآنجاکهاطالعقطعیدارمخدمتاعليحضرتعرضکردما.دارد

سلطنتمخالفند، ازمقام استعفایایشان با لردکرزن عاليجناب

احساس خود در حضورشان به را پيام این ابالغ جرات حتی

ولیشاهکماکاندرتقاضایشمصربودواظهارداشت.کنمنمی

سشورایملینگاشتهاستکهازسویندهدورهپنجممجلیایوسطیونمايرروزنامهآسیزادهصفویمدمياصغررحدعلیيس

برساندنطرحمقابلهباسردارسپهویتپنهانیتماسبااحمدشاهوبهتصویبازانبهماموراستيدحسنمدرسوشماریازسيس

طریتشو از بهبازگشتبهکشور وشورشقبایقاحمدشاه پشتکوه بهفرانسهرفتهبودیقلرستانو للر، چندد. بایویدر دار

جایآوردنهمهآنگفتگوهایزجرآور،به.گذاردانمیيددرمیدبگویس،آنچهراکهبايدرن1924هیـفور1333احمدشاهدرزمستان

ا کافیتنها ستيناشاره ا»: آن در گذشتو شاه منبا مالقاتدوم از روز بازیچند نیام شهر جنگگلها، و سويهایکارناوال

رنگینوبرایيهرروزرنگیتازهوهرشبن.داشتراکهدرآنجاگردآمدهبودندغرقهنشاطوشادکامیمیجهانگردانوتوانگرانی

شانیستادمکهایکغروبغفلتاباشاهمصادفشدموپسازعرضاحترام،کناریایکروزنزدی.شدحخداوندانطالآمادهمییتفر

«گذرانند؟اراباچهصورتخوشیمیينهادنینیايبصفوی،می»:واندهوفرمودحضرتبالطفیمخصوصمرانزدخودخياعل.بگذرند

:شاهفرمود«.اندنجابوجودآوردهیناستکهايابتوانبهشتیبوجودآورد،آنبهشتهميندنیبلهقربان،واقعااگردرا»:عرضکردم

خوبحاالتو!م؟یندازيزیراهبیفتنهوخونر!م؟يبالرهاسروکلهبزنمپشتکوه،یکسربروینجاییازایگوی؟مییگوحاالتوچهمی»

لشدهیشدرِگلوعقلشزاینصورتمرامرخصفرمودهوردشدومنمثلکسیکهپایشاهبد«...مينيحتباشتاببیمشغولتفر

و11«!!.نتفاوتراهازکجاستتابهکجايببشهماندمکهیهکردهودرانديهایآهنیتکيابهتارمیباشد،مدتیدرهمانجاکناردر

بخشنداندقصرفردوسبهپاداشعملمیهودهنسرودهيب
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کهچهارروزدیگربرایمسبوقشدنازنظرانگلستانصبرخواهد

.کرد جمعوزیر« اینگونه را گزارشخود میمختار کندبندی از»:

گرفتهاستبایدازحاالآنجاکهفکرمی کنمشاهتصميمخودرا

جایایشاندرفکرانتخابیکیدیگرازاعضایخاندانسلطنتبه

اکنونکهسلطاِنهراسوخدایگاِنترس،سفارشساخت«.بود

بود،پرسشتنهااینکردهتابوتسياسیخودراتقدیمنجارتاریخ

آید؟صدادرمیهابرایکهبهبودکهزنگ

داشت،وزارتهمانگونهکهاحمدشاهازقصدرفتندستبرنمی

عقب پا احمدشاه نگهداشتن قصد از نيز فخيمه دولت خارجه

پاسخاینبارکرزنبهوزیرمختارشتفاوتیبانظریات.گذاشتنمی

پذیرشاندیش انتخابقجرميرزاییپيشينشنداشتجز درباره ه

خيلیمهماستکهشاهرا».دیگربرایجلوسبرتختطاووس

هرنحویکهشدهازتصميمشمنصرفسازیدونگذاریدازمقامبه

سلسله، تغيير یا جانشين تعيين زیرا بدهد استعفا سلطنت

هرحالولیبه.اشکاالتیایجادخواهدکردکهآنسرشناپيداست

به نمیمناگر گوش چارهطق آنوقت اجرایدهد جز نيست ای

اعضای از دیگر یکی انتخاب به دایر شما تلگراف آخر قسمت

به قاجار ویخاندان جای سختمع. موضعی اتخاذ والوصف تر

معظممحکم است ممکن قضيه، این در استعفاتر فکر از را له

سازد .منصرف » است»این ممکن ممکن« از یکی تنها اما

.هایتاریخبودتاس

جامجهانانگليسی کسانینبودندکهدر تنها نمایتجربهوها

دیدند،بينایرانيانتفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامی

هایکشورنابودینيزفراوانبودندکسانیکهدرآتشنابسامانی

می را دیدندایران بهملک. چنين را آنروزها بهار تصویرالشعرا

کشدمی رجال»: و فرار، درخيال شاه و بحران، درحال دولت

سياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسياسيوندرصددوکالت،و

عاموکالیدورهچهارمطلبانباحربهقراردادمشغولقتلهنگامه

11«.اینبودروحاوضاعآنعصر.شدهبودند

پيشنبرد رشتیپسازسهماهصدارتهيچکاریاز سپهدار

نههن و اندازد براه را چهارم مجلس برایتوانست توانست

دهد کشورکاریانجام به گيالن بازگرداندن رفتن. زمان یکسو از

نزدیک ایران از انگليسی مینيروهای دیگرتر سوی از و گشت

و داشتند اختيار در را انزلی و رشت کماکان سرخ نيروهای

می سر در را تهران تسخير دپروراندنسودای وزارت. اسناد در

این در گيالن بلشویکدر قوایمسلح شمار انگلستان، خارجه

هزارنفرذکرشدهکهدرآنميانچهارصدتناززمانبيشازهفت

درشرایطیچنينناگوار،سپهدار.ایروسیبودندسربازانحرفه

نخستوزیریکناره گرفترشتیاز احمدشاهنشستنخست.

ت را پيشين بهتروزیران که نظردادند همگییکصدا و داد شکيل

استمردیتواناتروبااقتدارترازسپهدارمسئوليتصدارترابر

الممالکرویآوردواوپيشنهاداحمدشاهبهمستوفی.دوشگيرد

تشکيلکابينهراپذیرفتوبهآگاهیوزیرمختارانگليسرساندکه

تقدی» از شود کابينه تشکيل به موفق واگر ایران قرارداد م

می زیرا است معذور مجلس به قراردادانگليس این که داند

وگزارش«.شانستصویبشدندرمجلسشورایملیراندارد

سلطانقاجاربهتعذیروتحبيب،.اینتصميمرابهاحمدشاهداد

دیداروزیرمختارانگليسفرستادوالملکرابهریيسدفترخودمعين

ازشنيدنگزارشمستوفیدچارتعجبشده»دکهپيغامفرستا

من برای پيغامی چنين خودسرانه مشاراليه چطور که است

فرستادهوتصميمگرفتهاست(منظوروزیرمختارانگليساست)

ازآنجاکههردوعمِلمستوفی.تاخيربيندازدافتتاحمجلسرابه

قر) تقدیم عدم و مجلس گشایش تعویق به بهتصميم ارداد

آتی مجلس ماموریت( است بوده ملوکانه صریح ميل برخالف

فی را بودتشکيلکابينه ایشانسلبکرده المجلساز پساز.

شرحاینمقدمات،ریيسدفترمخصوصازمنسوالکردحاالچه

برایتصدیمقامنخست جایمستوفیصالحوزیریبهکسیرا

دانم؟می معين... دابه جواب الملک که ایامبه....دم عکس

اعطایکمکهای با بتوانم که موقعيتینيستم در دیگر گذشته،

نگهدارم سرکار بر را ایران وزیران نخست مادی هایحکومت...

ایرانيانمتکی حمایتخود بهپشتيبانیو آتیایرانبایدمطلقا

12«.باشند

ررااحمدشاهکهتعجيلوتاکيدشبرتصویبقراردادبود،سپهدا

 در ویسرانجام و نمود تشکيلکابينه مامور دیگر بهمن21بار

دادکابينه1299 تشکيل اشرا معنایاین. به دولتسپهدار بار

.روزدوامنيافتواقعیکلمه،دولِتمستعجلبودوزیادهبرشش

نفره دوهزاروپانصد نيروی ورود به13با قزاق نيروی همدان تيپ

رضا ميرپنج سپهدارفرماندهی تهران، به اسفند سوم در خان

آستانه در و شد انگليسپناهنده سفارت اییسدهرشتیبه

تازه،کتابیدیگردرتاریخکشورمانگشودهگشتوایرانینوآغاز

.شد

الدینطباطبایییزدیکهسیودونخستوزیرتازه،سيدضياء

روزنامه و نداشت بيش سال در بود، پرهياهو نخستيننگاری

 قرارداد الغای اسفند هشتم تاریخ در دولتخود 1919اعالميه

نمود اعالم رسما انگليسرا و ایران اعتراض. با قرارداد این لغو

دولتانگليسمواجهنشدزیراکهآنانخوددرماههایپيشبه

ایننتيجهرسيدهبودندکهبهتصویبرساندنقرارداددرمجلس

السلطنهنایب.مریاستناممکنونشدنیشورایملیایران،ا

هندحدوددوماهپيشازلغوقراردادتوسطمقاماتایرانی،نظرش

به قرارداد آن درباره رسمیرا مقامات به صراحت و روشنی

گزارشداده بودکشورشچنين ایران،»: در ما جاری سياست

اینجهتباشکستمواجه از از یعنیسياستاجرایقرارداد،

توانمانبوددر آنحدکهدر شدکهکوشيدیماقداماتیبيشاز

بهعبارتدیگر،ازآنجاکهبهایننتيجهرسيده.ایرانانجامدهيم

کهبرایبودیمکهحکومت آنکفایتیرا هایسنتیایرانهرگز

تصميم داشت، نخواهد داشت الزم کشور خراب وضع اصالح

مستق را ایران امور اداره عهدهگرفتيم اصالحاتيما و شویم دار

مستشاران و افسران دست به کشور این در را اساسی

اماآنعاملیراکهماتاثيروقوتشرادر.انگليسیانجامدهيم

ناسيوناليسم یعنی بودیم، نکرده وارد خود سياسی محاسبات

بهقبولاینطرحنيستو کهحاضر عملنشانداد در ایرانی،

راینروزگارپرازمشکالتنظامیواقتصادی،ابداانگلستانهمد

درموقعيتینيستکهبتواندارادهخودرابهزوربرایرانيانتحميل

کند ایرانبهترینسياستیکهحکومتانگلستانمی... در تواند

بهحالخودواگذارد اتخاذکندهميناستکهمردماینکشوررا

تشخ بهتر که نجاتیرا راه هر برگزیننديصمیتا دهند کاش«

پرتجربه مامور اینپند دیگر یکبار تا بود بينا آنقدر نيز لندنامروز

.خودراآویزهگوشخویشتنسازد

نخستينهفته شورویدر یرویکارعهدنامهدوستیایرانو

آمدندولتتازهدرتهرانبهامضاینمایندگاندودولتدرمسکو

دولتسيدضياءالد و پذیرفتینطباطباییبیرسيد درنگآنرا و.

آمد فراهم گيالن به امنيت و آرامش بازگشت امکان از. یکی

هایجاریبودجهکشوربودوکارهایسيدضياءکاستنازهزینه

ماهی سوم مجلس تصویب مطابق که را دربار بودجه لذا

تاسی تومانتعيينشدهوناصرالملکدرغيابمجلسآنرا هزار

بهميزانقانونیهزچهل بود، تومانافزایشداده .اشبازگرداندار

چهل ماهی دریافت برای احمدشاه اصرار تومان،دربرابر هزار

سيدضياءتسليمشدولیحقوقشاهزادگانراجزوهمانمبلغ

دانستوبدینترتيبرنجيدگیاحمدشاهوشاهزادگانرابهجان

خرید گزارشملک. به دیگر سوی کهالشعاز سيدضياء بهار، را

سلطنتمیبی امر در را احمدشاه تاميلی برآمد صدد در دید

برساند پادشاهی به را وليعهد ميرزا محمدحسن این. گزارش

رسيدفعاليت سردارسپه و احمدشاه گوش به ها مجموعه.

گشت او عزل سبب سرانجام سيدضياء کارهای از .نارضایتی
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نجاميدوهمانروزبرکناریازماهیبيشنيصدارتسيدضياءسه

زمانکوتاهیبعدمحمدحسنميرزاوليعهدهمازراه.ایرانرفت

الشعرابهنقلازشاهزادهملک.بصرهوبغدادعازمفرنگستانشد

الدولهکوچکترینپسرتاصرالدینشاهکهدراینسفرهمراهیمين

زعلوليعهدبودهآوردهاستکهدرخوزستانبهخواستشيخخ

خزعل شيخ آن در و افتاد دیداری ميرزا محمدحسن و او بين

به و فراهمآورد پشتکوه و لر عربو قواییاز که کرد پيشنهاد

تصرفکنند آنوقت.کمکسيدضياءعازمتهرانشدهوپایتخترا

محمدحسنميرزااگرخواستشاهراابقاکندورنهخودتاجبرسر

نهد برای. گفتگویبسيار آنپساز در که سيدضياء جلبنظر

می او نزد را الدوله یمين بود بصره در فرستندزمان صحبت».

بهاوگفتيم،سيدسریتکاندادوگفت شيخ:کردیمونقشهرا

تواندکاریصورتبدهد،امامنبرفيقشماگویدومیراستمی

مد،اومردکارنيست،ونخواهدآ.ابدااعتمادندارم(وليعهد)یعنی

خياالتش همه او کرد، خواهد خراب را کار بياید و بماند اگر و

متوجهخانمهایپاریساست،وعجلهداردکههرچهزودترخودرا

امبدرداینکارهاازایرانومشرقبهفرنگبرساند،مناوراآزموده

ازقضابزودیشيخخزعل»نویسدبهاردرادامهمی.«.خوردنمی

ایکهوليعهددرحرکتداشتمایوسشدوعجلههمازوليعهد

فهمانيدکهکمالمطلوباوچيزکردمیوحرارتهوارابهانهمی

هایقاجاریهازخردوکالنلختهبستهنکبتدررگ«.دیگراست

.بود

درخششستارهبخترضاخانميرپنجکهدرهمانهفتهنخست

لقبسر1299اسفند و دارسپهیرسيدهبهفرماندهیکلقوا

احمدشاههمچناندررویایزندگی.شدترمیروزافزونبهبودروز

نقره آرزویرونقتجارتخانهگندمو فرنگو واشغوطهدر بود ور

ترازاوسرزدهآنچهپيش.شدبيشتروتندتردرمهتاریخگممی

پس دیدیم، را نشدبود مباهاتی مصدر نيز تر فرنگ. افسون

اگرپيشازاینوزیرمختار.اروانساالرسلطانعجمبودهمچنانک

دولتپادشاهیانگلستانمخالفسفرشاهبهفرنگبود،دراین

.زمانوزیرمختاردولتسوسياليستیروسيهچنيننظریداشت

بصيرالدولهکهازنزدیکاندرگاهاحمدشاهورابطشخصیویبا

شورویروت دولت وزیرمختار اشتاین

ستدرخاطراتشچندباربهاینبودها

است کرده اشاره نکته پانزدهم». روز

(1333مهر24)قمری1343شهرصفر

 تلفن9ساعت روس سفارت از صبح

عالینمودندکهجنابوزیرمختارازجناب

برایساعتدهخواهشمی نمایندکه

روزبعددر.صبحتشریفبياوریدسفارت

رفته زرگنده به موعود پسازساعت ،

داشتند اظهار خصوصيت، اظهار روز: دو

پاره چون بودم، شاه حضور که ایقبل

عرض به بودکه الزم داشتم، مطالب

برسانم وبه. زیاد مطالب واسطه

اعلی وقتفرمایشات کمی و حضرت

حاال و برسانم عرض به نتوانستم

جناببه میتوسط پيغام وعالی دهم

می تصور اعلیهمچمو که حضرتکنم

دارند اروپا .همایونیخيالمسافرتبه

دارد زیاد معایب مسافرت این از. بنده

مینقطه عرض دوستی کهنظر کنم

اعلی اروپاصالح مسافرتبه حضرتدر

نيست چنانچهميلمبارکشانباشدو.

توسط به آنرا معایب بدهند، اجازه

برسانمجناب عرض به در14«.عالی

رمختارچندباردیگراواخرماهبعدهموزی

:نظرشرادربارهسفراحمدشاهبهاروپابهنصيرالدولهاعالمکرد

،ودر«خورمکهخيالدارندتشریفببرندبهفرنگافسوسمی»

درصورتیکهصالحنيستوبرایشاهرفتنبه...»:دیداریدیگر

است مضر خيلی بدانند...فرنگ را نکات این خودش باید .شاه

خواهندچنانچه پشيمان و نادم بعدها ببرند تشریف اروپا به

گفته11«.شد این همه وجود بهبا سفر برای احمدشاه ها،

گفتفرنگستانهردوپایشرادریککفشکردهبودوهرچهمی

.کردکرد،دهنشرابههمهکجمیلـله،لجمی

پای در و کشيد درازا به ماه ده اروپا به شاه احمد دوم يزسفر

بهتهرانبرگشت1331 آن. چندخطیکهمخبرالسلطنهدرباره

است سياستآندوره قولخودشمغز استبه نوشته :دوره

سه» و نقد یکصدهزارتومان مجلسچهارم ازدر غله هزارخروار

یگانهتوجهشاهبهبرگشتآنکسراست،.بودجهدربارزدهبودند

شاهجنسراهم.نقدشبهآبرویمستوفیدرمجلسبرگشت

حاضرمی دارد، استنکاف پيشنهاد تجدید از مستوفی و خواهد

وزیر...شدقيمتجنسراازاعتباردولتبدهد،شاهراقانعنکرد

جدیداردکهامنيهبهاختياراوبرود،(رضاخانسردارسپه)جنگ

مغزسياستایندوامراست،یکیبرگشت.مستوفیتاملدارد

«.واگذاردنامنيهبهوزارتجنگبلکهنظميههمغلهشاه،یکی

.برزگربارانوگازرآفتاب/هرکهنقشخویشتنبينددرآب

 ميانهسال فرنگنمود1332در دوبارههوسسفر .احمدشاه

مشيرالدولهکهنخستوزیربودبرایاینکهشاهراازسفربازدارد

گرفت کارکناره از نش. کارگر نيز حيله این دراما احمدشاه و د

 آبان 1332چهارم 26برابر فرمان1923اکتبر ميالدی

وریاست نمود صادر جنگرا وزیر و الوزراییرضاخانسردارسپه

بی و سوم بهسفر رفتهمانروز بازگشتخود به. سفر راه در

 حوالیخرابه»اروپا ملتزمينهایسياهدر دهنقزوینبعضیاز

مسافرتهای از را او بودندرکاب کرده فرنگتقبيح به متواتر اما.

و(منظورریيسدفترسردارسپهاست)شاهبهریيسکابينهمن

خرابه تماشای برای او که بود گفته صریحا دیگر نفر هایچند

دهنوغيرهخلقنشده،هرروزیکهدرایرانباشد،یکروزسياه

16«.دازتماشایمناظردلگشاینيسوپاریسعقبخواهدمان
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جمله این نقلاگر تنها بيزاریقولها درباره که بودند هایی

احمدشاهاززندگیدرایرانوعالقهمفرطشبهاقامتدرفرنگ،

می بود، شده آورده جایی غرضدر که نمود استدالل شد

اما.سياسیدرکاربودهوچهبساکهتحریفمقصودشدهباشد

جمالتیمشابه بارها کسان گزارشبسيار احمدشاه زبان از را

دراینزمينهازبينبردهنموده انداندوهرگونهشکیرا یکیاز.

سيدعلیدردناکتریناینگزارش را زادهصفویمدیراصغررحيمها

روزنامهآسيایوسطیونمایندهدورهپنجممجلسشورایملی

از شماری و مدرس سيدحسن سوی از که است نگاشته

نبهماموریتپنهانیتماسبااحمدشاهوبهتصویببازاسياست

به احمدشاه تشویق و سردارسپه با مقابله طرح رساندن

بازگشتبهکشورازطریقلرستانوپشتکوهوشورشقبایللر،

بود رفته فرانسه به زمستان. در احمدشاه با دیدار چند ویدر

1333 فوریه 1924ـ بگوید باید راکه آنچه نيس، مياندر در

جایآوردنهمهآنگفتگوهایزجرآور،تنهاایناشارهبه.گذاردمی

کافيست آن»: در شاهگذشتو مالقاتدوممنبا از روز چند

و جهانگردان و نيس شهر گلها، جنگ و کارناوال بازیهای ایام

شادکامی و نشاط غرقه بودند گردآمده آنجا در که توانگرانیرا

داشتمی رن. تفریحهرروز برای نو نيرنگی هرشب و تازه گی

می شدخداوندانطالآماده شاه. با نزدیکغروبغفلتا یکروز

کناریایستادمکهایشان عرضاحترام، پساز مصادفشدمو

:اعليحضرتبالطفیمخصوصمرانزدخودخواندهوفرمود.بگذرند

می» خوشیصفوی، صورت چه با را دنيا اینها بينی

بلهقربان،واقعااگردرایندنيابتوان»:عرضکردم«رانند؟گذمی

بوجود اینجا که است همين بهشت آن آورد، بوجود بهشتی

گوییازاینجاگویی؟میحاالتوچهمی»:شاهفرمود«.اندآورده

فتنهوخونریزیراه!یکسربرویمپشتکوه،بالرهاسروکلهبزنيم؟

بيندازیم؟ م! تو ببينيمخوبحاال ...شغولتفریحتباشتا شاه«

مثلکسیکه من و شد رد و مرخصفرموده مرا بدینصورت

پایشدرِگلوعقلشزایلشدهباشد،مدتیدرهمانجاکناردریا

اندیشهماندمکهببينتفاوت بهتارميهایآهنیتکيهکردهودر

ردوسبهاندقصرفوبيهودهنسروده11«!!.راهازکجاستتابهکجا

.بخشندپاداشعملمی

اشرابهعالفیوبهایاحمدشاهدراروپانيزهمانندایرانعالقه

دستنداد از جو و گندم دیباچه. انوشيروانصدیقبردر ایکه

ـیادداشت بصيرالدوله بههایپدربزرگخود او نامیاز باالتر که

فرانسهآوردهایازاقامتاحمدشاهدرـنگاشته،خاطرهميانآمد

احمدشاهوهمراهاندراتاقینشستهبودندوشخصی»:است

شودویکیازاولينسواالتیکهکهازایرانآمدهبودشرفيابمی

می بودهاحمدشاه گندم نرخ به راجع کند جلسه. خاتمه از بعد

می تنها که احمدشاه و میبصيرالدوله بصيرالدوله :گویدشوند

فرمودیدویااینکهنبودکهچنينسوالیرامیحضرتصالحاعلی

می من میبه سوال او از من کردمگفتيد جواب. در احمدشاه

12«.خودنيستکهپدرمالقببصيرالدولهبهتودادبی:گویدمی

 اروپا در سلطنت، از خلع پساز قاجار فکر»آخرالسالطين به

افتاد تجارت بورس. میدر مشارکت ها و درکرد زمين مقادیری

در سپرده عنوان به نيز مبلغی و کرد خریداری پاریس حومه

بهبيماریکليه1336پسازچندیدر19«.هابهامانتگذاردبانک

دکتر.دچارشدوپسازعملچندماهیدربيمارستانبسربرد

المتکلميندرجلدهفتمتاریخیکهبرمهدیملکزادهفرزندملک

نوشته مشروطيت است نموده عنوان بدن»، داخلی غدد

کردوازاینجهتدرسنجوانیطوریاحمدشاهخوبکارنمی

بهعقيدهاینجانبدماغ.چاقشدهبودکهقادربهراهرفتننبود

کارنمی طبيعی طور اعصابشبه کردو را. او ماليخوليایی افکار

افکارمبتالبهوسواسکردهبودوذهنوروحشدائمادستخوش

ظن،عدماعتماد،بدبينیواحساساتغریبترس،وحشت،سوء

در1332احمدشاهدرهشتماسفند«.وعالقهمفرطبهمالبود

پاریسدرگذشتوسنسی سهسالگیدر بهکربال. پيکرشرا

سپردند خاک به آنجا در و بردند پسر. یک و دختر سه او از

.اندبهجایم(1331ـ1361فریدونميرزا)

از دلیشادوخيالیآسوده بایدبا قاعدتا سلطانهفتمقاجار

شادیازآنرویکهبهآرزووبرنامهزندگيش.جهانرفتهباشد

بایدتحصيلمال»مگرنهاینکهگفتهبود.جامهعملپوشاندهبود

هنگام به هم بعد ماند، ایران ممکناستدر روزیکه تا کرد،

مملکت یک به آسودگیضرورت به عمری آنجا در و رفت آزاد

ومگرجزاینکردهبود؟حالاگرفوجیازشازدگانذليل«.گذراند

یآنبودندکهچراعصارهقاجاریه،تاجیراوحریصقاجار،آشفته

بهتوارثتصاحبکرده و بدستآورده شمشير کهنياکانشانبا

دهاست،مسالهبود،باچرتکِهعالفیوجنونفيضفرنگ،تاختز

درآسودگیخيالشالبتهاحمد.خودشانبودونهاحمدونهملت

ایرانیبود از:ميرزاشریکميليونها سرانجامکشتیکشور،رها

لنگربزدلیودودلی،بابادبانبرافراشتهاراده،بههمتسربازی

.راندسلحشورودریادلدرشطتجدد،آهستهومطمئنپيشمی
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دکترباقرعاقلی،شرححالرجالسياسیونظامیمعاصر1 ـ

134،صفحه1323ایرانـجلداول،تهران

ـیحيیدولتآبادی،حياتیحيی،جلدچهارم،تهران،صفحه2

144

جزوه)ـدکترجوادشيخاالسالمیـدانشنامهایرانواسالم3

1221ـ29،تهران،صص(دهم

احزابسياسی4 تاریخمختصر بهار، محمدتقیملکالشعرا ـ

12صفحه1319ایران،انقراضقاجاریه،جلداول،تهران

هفتم1 جلد ایران، مشروطيت انقالب تاریخ ملکزاده، مهدی ـ

 331،صفحه

جلداول،6 سيمایاحمدشاه، دکترجوادشيخاالسالمیـ ـ

312،صفحه1311تهران

13ـشيخاالسالمی،سيمایاحمدشاه،صفحه1

13ـبهار،تاریخمختصراحزابسياسیایران،جلداول،صفحه2

9 قرارداد درباره بریتانيا خارجه وزارت محرمانه اسناد ،1919ـ

،111ترجمهفارسی،جلددوم،سندشماره

ـاسنادمحرمانه،متنانگليسیجلدسيزدهم،سندشماره13

332،بهنقلازسيمایاحمدشاه،جلددوم،صفحه626

11ـبهار،تاریخمختصراحزابسياسیایران،جلداول،صفحه11

ـاسنادمحرمانه،متنانگليسیجلدسيزدهم،سندشماره12

322،بهنقلازسيمایاحمدشاه،جلددوم،صفحه611

داول،پاریس،ـگاهنامهپنجاهسالشاهنشاهیپهلوی،جل13

1صفحه

و14 احمدشاه محرمانه روابط دوسال هرویبصيرالدوله، رضا ـ

،صفحه1312سفارتشوروی،بهکوششمجيدتفرشی،تهران

36

14ـرضاهرویبصيرالدوله،همانجا،صفحه11

1،صفحه1323ـرضاشاهکبير،سفرنامهخوزستان،هامبورگ16

اسرارسقوطاحمدشاه،ر11 حيمزادهصفوی،بکوششبهمنـ

91،صفحه1362دهگان،تهران

ـرضاهرویبصيرالدوله،همانجا،دیباچه12

ـدکترباقرعاقلی،شرححالرجالسياسیونظامیمعاصر19

 1111،صفحه1323ایران،جلددوم،تهران
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 دنيرس یروزيل مجلس مشروطه پس از به پيو تشك یآغاز كار دولت مل

از  یكین شاه قاجار در یت توسط مظفرالديجنبش و صدور فرمان مشروط

و تضاد منافع و  یدوران تالق. وستيجهان به وقوع پ ین دورانهایتر یبحران

 یها نيطة سرزمي، آن هم نه تنها در حیاروپائ یسخت كشورها یرقابتها

اها و یدر یها و فراسو ن نقطهیاروپا ودر دورتر یخود، بلكه خارج از مرزها

 .انوسهاياق

 

 

 

 

 

 فرخنده مدرس              

قراردادها
     

 

تار دورة بررسیخیدر یایموردبحثو تالش“نشمارة یعنی”

1323وریمازآغازكارمجلسمشروطهتاشهريفاصلةسهدهون

سوماسفندیتاكودتایعنیسالنخستآن11وبطورخاصدر

ا1299 بیدر قراردادهائران يروبروئیا هر كه خودیم زمان كدر

یوروندحوادثاجتماعیاسيسیبرفضایاكنندهنييراتتعيتأث

داشته بطوركشور بررسیاند، ایكه ایمنفك از حوادث نین

ا در تاریقراردادها دورة ناپذیخین میامكان دینمایر عبارت. به

طانعقادآنهادریشرانقراردادهاوتوجهبهعللویایگربررسید

در دیواقع میگریچة بررویاستكـه شراینـگاهیتوان طیبه

تكشوردريرانوسنجشوضعیایواقتصادیاسيس,یاجتماع

نینایمهمتر.گانهدرآنروزگارگشوديصاحبنفوذبیقدرتهابرابر

سالها نام به عمدتًا كه ،اندافتهیانعقادشانشهرتیقراردادها

.1921و1931،1911،1919ارتنداز؛قراردادعب

یباتجارواتباعكشورهایبازرگانیهرچندروندانعقادقراردادها

بستنعهدنامهيب دولخارجیاسيسیهاگانه، نيوهمچنیبا

شيپیهارانازسدهیاندرايازاتوانحصاراتبهخارجيامتیاعطا

نیامادردورانحكومتاهآغازشدهبود،یازآمدنسلسلةقاجار

ویملیآگاهیشاه،ظهورنوعنیژهاززمانناصرالدیسلسلهبو

وضعیآگاه پياز موجب جهان، به نسبت خود شیدايت

برانگيحساس و چشمداشتیعمومیختگيت به نسبت

هايفرنگ“ عل” بر و منابعكشور و منافع ايبه گردیه .دینقرارداها

اعطانينخستیبرا اقتصادیاسيسیازهايامتیبار بهیو

هامواجهوتادههیازمخالفتومقاومتملیاگانگانباجبههيب

.بدلشد”یگرائیمل“كاحساسیتحرنكنندهدرييبهفاكتورتع

نخست تاريجنبشمشروطه مكان ایخین احساسویبازتاب ن

.بودیملیآگاه



 یاستعمار یو موضوع قراردادها یجهان یها رقابت



یروزيلمجلسمشروطهپسازبهپيوتشكیآغازكاردولتمل

نشاهیتتوسطمظفرالديدنجنبشوصدورفرمانمشروطيرس

 در بحرانیكیقاجار دورانهایتریاز پین وقوع به .وستيجهان

،یاروپائیسختكشورهایوتضادمنافعورقابتهایدورانتالق

ی،بلكهخارجازمرزهاخودیهانيطةسرزميآنهمنهتنهادرح

دورتر ودر فراسوننقطهیاروپا و اقیدریها و انوسهاياها یدوران.

ویتوصلحدرجهان،تعادلقدرتماديكهتنهاضابطةنظموامن

نيتوافقاتبیداریكسووزمانپایبزرگازیقدرتهایتواننظام

تقس برسر سويآنها از جهان گربودیدیم غایتوافقات. تیبه

!داروشكنندهیناپا

پشتیاروپائیكشورهایبرا توسعةیسرگذاردنپساز كدوره

اقتصادیصنعت رشد سرزمیو دستینهايدر امر بهیابيخود،

ب خام مواد همچنيمنابع، و بازارهايشتر گشودن چهین هر

مرزهایترگسترده از خارج نیدر به خود قارة و بایازيكشور

فزاياهم شدیت بدل بودنده ه پاسخگوئ. ایدر نیبه ازين

اروپائیكشورها پانزدهمیقدرتمند قرن اواخر از را تالشخود

سرزمیالديم اكتشافات مستعمرات، گسترش د،یجدینهايبر

ناعمالسلطهبريدوهمچنیجدیآبیراههایفتوحات،جستجو

طریدر از تقویاها نظامیائیدریرويتنیقگسترشو خودیو

نم ودندمتمركز امت. كسب بستنيبعالوه انحصارات، ازها،

یراروپائيبادولغیاسيسیهاوعهدنامهیبازرگانیقراردادها

خدمتگسترشحضورونفوذآنهادراقصانقاطجهانقرارزدرين

.داشت



































های  ستياليسربازان سنگالی در خدمت کلن: جهانی شدن جنگ

 اروپائی


آنزمانعالوهبریهمةابرقدرتهایاستازسويسنیایريگيپ

یگرجهانیابهعبارتدیوینكهموجبگسترشارتباطاتجهانیا
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فاصله كاهش باعث سرعت به و بود ارتباطات مشدن انيها

مقاره كشورها و همچنیگردیها ميد، موجب منافعین شد

سیاقتصاد یاسيـ ایهر از قارهیك در كشورها درن و ها

گریبامنافعابرقدرتدیگرجهاندرتضادورودرروئیدیشورهاك

حلیافت،چگونگییتمياهمیتينوضعيآنچهدرچن.رديقرارگ

تنظی ايا ویم جنگ طبعًا كه بود تضادها سن قهروياتخاذ است

چه.آمدینآنهابشمارمیدآخریازراههاوشایكیخشونتتنها

مروشنشدنآتشجنگو ماندنآندر محدود ایكیانيتصور

ـآنگونهكهمسئلهیصورتواقع.معنانداشتیچندكشوراروپائ

نبودكهبالفاصلهزبانةآنبهتمامینشاندادـایجنگاولجهان

ن جهان سراينقاط نمودیز خواهد ت انقالب. زمان تا جنگها اگر

ماندند،یامحدودماروپیفرانسهوسلطةناپلئونعمدتًابهمرزها

اقتصاد منافع رفتن فراتر از پس سیاما ازياروپائیاسيو ان

یستيالیعجوالنةامپریشهایشد،گراينقارهموجبمیایمرزها

یوسلطهخودازسویشتربرتريكجانبهوهرچهبیاعمالیبرا

 ایهر از بحرانیك به بسرعت كشورها، رودرروئین و یختم

.ابدییحاصلهجنبةجهان

پ چنشيخطر وضعيآمدن طرفیتين ذيبر مین همان از انةينفع

بود شده آشكار نوزدهم قرن براينخست. تالشها ازین اجتناب

خطريچن دههین میایانیپایهابه باز قرن گرددين یط.

يكنفرانسبرل 1221)ن 1221ـ براياول( توافق مورد قواعد ین

آفريتقس تعیم گردييقا دین ایاروپائیكشورها. طول نیدر

رس توافق به ازيكنفرانس اروپا در جنگ وقوع صورت در دند؛

آفریسرا به جلوگیتآن آورندیريقا عمل به جنگ. 1911البته

لحظه در داد؛ قراردادهائيچنیجدیهانشان حدین چه تا

ناپا و دارندیشكننده ا. آغاز با كه عهدیآنچه هر از نجنگزودتر

ديوپ یزیگریمان شد، گذاشته پا یطرفيب“ر بودیآفر” .قا

آنزمانبانیسيانگل در كه شدنحوادثازیجهانیاصلیها

كرابهانةلغویجملهگسترشابعادجنگبودند،حملةآلمانبهبلژ

برل كنفرانس كلنيتوافقات به حمله دستور و قرارداده یهاین

سهدرآنهنگامدرفران(.1911اوت)قاراصادركردندیآلماندرآفر

.سقرارداشتياتحادباانگل

تارينترتیبها ویدیننوعجديخكنفرانسبرلیباز قراردادها از

معاهداتهمهجانبهپابهعرصةظهورگذاشت،كهازآنهاـحتا

.شوديادمییاستعماریـتحتعنوانقراردادهایدرمحافلغرب

اندويمروابطومناسباتميتنظننوعقراردادهانهتنهایموضوعا

حی نه و بود قرارداد طرف كشور چند بهيا فقط آنها اعتبار طة

مستقیكشورهائیمرزها بعنوانطرفيكه انعقادینذيم در نفع

نيچنیمضمونوهستةاصل.دیگرديمحدودم,آنهاسهمداشتند

امتیقرارداهائ و انحصارها معاهداتیاقتصادیازهايبرخالف و

نشدهومعمواًلتاسلبینيسابقمحدودبهموضوعمعیزرگانبا

یكشورهایـاقتصادیاسيتسياتمامحاكمییاربربخشياخت

میگسترشتحتاستعمار به بسته ـ بعضًا و ضعفويافته زان

تقسیناتوان به منجر حتا ـ وابسته ارضيكشور نیم زيآنها

.شدیم



ت يبرفراز حاكم یعمارن معاهدة استي، نخست3927قرارداد 

 رانیا یمل



سدرياندوابرقدرتروسوانگليمیالزامیتوافق1931قرارداد

بدونهرگونهدخالتیعنی.رانبودیرانوبرفرازسردولتایموردا

وینما ملت واقعیندة مضمون از اطالع حتا آنیا ا! چند نیهر

تشناختهيسمرانرابهریایتارضيتمامیقراردادازنظرظاهر

سيروسوانگلیكشورتوسطدولتهاینيمسرزميودرآنازتقس

تقسیخوددار با اما بود، نفوذيشده منطقة سه به كشور م

یكپارچگیران،عماًلبرامریایطةدولتمركزيسوحيروس،انگل

رسمخدشهیتمليحاكم بطور موجبگشت،یواردساختهو

آشكاراودرعملیتمليلحاكمواعمایحوزةاقتداردولتمركز

حاش نفوذيدر مناطق انگلروسیة و خاكیسيها داخل در ها

.كشورمتوقفگردد

مینقراردادينةانعقادچنيآمدنزمفراهم بریبایرا ستنهتنها

شرا و اجتماعیبستر سیط ووضعیداخلیاسيـ تيكشور

هانودركهدرجیدیتجديران،بلكهدرموقعیاسفبارحكومتا

ادرحالشدنیجادشدهیایاروپائیانقدرتهايتازهمیهایصفبند

بود،جستجونمود ا. یهمچونقراردادها1931ننظرقراردادیاز

ينظیگرید قرارداد م1931ر انگليـ منظوريان به فرانسه سو

انگليتثب قدرت آفريت شمال در ویس به و دریقا ـ مصر در ژه

كهمیزامچهارچوبتوافقاتال روهايتنیتقویستبرایبایبود

پساز.شدیازخطرروزافزونكشورآلمانمنعقدمیريدرجلوگ

پاش هم پرتغالياز قدرت آفريدن در صنعتیها كشور ویقا، جوان

بزرگیقدرتهایاستعماریاستهايدازسيافتهآلماندرتقلیرشد

درصددبهچنگیاروپائ آنها، رقابتبا در زیمكان“دنآورو ریدر

بودينسرزمنیا”تابشآفتاب ها ط. چند ابرقدرتیهر دو قرنها

نرقباویترازسرسختیةتزاريروروسيكبیايتانیبریعنییاروپائ

 ایكدیدشمنان دامنة و آمده حساب به دشمنیگر رقابتین و

شتروگسترشمنافع،يبیهانيبدستآوردنمنابعوسرزمیبرا

بهتدرياروپاكشیجازمرزهابهجهانخار جازیدهشدهبود،اما

 سدة19اواخرسدة آغاز ن23و وعرضاندام ورود با تازهیروي،

آلمانینفس اچون عرصة رفتهیبه رقابتها، زمن اتحاديرفته نة

رغميكهعلیاتحاد.دیفرانسهفراهمگردیندوكشوربههمراهیا

های استعماری ـ پا جای پای قدرت 3925ویلهم دوم امپراتور آلمان در مراکش   
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ريای کبيتانیس ـ دفع خطر از منافع امپراتوری بريائی انگلیرروی دين  

ورقابتیدشمننیترلوجودبرهنهيبهدلیشكنندگ ـها اما ها،

دهه سراسر در ـ ناچار جنگهايمیهابه ودومیجهانیان اول

یشرطهاشيازپیكی.نگشتيمتفقیروزيدوامآوردومنجربهپ

مرقابتهاواحتراممتقابليرتنظیناپذناتحاد،امراجتنابیایداریپا

حوزه مميتقسینفوذیهابه كشورهايشده در آنها حتتیان

بو و دركشورهائیاستعمار رقابتیژه و حضور عرصة كه بود

ا هردو میمشترك حساب به ابرقدرتها آمدین ا. چنیو نيران

.شدیمحسوبمیكشور

وشدترقابتیاجمالینگاه یطوالنیهابهآغازكشمكشها

كهیدجهانیتجديبهوضعیرانونظریسدرايانروسوانگليم

شيساخت،بیرابهشكلگذشتهناممكنمهانرقابتیادامةا

را1931چونقراردادیانعقادقراردادهائیریناپذزاجتنابيازهرچ

.دهدينشانم

انگل پایسيحضور كه پیها مدتها از هفدهميشان قرن از ش

رانبازشدهیبهایواقتصادیقمناسباتبازرگانیازطریالديم

اوائلابود، دنبایدر به بهیاستهايلسنقرنو عباسدر شاه

پرتغالیاری راندن عقب منظور به آنها كردنيگرفتن كوتاه و ها

جفارسبسرعتيرخلیربنادروجزایدستآنانازبندرهرمزوسا

 افتیگسترش پیسيانگل. ايها از نیش سلطةين بدنبال ز

اقتصادیاسيس درایو بودندیخود منطقه ن تأم. بر نيعالوه

نمسئلةحفظوحراستحكومتي،همچنیاگونبازرگانمنافعگون

دلمشغول از جنوبقرنها زمامدارانیهایهندوستانازشمالو

بودیا كشور ن بخش. عنوان به هندوستان حوزةیحكومت از

ادامهوگسترشدامنةیمهمبرایگاهیرپايكبیايتانیتبريحاكم

یقائیانهوآفريوخاورمیعربینهاياعمالسلطهوارادهبرسرزم

شازهرينمنظوربینايتأمیبرا.شدیمحسوبمینامپراتوریا

جيانهندوستانبهخليمیارتباطیتراههايزحفظثباتوامنيچ

دولتیاستخارجيازسیترانهبخشاعظمیمدیایفارسودر

بهخودمشغولینقدرتبزرگاروپائیا وحكومتهندوستانرا

استدرتمامطونقرنهفدهمينسینقطعایالیريگيپ.داشتيم

پا در كه شد موجب هژدهم ایو سیان قرن درين ،یائیادت

نظامیبازرگان جنوبايانگلی، جزایسدر و خلیران جفارسوير

بالمنازعیج،استقرارينخلیایوغربیجنوبیعربینهايسرزم

ابدی نقشواهم. بهعنوانحائليانگلیرانبرایتاياما دریس،

بهآبهایجوئمقابلسلطه آزادجنوبویوچشمداشتروسها

یهتزاريروسیهاازسویسيكهانگلیدربرابرخطریجادسدیا

احساسم هندوستان به نباينسبت را نمودیكردند فراموش .د

گستردنحضورونفوذخودنهتنهادرجنوبیسبرايتالشانگل

الجرمیا و كشور سراسر در بلكه درگران و دائمیهایريرقابتها

اقتصادیاسيس روسیو ايبا حوزة در بایه را ایران در نید

.چهارچوبموردتوجهقرارداد

ایهاشكست روسیسخت از جنگ دو در تزاريران تداومیة ،

ناتوانیداخلیبحرانها و عجز ایو زمیدولت مناسبيران، ینة

یابيودوامكاندستروسهابهخاككشوربیتجاوزاتدائمیبرا

آبها ایبه یجنوب حضور عرصة كردن تنگ انگلیران، سويگانة

ا در آن سلطه دامنة ساختن برایمحدود را منطقه روسهاین

م ساختیفراهم براید. روسیگر قرنیةتزاريدولت آغاز در

بهقولكنسولسابقآنـيستمخليب یشكارگاهقرقجفارسـ

لدريندليبههم.دگرددیرعايكبیايتانیبرنبودكهنفعآنفقطبه

ب قرن ايآغاز تصمیستم كشور تأسين به يم ”خانةقنسول“س

 گرفتو مابیسبحریكسرویبوشهر بوشهريمنظم و ادسا ن

بهیتیمأموریروسیهايجادنمودوكشتیا افتند،پرچمروسرا

آبهایا ببرندین دوردست ا. بر بایعالوه رقابت در روسها ن

ایسيانگل داخل در وابستهیها دنبال به اقتصادران ساختن تر

بودنديوس خود به كشور است ازا. در كهیازاتيامتیآنها

یكردندودرمقابلپرداختوامهایرانكسبمیهادرایسيانگل

ليچونتشكیازاتبزرگيرانبهاخذامتیدربارایكالندرخواست

ایبر قزاق تحتفرماندهیگاد تأسیران روس، سبانكيافسران

كسبامتیاستقراض انحصاريروسو برایاز نقره ضربیورود

امت صيسكه، ماهياز درید سواحل امتیایدر كشيخزر، دنياز

.راننائلشدندیازرشتتاسواحلجنوبایآهنسراسرخط

سويانروسوانگليمیبررقابتهایرگيوچیريگبهمنظوربهره

جلوگيهمچن گسترشبیرين ازیدرونیاسيسیثباتیاز كه

افزایطر سيشرقابتمیق داخليان ایاستمداران دویطرفدار ن

تحریامپراتور به حمایو و میك زده دامن آنها، شد،یت

ازاتبهيامتیاعطایعنی،”موازنةمثبت“استيشاهسنیناصرالد

یطااماازآنجاكهاع.شگرفتيزان،رادرپيكمیهردوطرفبه

گرفتنوامهاينامتیا با ودولتایازسویكالنیازها رانیدربار

ویگذارهیصرفسرمایبيچترتيشدكهمبالغآنبههيهمراهم

ثروتيتول صرفحفظامنید نميا ایتكشور بنابر نينچنیشد،

عماًلبهصورتمجوزتاراجوغارتكشوروفرتوتنمودنیاستيس

ب چه خيهر توسط آن نمائيارجشتر خود كردیمیها استيس.

طمع و حرص ساختن محدود به قادر تنها نه مثبت موازنة

نگردیكشورها بحرانهایاستعمارگر دامنة بلكه ـیاجتماعید،

نیاسيس ترساختزگستردهيرا همپاش. از كشوریدگيخطر

هيراتنهابرندةآنراروسیسبودـزيانگلیكههموارهموجبنگران

سودیم از ـ رقیدیانست دو آلمان، نفوذ از ترس سريگر ب

بویسختدرا ـ ايژهانگلیرانرا درتمامیس،كهاساسًا تيرانرا

واداردانستـیهندوستانمیبرایمهمیتيوارامنیوآرامش،د

 منافع متقابلبه احترام موظفبه همو با آمدن كنار گریكدیبه

درتمشتركخودرامتوجةمقابلهباقبتوانندقینطرینمود،تاازا

صنعتیدیجدیصفبند آلمان حضور با كه عرصةیسازند در

گیجهان شكل حال بودیريدر ا. ترتیبه برايبزمين الزم ینة

فراهمآمد1931انعقادقرارداد ستیبایكهدراصلمیقرارداد.

هدرنظرگرفت1299یتاكودتاینةمعاهداتبعديزمشيبهعنوانپ

بررس بایو همچنیآنها هميد ادامة بستر بر وين رقابتها ن
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درمناسباتینیجادنظمنویاایدنظمیتجدیدبرایجدیتالشها

.رنديصورتگیجهانیانقدرتهايم















































 3927ران و واكنش در برابر قرارداد یا یپلماسید



 قرارداد انعقاد درگ1931زمان با میشدیهایريمصادف انيد

يمحمدعل از استبداد طرفداران و مجلسشورایشاه و یكسو

رانیهرچندمردما.گربودیدیوطرفدارانمشروطهازسویمل

چن انعقاد عهدنامهياز خشمیان دالبه و جدیآمده یبرایدیل

سيهوانگليدنسبتبهروسیوانزجارشدیاعتمادیشبیافزا

تيرانشانةبارزچشمداشتهردوآنهابهتمامنقراردادیافتهوای

مالنمودناستقاللیرانوپایمايشدةتقسیوقصدعملیارض

م میآن در اما سيدانستند، طبقة سویاسيان از چه ی،

وشاهوچهازسویعنیقدرتیسنتیروهاين انيمدعیدربار

یجد قدرت ملیعنید دولت و كهیدینمیدستیمجلس دند

ازحقوقومنافعابرآمده راندفاعكندیتا ازه. یچنظرياساسَا

نبودیاسبابا فراهم ندفاع مال. توان انسجامینه ثباتو نه ،

ازیونهدرعملفراغتخاطریاري،نهارتشتحتاختیاسيس

ترجهانورابطةخودچدهيتابتوانبهاوضاعپیمسائلبغرنجداخل

پرداخت آن با ام. وزارت انگلاسناد خارجه ويور مكاتبات س،

دهندكهدرآنهنگامهینكشورنشانمیمختارایگزارشاتوزرا

اینمایدلمشغول ملت مالقاتهایندگان در كه بایران، شان

سینما انگلیاسيندگان ميروسو ایسابراز در تمامَا نیشد،

م قدرت نبرد در كه بود حاميخالصه و استبداد قانونيان ان

گرفتنیایاساس خواهند را قدرتطرفكدامجبهه ابر دو ای!

نیلایربرشاهوتعديتوانندازنفوذخوددرتأثینكهآنهاچگونهمیا

استي،درپردةس1931درمقطعانعقادقرارداد.رنديگجدالبهره

د هیایپلماسیو چيران مشیزيچ اعزام از پيفراتر ايرنيرالملك

اميسف فوقالعادة پطرزبورگونالسلير به صدراعظموقت، طان،

ا با روسیوزیزولسكیمالقات دويرامورخارجه در استعالم و ه

 اختالفمیكیموضوع؛ در روسها موضع مورد انسلطنتويدر

سوروسدرصورتيمانانگليتپيماه“درموردیگریمجلسود

نقراردادرایرانهرگزایهرچنددولتا!وجودنداشت”اشینهائ

رانیوخشمملتایتنشناختوهموارهمراتبنگرانيهرسمب

دولت به نيرا بار هر و نمود، ابراز قرارداد طرف پاسخين یهاز

خاطرياطم“بریمبنیرسم نان بهیدولتوملتا” احترام از ران

افتیهردوكشوردریرانازسویوحفظاستقاللایتارضيتمام

”ینانخاطرياطم“؛همانقدرنشاندادندیحوادثبعدداشت،اما

وز روسیكه خارجة مير جدال در مداخله عدم مورد در انيه

بیژةایسلطنتومجلسبهفرستادةو كهیپایرانداد، هاست،

تواستقاللينانهردوسودرمورداحترامبهتماميقولواطم

.كشور

ائلدرمسیطرفیب“نقراردادیكسالازانعقادایتنهاكمتراز

لآنبدستيروسهادربهتوپبستنمجلسوتعط”رانیایداخل

پشتيمحمدعل عماًل و رسمًا استبدادیبانيشاه جبهة از را خود

نكشوردراشغالیچگاهمانعايهمه1931قرارداد.نشاندادند

نشدیبخشهائ كشور از ن. آن استناد برعكسبه یروهايبلكه

نفويروس تحت مناطق در را خود تامه هرياالختذ به مجاز و ار

منعكساستكهازیخیدركتابهاواسنادتار.دندیدیمیاقدام

نمناطقیراندرایهمردمايوغارتعلیت،ستم،زورگوئینظرجنا

ا تاریكینمقطعیتوسطروسها، تلخیكتریاز یهائندورهیترنو

.ماندهاستیرانباقیملتایخیاستكهدرذهنتار

واحترامبهمفادقراردادیطرفیهاتامدتهابهبهانةبیسيانگل

باربناماحترامبهتیناقداماتتجاوزكارانهوجنایدرمقابلا1931

حت نفوذشان، تحت منطقة در روسها اعتراضاتیمنافع از

خودداريپلماتید آنها دندیورزیمیكبه خرسند. ایتنها نیشاناز

روس تهاجمات كه محديبود وه بوده نفوذ منطقة به ود

خطریعل تحدیالحساب را آنان منافع شمال تهدیاز و دید

!كندینم

 به احترام استقالل“مفهوم ایا” نظر از نیران كشور دو درين ز

میهنگام ایروشن دولت كه سروسامانیشود منظور به ران

رادعوتبهكاریازكشورثالثیه،مستشارانيدادنبهوضعمال

دینمایم بهدولتایقوا. فشار اخراجیرانبرایروسبهمنظور

بازهمدستبهتهاجموتجاوزواشغالیكائیمورگانشوسترآمر

انبهيكائیآمریزكهازبازشدنپايهانیسيخاككشورزدهوانگل

خودراینظامیرويت،نيرانناخرسندبودند،بهبهانةعدمامنیا

كنندیادهميرانپیدرجنوبا یرانمستأصلازفشارهایدولتا.

هدرياتروسیساختنجنادرمتوقفیژهعدمتوانائیدوطرفوبو

تتنبهخواستروسهایرودرنهایكشورناگزیشمالیشهرها

اخراجمیكائیآمریدادهومستشارمال بينترتیدوبدینمایرا

.گرددیزفراهمميهانیسيتخاطرانگلیرضا


























 قسطنطنيهپايتختامپراتوریدرحالاضمحاللعثمانی




 یو دادوستد مناطق نفوذ 3931قرارداد 



 م1911قرارداد در جهانيكه جنگاول تعیانة منظور به نييو

پيتكل از حاصله غنائم تقسيمتفقیاحتمالیروزيف و مين

دربستهشدهبود،یروبهاضمحاللعثمانیامپراتورینهايسرزم
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هدرخارجازمرزهایکشوريایدفاعازمنافعامپراتوریروسکالیدومـآمادگینظامیافسرانبريتزارن  

ا به ارتباطیظاهر افتیینمیران ا. اصلدارایاما در ینقرارداد

انگليمیهائبرتوافقنامهیمبنیضمائم ديان و گریس

متفقشركت صف در بوديكنندگان جداگانه بطور ن ایكی. نیاز

جانب وانگليمیمعاهدات روس بريان كه بود شده منعقد س

.افتییترشمرانگسیسدراياساسآندامنهنفوذانگل

سا همچون كه قدرتهایروسها پروسةیاروپائیر به چشم

امپراتور بتدریعثمانیاضمحالل بودند، رایدوخته خود توجه ج

هرچندحملة.ترانهنمودندیمدیایتدريمعطوفبهمنطقةپراهم

بغازهایسيانگل به عثمانیها با نبرد و داردانل و دريبسفر ان

صورتگرفتـجبهةشرقدرهنگامج نگبهدرخواستروسها

ربودندـاماآنهادريدرگیآلمانیروهايكهخوددرجبهةغرببان

صورتپیندلمشغولینحالايع در داشتند، س،يانگلیروزيرا

یارتباطیآبیهاهاوراهخودرابرتنگهینكشورسلطةنظامیا

یتجهانيمپراهیترانهمستقرساختهومركزتجاریمدیایبادر

يقسطنطنیعنی استانبول)ه ز( گیرا خود فرمان اير از و نیرد

یلروسهاازنگرانيندليبههم.دروسهانگرددیعایزيرهگذرچ

بهرهجستهوخواهانتضمیسيدانگلیشد دربرابرآلمانها نيها

قسطنطنیفور بغازهايسپردن و صورتیه در دردانل، و بسفر

خوديمتفقیروزيپ به چنن، عدم صورت ودر تضميشدند ینين

بیتهد به كشيد نيرون جبههیروهايدن از دریغربیهاخود و

مقابلآلماننمودند طوليكبیايتانیدولتبریپلماسید. كهدر ر

راض محور جنگبر ونیتمام كشورها داشتنهمة یروهاينگاه

سايمتفق بالفاصله قرارداشت، همپین بهير رامتقاعد خود مانان

فيشازآنكهتكليبپينترتیبها.هنموديرشدرخواستروسیذپ

جبههیقطع در تقسجنگ طرح شود، روشن بخشيها ازیم

نقراردادهرگزیالبتها.دیثبتگرد1911غنائمآنبصورتقرارداد

گونه میابه روسها تحققنیكه افتيخواستند، از. پروسة اما

عیآنتسرینهايمسرزميوتقسیعثمانیامپراتوریدگيهمپاش

.گشت

جغراف ایائينقشة به ما میكه مشاهده ميكنینصورتامروز

ژهفرانسهیمآنان،بوينوتصميمتفقیروزيوپینتالشیجةاينت

ايوانگل در كشورهایس، سرزمیسيدالتأسیجدیجاد ینهاياز

وتحتسلطةخودبودهاستیهشدةعثمانیتجز یكشورهائ.

هابهیسيبودكهانگلیالآنهادراصلوعدهيتشكتازیكهحما

ارتشعثمان تبار عرب گرایافسران از استفاده با و شاتیداده

درجذبآنانبهصفوفیدندرآتشآنسعيودمیستيوناليناس

داشتنديمتفق ن ايپ. از كشورهائیش جنگ، سورينظین ه،یر

صعود عربستان اسرائیعراق، اردن، برخي، و یل یكشورهااز

هدرنقشةيبهناملبنانوتركیادولتهائیجفارسيحوزةخلیعرب

منطقة.نداشتندینيوجودعیالمللنيودرمناسباتبیائيجغراف

 اروپا)شرق شرق م( سرزميتا جز)یعربینهايانة رةیشبه

عربستان امپراتوریز( قدرت و نفوذ داشتیعثمانیر قرار بر.

معاهدایمبنا فرانسهسوريتحتوافقاتو لبنانراینجنگ، هو

لواردنوينكهشاملاسرائينفلسطيكردوسرزمیافتمیدر

همچن و غزه مينوار عراق برين به ميكبیايتانیشد، .ديرسیر

تنگهيقسطنطن منطقة و نامیهاه به كه هم داردانل بسفرو

بوديروس ثبتشده ه پا. یبر ایكیة بیجانبیمانهاينپیاز ني،

حوزةاخت”طرفيب“س،منطقةيهوانگليروس رانـیارحكومتايـ

اختين نفع به مداخالتانگليز مياراتو ويساز برداشتهشد ان

رپوششیهـبهمنطقةزيروسیسراسركشورـبجزمنطقةنفوذ

واخت بريقدرت گشتيكبیايتانیارات بدل ر واقعیامر. در كه

يتنظیهانهيزم قرارداد سو1919م سعیایاز و درینكشور

.رانرافراهمنمودیلآنبهايتحم



 رانید بحران در ایوتشد 3939قرارداد 



هاازمعناومفهومشدنواژهیرانخالیخایتاریهايژگیظاهرًاازو

گوناگوندریهارانبهمناسبتیا”یطرفيب“واژة.آنهاستیواقع

ا تاریاسناد جائخویبهچشممیخینمقطع تنها اما كهیرد،

نم اییمصداق كه جاست آن اعالمیابد، به استناد به ران،

روزگاربركنارویاسيسیدازحوادثوطوفانهایخود،بایطرفيب

دخالت هر از بماندیمصون ا. وجود تجربةیبا در چه عمل، ندر

یمعنائیطرفي،واژةبیوچهدردوراندوجنگجهان1931قرارداد

م ابدییعكس ا. گوشة هر اول جنگ طول تمام موردیدر ران

سوروسيردرجنگ،ازانگليدرگیاشغالوتاختوتازكشورها

عثمان تا ميگرفته قرار آلمان، و رديگیان هم. استناد به نياما

رشدرخواستدولتی،پسازخاتمةجنگ،ازپذ”یطرفيب“اعالم

سینفرانسصلحپاراشدركیندگیئتنمايبرحضورهیرانمبنیا
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تالر آئينة قصر ورسای ـ مذاکرات صلح و تقسيم غنائم جنگ 
3939ـ   

یرغمتالشهاوتماسهايرانعلیوا.شودیمیريجلوگ(یورسا)

بسيپلماتید سرپرستيك تحت وقتیوزیار، خارجة امور ر

 صدمات(مشاور)مشاورالممالك و خسارات برشمردن امكان ،

همچنیوجانیمال و بود، طولجنگمتحملشده در كه نيرا

یعاملاصل.ابدیینمیالمللنيبنمرجعیطرحمطالباتخودرادرا

بریا دولت اصل در مخالفت پشتيتانین در متأسفانه كه بود ا

سيازجملهرئیاستمدارانداخليازسیبرخیصحنهازهمكار

مشاورازیبركنار)زبرخورداربوديالدولهنوثوقیعنیدولتوقت

دـوبریسبسرمیدرپاریكهويمقاموزارتامورخارجهـدرحال

نصرت فگماردن همنظرانيروزميالدوله و همراهان از ـ رزا

وثوق قرارداد انعقاد در ـ نشانه1919الدوله جمله از نیایها،

بودیهمكار درخواستا.( بار كنفرانسسه طول مطرحیدر ران

جملهتوسطآمر از ایشد، و بهيتالیكا استناد با بار هرسه اما ا،

سمواجهويدانگلیجنگبامخالفتشدراندرطولیا”یطرفيب“

ماندينتیب انگل!جه ريمخالفت اصل در مسئلةیس دو در شه

رانكهدرصورتطرحممكنیداشت؛نخستمطالباتایاساس

موردحما غیبود ابعاد گرفتهو بهيتقرار رقابلكنترلآناحتمااًل

بس امتیاريلغو اختياز و انگليازات گرددسيارات منجر . دومو

افتادن تعطیاحتمالبهخطر برايا آنها یلكاملبرنامةگستردة

یالحماتحت بهعبارتدقیه تحتقيا رانكهیمومتقراردادنايقتر

رمختاریانوزيمیبطورپنهان1919طرحآنبصورتقراردادمعروف

رئيانگل ايسكابيسو دستتهینة بودهيراندر امضا و علل. از

ن يمهماختفا توافقاتميغز بودنمذاكراتو انكشورها،يرمجاز

دیالعملشدنخطرعكسيسوهمچنیرونازكنفرانسصلحپاريب

یكاكهدرآنهنگامسعیاآمریهوفرانسهبودويرروسينظیرقبائ

.نمودیرانمیایباخواستهایدرهمدل

ليرانبدلیهگذاشتهشدهبودكهاینپایسبراياساسطرحانگل

تالشها در برایشكست عدمیخود و كنفرانس در شركت

شرايموفق به توجه با و خود مطالبات متحققساختن در طیت

اقتصادیاسيسیبحران اجتماعی، تشدیو به بهیرو قادر د،

نيبرهم.استیخارجیازمندكمكهايادارةخودنبودهوالجرمن

پ قرارداد متن در تعینيبشيمبنا كه بود كلييشده ةين

ایمستشاران برایكه آنهایهریران به خود ادارات و امور از ك

مين توافق با باشد، دولتيازمند ايان انگلین و صورتيران س

خواهدگرفت كميهمچن. ایروهايازنیونيسين یرانیمتخصص

متحدالشكلیرويمنصبانننشفرماندهانوصاحبیگزیسيوانگل

.انرابرعهدهخواهدداشتریتدرداخلوسرحداتايحافظامن

ستازیبایبودكهمیاكپارچهیرودراصلارتشيننیمنظورازا

كل نيادغام نیروهاية مانند قزاق،یرويمسلح

پلیژاندارمر همي، و جنوب نيس یروهاينطور

منطقه خوانیعشایامسلح و بهير هم آن ن،

انگلیفرمانده مستشارانموردیسيافسران و

 آنها، منظر آمدیبوجود ازا. اختيچنیدر اراتين

،انگلستانیونظامیاسيدرعرصةسیاگسترده

بهصورتپرداختیایهانهیةهزيكل ناقداماترا

متناسب“یوام ا” دولت كهیبه نموده تقبل ران

نیبازپرداختا وام مجراين از داتگمركاتیعایز

.رمنابعدرآمدكشوردرنظرگرفتهشدهبودیوسا

ماليمتأ منابع طریاصالحیطرحهاین قیاز

ا وابستگیپرداخت حلقة اصل در وام ین

كشوربهانگلستانرایواقتصادی،نظامیاسيس

نقراردادبهینهادرایعالوهبرا.ساختیكاملم

دلمشغولیدیكی از ایهایگر نيرانیگران زيان

 بود؛ شده حملیعنیپرداخته وموضوع ونقل

خطوطيتأس تأمآهس منظور به كشور در نين

انتقالمايتوسعهتجارتوتسه نقلو حتاجیلدر

كهالبتهمراجعهبهمتخصص نويمناطقمختلف،

ستموردتوافقدوكشوریبایرآنميطرحومسینچگونگييتع

.گرفتیرانانگلستانقرارمیایعنی

تنظیا و هرچنداساسطرحخود ينكشور تا1919مقرارداد را

نيرانازنظرهمگانپنهانداشت،امادرعیزمانانتشارآندرا

سع قيبسیحال ضرورت نمود ايار ویمومت همسو كه را ران

منطبقبامقاصدشازقراردادفوقبود،بهكنفرانسصلحبقبوالند

تأ صورت در نیيتا ايد ایاز به الحمایران تحت مانعیگین بری،

مومتياماطرحق.جادنگرددیادامضمونقراردیعملیسرراهاجرا

سو پذیاز تأمیكنفرانس و نشد مشروعيرفته اعتبارين و ت

رئیقانون توسط شده امضا وزیسدولتايقرارداد و رمختاریران

دكهدریگردیملیبمجلسشورایدوتصویياموكولبهتأيتانیبر

ردادنقراينازنظرمخالفیوا.بردیآنمقطعهنوزدرفترتبسرم

قراردادوتحتیوثوقبهگناهامضا.آمدیمغتنمبشمارمیفرصت

یكهپسازویرافرادیسا.ازكاربركنارشدیفشارافكارعموم

كابيمأمورتشك كودتایجدیهانهيل وقوع تا ـ شدند سومید

 بدلیـ1299اسفند ويا قرارداد اصل با بودن مخالف بیل از ميا

ازفراخواندنیاسيازطبقةسیعيوسمردموبخشیهامخالفت

میملیمجلسشورا تصویسرباز راه مبادا تا بقراردادیزدند

شود هموار كل. پس آن تأثياز تحت كشور حوادث جدالية ر

انگل با یسيومخالفت وقرارداد مبارزه1919ها قرارگرفت،

سلبیومخالفت سیصرفًا هرگونه بدون جايو نیگزیاست در.

كوسخترایتاریاستروزدولتمردانآنروزهايسقتآنچهيحق

م انگليرقم به نسبت مردم نفرت واحساس مخالفت سيزد

ليدار،عدمتشكیناپایهانهيگركابیدیازسو.بود1919وقرارداد

ورهبرانیاسيانطبقهسيموعملدرميمجلس،نبودارادةتصم

زبون ناتوانیكشور، دلبسی، عدم اساسَا و بهیتگاحمدشاه

وگریا ویران پرمسئولیز مسائل همةياز بر وعالوه مقطع تآن

جدائیا آشوبها، شورشها، وجود ویطلبینها وغارت قتل ها،

بستهمهجانبهگرفتاركبنیدرگوشهوكنار،كشوررادریناامن

كهدرجهتخروجیوحركتیشیاندهرگونهچارهساختهوامكان

.نمودیرقابلتصورودورازدسترسميبستباشدراغنبنیازا



 یجمهور یپلماسید یآرائ و چهره 3903قرارداد 

 یشورو یستياليسوس



نيدرهماننخستیشورویستياليسوسیجمهوریدولتنوپا

انقالباكتبربرسرعهدنامةتركمخاصمهیروزيپسازپیروزها

عهدنامهكهدرنیایدرمتننهائ.ديهبهتوافقرسيباآلمانوترك
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ـ توقفی کوتاه در پيگيری آرزوهای  3937انقالب اکتبر 
 استعماری روسيه تزاری





مارس رس1912ماه شورويبهامضا تركید، همتعهدشدند،يو

ایروهاين از را بیخود ببرنديران رون جمهور. یدولت

گردننهادنتعهدخیبهایشورویستياليسوس ود یبهصورت.

عقبنش پساز اینيكه تعدادیاز تنها افسرانسابقیران از

ونيماندهوبهضدانقالبیرانباقیدرایةتزاريروسینظامیروين

وستهبودنديپ ا. بر یندولتشورویعالوه بطور1931قرارداد را

توافقی هرگونه بدون و انگلیكجانبه دریسيبا و نمود لغو ها

طرد و خارجيسمخالفت تزاريروسیمنفیاست همةیة ،

كطرفهلغویازاتوانحصاراتدورانقبلازانقالبراداوطلبانهويامت

بهدولتایخوددرخاكایهايةاموالودارائيكردهوكل رانیرانرا

ازآنپسسع نمودو نزدیواگذار دولتيهرچهبیكیدر با شتر

ایا و دیران روابط نمودياتپلمیجاد آن با دوستانه ك فرستاده.

پیایاسيس كه كشور دوستين آور مسالمتیام و

زبهيآماراحتراميبسیرانبودبازبانیدولتایبرایستياليسوس

م برخورد زنمود،یدولت با مقابله در یهایخواهادهیاما

یستيالیامپر“ بر“ ايتانیدولت در افشاگریا به دست ویران ها

نيالدولهبدونتوجهبهچنالبتهدولتوثوق.زدیمیئمغاتدايتبل

مغتنم كوچكتریفرصت بدون برایو تالش آنیريگبهرهین از

جهتیب”تينحسن“نهمهیعمالنسبتبها در تفاوتماندو

بریدبهنفعكشورگامیتجديمحكمكردنموقعیبرایاقدامات

نداشت جدیتالشهایحت. اینوع درید كشور انتشارن جهت

ماركس دقیستيافكار عبارت به تدريو ساختن فراهم یجیقتر

انقالببلشويزم قانهبايروابطرفیرانوبرقراریبهایكینهصدور

روشنفكر سیمحافل پایاسيو همچنیدر و كشور بايتخت ن

رانچندانتوجةدولتیایآشوبدرشمالوشمالغربیكانونها

.وقترابهخودجلبننمود

انتشارب سيوآشكارشدنمقاصدانگل1919قراردادیرونياما

ا سراسر به خود نفوذ گسترشدامنة مورد بهیدر جمله از ران

وحادتریستشدهشوروياليتازهسوسیالتهایایپشتمرزها

همراه آن ایدولتایاز با دولتیران موجبخشم داد، قرار ن

بایشورویستياليسوسیجمهور و دوبارهیچرخششده

تهاجمواشغالشهرهاياستآنبهشيس رانویایشمالیوة

یاسيسیازهاياخذامتیكوتالشبرايپلماتیدیاعمالفشارها

نباردرپوششیازراهقهروخشونتبازگشتوالبتهایواقتصاد

یاریسموبهيالیامپر”تحتستمیخلقها“ازیطرفداریدئولوژیا

.اسرشمالكشوردرسریشورشیروهاين

 سال اوائل )1292در مه جنگ13(1923ماه بهیشورویناو

دربندریسربازشورو2333“یرشدهوبهزودیرانسرازیسمتا

خشكیانزل به ”گذاشتندیپا مدتیشوروینظامیروين. در

پ به موفق هفته نیشرويچند را رشت و اشغاليشده ز

دینمایم كوچكيم. شرزا رهبر پشتيورشخان به جنگل یبانيان

شورویكهایبلشو جمهوریسپاه رايگیستياليسوسی، الن

خواندیفرام زمانهایدولتا. كه ازیريشگيپیمناسببرایران

راباغفلتكاملازدستدادهونهتنهانتوانستهیشامدينپيچن

نیشازايكهپیدشورویتدولتجدیانخواستهبودباجلبحمای

پذ حاكمرشیدر و رانیایتدولتمركزيواحترامبهاعمالاراده

ن حسن خود میتيدرخاك خطوطینشان ساختن آرام به داد،

مالحظةیشمال به احتماال و برعكس بلكه بپردازد، كشور

كاتآنانی،درمقابلتحریونروسيهاباضدانقالبيسيانگلیهمكار

ب و ناتوانيپیعملیسكوت عماًل بود، نموده دریشه را خود

لحظةحسابیپلماسیكدیویاستقويكسییاجرا شدهدر

نمنطقه،نشاندادویمناسبودرجهتاعمالسلطةخوددرا

ا ترتیبه بهانهيتزمين نمود،یبعدیهايجوئنة فراهم را روسها

.آوردهباشدرافراهمیبدونآنكهامكاناتدفاع

ا اعتراضبهیدولت در ران

دو شوروتجاوزات یلت

سازمانیشكا به خودرا ت

بردینوپا متحد ملل اما.

تأث احتيتنها آن بير شترياط

درپنهانیكیحكومتبلشو

ن واقعيداشتن ویات

بهيتوج بازگشت ه

دریروشها سابق

.شدرانیمناسباتخودباا

سوس یستياليدولت

هیشورو به عنوانيكه چ

خواستدرچشممللینم

شرقیهاژهملتیجهانبو

ام و تجاوزات از اليكه

كشورها یاستعمارگرانة

اروپائ قدرت ازیصاحب

روس تزاريجمله یه

داشتند،یتلخیهاتجربه

نیدولت با اتيمتجاوز

یستيالیامپر“ كند،” جلوه

رانیدرپاسخبهاعتراضاتا

اعالم ملل سازمان به
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نظام اقدامات جهتحفظیداشتكه در و نام به شده انجام

جانوباكووبهیسآذربايتازهتأسیستياليسوسیتجمهوريامن

كشت پسگرفتن باز اموالیروسیجنگیهايمنظور حاال كه ،

میشورو حساب همچنیآیبه و تحريند، سركوب كاتین

چگونهسريآنهاصورتگرفتهوهیسيانانگليونوحاميضدانقالب

رانرایادرخاكیشروياقصداشغالوپیرانیمخاصمتبادولتا

ندارد واقع. مقاصد شیاما ایجدیهاوهيو نوید حكومت ن

رامورخارجهیـوزیرانوجهاندرنامةتروتسكیایوناشناختهبرا

یناوگانهایوقتوازرهبرانمقاماولانقالباكتبرـبهفرمانده

دریایجنگ سواحل در كشور ایاین در روشنیخزر كاماًل ران،

كازیچيهكند؛یكاتبهدردرجةنخستامرمنمیدرایو.است

ویا اقدامات این امور در مداخالت نبایا جمهوریران نام به ید

یمقاماترسمیكهازسويدرحال.رديهصورتگيروسیشورائ

نیشدكهاينانخاطردادهميراناطمینكشوردائمبهدولتایا

ازیريوجلوگرانبلكهدرجدالیبادولتایاقداماتنهدردشمن

انگلیتحر امپريكات تروتسكیستيالیس اما همیاست، نيدر

ن به اینظامیروهاينامه در تأكیمستقر ميران باید كه كند

با خود انگلیاقدامات به بفهمانیسيد ميها ما كه نداريد میل

نازمتنیعالوهبرا!ميهآنهااقدامنمائيعلیشرقیدركشورها

میا نامه بین درتوان وضوح قدیه مقاصد كه ةيروسیمیافت

وقفةیایبراشغالاراضیمبنیتزار با بهخود، رانوانضمامآنها

حكومتجدیكوتاه توسط انقالب، شورویپساز دنبالينید ز

نسرنوشتييحقتع“نباراماتحتپوششدفاعازیشود،ایم

ملتها پ” يو داوطلبانة“وستن فدراس” به جديآنها سيدالتأسیون

هادرشمالكشورواستقبالیوجودناآرام!یشورویهایجمهور

همكار زمينیداخلیشورشیروهاينیو مساعديز یبراینة

.استبودينسیادامةا

نيخانراچنرزاكوچكيازمیبانيننامهطرقپشتیدرایتروتسك

مييتع مین به كمك كوچكيكند؛ طررزا از پولیخان دادن ق

،تحتیسرخویبهواحدهایاشغالیلاراضیوكارشناس،تحو

وياخت كشتقراریار یجنگیهایدادن لزوم، صورت نه“در اما

نیدرایو.”یجانشورویرپرچمآذربایهبلكهزيتحتپرچمروس

م مینوینامه به كه كوچكيسد بارزا آذربایخان نام به جانید

یكهآرزویالتشورائيدازدادنتشكیرساندونبایارییشورو

!استممانعتنمودیو

ایشكا دولت جائیت به ملل سازمان به دينرسیران از. تنها

دولت!دیهبهتركمخاصمهازراهمذاكرهگرديننهادتوصیایسو

هاوكاملدرسركوبآشوبیودرناتوانیتينوضعيراندرچنیا

هایسيانگلیهاقرارداشتكهازسویشوروازتجاوزاتیريجلوگ

تهد مبنیمواجهمیدهائیبا قطعكمكهایشود؛ كهیمالیبر

ن قزاق فوج بخشيبودجه راتشكیز آن مياز همچنيل و نيداد

ینظامیروهايخودازبرابرهجومنینظامیروهايدننيكشعقب

بلشو پیشورویكیحكومت حال در مناطقیشرويكه در

متیوسپسعزنیشدقصدفتحقزويرانبودهوگفتهمیایشمال

یدهامؤثرواقعشدهوفرماندةروسینتهدیا.تخترادارندیبهپا

.گردديهااخراجمیسيتحتفشارانگلیفوجقزاقاستاروسلسك

مفادیاجرایاربرايبسیرغمفشارهايهاعلیسينهمهانگیباا

یروينیازجملهگماشتنفرماندهانخوددررهبر1919قرارداد

قراردادبودـموفقنشدهوبهناچارودریمفاداصلقزاقـكهاز

وضع جديبرابر برایدیت منطقهیكه در جنگ از پس آنها

،تنیگریدیتهایبهمسائلوالویآمدهوالزامبهپاسخگوئشيپ

تقل فرماندهیهالخواستهيبه و داده بدستقزاقیخود را ها

.سپارندیمرپنجيودررأسآنانرضاخانمیرانیافسرانا

جهان جنگ انگلیهرچند شد موجب قدرتياول اوج به س

ننقطةینحال،درپسايابد،امادرعیخوددستیستياليكلن

وسربرآوردنیقراردادصلحورسا.زقرارداشتياوجآغازسقوطن

ننقطةآغازمحسوبید،ظاهرًاایجدیسمدركشورهايوناليناس











































3902هرات ضد انگليسی در هندوستان ـ تظا  




استقالليم جنبش اما میطلبشود، همان درياز جنگ انة

انگلیكشورها هاخودیسيتحتاستعمارآغازشدهبودوبعضًا

روح به زدن دامن ناسيدر ویستيونالية میبه در قبايژه ویان ل

بسينشخيش بهمنظور علينانعرب، ،یهدولتعثمانيجآنانبر

اینقش توجه بودندیقابل نموده فا ضدیگرائیمل. بایو ت

بويانگل منطقه مردم مبارزات محور تركیسبه هندوستان، هيژه

گشتیوا بدل ران ز. جنگ خاتمة در منطقه آشوبیتمام ور ها

سيدولتانگل.ختهشدهبوديسبرانگیهقراردادصلحپاريمبارزهعل

وضع خیدیتجديبا درونكشور ندر كهيود بود، مواجهشده ز

د آن فشار بیتحت در نبود قادر ارادهيگر قدرت، موضع از رون،

اعمالكند پسازجنگویداقتصادیبحرانشد.وسلطةخودرا

نیپاسخگوئینيسنگ نيليمیازهايبه ینظامیرويونها

روندرجنگشركتكردهبودند،وازآنيكهازدرونوبیومسلح

ونوپايليم21ونبهيليم1دهندگانازیدادرأشتعیمهمترافزا

م جديبه طبقة گذاشتن رأیدیدان یاز ویعنیدهندگان زنان

شانقابلفهمنبودكهچرادرآمداندكدولتیكارگرانكهبرا

امپر منافع یستيالیاز

مرزهایبا از خارج در ید

هز نهشودیكشور نهایا.

تغ موجب رييهمه

اولویوتعد تیل و درها

تجدينت دریجه نظر د

یاستهايسیبعض

.دیندولتگردیایخارج

فشارها یمالیتحت

كابیوپارلمان نةيبر

ايانگل دولت نیس،

تصم خروجيكشور به م

ازیخودازبرخیروهاين

جمله از جهان نقاط

شمال رانیایمناطق

گرفت دیرونسایژنرالا.

حقين در ايز با نیقت
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سرايانگلینظامیروهايمشدهبودكهنراناعزایتبهایمأمور

رونبردينمنطقهبیبهسالمتازا توجهبها. نكهشكستیبا

كاماًلاشكارشده1919لقرارداديسدرتحمياستدولتانگليس

شدنخطرازدستدادنیجدیعنیدیتجديوباتوجهبهوضع

كیوانرانبهعنینكشور،انضمامونگهداشتنایایهابرایكلن

استعمار ولیكشور نبود ناممكن چه سختيبسیاگر ار

جادسددرمقابلینكشورهنوزایایبرانیاماباوجودا.نمودیم

جلوگیگسترششورو افتادنایريو سميرانبهدامانكمونیاز

چشميغ قابل میپوشر نظر آمدیبه چن. سديساختن ازین

روسیا مقابل در چه تزاريران شورورویدیة چه و یز

استمدارانيسیدگاههاینددیامروزـباتوجهبهبرآیستياليسوس

تينصورتآنباحفظتمامیتررانـدرمطلوبینكشوردرقبالایا

یارض حفظامنیكپارچگیو مناطقیتوآرامشبويكشور، در ژه

ترغيخنفت با البته بود، تحقق قابل جنوت ترجيز بعضًايب، و ح

یپافشار رهبربر انگلیوجود كارگزاران منظوریسيوسلطة به

اقتصاديتأم منافع حفظ و خودیاسيوسین ویتما. الت

خودازیروهايدننيرونكشيآستانةاجباربهبكهدریخواستهائ

دادنبهضرورتسپردنرشوتنیربهپذیافتهوناگزیليران،تقلیا

استقاللی،برقراررفتهازدستیكپارچگیاستقراریعنیرانیامرا

یروهايبدستنمالشدهیدارشدهوكسبدوبارةغرورپاخدشه

.دهبودينكشور،رسیایداخل























































 حضور در لحظه تاريخی



 دیت جديوضع



تاریا لحظة میخین كه سویبايبود از ورهبرانيرانیایست ان

تصال،ارتباطولحظةا.شديدهميفهمیكشوربهدرستیاسيس

حلقه انطباق آمدن فراهم و حوادث وضعیوار تاريك كهیخیت

نیمهمتر حضور آن مشخصة سیدیجدیروين صحنة استيدر

برونیا در را خود ارادة و توان بود داوطلبشده كه بود بردران

.گذاردشیكهدرآنگرفتارآمدهبود،بهنمایبستنبنیكشورازا

بهنفعحفظكشورویخیدازلحظةمناسبتاركهقادربویروئين

ینينشعقبیهابرایسيانگلیرد؛لحظةآمادگينوبهرهگیآغاز

ا حفظ بلندپروازانة برنامة یاز عنوان به كلنیران دادنیك تن و

راندرصورتیتواستقاللايتكهحفظتمامينواقعیربهایناگز

رضاخانسردارسپهكدولتوحكومتمقتدرـكهباآمدنیحضور

ینمادارادهوقدرتمند كارسازتریخودرا نسددربرابریافتهبودـ

بلشویهایطلبتوسعه ایكیحكومت استیدر یامضا.ران

یقطع ملزمشدنآنانبهیتوسطدولتشورو1921قرارداد و

.دیددیبایطینشرايرانرابربسترچنیتركخاكا

ازیددرایتجديشوضعیدايوپ1299سوماسفندیكودتا رانو

ب اعالم یاعتباریجمله درينخست1919قرارداد را خود اثر ن

دولتجد عمل ایاستقالل گذاشتید روسها مذاكراتبا در .ران

هبهمنظورحلبحران،يرانبهروسیژةایمشاورالممالكفرستادةو

نوانرانبهعیازایسيانگلیروهايبرخروجنیدرخواستآنهامبن

را1921رفتهوعهدنامةیراپذیروسیروهاينینينششرطعقب

نیروسهاهرچنددرا.رساندیةهمانسالبهامضامیفور26در

درصورتتهدیبهایلشكركش”حق“قرارداد تخوديدامنیرانرا

زمفاديرانحفظكردهوبارهانیازداخلخاكایتوسطكشورثالث

قراردادند،امایبردارمختلفموردبهرهیهاهانهنقراردادرابهبیا

 قرارداد امضا صورت فضائ1921بهر تنگنا، آن تنفسیبرایدر

ا نخستیدولت و نموده فراهم پيران خوددارين آن موقتیامد

حما از آشوبیروسها ایهاتاز شكستهیشمال هم در و ران

بدستن شورشجنگل سركویدولتیروهايشدن سرآغاز بو

گرواستقرارآرامشویدیهاقتلوغارتهایطلبشورشهاوتجزنه

پيامن عنوان به آغازشيت حیشرط و كشوریاتيدوباره در نو

.دیگرد

استیفیبستهبهوظایاسيـسیخیتاریشودبزرگيگفتهم

س گردة بر زمانه بايكه را آنان و نهاده دولتمداران و استمداران

برآمدنيم عهده از وظایازان مین سنجدیف گرفتن. برعهده

تاریوظا استیامریخیف داوطلبانه و. رضاشاه برآمدن زمانة

ب تاز تاختو به دادن خاتمه محابایارادة و هايفرنگ“یمهار در”

چوناویتخودمردانبزرگيبودكهبنابرماهیگریكشور،دوراند

درخینلحظةتارینزمانهوايفسنگیاووظا.ديطلبیم افتهویرا

بود؛ ساخته موظف داوطلبانه را درینيسرزمخود دوباره را

يتمام و بیهستیكپارچگیت یافريآن تنها كه احساسیند ك

.اجزاءآنراهنوزبههممتصلنگاهداشتهبودیملیهمبستگ

كهازعهدةآنینيفةسنگيتوظياوامروزبااهمیخیتاریبزرگ

.دشويمیگذاربرآمد،ارزش

بیتار قراردادها حدیتردیخ لحظهید یتاریهاث و ادآوریك

زبونياستیبستهابن تدریصال، اضمحالل و ذلت كشوریجی،

اياستكهدستب راستیجادآنانكارناپذیگانگانتوانمنددر از.

حدیا مین یث یهاهيمرث“توان آهنگيسرائیفراوان” در و د

خواب را خود و غنود آن ینقربا“آور قدرتمندانيهم” طلبكار شه

پ دانستيجهان شرفته برجستگ. از یهایاما دوران“فراوان

یرضاشاه اينیكی” سیز در كه است آموزه هين چياست

ناپذیبستبن عبور هم هرقدر بنمایـ ناشكستنیر ـ !ستينید

آنكهكفا كاردانیمشروطبر ارادهتصمیتو عملموجودي، مو

باشد ایزمانةاوستكهبایاريدناقوسهشنبلنينطنیا. نید

.رانراآشفتهسازدیایندهةروشنفكرانجهانسومیخوابچند
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 بود، و مسلمًا نقایص بسيار داشت، نافالطونی رضاشاه فيلسوف ـ شاِه 

 .شور ما بودگمان پدر ایران نوین و معمار تاریِخ قرن بيستم ک ولی بی

 
 سيروس غنی
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 ست ساله رضاشاه، يتوان كرد كه دوران حكومت ب ینم یدیترد

 یاجتماع یدگيو پوس یماندگ عقب یدوران گذار دشوار از ژرفا

ن گذار اشكاالت هم یدر ا. است یانسان امروز یبه زندگ

ران امروز، پس از تجربه یاگر ا یر، ولیفراوان است و هم ناگز

ن را یفتاد، اين فرو نينش هیل بادیبه حد قبا ،یانقالب اسالم

 یاياز دن ییم كه نهادهايساله هست 57ون دوران گذار یمد

 .ها ـ استوار نمود یهاو كاست یمدرن را  ـ با همه كژ





 یران از شالودة تمدنیامروز جامعه ا یخواهین آزاديطن 

 . ن آنرا اصالحات رضاشاه استوار كردیریزد كه سنگ زيخ یبرم

 

 تگو با دکتر حسن منصورگف

 

 

 گذار از ژرفای عقب ماندگی به زندگی انسان امروزی
 

 
ازبدروزگارنخستينرودرروئيهایماباجهانپيشرفتهبا تالشـ

هایینهچندانموفقوخاطراتتاریخینهچندانخوشایندتجربه

.هاستایازاینتجربهنمونه1919قرارداد.همراهبودهاست

حسن خان وثوق الدولهميرزا 


 اینقرارداد مورخينما استعماری“ازسویبسياریاز خوانده“

انگليسيهاازآنبه ایران“الحمایگیتحت“عنوانقراردادشده،اما

و“الحمایگیتحت“هرچندازنظرمعنا،مياندومفهوم.اندیادكرده

استعماری“ به“ این وجود با دارد، وجود اساسی ظرناختالف

حلقةمی همچون مستعمره بركشورهای حاكم شرایط رسد؛

دیگری مولد را یكی و مربوط بهم را مفهوم ایندو مشتركی

.ساختندمی

اگرایراندروضعيتیغيرازآنچهكهدرقرنهفدهمتاآغازقرن

می بسر توانمالی،بيستمبرآنحاكمبود، حداقلیاز از و برد

برخ سياسی ثبات و ونظامی مرزها امنيت حفظ برای و وردار

بی كشور مییكپارچگی دیگری حمایت از اساسًانياز آیا بود،

درصددتحميل(یاهركشورصاحبقدرتوثروتدیگری)انگليس

 آمد؟شرایطخودبدانبرمی

 

ایرانازسدهشانزدهمراهگم.دکترمنصورـنگرانیشمابجاست

است كرده بنيانگ. اینكه بویژهعليرغم و پادشاهیصفویه ذاری

عباسبااستقراردولتمتمركزهمزماناستدورانحكومتشاه

برانگيزاندنتعصبات ليكنتمسكبهتشيعبعنواندینرسمیو

فرقه ـ زمينهمذهبی یكسو از جنگای وساز ایران ميان های

هایاروپائیهمخوانیداردوعثمانیاستكهبااستراتژیقدرت

دیگر،آغازیاستبرایخوابزمستانیمردمایران،درازسوی

دورانیكهتمدنینوپاوپرتواندراروپاپاگرفتهودرسراسرجهان

گستراندبالمی گسترشامپراتوریجنگ. عثمانی، هایایرانو

می متوقف را فرنگ بالد در كشورعثمانی دو هر قوای و كند

ودر.گذاردرمعرضانهداممیبردودقدرتمندمنطقهراتحليلمی

برانگيخته جهل دارددرون تكيه متمركز دولتی قدرت به كه ای

پوشاندكهحتیفصلكوتاهنادریآنچنانقوایحياتیمردمرامی

هاپيراستهنبودـنتوانسترمقیتازهدرـكهخودازندانمكاری

بدمد آن تار. هذیان دوران قاجاریه، دوران سرانجام، یخیایرانو

را تزاریدنيا روسيه امپراتوریانگليسو شرایطیكه استدر

كنندميانخودقسمتمی روس. جنگهایایرانو با دورانیكه

هایگلستانوتركمانچایانجاميدهوآغازیافتهوبهعقدمعاهده

دنبالهناصری،مظفریآنتاانقالبمشروطه،داستانپرتبوتاب

واقعيترقابتایندوقدر به را نهایتایران در تبزرگاستكه

.كندخوردگیخودواقفمیدرماندگیوشكست

اوجـمعروفبهقراردادوثوق1919قرارداد گيریمنطقیالدولهـ

است زیرین قراردادهای : در رویتر 21قرارداد برای1212ژوئيه

 قرارداد13مدت نيافت؛ رسميت ولی بود شده امضاء سال

سال63كهبرایمدت1931ماهمه22ناكسدارسیدريامویل

قرارداد بهسهمنطقهتقسيم1931امضاشدهبود؛ كهایرانرا

كرده،شمالرابهروسها،جنوبوجنوبشرقیرابهانگليسها
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 کسون و سرپرسی کاکس ـ عاقد یژنرال د

 رانیهمراه جمعی از رجال ا به3939قرارداد 



می میداداختصاص حائل منطقه بعنوان را مركز شناخت؛و

 سال در كه انگليس و روس ميان دوم مناطق1911قرارداد

بهنفت قسطنطنيه در امتيازاتی واگذاری با را ایران جنوب خيز

می خود انحصار در گرفتروسها، . قرارداد با1919تفاوتعمدة

 ندا1931قرارداد وجود تزاری روسيه دیگر كه بود آن شتودر

دست درونی مشكالت با بلشویك میروسيه نرم كردوپنجه

بنابراینامپراتوریانگليسدرایرانبالمنازعبود اینقرارداد،اعم.

 استعماری شكل، حيث به اینكه Colonial)از به( و نيست

نزدیكتراست،بلحاظمضمون،منابع(Protectorat)الحمایگیتحت

.گذاردریداختيارانگليسمیومقدراتمردموكشورراد

.اماپاسخبهبندآخرپرسششما،نيازمندحدسوگماناست

منافع هم داشت؛ مالی و تجاری منافع هم ایران در انگليس

توانتصوركردكهاگرایرانبهمقدراتمی.سياسیواستراتژیك

بود،دولتانگليسازطریقهمكاریباآندرصددخودحاكممی

گسترشتا از جلوگيری نظير ـ خود استراتژیك مصالح مين

برآید ـ بلشویسم راهیجز. احتضار حال در یككشور ولیدر

.دیدادارهآنبرایخودنمی

 

كودتایسومویژهآنهاكهبهتالشـدربسياریازكتبتاریخیبه

 پرداخته1299اسفند رضاشاه برآمدن و بحثقرارداد 1919اند،

ایداشتهودربارةتأثيراتوپيامدهایسياسیآنتاویژهجایگاه

كهدر1931امابرعكسازقرارداد.كنونسخنبسياررفتهاست

.پردةقراردادفوقبود،صحبتبسيارمختصروگذراستاصلپيش

به كنون تا چرا این1931قرارداد و است؟ شده پرداخته كمتر

 1931)قرارداد به( شرایطی چه چراتحت و شد؟ تحميل ایران

انعقادچنينروسيهوانگليسبدوندخالتونظرخواهیایرانبه

ایدستزدند؟عهدنامه



ميانروسوانگليس(1931)دکترمنصورـعهدنامهسنپترزبورگ

می منطقهمنعقد دو استبه ایران تقسيم آن مضمون و شود

نفوذ جنوب: در واقع منطقه عهدنامه، این ازمطابق كه خطی

قصرشيرینآغازشدهوازاصفهانویزدوكاخكتامرزروسيهبا

منطقهافغانستانمی و انگليستعلقدارد نفوذ بهمنطقه رسد

راه از و شده آغاز روسيه و افغانستان مرز از شمالخطیكه

رسدبهمنطقهنفوذروسيهگزیك،بيرجند،كرمانتابندرعباسمی

دارد تعلق مي. باقیدر هم حایلی منطقه منطقه، دو این ان

اینعهدنامه،بدون.ماندكهمانعتالقیمنافعدوقدرتباشدمی

شودونشاندهندهحضيضقدرتوزبونیاطالعایرانامضامی

كنندكهدربيرونازمنطقهدودولتتوافقمی.دولتایراناست

ترانسپورتطلبنفوذخودامتيازخطآهن،بانك،تلگراف،جادهو

انجام“حفظتماميتواستقاللایران“نكنندواینكارراهمبنام

دهندمی می. ایرانقرار گمركات از ناشی درآمدهای كه شود

فارسستان»باستثنایگمركات خليج« بازپرداختو وثيقه فارس،

بانك“اصلوفرعوامهایدولتاعليحضرتبهروسيهباشددرنزد

؛وكليهدرآمدهایگمركاتفارسستانوخليج“ایرانتنزیلودیون

فارسونيزدرآمدشيالتخزر،وپستوتلگرافصرفبازپرداخت

ایران شاهی بانك به باشد اعليحضرت دیون فرع و اصل اما.

 قراردادوثوق1919قرارداد اتفاقانقالبـ دوسالپساز الدولهـ

اسوسياليستیبلشویك ميان روسيه در انگليسوها مپراتوری

وقوعانقالبدر.شوددولتدرحالاحتضارایرانقاجاریامضامی

یعنی1911روسيه،موجبشدهاستكهسهماهپسازاكتبر

 ژانویه و1912در شود فراخوانده ایران از روس اشغالگر قوای

است گذاشته خالی انگليس برای را ميدان شوروی .روسيه

ایوجودنداردوسامانیمزمناست؛بودجهكشورایراندچارناب

213333دولتهرماهمعادل.كنددهانزندگیمیدولتدستبه

انگليسودیونبانكی“عطایای“تومانكسریداردوآنراازمحل

می كندتامين دولت. قرارداد، این امضای پساز یكسال حدود

نيزدریافMesopotamiaالحمایگیامپراتوری،تحت كندوتمیرا

نمی دیگر بریتانيا وقت خارجه وزیر لردكورزن ميانبقول تواند

 منطقه و یكسو از بلوچستان و هند ازMesopotamiaمرزهای

دسایس مدیریتو سوء مرجمالی، و قبولهرج به سویدیگر

پليسجنوبنيزبایونيفورمو,درایران,همزمان.دشمنتندردهد

هامپراتوریتشكيلشدهورهبرانایالتوسالحانگليسوباهزین

درایندوران،منافعاقتصادی.اندعشایرنيزبهخدمتگرفتهشده

دوشركتبانكشاهیایرانونفت ایراندر ومالیانگليسدر

پارس Anglo - Persian)انگليسو می( یابدتبلور دیونایرانبه.

سال بودلي141194233بهمبلغ1921انگليسدر بالغشده .ره

 قرارداد از1919بنابراین سابق قراردادهای ادامه اینكه ضمن

 عهدنامه وضعيت1931جمله تغيير ثمره حال عين در است

استراتژیكمنطقهنيزهست شد. شرایطیامضا در اینقرارداد

.ازسویدولتبلشویكیباطلاعالمشدهبود1931كهقرارداد

 

چهبود1919و1931اسیمياندوقراردادهایاستالشـتفاوت

پيامدهاییبرایمسائلینظيراستقالل،وازنظرعملیهریكچه

 یكپارچگیحاكميتملیوتماميتارضیكشوربدنبالداشت؟



 عهدنامه یا قرارداد در ـ دو1931دکترمنصور روسيه انگليسو

رقيب شریكو , ولیدر تقسيمكردند ميانخود قراردادایرانرا

ميان1919 واسط حلقه بعنوان را ایران انگليس امپراتوری

است كرده خود ضميمه عراقكنونی، و تركيه و هندوستان از.

انقالب كشور به تزاری روسيه تبدیل با دیگر، سوی

نيست امپراتوری متحد دیگر روسيه بلشویكها، سوسياليستی

 

.راناستیدولتایضقدرتوزبونيهندهحضشودونشاندیرانامضامیبدوناطالعا1931عهدنامه  
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است درآمده آن استراتژیك دشمن بصورت بلكه تجاریمن. افع

انگليسدرایرانبهسدههفدهموفعاليتهایشركتهندشرقی

درایراننمایندگیسياسی1213ليكنبریتانياازدهه.گرددبرمی

دارد . سال انگليسدر كنسول سال1212ژنرال در بوشهر در

درمشهدوسپسدرشهرهای1229دراصفهان،درسال1291

خر كرمانشاه، كرمان، شيرازاهواز، و سيستان رشت، مشهر،

هاداراییكبخشاطالعاتیهركدامازاینكنسولگری.فعالبود

 هند ارتش مركزی ستاد به و )بودند سال 1212از گزارش(

دادندمی 13درسالهای. جریانبازسازیارتشهند،1912ـ در

حاویچهاربخشتشكيلشدكهیكیازM03سرویساطالعاتی

مراكزتهران،.نوپنجمیمختصعملياتمحرمانهبودآنهاویژهایرا

دادندواطالعاتازكرمانشاه،رشتوشيرازبهلندنگزارشمی

 به هند“آنجا اداره رفتمی“ و. مشهد كرمان، اهواز، ولی

می دولتهند به مستقيمًا اطالعاترا ازسيستان و فرستادند

.شدگزارشمیووزارتخارجهدرلندن“ادارههند“دهلیبه

 سال در اول جهانی جنگ و1911آغاز جغرافيائی نقشه

ایرانبهاشغالانگليسوروسيه.ژئوپولتيكمنطقهرابهمزدهبود

بلشویكی انقالب آماج دستخوش تزاری روسيه بود؛ درآمده

هایگردیدهبود،امپراتوریعثمانیپاشيدهبودوانگليسدرجبهه

الدولهبيانكردوقراردادوثوقازنوتعریفمیمختلفموضعخودرا

گيریامپراتوریدرمنطقهایراناستكهعماًلایرانرااینموضع

.كردضميمهبریتانيامی

 

دیگری قرارداد دوره، درهمان و فوق قرارداد بردو عالوه تالشـ

دولتنوپایاتحادجماهير1921موسومبهقرارداد ميانایرانو

بستهشدشوروی میبه. ازنظر كه قراردادیبود اینتنها رسد

نفعزمانآغازنهضتمشروطهتاآنمقطعوشایدهمبعدها،به

شد منعقد ایران این. بستن در دیپلماسیآن و دولتایران آیا

با تنها و تصادفروزگار از اینكه نقشاساسیداشتیا قرارداد

شورویكسب یا وضعيتروسيه به برایایرانتوجه امتياز این

 قابلتوضيحاست؟



 قرارداد باره در ـ شوروی1921دکترمنصور اتحاد و ایران ميان

اندمطالبزیادیگفتهشدهكهغالببهچاشنیایدئولوژیآلوده

واقعامرایناستكه.وازاینروازارزشعلمیاندكیبرخوردارند

گرفتار یكسو از سوسياليستی نوبنياد ودولت بود خود درون

كندمی متمركز خود مسائل روی را خود نيروهای خواست از.

سویدیگرمایلبودبهجهاناعالمكندكهسوسياليسم،مطامع

پذیردوبهاینترتيبنظرمثبتمردمجهانرانظامتزاریرانمی

جلبكند بسویخود حكومتنوپایسوسياليستیكه. بعالوه

شدسازوكاردیگریرايسمپرولتریاستوارمیبرپایهانترناسيونال

.كردبرایگسترشخودتعریفمی

1921اما،ایرانضعيفوگرفتارهيچنقشیدرپدیدآمدنقرارداد

برداریازفرصتپدیدآمدهرانيزفاقدنداشتوحتیآمادگیبهره

.بود

 

انگليسی ـ تالش قرارداد طرح با و1919ها امتيازات عمل در

هانيزبارالغونمودندوروس1931تعهداتخودناشیازقرارداد

 عهدنامة خود1921انعقاد اموال و انحصارات امتيازات، همة از

.نظرنمودندصرف1931برخاستهازقرارداد

 قرارداد كار عاقبت و1919اما مردم مقاومتشدید بدليل كه

بارقانونینيافت،بخشبزرگیازرهبریسياسیكشورهرگزاعت

 كودتای از پس مقتدر1299عماًل مركزی حكومت استقرار و

.رضاشاهمتروكگردید

انگليسی نشينی وعقب برتصویب مبنی خود خواست از ها

برنامه در آنان فعال نقش و فوق قرارداد انجاماجرای و ریزی

بر برخیسندی را اسفند سوم وابستگی“كودتای و“ رضاشاه

نمودهانگليسییبهحكومتو قلمداد اندها بازنگری. هایپساز

 ادعای جدید آثار و اسناد انتشار وابستگی“بسيار، حكومت“

نظرشمادر.شدتازاعتبارانداختهاستبيگانهرابهرضاشاهبه

 بارهچيست؟این







 به قانون امكان وجود  یمتك یاب دولتيفرد در غ یآزاد

.ستيعدالت و نوشدن سازگار ن و یفقر، با آزاد. ندارد





بامضایدولترسيد1919الدولهدراوتدکترمنصورـقراردادوثوق

.ولیمجلسكهپانزدهماهدچارتبوتابآنبودازتائيدآنتنزد

برخاست آن با مخالفت به شوروی روسيه بدعوت. كه آمریكا

نزدمصرانهدولتيانمتوجهایرانشدهبود،مهرتائيدبدان آمریكا.

كهبهفعاليتنفتیدراستانهایشمالیایرانـآذربایجان،گيالن،

مازندران،خراسانواسترآبادـترغيبشدهبوداززبانوزیرخارجه

 اسميت ـ ميرل Merle – Smith)خود انحصار“( بودن نامطلوب

كمپانيهایسينكلرو.رااعالمكرد“منابعایرانبتوسطكشورواحد

تاندارداویلواردمذاكرهبادولتایرانشدنداس مجلس،اعطای.

قراردادبهاستاندارداویلرادرازایدریافتپنجميليوندالرتصویب

كرد . نامه در لندن، در آمریكا سفير دیویس، سپتامبر12جان

قرارداد“سریبودن“خودبهوزیرخارجهبریتانيا،لردكورزناز1919

اوثوق الدوله در و نگرانیكرد 11عالم وزیر1923نوامبر معاون

بين آمریكا خارجه كالدول جان به كولبی Coldwell)بریج وزیر(

Anglo - Persianمختارآمریكادرتهران،ازخطریكهانحصارنفتی

باشد داشته است ممكن آمریكا نفتی فعاليتهای برای اظهار,

 در نهایت در و كرد 26نگرانی سيدضياالدین1921فوریه

ونخست كرد اعالم ملغیشده را قرارداد این وقتبناگزیر وزیر

 تاریخ در هم آن22مجلس ابطال و رد به سال همان ژوئن

.پرداخت

 صارم الدوله وزير ماليه دولت وثوق 
 3939و عضو هيئت امضای قراداد 
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هاازرویكارآمدنرضاشاهدرچهارچوبواماحمایتانگليسی

ناسيوناليستاستراتژیوسيع آوردنمرداننيرومندو تررویكار

مرزناشناسانجام انترناسيوناليسم برابر در سدی تا گرفت

وابستگیاینشخصيت ایندليلیبر پدیدآیدو بهبلشویكها ها

.تواندباشدسياستانگليسنمی

 

علی ـ شخصيتتالش از یكی كه داور واكبر سياسی های

برنامه اصلی درطراحان بود رضاشاه دوران اصالحی های

نوشته عنوان تحت حرانب“ای به“ نگاه طبقةبا گفتار و رفتار

به روزگار سياسیآن نيروهای ملی“ویژه نوشته“ در مجله)ای

:گفتهاست(1331آینده

بی“ بهاساسخرابیكارهایما ملتفقير حكمچيزیاستـ

هاستتمامایننكبتطبيعتمحكومبه خيالكردیداصول. شما

حلقمردممفلوكفروادهبهحكومتملیراباچندبندواصلوم

شودكردـاینبودكهتمامسعیوتوجهتاندنبالحرفآزادیمی

اگرواقعًاميلداریداوضاععمومیاصالحبشود...ومساواترفت

آزادیضعف عشق از مرتبه شبیچند من باشيد نداشته كار

نگاهكنيدبرایاصالحزندگیمادیشماچهنقشهوفكر.كنممی

“.لیدارمعم

توجهبه وضعكشورهایجهانسومكهاوضاعجهانونگاهبهبا

به هم سطحیقابلهنوز در حداقل یا ملیـ توان فقدان دليل

را خود استقالل از دفاع امكان كمترین ـ امروز جهان در عرضه

داشتهوهمچونیكسدهگذشتهحوادثجهانی،امنيت،ثباتو

موجودیتآن راساسًا طوفانها دچار میا سازد،هایسهمگين

اینسخنانداورچهدرزمانانتشارآنیعنیهشتدههپيشو

 چهامروزتاچهميزانبيانگرحقيقتاست؟











































فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه دولت وثوق و عضو 

  3939هيئت امضای قرارداد 





رابطهفقروآزادیبغرنج.تاستدکترمنصورـروحكالمداوردرس

آزادیازیكسوبامالكيتدرارتباطاستومالكيتدرغياب.است

شرطآزادی،حدمعينیدولتقانونمدارامنيتنداردبنابراینپيش

توانآزادیراولیتاكجامی.ازرفاهوحضورجامعهمدنیاست

پيششرط نبودن تامين سوبخاطر چون كرد؟ محدود یدیگرها

مسئلهایناستكهآزادیخود،پدیدآورندةثروتوایجادكنندة

 مندحق“انسان كوششثروت“ آن، غياب در كه نيزاست ساز

ندارد حضور . مساوات و آزادی رابطه است (.برابری)همينطور

“آزادی،برابری،برادری“ایندومفهومكهدرانقالبفرانسهبصورت

بي همنشستند، كنار یكدیگردر با آنچهمكملهمباشند شاز

دارند تعارض می: برابری عدم به راه برآزادی، اصرار و گشاید

می آزادیرا اینمعنی.كشدبرابری، نمونهبارز انقالبفرانسه،

بنابراین،شيفتگانآزادیوبرابریبایدتعاریفخودراصيقل.است

نمانند گل در پا عمل، در تا دهند ن. واقع اینهمهدر حضور با يز

گوئیهایبزرگواینهمهتجاربتاریخی،عذریبرایكلیاندیشه

.ماندباقینمی

 

اقداماتواصالحاتانجامشدهدردورانتالشـامروزبانگاهیبه

برنامهآنحكومت، اهدافو خطوطاصلیو پادشاهیرضاشاه،

اصالح“برای...آندولتووزراییچونداور،فروغی،تيمورتاشو

شود؛ایجادحكومتمركزیمردمایرانآشكارترمی“زندگیمادی

اداری، نظام یك استقرار كشور، یكپارچگی و امنيت قدرتمند،

دولتی، پرورشمدیران و كادرها تربيت كارا، حقوقی و قضایی

هایارتباطی،ایجادایجادصنایعساختاریوایجادوگسترشراه

...ومتحولساختنفرهنگوباورهایمردموهامدارس،دانشگاه

به توانست بدان وفادار روشنفكران و حكومتفوق كجا هدفتا

 مردمدستیابد؟“اصالحزندگیمادی“خودیعنی



توانكردكهدورانحكومتبيستسالهدکترمنصورـتردیدینمی

ژرفایعقب از دشوار گذار دوران پوسيدگیرضاشاه، ماندگیو

اعیبهزندگیانسانامروزیاستاجتم اشكاالت. اینگذار در

همفراواناستوهمناگزیر،ولیاگرایرانامروز،پسازتجربه

نشينفرونيفتاد،اینرامدیونانقالباسالمی،بهحدقبایلبادیه

با11دورانگذار ـ سالههستيمكهنهادهاییازدنيایمدرنرا

كژی كاستیهمه هاو ـ نمودها استوار چون. نقشكارگزارانی

و آنان، ارزیابی در دودليها و جدلها وجود عليرغم تيمورتاش

سالمت كسرویدر احمد حتیرجلیچون اینكه شانعليرغم

.تردیددارد،مثبتبودهاست

 

برنامه رأس در ـ كابينهتالش افزایشهای رضاشاه دوران های

شاهبا.اجتماعیقرارداشتدرآمددولتوتأمينبودجهاصالحات

بودافزایشماليات مخالف ها به. توجه وبا جامعه عمومی فقر

به و كارا مالياتی نظام یك ایجاد بخشخصوصی حسابضعف

چقدر زمان آن در اصلیدولت، درآمد منبع بعنوان ماليات آوردن

دولتاز درآمد تأمين راه بودن طرفیبسته از و بود؟ امكانپذیر

سازدخالتونفوذروزافزوندولتدرها،زمينهافزایشمالياتطرق

ویژهدرزمانهایبارزاینافزایشـبهازنشانه.اموراقتصادیشد

شركت ایجاد گسترشانحصاراتدولتی، ـ داور هایوزارتماليه

تجاریوكارخانجاتباسرمایهومدیریتدولتیبود هایدرسال.

ازاینروشدولتدرآنزمانتحتعنواناخيردربرخیازمتون

.یادشدهاست“اتاتيسم“

“ازباال“آیادخالتدولتدرامراقتصادوانجاماصالحاتاجتماعی

می را رضاشاه دوران در مقتدر مركزی حكومت توانتوسط

برایبه اینكه یا و داد؟ نسبت فكری و ایدئولوژیك خواستگاهی

ایجزاینفالكتوعقبماندگیچارهبرونرفتجامعهازوضعيت

 باقینبود؟


ایران گرفتكه شرایطیانجام در كودتایرضاشاه ـ دکترمنصور

بنيه،صنعتتقریبًامعدومزراعتفقيروبی.دستبگریبانفقربود

گيروناپيوسته؛اقليتاجتماعیناموجود؛فساداجتماعیریشه

بود دو. وامهای و عطایا گرو در معرضكشور در انگليسو لت

بودجهدولت.نظاممالياتیوجودنداشت.ضميمهشدنكاملبود

می انگليستأمين پول بانكی دیون با شدعمدتًا با. دولتیكه
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كودتاشكلگرفتدردرجهنخستنيازمندامنساختنكشورو

غيابنظاممالياتی اینپولدر و برایامنيتآنمحتاجپولبود

 یك به میمتكی زنده، كارخانهاقتصاد ایجاد با وبایست ها

طبيعیاستكهاینشيوهبه.شركتهایدولتیپدیدآوردهشود

دیگریپيشتسلطبخشدولتیمی راه ولیآیا بود؟انجاميد رو

توانازمعایبومفاسداتاتيسمتاابدصحبتكردولیهمينمی

درایرانپدیدآورد،بندیاقتصادمدرنراساله،استخوان23دوران

.داشتكهبدونآنایرانامروزوجودنمی

 

هایقبلازكودتایسوماصلیكابينهتالشـدرحالیكهبرنامه

یكی و بهاسفند آن، پساز برابردوسالی در ایستادگی منظور

پای كشاندن از بود عبارت انگليس، و روسيه تحميلی شرایط

به دیگر سياستوكشورهای دورانصحنه در اما ایران، اقتصاد

تغييرات ایجاد طریق از كشور استقالل امر رضاشاه سلطنت

دنبال داخلی امكات و منابع روی نيرو و توجه تمركز و درونی

شدمی میبه. نمونه خطعنوان كشيدن طرح از یاراهتوان آهن

هاكهپيشازآنبارهاتأسيسبانكایرانییادنمودكهتحققآن

 بهبا بهتوسل آلمان یا آمریكا چون سومی شكستكشور

هابعدازآغازكارحكومترضاشاهواماهمينطرح.انجاميدهبود

.هاازمنابعداخلیعملیگردیدازطریقتأمينسرمایهآن

تجربه چنين به توجه آرزوهایبا از روزی كه موفقی های

میمشروطه آیا ميتنقشدولتتوانبراهخواهاننخستينبود،

طرح اجرای در اراده صاحب و تحوالتقوی و اقتصادی های

همدرآندورانقلمبطالنكشيد؟اجتماعیـاستراتژیك،آن



،كودتایرضاشاه(1919)دکترمنصورـچندسالیكهقراردادوثوق

می(1921) پوشاندحاكیازوسالهاینخستيناینحكومترا

رجالودولتمرداناستكهبایدبرایایندغدغهدرميانبرخی

،پایآمریكاوفرانسه(شوروی)موازنهقدرتميانانگليسوروس

ماجرایامتيازنفتاستاندارداویلوسپس.راهمبميدانكشيد

 تراژدی به كه سينكلر نفت شركت حاج“داستان سقاخانه

هادیشيخ “ ویتنی روبرت شدن كشته ،(Robert Whotney)

 كنسول در تهران در 12آمریكا شدن1921ژوئيه مختومه و

.فصلیازاینداستاناست,ماجراینفتشمالوآمریكاانجاميد

بلشویسم گرفتكه انجام شرایطی در رضاشاه، كارآمدن روی

تلقیعمده آمریكا ليبراليسم و انگليس امپراتوری تهدید ترین

حضوردولتشودودرچنينشرایطیانگلستانآمادهاستمی

سوسياليستی انترناسيوناليسم پادزهر بعنوان را ناسيوناليست

شود پذیرا زائيده. نوین ایران و است فرصت این تبلور رضاشاه

حياتی را اميركبيرها نواندیشی ناكام سنت كه است رضاشاه

.بخشددوبارهمی

.تواندربابمعایبدیكتاتوریودولتقویسخنهاگفتبازمی

تومی شهریور از بعد فروپاشی و آشفتگی تحليل23ان به را

تواندراینمعنیتردیدكردكهدورانرضاشاهگذاشتولینمی

.یكیازراههایگذاردردناكبهدورانمدرنبود

 

ماشاء دكتر خودتالشـ اثر اهللآجودانیدر ایرانیو“ مشروطه

:آوردهاست“هاینظریةوالیتفقيهزمينهپيش

سردارسپه،رضاشاهبعدیزمانیازراهرسيدكهایرانخسته“

افت همه مقتدراز حكومت یك آرزومند و امنيت تشنة وخيزها

بود مركزی كه. بود مشروطيتی مقتدر و توانمند قهرمان او

دمكراسیدرآنمشروطيت،درپایدرختاستقاللواقتدارایران

بود شده قربانی مش. مهم خواست دو یعنیاو ایران، روطيت

سنتی جامعه ساختن مدرن و مركزی مقتدر حكومت ایجاد

ایرانیعقب تجدد و مدرنيسم در تناقضاتیكه همه با را مانده

سالودرظرفبيست.دربرنامهكارخودقرارداد...وجودداشت

“.چهرهجامعهایرانرادگرگونساخت

امابسيارروشنوگویااجمالبرخالفدیدگاهدكترآجودانیكهبه

بيست دوره باره امادر است، شده بيان رضاشاه اقتدار ساله

 را رضاشاه سياسيونما بسياریاز مورخينو بين“برخیاز از

ازنظر.اندهایآندانستهآرمان“پایمالكننده“،“برندهمشروطيت

شماجایگاهواقعیدورانرضاشاهدرتاریخایرانكجاست؟





















































و حاكميتعدل قانون، حكومت مشروطيت، آرمان ـ دکترمنصور

ولیدورهپسازامضایفرمانمشروطيتتا.نوشدنفرهنگبود

زمينه را كودتایرضاشاه بودبلبشوئیكه نتوانسته سازیكرد،

گاممعنی تعطيلیبود، دچار ایجادمجلسكهمدتها داریدرجز

آزادیفرددرغيابدولتیمتكی.ینآرمانهابرداردجهتبرآوردنا

ندارد وجود امكان قانون به نوشدن. و عدالت و آزادی با فقر،

نيست سازگار برنمیملوك. قانونمدنیرا .تابدالطوایفی،حضور

داریدرواقعدرشرایطكودتایرضاشاه،ازمشروطيتچيزمعنی

شود قربانیرضاشاه نداشتكه حضور دوراندو. در لتمتمركز

ها،دراینرضاشاهاستقراریافت،قانون،باتمامكمیوكاستی

او حميت با قضات و داور بدست مدرن عدليه آمد؛ پدید دوران

شد؛ نهاده بنياد رضاشاه بتوسط مدرن مدرسه شد؛ ساخته

دوران این دولتیدر ماليه قانونیشد؛ دوران این در زن آزادی

پس.اهبتوسطرضاشاهبنيادشدوالیآخرشكلگرفت؛دانشگ

نقد آزادیبه معيار با تنها را ایندوران اگر بود نادرستخواهد

بدونتردیددورانرضاشاه،دورانشكوفائیآزادیفردی.بگذاریم

ونيستولیدورانپرپيچ یكجامعهدرحالاحتضار از وخمگذار

مدرنهستكهدرهذیان،بهیكزندگیشبيهبهزندگیجوامع

روطنينآزادیخواهیامروزنهایتباآزادیفردمالزمهداردوازاین

برمی تمدنی شالودة از ایران آنراجامعه زیرین سنگ كه خيزد

.اصالحاترضاشاهاستواركرد



تالشـآقایدکترمنصورباسپاسفراوانازجنابعالی
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 ستيودن از ارتش ممکن نبدون برخوردار ب یت مّلياستقالل و حاکم




 یاسد بهبود  پيسرت



وششستيبیاوط.افتیارتقاءیپيچهارماهقبلازانقالببهدرجةسرتیاسدبهبودپيسرت

مختلفارتش،یدردانشکدهایواستادی،ستادیسالخدمتدرارتشدرمشاغلفرمانده

 .خدمتکرد

دبیهاویدوره و موطنخويدبستان در را رستان درسال و گذراند ـ کرمانشاه ـ از1331د

ادهنظامرايپی،اودورهمقدماتیالتنظاميدرادامهتحص.لشديالتحصفارغیدانشکدهافسر

یطیبرا.کردیاالتمتحدهطیرادرایادهودورهارتباطاتوفرماندهيپیران،دورهعالیدرا

تآندورهرادردانشکدهيرستادکهباموفقارتشاورابهپاکستانف"وستادیدورهفرمانده"

پایفرمانده به کشور آن رساندیوستاد ان تحص. موازات نظاميبه ایالت رشتهی، در شان

سانسيلپرداختودرآنرشتهبهاخذدرجةفوقليدردانشگاهتهرانبهتحصیاجتماععلوم

 .دینائلگرد

درسفارتايشيارتشپیمسمتوابستهنظا1916تا1913ازیپبهبوديسرت راندرینرا

در"رويطرحوتوسعهن"سبخشياتورئياودرمشاغلافسرطرحوعمل.لندنبرعهدهداشت

ن طرحینيروزميستاد شرکتدر کشورهایتمریزیرو ینات سنتو"عضو نزد" تهدیاز دیکبا

شوروینظام اتحاد و هدفهايشيپیعراق و شد آشنا آتوسعهین اطلبانه در را رانینها

شناخت برخوردار. ایبا واکنشدالورانهارتشایاز عراقو تجاوز درتعرضینسابقهاو رانرا

بخشبزرگ انهدام به که انجامیمتقابل ارتشعراق نشرياز در دادید انتشار مرز برون .ات

یهابهپشتمرزهايرونراندنعراقيجنگراازابتداتابحوادثیتمام "هيدرحسرتقادس"رعنوانیز"رانوجهانیا"ازجملهدرهفتهنامه

یلکرد،واورابهخاطراصراريرانسبتبهجنگتحلینيکردخمینمقالهجنگورویچندیزطيهانلندننيمنتشرساخت،درکیالمللنيب

جنگراآنقدرادامهخواهد ینيخم»:فکردونوشتيتوص(paranoia)یدمبتالبهاختاللروانیورزيجنگمیافتنيندستیکهبرتحققهدفها

 «.رانرامبّدلبهشکستسازدیایروزيدادکهپ

معطوفساختیاسرکوبدمکراسییتارتشدربرقراریریدررابطهبانقشمدیرانوعراق،اوهّمخودرابهنوشتنمقاالتیپسازجنگا

شترازمردميهابننوشتهیدهدفشازایگوياوم.بهچاپرساند"تيمسّلحدرحاکمیهاروينقشن"رعنوانیزینموردکتابکوچکیودرا

،متاسفانهازدرکنقشیغربیلواقامتدرکشورهايباوجودتحصیازآنهاحتیادیراناستکهشمارزیایمتوجهجامعهروشنفکریعاد

نخلقکهبهیستهاومجاهديرمارکسيتحتتاث11افلماندندودرانقالبدرآنجوامعغیتارتشدراستقراروحفاظتازدموکراسیریمد

.تارتشراطلبکنند،انحاللآنراخواستارشدندیریستممديردرسييآنکهتغیخودبودند،بجایهادنبالبرنامه



 

 

 خواهان نگاهی به قشون مّلی از دید مشروطه



یافته ارتشسازمان که کشور مسّلح آنهاترنيروهای شکل ین

است،نهادیدفاعیاستکهبرایجامعهونهادهایآنمحيط

ميآورد وجود به امن دارد. مًأموریت ارتش مرزهای: از

و استقالل و بگيرد را بيگانه تجاوز جلو کند، کشورحفاظت

تًأميننماید را یکپارچگیکشور همهدرچهارچوب. اینمًأموریتها

ميگي حاکميتمّلیانجام اعمال National Sovereignty)رد که(

حکومت.نقشاولارتشاستوهيچربطیبهنوعحکومتندارد

ارتشدراجرایاینماموریت نباشد، خواهمنتخبمردمباشدیا

ازاینروارزشاین.همبهجامعهوهمبهحکومتخدمتميکند

امنيتیاستبایدمحفوظبماندو حفاظتیو خدمتکهاساسًا

مشکلمردمباارتشهنگامیاستکهایننهاد.ئوالنرودزیرس

مّلیازاجراینقشدّومخودبازميماندوبهجایاینکهحاکميت

اندوهزینه تًاسيسکرده کهآنرا ميپردازندمردمیرا هایشرا

حاکميتحکومتهایخودکامهرا(Peole Sovereignty)برقرارسازد

 .وسيلهسرکوبمردمميشودتحميلميکندودردستآنها

 

دراین.هایدوگانه،ارتشنقشنمادیننيزداردبرکنارازایننقش

نقشارتشاستقاللکشوروحاکميتحکومتبرقلمروکشوررا

نمایشميگذارد به نيز این. ارتشاز اولينقدم، اشغالگراندر رو

کنترل زیر را آن یا و ميسازند منحل را شده اشغال قرارکشور

بهاستقالل و ملتوحکومتسلبحاکميتکنند از تا ميدهند

انتقالحاکميتبهعراقيهاوپایانبخشيدنبه.کشورخاتمهدهند

اشغالعراقهنگامیموردتائيدوتصویبشورایامنيتسازمان

مللقرارگرفتکهنيروهایاشغالگرموافقتکردندکهفرماندهی

عراقرابدونآنکهدرآنمداخلهکنندبهوکنترلنيروهایمسّلح

حکومتموّقتعراقواگذارسازندوبرکنارازموارددفاعازخود،

موّقتهماهنگ حکومت با نيز عراق در را ن نيروهایشا کاربرد

 .سازند

ممکن ارتش از بودن برخوردار بدون مّلی حاکميت و استقالل

ویااینکهاستقاللشکشوریتنبهتحميلبيگانهميدهد.نيست

یا(Standing Army.)ازبينميرودکهارتشآمادهبهخدمتندارد

و صلح زمان در آن نگهداری برای و نيست کافی ولی دارد

اهميت.کاربردشدرزمانجنگازمدیریتشایستهمحروماست

ارتشنيست ازخود مدیریتارتشکمتر مدیریتارتشابتدا. در

ا بردنفرماندهیکل بکار در او محدودیتهای و اختيارات رتشو

مراتب سلسله آن مبنای بر سپس ميشود، مشخص ارتش

مسئوليت و اختيارات حدود و ارتش فرماندهانفرماندهی های

ميگردد تعيين ترفيعات،. مانند زیادی مقوالت به ارتش مدیریت

ندیبانتصابات،تهيهواختصاصنيازمندیهامادیوانسانی،حيطه

پادگانیودفاعیکشور،آموزش،انضباطوزیستافرادميپردازد

ایننوشتهنيست مورداستفاده آنها کهذکر تاریخمواردبسيار.

ارتش که ميدهد نشان را ضعفزیادی دليل به تنها بزرگ های

بی حّتیکفایتیفرماندهانمغلوبارتشمدیریتو هایکوچک،

شده کوچکتر اندبسيار ن. ارتشدو شکست آن، روشن مونه
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دست به ارتشصفوی شکست و اعراب دست به ساسانی

 .افغانهااست

اعراب که رفت ميان از هنگامی اسالم صدر در ایران استقالل

ارتش ساسانی دولت مفرط ضعف از گرفتن بهره با مسلمان

بی و گسيخته هم از شده، دادناتوان شکست آنرا .مدیریت

مهنگامیبهاعرابفتحایرانراوعدهدادکهمحّمد،پيغمبراسال

شرایطداخلیایرانوناتوانیارتشساسانیتحّققاینوعدهرا

درآندوراناوضاعداخلیایرانچنانآشفتهو.ميّسرميساخت

زمانباهم(م622-632)سامانبودکهتنهادرمّدتچهارسالبی

وارتشدرجریان(1)حملهاعرابدهپادشاهبهسلطنترسيدند

بهسلطنترساندنآنهاجنگ یا هائیکهبرایبرکنارساختنو

شد ضعيف و افتاد توان از داد انجام جنگ. این روند هادر

در یکپادشاه گماردن برایبرداشتنو نيروهایشرا هرفرمانده

رستم آنها آخرین که داد قرار دیگر فرمانده کهبرابر بود فرخزاد

 سلطنتنيروهایش به و آذرميدخت ساختن سرنگون در را

 .رساندنیزدگردهشتسالهبکاربرد

مرزهای درآورد، زانو به را روم ارتشنيرومند بارها که ارتشی

غربیایرانراتاسوریهوفلسطينومصرامتداددادوچندینبار

امپراطورانرومراخراجگذارکرد،یاکشتویابهاسارتگرفت،

غفلتورزیدنازاین بهجریمهدرگيرشدنبهجنگداخلیو بار

وظيفهمرزداری،مغلوبدشمنیشدکهنشرآئينتازةاسالمرا

توسعه بودوسيله داده قرار همسایگان ثروت چپاول و .طلبی

جنگی حریف روم، با نيرویش که چند هر جدید دشمن

نبود مقایسه قابل ساسانيان چهارصدسالة دلي. به لولی

حضورشدرمرزهایغربیایرانوشيوهنشرآئينآنهاازراهجنگ

آن دفع برای و ميآمد حساب به تهدید ميبایست وخونریزی

 .چارجوئیميشد

رستم ميرسد نظر زمامبه خردسال نيابتیزدگرد به که فرخزاد

ارتشایران مدیریتکافیبرایاداره دستداشتاز در را امور

نبود برخوردار ایرانا. همگسيخته ارتشاز ميبایستبه بود گر

انسجامميداد قبلاز. جسرکه پيروزینبرد ميبایستاز بود اگر

جستونيروهایعربرابکلیقادسيهرخدادهبوداستفادهمی

اگربودچندینماهنيرویبزرگترومجهزترایرانرا.منهدمميساخت

وبهاعرابپولپيشنهادعاطلوباطلدربرابردشمنقرارنميداد

کهبراثرآندشمنجریشودوروحيهارتشایران(2)نميکرد

تخریبگردد نبردقادسيهرستم. فرخزادکشتهشددر اوکهبار.

ارتکابننگتنها در بردوشدارد، سنگيناینشکستننگينرا

نيست قدرت. جاهمؤبدان فرماندهان و آزمند نجبای طلبطلب،

درشکستایرانازاعرابسهمدارندکهخودنيزبهارتشهمه

 .جزایآنقتلعامشدند

بر را تيسفون راه بهدستآمد ارزان بسيار پيروزیقادسيهکه

مسلمانانغارتگرگشودوذخایرفراوانیراکهشاهانساسانی

برانگيختتا گردآوردهبودندیکجادراختيارشانگذاشتوآنهارا

بیوآزباحرص و بهداخلایرانیورشبرند دستبهبيشتر محابا

بزنند ایران مردم کشتار و غارت اعراب. وحشيانه اینهجوم در

از گرفتن جزیه و کشتن در قران تعليمات از ملهم بيابانگرد

نسبتبهآنها ظلمکردندو بهمردمایرانبسيار غيرمسلمانان،

جنایاتفراوانیمرتکبشدند تاسيساتآموزشی،هکتابخانه: ا،

سوزاندند دینیرا تاریخیو فرهنگیو آثار بيرحمانه. ایرانيانرا

کشتندواموالودارائيهایشانراتصاحبکردندودخترانوپسران

فروشیبهایرانیرابرایتمتعجستنوفروختندربازارهایبرده

اسارتبردند عمربن. ارتکاباینجنایاتفجيع مقدر امخطابدر

اجرایفرامينقران در مسلميننقشکليدیداشتکه خليفه

ميبایستاسالمراترویجکند،سلطهاسالمرابرکشورهایدیگر

مليت و سازد امتبرقرار ذوبدر را اسالمینمایدهایدیگر در.

ایرانحکمميکردکه اجرایاینهدف،سياستعمردرجنگبا

انيانبکلیمحوگرددتاهویتفرهنگوتمدنوتاریخوهویتایر

 .اعرابجایگزینآنشود

اینراستا بایددر پادشاهانایرانرا ایرانو باره سکوتقراندر

قرانسالهاپسازفتحایراندرزمانعثمانبهوسيله.تفسيرکرد

زید،عثمانوچهرهایدیگرعرب.تدوینگردید"انصاریبنثابتزید"

نقراننقشداشتندازسياستوهدفآوریوتدویکهدرجمع

بارازرودرسراسرقرانحّتییکخليفهدّومعدولنکردند،ازاین

هدفمندیاینسکوتتا.ایرانوپادشاهانایراننامبردهنميشود

سورة از ششم آیة در که است آشکار و روشن حد آن

ودوازاسرائيلباآنکهبهآزادییهودیانازاسارتاشارهميشبنی

آنبهنيکییادميکندبازازایرانوکوروشکهآفرینندگانآنحادثه

تاریخیبودندنامنميبرد توراتکهقدمتشهماز. برخالفقران،

نازل یکمنبع از دو هر مسلمانان اعتقاد به استو بيشتر آن

اندازایرانوپادشاهانایرانزیادیادميکند،بهویژهبهمقامشده

 بابلو اسارت از یهودیان ساختن آزاد خاطر کوروشبه منزلت

رویکرد.نهدکهاورامنجیونبیبهحسابميآوردآنچنانارجمی

اسالموسياستعمردرنفیفرهنگوتاریخومليتمردمایران

پسازگذشتقرنهاهنوزدرایرانادامهداردوبسياریازآخوندها

دراجرایاین.تاآنراتحققبخشندمجدانهکوشيدهوميکوشند

ارتدادميدانستوازهمانآغازسياست،خمينیملی گرائیرا

تالش پيروانشمذبوحانه با همگام و همراه ایران، حکومتشدر

وحس ملغیسازد را فرهنگیوسننمّلیما کهمظاهر کرد

 .دوستیمردمایرانراازریشهبسوزاندوطن

سانیومحرومشدنایرانازنيرویدفاعی،باشکستارتشسا

آمدهایپی.استقاللایرانازميانرفتوحاکميتاعرابپاگرفت

حاکميت و یکپارچگیایران براینهصدسال اینشکستننگين

دراینمّدتتازیوترکوتاتاربرایران.مّلیایرانيانراازميانبرد

حکومت وضعيت، بهترین در و هایمحلیتوسطحکومتکردند

آمد بوجود ایران کنار و درگوشه ایرانيان مليت. گسيختگیواین

عباسبزرگبرکنارازپارگیایرانهنگامیپایانیافتکهشاهپاره

(دائمی)نيرویقزلباشبهتأسيسارتشمّلیوآمادهبهخدمت

هّمتگماردکهبهجنگابزارگرممجهزبودوهزینهنگهداریشرا

تاآنزمانایرانارتشمّلیودائمینداشتو.پرداختیدولتم

قشونآنازعشایر،وفرماندهانقشونازسرانعشایرتشکيل

ميشدکهدرزمانجنگدرمناطقیکهموردتهدیدقرارميگرفت

یافتوباجنگابزارهایابتدائینظيرشمشيرونيزهوتمرکزمی

 ارجوارزشیهنگامیشخصبرمصلحتیمّلکرداودربرترشمردنمصلحتیدنبرطبلجنگورويرضاشاهدرکوبیدارتنشیخو

.سهشودیدرجنگباعراقمقاینيگذاردکهبارفتاروکردارخميشمیخودرابهنما

 

 انترکمقاومتومخاصمه،موجبشدباصدورفرمیآندرصحنهجهانیشعملیطرفماندنونمایدمداومرضاشاهبربيتأک

 .آندرامانبماندیقانونیرانقانونًادرجنگشکستنخوردوازعوارضمنفیکها
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الن دانشکده افسریيد از فارغ التحصیرضاشاه هنگام بازد  
 

 .خنجربادشمنميجنگيد

 آن ایراندر اصلی دشمن روزها

امپراطوریعثمانیبودکهبااستفادهاز

که خود نيرومند بسيار ارتشدائمیو

بهجنگابزارگرمازجملهتوپخانهمجهز

مورد را اروپا و رفت پيش وین تا بود

داد قرار تهدید از. ایران بودن محروم

جنگابزارگرم بهخدمتو ارتشآماده

عثمانی مبه امکان درها که يداد

هایمناسب،بهویژهدرمواقعیفرصت

فتور و ضعف دچار صفوی دولت که

ميشدبهایرانتجاوزکنندوبخشیاز

شوند متصّرف را ایران مرگ. از پس

شاه در اول جلوس1112طهماسب و

آنشاه ّطی که سلطنت به عّباس

مقامخونریزی به رسيدن برای هائی

اوضاع داخلیپادشاهیصورتگرفت،

هایمرزیایراننابسامانشدواستان

آسيب گردیدایران پذیر بالفاصله. ترکها

قراردادن زیرپا و فرصت از استفاده با

بسيار نيروئی با پيشين قراردادهای

هایبزرگیزیادبهایرانتاختندوبخش

غربوشمالغرب در خاکایرانرا از

زهبهسلطنترسيدهبودعباسراکهتابهتصرفدرآوردندوشاه

 امضایقرارداد به گرجستان،1193مجبور طبقآن که ساختند

 .ایروان،داغستان،شروانوآذربایجانبهعثمانيهاواگذارگردید

طلبیترکهابهاميدایجادعباسسرخوردهوبيمناکازتوسعهشاه

معرضتعرضترکها در نيز اروپائيانکهآنها یکجبههمشترکبا

نظامیرا مقدماتیکپيمان تا فرستاد اروپا رسوالنیبه بودند

آورد فراهم و. تصرفکشورهایبالکان پساز ترکها آنزمان در

سایر و کردند محاصره وینپایتختاطریشرا مجارستانچندبار

آن اینحال با دادند، قرار تهدید مورد کشورهایاروپایمرکزیرا

ن وجود دالئلیبه به 3)يامداتحاد با(. انگليسيها ميرسد نظر به

در را ترکها ولیخطرحضور نبودند تهدید در مستقيم بطور آنکه

که است راستا این در باشند، کرده درک مرکزی اروپای

هيئتیزیرپوششایجادروابطبازرگانیبه"سرآنتونیشرلی" با

يشودعبّاسانجامميدهدقرارمایرانميآیدوبامذاکراتیکهباشاه

هایدرکنارنيرویقزلباشارتشیدائمیودولتیبهشکلارتش

اروپائیکهبهجنگابزارمدرنازجملهتوپوتفنگمجهزهستند

بهوجودآیدوانگليسيهانيزدرسازماندادنآن،وآموزشوبکار

 .بردنسالحهایگرمبهایرانکمککنند

بهکمکاینارتشنوینشاه کههمزمانباعبّاسابتدا را ازبکها

تارومار ميکردند حمله ایران شمالی مناطق به عثمانيها تجاوز

خاطرازکارائیآن،ازعثمانيهاخواستساخت،سپسبااطمينان

ازایرانجدا1193کهتمامیمناطقیراکهطبققراردادتحميلی

بودند ساخته نشد, قبول که برگردانند ایران به عبّاسشاه.

فاصلهترکهاراموردحملهقراردادوبخشیازمناطقازدستبال

بهدستآورد عثمانيهاپسازاینشکست،خطرارتش.رفتهرا

ابزارجدیدوتاکتيکجدیدواردکارزارشدهنوینایرانراکهباجنگ

بوددرککردندوبرایانهدامآنوتسلطگذشتهبرجبههشرقی

ارت از نيروئیبزرگتر شاملسپاهبا شایران، ینی"جنگآزموده

درایندورهازجنگ،ارتشایران.باارتشایراندرگيرگردید"چری

و داد شکست قاطعانه را عثمانی ارتشبزرگتر نبرد چند طی

راکهتماممفادآنبهنفعایرانبود1612عبّاسقراردادصلحشاه

 (.1)برسلطاناحمداّولپادشاهعثمانیتحميلکرد

درسال رفته دست از مناطق از برکنار قرارداد این 1193طبق

کهدر...شهرهاونواحیدیگریماننددیاربکر،وان،موصل،بغداد

هایقبلازایرانجداشدهبودایندورهتّصرفشد،ولیدردوره

بهایرانواگذارگردید شکستارتشعثمانیبهدستایرانيان،.

آنجاپيروزیاروپائيانر نيزدرجبههشمالیبهارمغانآوردودر ا

اروپایمرکزی اطریشو از و ارتشعثمانیشکستخورد، نيز

شد تهدید رفع منافع. از دوران آن انگليسدر و ایران همکاری

عّباسگرائیشاهبينیوواقعيتمشترکآنهابرميخاستوروشن

ميدهد نشان را انگيسيها و آ. با ارتشمدرن نيزاین ویژگيها ن

بی دردرپیسقوطشایستگیمدیریتو آن کفایتیفرماندهان

بهحسينصفویمغلوبطغيانزمانسلطان که افغانشد گران

جنگ استعداد، نظر از وجه قابلهيچ آنها با سازوبرگ و ابزار

 .مقایسهنبود

زمانشاه برخالفهمکاریهایثمربخششاندر عّباس،انگليسها

درد ورانسلطنتپادشاهانقاجارایرانوارتشایرانراچهبعدًا

درشرقبرایحفظهندوستان،وچهدرشمالبرایابرازدوستی

برداریقراردادندوباتوطئهیادشمنیباروسيهمزّورانهموردبهره

پایمالساختندودسيسهمنافع یکسره ملیایرانرا درشرق،.

افغان پادشاه زمانشاه کرد،هنگاميکه حمله هندوستان به ستان

 در را فتحعلیشاه نيروهایافغان فشار زیر با1192انگليسها

نيرنگترغيبکردندکهبهافغانستانتجاوزکندوبهبرادرزمانشاه

دهد یاری سلطنت به رسيدن برای به. زمانشاه برادر محّمد،

 اثر بر که کرد تصّرف را کابل و قندهار ایران نيروهای آنکمک

ميکرد، تهدید خطریکهسلطنتشرا برایرویاروئیبا زمانشاه

بهکابلبازگشتکهدر متوّقفساختو را حملهبهانگليسيها

.دراینعملياتچيزینصيبایراننشد.آنجاکوروزندانیگردید

اّماانگليسهاباسودجوئیازایرانموّفقشدندتعرضزمانشاهرا

رابرافغانهاتحميلکنند1211اردادصلحبهشکستبکشانندوقر

خيبر"کهطبقآنمناطقاسترتژیک و" شد واگذار انگليسها به

 .مرزهایغربیهندوستانمستحکمگردید

انگلستاندرآنزمانبرایحفظهندوستانودفعکردنخطراز

به ایران بدبختانه که نيرنگیدستميزد و دسيسه هر به آن،

ج موقعيت قراردليل آن درمعرض همواره داشت که غرافيائی

ميگرفت غربی. مرزهای دفاع به دادن عمق دوران آن در

سمت به عمقافغانستان عرضو که ميکرد، حکم هندوستان

غربدربخشهایشرقیایرانپيشرود،تاهمایرانوهمروسيه

شوند دور هندوستان از در. انگليسيها اجرایاینسياست، در
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مجبورهن1211 برای داشت، محاصره در را هرات ایران گاميکه

افغا نظامیدر توقفعمليات و محاصره برچيدن به آن ساختن

کردننيرو پياده به بوشهر ایرانبهجنگدر نستانضمنتهدید

 .پرداختند

هابهدليلضعفنظامی،نهتوانستازرقابتهایایراندرآنزمان

منطقهبهرهبگيردونهتوانستازروسوانگليسبرایتسلطبر

ملیخودراتأميندرگيریهایآنهادرجبههاروپاسودجویدومنافع

درنتيجهاینآرزویایرانياندرآندورانتحققنيافتزیراهر.نماید

طلببادستآویزآموزشدادنوآمادهدوکشورسودجووتوسعه

میواستعدادآنهاساختننيروهاینظامیایران،شایستگیرز

ميداشتند نگه خود دلخواه درحد را خاللسالهای. 1233-11در

کهانگليسبامتحداناروپائیخوددرگيرجنگباناپلئونبود،بازاز

نيروهایایرانبرایاطمينانخاطرازتأمينهندوستانغافل کنترل

.نماندوباتمهيدوفریبکاریبهمقصودرسيد





 کنند که با کمک يرد بزرگ را شماتت من آن ميمغرض

ند درچه یگو مزّورانه نمی یول. ديها به قدرت رسيسيانگل

 ؟یآورد ؟ و با چه دست یچه منظور ی؟ برایشرائط

 

 

 ین نظاميکه از معلّم یات تلخيسردارسپه بر اثرتجرب 

ن خارج افسران را ياستخدام معلم یگانه داشت به جايب

 .ل به اروپا فرستاديتحص یبرا





درآنزمانزمامدارانایرانبيزاروسرخوردهازدوزوکلکهایروسو

نيروی ساختن آماده و دادن آموزش برای فرانسه از انگليس،

ناپلئونباتوّجهبهموقعيتجغرافيائی.نظامیایرانکمکطلبيدند

ایراننسبتبههندوستانبالفاصلهازتقاضایایراناستقبالکرد

هيئتیرابهریاست1231گباانگليسدرسالودربحبوحهجن

انگليسيهابيمناکازنفوذفرانسویها.ژنرالگاردنبهایرانفرستاد

سال در و دادند نشان واکنش بيدرنگ ایران در مقاصدشان و

باهدفبيرونراندن"سرهارفوردجونز"هيئتیرابهریاست1232

دراجرایمقصودفتحعلیاینهيئت.فرانسویهابهایرانفرستادند

شاهراتطميعکردوقراردادیرابهامضارساندکهطبقیکیاز

دویست هرسال که شد انگليسمتعهد آن، بهمواد هزارتومان

نوسازینيروهاینظامی برایآموزشو و بدهد ایرانمساعده

درجه و افسر اندازه هر درایران رایگان بطور باشد الزم که دار

 .بگذارداختيار

جنگی روسدرگير و ایران شد، امضا قرارداد این زمانیکه در

 در روسها که بهره1231بودند ناتوانینيرویدفاعیبا گيریاز

ایرانودرگيریانگليسيهاباناپلئوندراروپابهایرانتحميلکرده

حضورافسرانانگليسیوکمکهاینظامیآنهابهایرانيان.بودند

دکهجلوپيشرویروسهارابگيرندوجنگرابرایچندینامکاندا

ناپلئونبهروسيه1212در.سالبدونتحّملشکستادامهدهند

فرانسهمتحد حملهکردکهبراثرآنروسوانگليسدرجنکبا

شدند منافع. که ناپلئون با رویاروئی در جدید متحد به کمک

اندا خطر به اروپا در انگليسرا کهحياتی ميکرد حکم بود خته

روسهاازجبههایرانرهاشوندتابتوانندعمدهنيروهایشانرادر

برند بکار اروپا که. آوردند فشار ایران به اینهدفانگليسيها با

فتحعلیشاهنپذیرفت.جنگرامتوقفسازدوباروسهاصلحکند

ورزید جنگاصرار برادامه و قر. طبقمفاد که نيز اردادانگليسها

بهآموزشونوسازیقشونایرانمتعهدبودندودراجرای1232

عملياتنظامیوجنگيدندرصفوفنيروهایایرانتعهدنداشتند

درجه و افسران بازگردندبه تهران به که دادند فرمان .دارانخود

و افسران کاردانی و ایرانی افراد رشادت براثر که روسها

سالموفقبهپيروزینشدهمّدتهشتدارانانگليسیدردرجه

در را ایران قوای عمده شبانه واقعه آن پساز روز چند بودند،

ننگين قرارداد امضای به منجر که ساختند منهدم اصالندوز

مناطقشمالارسبهروسها کردنبخشیاز واگذار گلستانو

کموکيفنشانه.شد هایزیادیدردستاستکهانگليسيها

 .ایایرانرادراختيارروسهاگذاشتندنيروه

واگذاریبخشهائیازایرانوتحّملشکستازدشمنان،برکناراز

مستقيم محصول اقتصادی و اجتماعی سياسی، مالحظات

نميشود ختم باال موارد به تنها که بود ایران نظامی .ناتوانی

ابهروسهاوانگليسهاایرانر1931درگيرودارانقالبمشروطهدر

کردند تقسيم خود نفوذ مناطق به دليل همين . 1222در

مشروطه مبارزات بحبوحه در توانخورشيدی ایران اگر خواهان

توانستامنيتمرزهایشراتأمينکند،ارتشنظامیداشتومی

داخلیما امور انگليسدر روسواردآذربایجاننميشدوروسو

 .مداخلهنميکردند

برکنا زمان آن در دویزیون از لشگر)ر ژاندارمری،( و قزاق

هائیتشکيلميدادکهدرگذشتهاستخوابندیقشونایرانرافوج

بههّمتاميرکبيربوجودآمدهبودکهالبتهبعدازایشانبهعّلت

فسادمالیحکاموفرماندهاناستعدادوتوانرزميشانکاهش

زشکستهایایرانازدرزمانناصرالدینشاهاميرکبيرمتاثرا.یافت

او.روسيه،درزمينهنيرویدفاعیکشوردستبهاصالحاتیزد

آوردکهطبقآناز برایتأسيسقشونایرانسيستمیبوجود

هرسهپسریکخانواده،یکنفربرایفوجهائیکهدرآنمنطقه

ميگردید احضار خدمت به ميشد تشکيل را. سيستم این

گرفتن" سرشماری ز" ساکنينميگفتند طریقسرشماری از یرا

واژه انجامميگرفتو ایالتوعشایر و ئیکهبرایفردروستاها

.بودکهامروزآنراسربازميگویند"بنيچه"احضارشدهبکارميرفت

اميرکبيربيشازشصتفوجپيادهنظاموسوارکهمجهزبهتوپخانه

بينیشدهایپيشبودندبهوجودآوردوآنهاراباتوّجهبهتهدیده

 .درمناطقمختلفکشورمستقرساخت

آورد نيزتأسيساتیبوجود ایران برایخودکفائیقشون اميرکبير

باروت توپریزی، کارخانجات اسلحهکه و زمرهسازی آن از سازی

درتًأسيسدارالفنوننظراميرکبيربيشتربرتهيهوآموزش.هستند

ودوبرایاینمنظورمعّلمانکادرفرماندهیقشونایرانمعطوفب

مخالفت به آن با انگليسيها که گرفت خدمت به را اطریشی

طرفهآنکهمعلميناستخدامشده.برخاستنداّمااميرتسليمنشد

درستمقارنعزلاميرکبيرواعزاماوبهتبعيدواردایرانشدند،

آنمردبزرگچندیبعددرکاشانکشتهشدوثمراقداممثبت

دراوليندورهدارالفنونچيزیدرحدودهفتادنفر.شراندیدخود

رشته نظامیدر مهندسی و توپخانه سوار، پياده، های

شدندفارغ التحصيل آن. هم و دارالفنون هم اميرکبير از پس

حالو.سيستمسربازگيریباقیماندولیازمحتواتهیشدند

بيست حدود از پس دارالفنون محمروز که ودسال

ميرودچنانفقيرورقتاحتشام بارالسلطنهبرایتحصيلبهآنجا

خانهویامدرسهابتدائیاستکهایشانآنرابيشترازیکمکتب

 (.1)نميداند

درميانسازمانهاینظامیوانتظامیکهبيگانگانتأسيسکردند

مهمتر، همه از قزاق نيروی دادند قرار آموزشی نظارت زیر یا

نقشمنسجم و بودآفرینتر تر سفر. حاصل نيرو این تأسيس

آراستگی و رژه مشاهده که بود روسيه به شاه ناصرالدین

یکانهایقزاقچناناوراتحتتاثيرقراردادکههمانجابرایایجاد

امپراطور از قزاقرا ایراناستخدامچندافسر چنينیکانهائیدر

ادجایپائیدرقشونایرانروسيهنيزبرایایج.روسيهتقاضاکرد

مبالفاصلهبهامضاء1212بهشاهپاسخمثبتدادوموافقتنامه

سرهنگ سرپرستی به قزاق نفر چند آن درپی که رسيد

مانتویج" " قزاق سوار بریگاد یک تشکيل تيپسوار)برای وارد(

شدند ایران گارد. سوار یکفوج شده یاد برایافسر شاهیرا

ایرابرایتجدیدسازماناقایرانبرگزیدوبرنامهتشکيلیکانقز
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قزاقخانه ترتيب این به و گذاشت اجرا مرحله به آن آموزش و

 .دایرگردید

هایدیگریکهایرانبرایمومواققتنامه1212طبقموافقتنامه

استخدام ميکرد، معّلميننظامیامضاء از شدگانجهتاستفاده

بر اجرائی غير مشاغل دولتتصّدی مستخدم معين مّدتی ای

ایرانبودندودربرابرارائهخدمتازایرانحقوقميگرفتندوحق

دولت نظریات درنداشتند را آنها نمایندگان یا و خود هایمتبوع

بگذارند اجرا به ایران سرهنگ. کمااینکه نبود چنين عمل در اّما

لياخوف" " ایران در نمایندگانشان و اجراهمسياستروسها به

بعهده را قزاق نيروهای فرماندهی بطورغيرمجاز هم و ميگذارد

خواهاندرگيرگردیدومجلسرااودراینمقامبامشروطه.گرفت

بست توپ به تقریبی. استعداد با قزاق نيروی زمان آن در

هزارنفرشاملبيشازدویستافسرایرانینيرومندترین،هشت

انضباطمنسجم ریننيرویقشونایرانمحسوبميشدتترینوبا

.یاپادگاندرمناطقمختلفاستقراریافتهبود"اتریاد"9کهدر



 دولت مشروطه و ایده تشکيل ارتش ملی

 

ساختار تغير به هّمت کمر که مشروطيت دوران روشنفکران

ازحوادثتاریخیایرانو اجتماعیایرانبستهبودند، سياسیـ

پيروزیهای و نبودندشکستها غافل آن استيالی. و مداخله آنها

بيگانگانوفرازوفرودهایایرانرادرزمانهایدورونزدیکناشیاز

ناتوانیسيستمسياسیونظامیایرانميدانستند با.ضعفو

سياسی درسيستم تغيير با همگام که شدند آن بر ایده، این

آ کنترل فرماندهیو سيستم نظامیو ساختار در نيزکشور ن

درستیواثباتاینایدهراحوادثتاریخی.اصالحاتیبعملآورند

ایراننشانميدادکهطبقآندرپيروزیهاوشکستهاینظامیو

 :فرازوفرودهایکشوردوعاملنقشکليدیداشت

اولـحضوروجودقشونیدولتیودائمیکهميتوانستمرزهای

 .کوبسازدکشورراحفظکندوتجاوزدشمنراسر

دّومـکفایتوکاردانیوشجاعتپادشاهانکهبرقشونکشور

 .فرماندهیميکردند











































مشروطه روشنفکران آشکار، واقعيتهای این مالحظه خواهبا

متوّجهشدندکهبدونبرخورداریازیکارتشدائمیومّلیکه

نهائیباشدنهمّلیتصميمگيرندهدرمدیریتآنمجلسشورای

ميگيرد پا حاکميتمردم نه و ميشود تأمين ایران استقالل در.

السلطنهرئيسدوستمحموداحتشامميانآنمردانآزادهووطن

 .ترینچهرهطرفداراینایدهبودمجلساولبرجسته

الوزراءـناصرالملککهاودرمجلساّول،درمخالفتبانظررئيس

 قوای تشکيل آندرصدد معایب برشمردن ضمن بود، مجاهد

طلبیکثيریازسرانگروهایمجاهدسيستمومفاسدوفرصت

کرد پيشنهاد تأسيسارتشمّلیرا ميبایستبا. او طبقطرح

نظام خدمت اروپا وکشورهای عثمانی مانند الزم قوانين وضع

تا صد ارتش یک بتوان آن راه از تا کرد برقرار را اجباری

فرماندهیصدوپنجاه دریائیبه نفریشاملقوایزمينیو هزار

داد ایرانیتشکيل افسران دانشگاهای. برتأسيسمدارسو او

وبرایاینکهمشروطيتنوپایایرانبهخطر.نظامیتأکيدميورزید

روسیو فرماندهان ساختن برکنار با که ميکرد پيشنهاد نيفتد

فوجهایموجو یکانهایقزاقبا همميتوانترکيبکردن کشور د

هم و تکميلکرد را نظميه تشکيالتژاندارمریو و ارتشجدید

آلت به روسی افسران فرمان زیر در که را قزاق قوای ميتوان

 (6.)دستشاهمّبدلشدهاستازاختياراوخارجساخت

السلطنهباآنکهزمينهقانونیآندربينانهاحتشامپيشنهاداتواقع

متّممقانوناساسیدررابطهباتشکيلقشوناصلصدوچهارم

درنتيجهنهارتشمّلیبوجودآمدو.فراهمشدهبودپذیرفتهنشد

گردید روسیخارج فرماندهان امر زیر از قوایقزاق نه حوادث.

خونينبعدینظيربهتوپبستنمجلس،کشتنوزندانیکردن

 همه صغير استبداد ساختن برقرار و بسيارآزادیخواهان حد تا

السلطنهدرموردتشکيلارتشزیادیپيآمدردپيشنهاداحتشام

با(ش1222-1293)درمجلسدّوم.مّلیوشيوهمدیریتآنبود

 دموکرات فراکسيون اجباری"آنکه نظام خدمت ردیف" در را

تقسيمامالکميانرعایا"،"تفکيکقّوهسياسیازقّوهروحانی"

دربرنامهخودمنظورکردهبود،ولیبه..."تعليماتاجباری"و"

ميانفراکسيونهای درگيریهائیکه دمکرات"عّلتتشنجاتو و"

اعتداليون" اجتماعيونـ آندورهنيز" بازغفلتشدودر رخداد،

ازپیآمدهایدردناکوننگينآنغفلت،.ارتشمّلیبوجودنيآمد

اخ برای آنها اولتيماتوم و روسها تجاوز شوستر"راج مستشار"

امریکائیبودکهایرانبهعّلتضعفوناتوانینظامیدربرابرآن

 .قادربهواکنشنشد

کشمکش خاطر به اعتدالیمجلسدوم و هایاحزابدموکرات

اقدام دستبه مّلیایران برایتأسيسقشون اینکه بر عالوه

.ترسيمنکردنزد،اصوالازدموکراسینوپایایراننيزتصویرخوبی

کهبيشترشانآخوندواعيانواشرافبودنددموکراتها"اعتداليون"

ماليات ترجيح احتکار، منع قانون امالک، تقسيم طرفدار که را

در بودند سياست از دین جدائی و برغيرمستقيم مستقيم

دینیمتهمميساختندوازتکفيروتحقيرشاننشریاتشانبهبی

هایشانمرتجع،اتهانيزمتقاباًلآنهارادرروزنامهدموکر.ابانداشتند

مردود ضدمردموضداصالحاتمعرفیميکردندوسوابقبرخیرا

ایندستوجههمجلسراتهمت.ميشمردند زنیوپردهدریاز

نایب ـ ناصرالملک آن پایان پساز که آورد پائين السلطنهچنان

 انتخاباتمجلسسّوم دستور برآنکه بيشترعالوه نکرد صادر را

.سرانحزبدموکراتوچندتنازاعتداليونراهمبهقمتبعيدکرد

دراینایامطوالنیفترتاستکهایرانمحرومازنيرویدفاعی

برایحفظبيطرفی،جنگجهانیاّولآغازميشودوایرانجوالنگاه

ميگردد متفقين و متحدین اشغال. را ایران از بخشی روسها

د،انگليسهابخشدیگروعثمانيهاتاهمدانپيشميآیندوميکنن

 .بختایرانگرفتاراسارتوفقروگرسنگیميشودمّلِتنگون

مجلسسّوممقارنباجنگجهانیاولگشودهشد،ونمایندگان

تصویبکردند قانونسربازگيریرا خطایمجلسدّوم از آموخته

فهفقطازروستاهاانجامولیچوناحضارجوانانبرایخدمتوظي

ميگرفتلذاجامعنبودواشغالایراننيزتوسطنيروهایمتخاصم

درزمانمجلسچهارمبازقشونمّلیبهوجود.اجازهاقدامنداد

نيآمد دستگیوگروه. چند بازی، فرصتحزب درگرائيهای طلبانه

 

 
 را که  یدیرضاشاه هوشمندانه شرائط جد

د و از آن به ش آمده بود درک کريدرمنطقه پ

 بهره گرفت       یخوب

 

 

 ران یبود که ا یاز موارد نادر 3099 یکودتا

 .  وانگلستان  منافع مشترک داشتند

 

 

 ص سربازان در يفرمان ترک مقاومت و ترخ

روشن نشان داد که  یليهمان آغاز جنگ، خ

ران جنگ نکرد و شکست نخورد، گو یارتش ا

کرد قطعا شکست  ینکه اگر جنگ میا

 .وردخ یم
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روهای نظامی در دوره قاجاريکمپ ن  
 

فلجکردهبودکههرچندماهیکدولت اینمجلسچنانکشوررا

دراینحالو.يفوناپایدارجایخودرابهدولتیمشابهميدادضع

آذربایجان در خيابانی که است نواحیهوا در سميتقو شرقی،

کوچکآذربایجان درغربی، الوار گرگان، در تراکمه درگيالن، خان

دوست درخوزستان، خزعل بلوچستانلرستان، در ...محمدخان

حاکميت)ترابرقلمروکشوردستبهطغيانزدندوحاکّميتدول

مّلی ساختند( مختل تشکيل. با هم انگليسيها گيرودار این در

پليسجنوب،استانهایفارسوکرمانوبلوچستانومکرانرازیر

 ننگين قرارداد امضاء به و قراردادند خود دولت1919کنترل با

.الدولهموفقشدندوثوق



 ة ملیرضاشاه و بنيانگذاری ارتش یکپارچ



ازهم و سقوط آستانه در کشور که بحرانی شرائط دراین

رضاخاندستبهپاشيدگیقرارداشتسيدضياءالدینوسرتيپ

هرج از را کشور تا زدند دهندکودتا نجات فروپاشی و .ومرج

وضعسرتيپ به بالفاصله قدرت موضع در تثبيت پساز رضاخان

رابرقلمروکشورنابسامانکشورسامانبخشيد،حاکميتدولت

مشروطه رؤیای به و ساخت وبرقرار استقالل که خواهانی

ميدانستندتماميت ارتشمّلی یک حضور درگرو را ارضیکشور

الوزرائیدرنگپسازاحرازپستریاستاوبی.عملپوشاندجامه

ایکهبهمجلسپنجمدربرنامهبسيارمترقيانه1333درفروردین

ب دو انتظامیارائهکرد، بهقواینظامیو بهشرحزیر آنرا از ند

:اختصاسداد

 

 خدمت قانون گذرانيدن و مملکت دفاعية قوای تکميل

 عمومینظام


 اصالحوتکميلادراتامنيهونظميهوالیاتبرمبانیجدیدو

 ...گذرانيدنقانونسجلاحوال



بندهایآنبهاصالح قوانينبهاینبرنامهمترقیکهشماریاز

راه ساختن و معّلمين استخدام راههایدادگستری، و آهن

مربوط هوائی پست تًاسيس تلگراف؛ و پست بسط شوسه،

.الشعراءبهاررأیندادندميشدمدّرسوهمکارانشازجملهملک

اواستخدماتفراوانیبه زیبنده رضاشاهفقيدکهصفتکبير

آخ ویژه به مغرضين ولی کرد، کشور آخوندزادهاین ووندها، ها

تمامیآنخدمات نقاطضعفاو، بر تأکيد و تبليغ با کمونيستها

کردند تباه و سياه را گرانبها چهارده. از آنکه با وارداو سالگی

آموزش شد، سيستمقزاقخانه آن در و گرفت روسی وپرورش

نشد روسها طرفدار اّما ترقیکرد وطن. عميقًا ازاو دوستبود،

ومرجیکهبرآنحاکمبودرنجميبردودرفکرچارهیرانوهرجوضعا

بود را. بزرگ مرد این آنها تبليغات در سحرشدگان و مغرضين

حمایت و کمک با که ميگيرند عيب او از و ميکنند شماتت

رسيد قدرت به انگليسها نمی. مزّورانه چهولی در گویند

تبيينهرکداماز.آوردیشرائطی،برایچهمنظوریوباچهدست

بی بر عالوه موارد وآن ساختنمغرضين اعتبار

تبليغاتموذیانهآنهادرکدرست،اقدامدرست،

رضاخانرادرپذیرفتنکمکازبينیسرتيپوواقع

انگليسهابراینجاتوطنازورطهسقوطنشان

 .ميدهد

منطقه در که جدیدیرا شرائط هوشمندانه او

درک بود آنبهخوبیبهرهپيشآمده از و کرد

گرفت تأسيس. و روسيه کمونيسمدر استقرار

معادالت جهان، در گسترشآن برای پایگاهی

انگليسها.استراتژیکجهانومنطقهرابرهمزد

خفه برای ميدیدند خطر در را منافعشان که

دستبکار بالفاصله نطفه، در کمونيسم کردن

د"و"کلچاک"زارابتدابهکمکژنرالهایت.شدند

نيکين مقاومتميکردند" برابرکمونيستها در که

سپسبهحمایت.نتيجهماندشتافتند،ولیبی

آذربایجانبرخاستند ارمنستانو گرجستانو از

کهآننيزناکامماند درشرائطیکهپيشآمد.

سمت به کمونيسم گسترش کردن ّسد

اهدافخليج از یکی عمان دریای و فارس

یکپارچه،استر باید ایران آن بربنای که شد انگليسها اتژیک

مستقلوباحکومتیمقتدرواستواربهصورتمانعیمستحکم

دربرابرروسيهشورویقراربگيردتاآنکشوردرمرزهایشباایران

شود مهار درملک. مدّرس همکاران از که بهار الشعرای

قبلاز:نویسدزهامیچينیبرضدرضاشاهبوددرشرحآنروتوطئه

کودتاودراوقاتیکههردوماهیککابينهبهرویکارميآمد،مکّرر

ماموریندولتانگيسباعقالومتفکرینبرسراینمسئلهبحث

ميکردندکهدولتیقویومقتدرومرکزیتیثابتوپابرجابایددر

آید بوجود ن ایرا می. افزایدو نيس: دنيا آن دیگر ودنيا ت

دنيایجدید(.1)سياستهایتازهوفکرهاینوبوجودآمدهاست

ووضعجدید،بازیکیازآنمواردیبودکهمنافعایرانوانگليس

الطوایفیومرجوملوکرابرهممنطبقميکردوميتوانستبههرج

بهنوسازیآنبيانجامد ایرانپایاندهدو در درکوضعجدیدو.

بهره آن از مسائلگيری به و ندارند غرض کسانيکه نظر در

بين و منافعسياسی نظر از میالمللی نکوهيدهمّلی نگرند

نيست برعکسستودنیاست. اقدامسرتيپ. اینرو رضاخاناز

است تحسين قابل و درست موّجه، از. من تحسين و تمجيد

رضاشاهفقيدبرخاستهازانصافوارجگذاردنبهخدماتگرانبهای

طلبنيستموبهدليلارتباطمستقيممنسلطنت.شاناستای

فرمانروائی سّنت و شخصيت به ایران تاریخی وخيزهای افت

جمهوریخواه من موروثی، سلطنت سيستم در پادشاهان

 .هستم

رضاخانميرپنجرادوستیانگليسيهاشایستگی،کاردانیووطن

کودتای از پيشتر جریانکودت1299چندسال دردر که ایدیگر

دریافتند داخلقوایقزاقرخداد دولتسوسياليستی1911در.

یک آینده، در آن از استفاده و قزاق نيروی کنترل برای روسيه

افسرانقالبیرابرایجایگزینساختنفرماندهتزاریآنبهایران

نگرفتوکشمکشبرسر فرستادکهموردقبولدولتایرانقرار

سرانجامرضاخانباهمکاریچندنفراز.امهیافتآنچندهفتهاد

برکنارساختندو فرماندهانایرانیقزاقهردوفرماندهمتنازعرا
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کردند منصوب مقام آن به را افسردیگری واقعه. این از پس

 .رضاخانازمعاونتفوجقزاقهمدانبهفرماندهیآنترفيعیافت

سرتيپ کودتای پساز ک1299رضاخان قزاقشبا همکاران مک

درنگبيشتریکانهایقزاقرازیرامرخودقراردادتانيرویالزمبی

اولينطرح.رابرایاجرایطرحهائیکهدرنظرداشتفراهمآورد

که بود منضبط و منسجم یکپارچه، نظامی نيروی یک ایجاد او

شامل انتظامی و نظامی یکانهای کليه ادغام از ميبایست

شهرهانيروهایقز فوجهایتهرانو پليسجنوبو ژاندارم، اق،

تشکيلشود موافقترئيسدولتانجام. اینطرحبا بخشیاز

در ژاندارم نيروی و مرکز نظامی یکانهای هنوز ولی بود گرفته

نيرویقزاقادغامنشدهبودوسيدضياءبيمناکازتمرکزقدرتدر

رضاخاندر.دسترضاخانبرایتأسيسدوقشونتالشميکرد

دفاع قانونیمسئول نظر از که شغلوسمتینبود در زمان آن

آن وسائلالزمبرایاجرایآنباشد، فراهمکردننيرو و کشور

قالبمسئوليت کهدر مسئوليتهایوزیرجنگبود هایمقوالتاز

ميگرفت انجام دولت پستّسيدضياء. کودتا اول درکابينه الدین

بهیکاوزارت نظامیکودتاجنگرا وچونرهبر ژاندارمداد فسر

ماند ساکت بود نبخشيده قدرتشسامان به هنوز پساز. اّما

درنگرئيسدولترابرایاحرازپستهایقدرتشبیتحکيمپایه

ووزارت شد اصالح کابينه آن درپی که گذاشت زیرفشار جنگ

بجنگمنصورضاخانکهملّقببهسردارسپهشدهبودبهوزارت

 .گردید

وظائفقانونیکهبه اینپستحاالميتوانستبهاستناد در او

دردوزمينهتأسيسقوایدفاعی عهدهداشتطرحهایخودرا

کشورواعمالحاکميتبرقلمروآنکهبراثرطغيانبعضیایاالتو

عملیسازد بود والیاتمتزلزلشده نيروهای. برایادغامهمه

رویمنسجمکهتنهاازیکفرماندهفرماننظامیوتشکيلیکني

مانع که را سيدضياءالدین کابينه سقوط موجبات ابتدا او بگيرد

.ادغامنيرویژاندارموچندیکانمستقردرمرکزبودفراهمآورد

السلطنهکهبعدازاوبرسرکارآمددرمقامسپسدردولتقوام

یکانهاینظام بقيه و نيرویقزاقوزیرجنگقوایژاندارم در یرا

زیرفرمانگرفت برایادارهنيروئیکهبوجود.ادغامکردوآنهارا

تأسيسکرد(ستادارتش)آوردهبود،سازمانیبهنامارکانحرب

وبهآنماموریتدادکهبانگرشبهوضعاقتصادیکشور،نيازهای

اتپسازاینمقدم.دفاعیوامنيتیراتعيينوبهاوگزازشکند

دیماه خورشيدیاوّلينفرمانارتشیصادرشدکهدر1333در

 بود شده نوشته آن قزاق"مقدّمه و ژاندارم کلمه تاریخ این از

بود متروکخواهد ملغیو مطلقا دولتعليه. نظام افراد برای

ایرانبالاستثناعنوانقشونراانتخابوتصویبنمودهامرميدهم

رس به را مزبور عنوان وکه نوشتجات مارک و شناخته ميت

 ...".مراسالتقشونیرابهعنوانفوقتبدیلنمایند

بيگانه نظامی معلّمين از که تلخی تجربيات اثر بر سردارسپه

السلطنهودولتهایپسازاوداشتبااستخدامآنهادردولتقوام

برایتحصيلبه درعوضافسرانرا بهمخالفتبرخاستو قویًا

 وصاحبمنصبیاروپا متوسطه ابتدائی، نظام مدارس و فرستاد

سخناناوبهاّوليندستهافسرانيکهبرایتحصيل.برقرارساخت

عازمفرانسههستندعمقوطندوستیوآرمانخواهیاورانشان

اوشخصًااینافسرانراتامهرآبادبدرقهکردودردیداربا.ميدهد

 :آنهاگفت

ام" برایرفتنبهمملکتفرانسهفرزندانرشيدم، روزکهشما

فيروزترینایامتاریخیدورهحياتقشونانتخابشده اید،یکیاز

شمارابرایتحصيلبهسرزمينیميفرستندکه.بهشمارميرود

درآنجابه...هایعالمترینقشونعالوهبردارابودننظمومعظم

پرداختهوازهماناحسا تنویرفکر و ساتعاليهبهارمغانارتقاء

آورید صاحبمنصببه. نفر پنجاه اعزام که کنيد تّصور نباید شما

اروپابرایدولتبهرایگانتمامشده،بلکهبایدبهخاطربياوریدکه

جمع به حّتی دولت پيش چندی پنجاهتا برایآوری سرباز نفر

کوچک توانترینسرقتجلوگيریاز و تهرانقادر پشتدروازه اها

 ".نبود

برایآموزشفرماندهانشدر1311-11اینارتشنوپاکهتازهدر

در بود، کرده تاسيس جنگ دانشگاه لشگر و تيپ ردهای

دو1323شهریور جنگبا به برگقادر و ساز و آنجنگابزار با

کمااینکهارتشمقتدر انگليسنبود، نيرومندروسو ارتشبسيار

 از بودن برخوردار با آنآلمان تکنولوژیپيشرفته جنگیو صنایع

شکستخورد سرانجام زمان خوبیميدانستکه. به رضاشاه

به رو این از نيست متفقين با رویاروئی به قادر ایران ارتش

اعالمشده1939بيطرفیایراندرجنگکهدرآغازمخاصماتدر

بود،وروسوانگليسازجملهاستقبالکنندگانآنبودندوفادار

ماند بهانه. جلوگيریاز جنگو از برایاحتراز تحریکاو جوئیو

سرباز نظامیاز یکانها که نداد حّتیاجازه خارجخانهروسها ها

و دفاع برای اینکه یا دفاعیگسترشیابند مواضع در و شوند

هامقاومتدربرابرروسهایاانگليسيهاراهها،پلها،تونلها،گردنه

شهریوردوروزدرپنجم.رجگذارییاتخریبگرددومعابراجباریخ

سرلشگریزدان به متفقين غافلگيرانه حمله از دستورپس پناه

ميدهدشورائیازامراتشکيلشودونظرآنهابهایشانگزارش

شود ميکند. پيشنهاد شورا پاسخ، در و: تأخير ایجاد برای

رمسيرچالوسجلوگيریازورودنيروهایشورویبهتهران،بایدد

درنقاطحساس، تخریبشوندو راههایعبور و کرجکليهپلها ـ

آید بعمل ممانعت ارتشسرخ ورود از اجباری ومعابر .ارتفاعات

پاسخميگوید در رضاشاه ویرانیبرایاینکه: اینهمهخرابیو

نظرشانبهمناست پادشاهیبمانم؟آنها مندر مناستعفا.

ایرانمي از آمادگیندارمکوچکميدهمو بههيچوجه ترینرومو

(.2)خرابیوضرروزیانیبهایرانواردشود





 شتر معطوف ير بيرکبيس دارالفنون نظر اميدر تأس

 .ران بودیقشون ا یه و آموزش کادر فرماندهيبر ته
 

 
 

  فرمانده آن روز ارتش ـ ارتشبد عباس   57درانقالب

مّلت، ارتش را در ، آگاه از وظائف ارتش به یباغ قره

 .برابر مردم قرار نداد





صادرشد،1323فرمانترکمقاومتومخاصمهدرششمشهریور

به نسبت که شد داده دستور هوائی دفاع یکانهای به حّتی

هواپيماهایدشمنواکنشنشانندهندکهبراثرآنشماریاز

مدرن جنگندهای مصاف به و زدند نافرمانی به دست خلبانان

انگليسيهابيمناکازاینحادثهوسرایتطغيانبه.نرفتنددشم

وزیرتقاضایترخيصسربازانراميکندلشگرها،ازفروغینخست

ميگيرد انجام شهریور هشتم در نيز آن که حيدرقلی. سرتيپ

خاطراتیک"بيگلریفرماندهوقتهنگنادریلشگردّوممرکزدر

:مينویسد"سرباز

 

 خيلیفوری6/6/1323-6112بخشنامهشماره

بفرمودهالزماستکليهواحدهاترکمقاومتنمودهوبرایفردا

 سربازخانه23شبساعت بسوی خود مواضع مربوطهاز های

که شود تًاکيد هوائی دفاع مًامور به مخصوصًا و نمایند حرکت

 .هيچگونهواکنشیدرمقابلهواپيماهایدشمنبعملنيآورند

 مرکزسرهنگعميدی2شگررئيسستادل

 

بی بر رضاشاه مداوم درتأکيد آن نمایشعملی و ماندن طرف

حتی مخاصمه، و مقاومت ترک فرمان صدور با جهانی صحنه

بی خونریزی و خرابی از جلوگيری از برکنار یکطرفه ثمربصورت
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 دازکشتیجنگیببریندردربازدیاداربایهمراهدر,هديرضاشاهوولع

موجبشدکهایرانقانونًادرجنگ

شکستنخوردوازعوارضمنفی

.نیآندرامانباشدومخّربقانو

متفقين که است سابقه این با

شش شدند ازمتعهد پس ماه

و کنند ترک را ایران جنگ خاتمه

جنگ در ایران که خدماتی برای

مبالغی نيز آن به است داده

بپردازند رضاشاه. اگر

نمیخویشتن بادارینشان و داد

درنظرگرفتنواقعياتحاکمبرجنگ

را مقاومت ترک صادرفرمان

تائيد ایران بيطرفی نميکرد،

شدوروسهادرموضعیقرارنمی

ازمی بخشی قانونًا که گرفتند

ایرانرادرجنگتصرفکردهبودند

تخليهنمی آنرا کردندو بایدتوجه.

ایداشت،ایرانتنهاکشوریداشتجداازاطریشکهوضعویژه

و کردند اشغال جنگجهانیدوم در روسها که استنادبود به

آن ترک به مجبور متحده ایاالت فشار و بودند داده که تعهدی

 .شدند

برترخویشتن در او رویکرد داریرضاشاهدرکوبيدنبرطبلجنگو

مصلحت برمصلحتشمردن ارزشمّلی و ارج هنگامی شخصی

وکردارخمينیدرجنگبا رفتار بهنمایشميگذاردکهبا خودرا

شود مقایسه بی.عراق مرد برایآن خودخواه و وطن

هزینهمصلحت به حسين صدام با حساب تصفيه و شخصی

فدکاری کهبا پيروزیایرانرا برطبلجنگکوبيدتا ایرانيانآنقدر

ارتشدالورایرانبهدستآمدهبودمّبدلبهشکستساختوبر

وتأسيساتصنعتیکشور راهها روستاها، بنادر، آنشهرها، اثر

شدمنهد زخمی و کشته ایرانی صدهاهزار و گردید م وقتی.

نمی رهبرانشارج خدمات ميکندملّتیبه تخطئه را آنها و نهد

ایران مّلت بر که همانطور ميشود نازل بال او بر است طبيعی

 .خمينینازلشد

طرفیایران،فرمانترکمقاومتوترخيصسربازاندراصراربربی

خيلی جنگ، آغاز جنگهمان ارتشایران که داد روشننشان

شکست قطعا اگرجنگميکرد اینکه گو شکستنخورد، و نکرد

ميخورد نویسندگانتوده. را بدیهیواشکار ای،اینواقعهبسيار

هاطبقعادتمعهودموذیانهتحریفکردندوآخوندهاوآخوندزاده

کشورواعتبارساختنقوایدفاعیپردازیازآنبرایبیبادروغ

رضاشاه داردبنيانگذاران ادامه هنوز که ساختند دستاویز .کبير

نامه هفته در آخوندزاده و آخوندپيشه چندیپيشیکنویسنده

نيمروز" شهریود" وقایع در که ساخت متهم را ارتش افسران

جنگ1323 ميدان از و پوشيدند چادر و نهادند برصورت روبنده

رسانینگارانآنطورکهميگوینداطالعمهاگروظيفهروزنا.فرارکردند

وآگاهساختنمردمازواقعياتباشد،اینتحریفواقعيتوگمراه

 ساختنمردمازیکرویدادتاریخیکشورچگونهتوجيهميشود؟

از منزویساختنقوایدفاعیکشور تهمتزدنبهنظاميانو

1323شهریور هنگامی آن اوج و یافت ادامه بعد نمایشبه به

کوته روشنفکران و نویسندگان که شد ازگذاشته انقالبی فکر

ارتشخونميخواستندوانحاللآنراطلبميکردند درآنزمان.

کهخمينیبهنظاميانعفوعمومیدادولیبهآنعملنکردیک

مهربان،درروزنامهآیندگانخمينیایبهنامرسولنویسندهتوده

ایناقدامب از فاجعهکربالنتيجهعفوی:رحذرداشتونوشترا

بودکهمحّمدبهمعاویهدرمّکهداد،وبهاینترتيبآخوندهارابه

هاوجنجالهایاینخونخواهی.کشتنبيشترنظاميانتحریککرد

روشنفکرانهدرستهنگامیصورتگرفتکهارتشبابهنمایش

فرماندهآنروزارتش.دگذاردنوفاداریخودبهمّلتبامردمنجنگي

باغی،یکیـارتشبدعباسقره

برجسته ارتشاز افسران ترین

دوستوبود،اووافسرانوطن

نظير دیگری فرهيخته

سپهبد حاتم، سپهبدهوشنگ

آذر بخشی خليل از... آگاه

و ارتش تأسيس فلسفه

وظائفیکهنظامياننسبتبه

اندایکهازآنبرخاستهجامعه

د عهده واردبه را ارتش ارند،

جنگ از و نکرد مّلت با جنگ

داخلیکهاحتماالتجاوزعراق

.داشتجلوگيرینمودرادرپی

آنروزهایبحرانیکهچند در

بی سياسی وطنگروه

انحالل برطبل نویسندگانشان

با که من ميکوفتند ارتش

نهم شماره در ارتش انحالل از نگران بودم آشنا عراق تهدید

 :روزنامهاطالعاتهشداردادمونوشتم1312نفروردی

ماکشورثروتمندیهستيموازمنابعوذخایرطبيعیگرانبهائی"

هزارکيلومترمرزهایزمينیودریائیمابيشترازده.برخورداریم

اینثروتمّلیواینمرزهایطوالنیبایددربرابرهرنوع.است

تجاوزیمحافظتشود یگروهایسياسیوممکناستبرخ.

یکسياست از منطقه در ما که کنند استدالل روشنفکرانشان

راههای از را احتمالی اختالفات و ميکنيم پيروی آميز صلح

سازمانمسالمت ازطریق یا و کردآميز خواهيم حل ملل این.

شود،ولیاستداللتاانجاکهمربوطبهکشورمااستتائيدمی

داشتکهدیگراننيزدربارهماچنينتلّقیچگونهميتواناطمينان

ما نظامی ضعف که معلوم کجا از باشند؟ داشته برداشتی و

خواهیسياسییااقتصادیوسوسهآنهارابرنيانگيزدوبرایباج

 نکنند؟ تحميل درگيریی و جنگ ما پيش"بر آن بينیمتأسفانه

بریدنسرودستارتشوناتوانساخت نآنباتحققیافتوبا

و آوردند فراهم تعرضعراقرا زمينه مرتکبشدند جنایاتیکه

پيام عراق مّلت به که دادند قرار موضعی در را حسين صدام

بفرستدوبهآنهاوعدهکندکهقادسيةدومیرابهآنهاپيشکش

 .خواهدکرد

مروریبررویکردروشنفکراندورانمشروطيتنسبتبهتشکيل

برا مّلی وارتش مّلی، منافع و کشور استقالل از حراست ی

در11مقایسهآنباخطوهدفروشنفکراندورانانقالببهمن

آسيب و مّلی ارتش وانحالل کشور استقالل ساختن پذیر

واقعهتاریخیجریانمنافِع خاللآندو ملینشانميدهدکهدر

وطنودوستیوتعلقخاطربهروشنفکریایراندررابطهباوطن

وطنیفضایایرانراگرائیوجهانمّلتعميقًاسقوطکردواّمت

آلودهساخت رژیمبی. اّمتظهورخمينیو گرایجمهوریوطنو

محصوالتطبيعیآنفضایآلودهاستکهاسالمیبی از تردید

بسياریازنویسندگانوروشنفکرانبیبصيرتبهبروزشهّمت

 .درآنمسمومومنکوبشدندگماردندوخودنيزسرانجام
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كالج)ناستاددانشگاهلندنيدانشگاهتهرانوهمچنیئتعلميران،ازجملهعضوهیمختلفایپرفسورگوئلكهنازاستاداندانشگاهها

داخلوخارجبهسرانجامینةمختلفوبعضَاكاماَلمتفاوتدردانشگاههاينزمیرادرچندخودیوتخصصیالتعلمياستكهتحص(الیامپر

دانشگاه)تیری،مد(یدانشگاهمل)یواقتصادیاسيعلومس(امهریآریدانشگاهصنعت)یميعلومشیمهندس:رساندهاست،ازجمله

تهران مهندسیتخصصیدكترا( رشتة تولیصنایدر و يع د لندنایامپر) ـ كالج ل همچن( رشتهيو در فوقدكترا دورة دو تیریمدیهان

یبهزبانهایوعلمیقيهاآثاروكتبتحقنهينزمیندراياوهمچن.افزارهانرمینیتكویسازنهيوبهیزیكوبرنامهریاستراتژیهاستميس

یكدرانتقالتكنولوژیتاستراتژیرینةمديدرزمیسيزبانانگبهSAGEنآنهاتوسطانتشاراتیدتریمنتشرساختهكهجدیسيوانگلیفارس

.ارائهشدهاست

ا بر نیعالوه زمیخیقاتتاريتحق, در ایبوینةمسائلاجتماعيو از نظراتحاصله انتشار مطبوعاتو بستر بر نشرينتحقیژه اتیقاتدر

یشناختهشدةویباشد،ازجملهاثردوجلدیمیویواجتماعیازحضورفعالعلمیگریعرصةدینجوانيمختلفهموارهازهمانسن

.تاستيخمشروطیمةگذشتهوتاريكسدهونیخیقوكارپرزحمتدرتاريانگرسالهاتحقيب”رانیخسانسوردرمطبوعاتایتار“

وتوسعةهمهجانبهینةتحوالتاجتماعيزمدریقیخسانسورومطبوعاتدردورانرضاشاهبهحقاید؛درادامةمطالعةتاریگویدكتركهنم

ندورهتایكازآنهادرآثارمنتشرشدهدرموردایچيبَاهیاتقریرانبرخوردکردهاستكهكمتریدركشورشایآورعشگفتیراتسرييوتغ

اندافتهيكنونبازتابن ایاساسیقوبررسيتتحقياهم. سالهائیقوینحقایوهمهجانبهدر استكهبهخودمشغولداشتهویرا

.قانداختهاستیجبدستآمدهرابهتعویانتشارنتا

شانفراهمنمودهیبهدورانموردنظرراتوسطایانحصاریایگوناگونومتنوعدكترگوئلكهنامكانافكندننگاهواززوایهامسلمَاتخصص

راتوتحوالتآنرادرييژهتغیرانرادردورانمشروطهوبهویایحوادثاجتماعنمااستكهيشمارمحققدازانگشتیدكتركهنشا.است

ینگفتوگوسعیهاومجالتموردمالحظهقراردادهودراصفحاتروزنامهی،زنده،متحرك،درالبالینيدةعیكپدیدورةرضاشاهبهصورت

یپرتالشعلمینبابتهمچونبابتزندگیشانازایازاركشدكهمایبهتصو”تالش“خوانندگانینمشاهداترابرایازایهائنمودهجلوه

.ميكنیمیاشانتشكروقدردانیواجتماع

 

 

 



 رضاشاه محصول انقالب مشروطه بود

 

 

 
 







 گفتگو با پرفسور گوئل كهن  

 
 

 مطبوعات نمایة حقایق تاریخ





دكتركهنتالش ـ آثارگذشتهدسالصیكتاریخبهعالقمندان, با

آشنادرایران وسانسورمطبوعاتشمادرموردارتباطاتوتاریخ

هستند این. در سالهاستكهایمشنيدهميانما رویشما

سالهاعنوانبهدورهاخيرًاازآنكارهستيدكهبهمشغولایدوره

دورة رضاشاهی«یا برندمینام« اینیهائجنبهچه. دورةاز

جلبنمودهتاریخی را شما توجهاستنظر رشتةاینكهبهبا

شمادراین،آیاتحقيقاتاستومهندسیشمافنیآكادميكی

دارد؟پرسشآكادميكدانشهایزمينهبههمربطیدوره شما

این ما بررسیكهاستدیگر در رویشما كار دورةاینو

تاریخیعنیتاریخیمشخص دورانمشروطه تنهارضاشاهو

تعدادقابلازسویایرویكردگستردهسالهایكدراین.نيستيد

ادبياتاندركاراندستوبعضًاحتی،محققينازمورخينایتوجه

میمالحظهدورهاینبه دالیل چهاینشود، شما را رویكرد

يد؟بينمی

ُكهن البتهدكترگوئل كهایزمينهآنـ اصلاشارهرا در كردید

تاریخمن.امكردهدنبالتاكنونمنكهاستبودهازكاریبخشی

زاویة از مطالعاتتحقيقاترا کاریعنیامدانشگاهیو درکنار

مطالعات و مهندسی مدیریت زمينة در خود دانشگاهی اصلی

میرا دنبال تکنولوژیک ـ دیگریهبردی بحث جای خود که کنم

ازدوجنبهمنبردید،برایشمانامكهایدورهكاربرروی.دارد

یعنیمطبوعاتدرموردتاریخكارتحقيقیجنبه؛یكاستمطرح

زمينهاینبررسی زمان روزنامهاز عنصرمهمترینعنوانبهتولد

دورةمدنيت یعنیدر همانقاجار فرهنگاز ارتباطآغاز نویِن

دیگربهوجنبة.شودمیمربوطدورهاینبهكهجمعِینوشتاری

بهبدرستیمنكهنگرشی چهارچوبغلطیا بخشدر آن

،امداشتهـمهندسیفنیخودکهدرزمينةآكادميكازتحصيالت

صرفًامنازسویتاریخیدورةاینبررسیبراینبنا.گرددبازمی

تحوالتمطبوعاتتاریخمطالعاتجنبة آثاراجتماعییا موجوددر

آنهاستامقبلی کنار در بلکهبهموازاتو ندارد را تحقيقات. كار

من چارچوبیفراگيرترامروز در موضوعروی, و بهتوسعهمحور

عام مفهوم توسعةیعنی, صنعتی و توسعةفکری نهادهاییا
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عالوهكهتوضيحبااینمتمركزاست؛دورهدرایناجتماعیمولدة

علومامبردرگيری وتدویناستراتژیومدیریتمهندسینوینبا

مطالعاتدرادامة،همچنيندرروندتاریخیآنسيرتحولبهتوجه

,سياسیهای،جنبشاحزاب،تاریخمطبوعاتختاریرویگذشته

اندیشهنوع و توجهمردمورزیتفكر وبهو حكومتها ساخت

وسردارسپهميرپنجسيدضياء،رضاخاندوران،بهاقتصادیتحوالت

وحدوددودههدورةویكخورشيدیرسيدم1299اوتوسوم

دوجلدكتابیآنحاصلكهبودمكردهرابررسیازاینپيشاندی

اّمادر.منتشرشدسانسوردرمطبوعاتدرموردتاریخكهاست

مطالعاتادامة رضاشاهدورةبهتاریخیمختلفهایدورهسير

رسيدم این. بهمربوطمسائلبهبرتوجهعالوهدورهدر

حالدرعينپيشترذكركردمكهنكاتیوهمچنينجمعیارتباطات

كاردرچهارچوبكهبرخوردمدیگریموضوعبهمطالعاتموضمن

بحثهایبودوبيشتردرچهارچوبمتفاوتگنجيدوباآننمیقبلی

اقتصادیصنعتیعنیآكادميكهایزمينهتخصصی توسعة ،،

میتكنولوژی قرار مانوفاكتورها گرفتو منكهمفهوماینبه.

درستشدممتوجه استاین دورةمشروطيتدورةكه

وبيشترجنبهسياسیمعاصراستتاریخیدرتحولپراهميتی

مادیمعينمطالباتحال،اّمادرعينداشتهواجتماعیفرهنگی

هم تاقتصادیهایجنبهدارایكهكردهمیمطرحرا وایوسعه،

نيزمولده استرا داشته بر در برابریخواستهائی. ،مانند

مواهببرخورداری برخورداریزندگیاز حداقلو نيازهایاز و ها

انسانیزندگی برابرییاهنگاميكه! شدمیگفتهسخنزناناز

این برابریبرابریطبعًا بر مردانزنانناظر مشاغلو یادر

بودمطرحهماستخدام بودكه. اینجا بهتوقف:شدممتوقفدر

كهاین مفهومدیدممعنا مشروطهمطالبات ُبعددر در تنها

جملهسياسی قلمبيانآزادیاز تحزب، پارلمانتاریسم، و،

فرهنگیشعارهای سياسیصرفًا بلكهنمیخالصهـ شود

پيشرفته آندستاورد وتوسعةمسئلهطرحتر جانبةهمهتوليد

توسعه,هاوتئوریهانظریه،براساساعتقادمنبه.كشوراست

كشوری ملتیهر هر ـسياسیمواهببهدستيابیبراییا

بهواجتماعیاقتصادی نيازمندملیازتوسعهحداقلییكطبعًا

.است

این توجههایاقعيتوبهزمينهدر هنگامایدرخور زدنورقدر

یافتمخورشيدیدست1333سالمطبوعات این. ابتدابارهدر

نحوةتوضيحیاستالزم بدهماز كار زمينه. كارهایدر

مراجعهامتحقيقی از هستمدستمنابعبهناگزیر یعنیاول ،

یعنیچه اسنادیمنابع؟ بهمیمربوطكهو هاحکومتشود

آنچهسياسیوگروههای مطبوعاتو موردتاریخیهایدورهدر

ازكارجستجویاسنادرسمیوبخشییك.استشدهنظردرج

ورق و ُكنجمطبوعاتاینزدنغيررسمی دركتابخانهدر و ها

!دیمیاستقمطبوعاتدارینگهپرگردوغبارومخازِنآرشيوهای

كهنداریمآرشيوالكترونيكیمدرنهایسيستممتأسفانهماكه

كهاطالعاتیبهواژهیكباگزینشتكمهكامپيوتربافشاریكپای

،االننداشتيمزمانراماآنچيزیچنين.یابيمدستخواهيممی

هارابازبينیکنموبهپروندهناگزیرممنبنابراین!نداریمالبتههم

روزنامه آن ورقموازات را بزنمها به. دسترسی موضوع البته

سازمانبایگانی در اسناد و محدویتها و دولتی وهای ها

مشکالتموجوددراینراهمتاسفانهخودبحثمفصلیداردکه

می را دیگری طلبدفرصت ادامة. تحوالتایندر زمينهكار، یا

مراتحت،بشدتكردمبعدمالحظهبه1333ازراكهسازیهائی

داد قرار تأثير اقسامانواعیعنی. كهمطالبیو وزمينهبه ها

پيشجهت یا وملیجانبههمهتوسعهیكهایشرطگيریها

داشتتوسعه اشاره بخشمولد، مجبور, و کرد جلب را نظرم

بکنمشدمتوقفبيشتری رویآنها تعدادیكبارهبویژهآنکهبه.

مجالتروزنامه و انواعبشدتها كرد، آنهاتغيير و, محتوایآنها

درزمينه،حتیچاپوساختاراصاًلنوع.هاتغييركردكيفيتحتی

یافتهكهشدممتوجههمتکنولوژیچاپ تغيير بااینها دیگر اند،

نيستقبلیافییاصحقبلیچاپ تكنولوژینه. بكارگرفتهتنها

دادهچاپكيفيتشده تغيير صحافیرا امكان راایدگرگونهو

نيزبيشتردردسترسیسهولتكهشدهباعث،بلكهبوجودآورده

شود اقسامانواعبهدسترسیسهولتیعنی. وروزنامهو ها

ازنظرموضوعیماقباًلازآنهاكهومجالتیروزنامهبویژه.مجالت

اقتصادیابه،مربوطصنعتبهمربوطمثاًلمجالت.برخوردارنبودیم

آنهابهتاریخازاینقبلوجنبشزنانكهوپرورشآموزش,فالحت

بودمبرنخورده اینكهاستجالبحتی. ایمجلهبهدورهدر

امربهمربوطكهخورشيدی1333درسالكنيدكهبرخوردمی

مربوطاستبهداشت تربيتتعليمبهیا استهمگانیو خوب.

نه منابعیاینها زمينةكهاستتنها در را پژوهشگر تحوالتكار

وقتبيشترمی بيشترمیكندو را بلكهاو دركهمطالبیگيرد،

دركهایوجودداردوگسترهاولدستمنابعیعنیمطبوعاتاین

رااندازیچشم.بسياربسياروسيعتراستشدهفراهمدورهاین

جهت گوناگوندر ابعاد و جهتمینشانها در ،صنعتدهد،

،خارجیروابط،درجهتزنان،حقوقبهداشت،جهتنظاميگری

آكادميك،كارهایبودنودانشگاهیه،دانشگاالمللیبينتجارت

نداشتهيچيككه وجود زمينةقباًل در حتیسوادآموزی، و

توانددرمیكهمطالبیواقساموانواعسازیوجادهراهسازی

تجزیهرابرای،محققجانبههمهتوسعةنظامیایكسيستمیك

.درگيرنمایدوتحليل

تاریخسانسوردركتابجلددومكه1363ـ61ازمنودكهباین

بعد.نيافتچاپشدودیگراجازةمنتشرشدوبعدنایابمطبوعات

من چاپشامكانهم نكردمتجدید پيدا آنرا از همچنانزمان،

امماندهباقیرضاشاهدورةروی ومسائلیكسریالبته.

نيزیهامحدودیت داشتهدیگری مجلداتامنتوانستهكهوجود

منتشرنمایمبعدی را داخل. بایداشارهدر اینكهكنمپرانتز در

آنهـادربارةتاریخكهامبرخوردههمدیگریموضوعاتبهفاصله

استپوالدینمسئلهمثالبعنواناستكردهسكوت سرهنگ.

بسيارخدماتبودكهایفرهيختهنظامیكهپوالدینمحمودخان

مهاجرتدردورهوهمازمشروطيتپسدردورةایراهمارزنده

باایشانیكبارهاّمابه.درخاللجنگیکمجهانیانجامدادهاست

دیگری میتعداد شونددستگير اعداماوخيلی. ومیزود شود

ویچندیبعدماندهمراهمیدرزندان1323رتاشهریوبرادرش

نمایندةمیاعدامهمفرددیگری بنامفردیپنجممجلسشود،

زباندانیكليمینمایندةكههایم و دانشور مرد و بودها گرچه.

این معلوماشاراتیدر کاماًل اّما چهبهكهنيستبارهوجوددارد

بودازنكاتیاینهاهم.آیدمیپيشوقایعاینتيبترچهوبهدليل

.استشدهدورهاینرویمنتوقفباعثكه



بعبارتیتالش شماكارتحقيقیدادید،پروسهشماتوضيحكهـ

1333ازشماراباتحوالتی،بطوراتفاقیمطبوعاتتاریخدرزمينة

می كهخورشيدیروبرو گستردهرصهعسازد بسيار وبودهآنها

بهاشدامنه جامعههمة عرصهابعاد ،اجتماعیمختلفهایو

اقتصادیسياسی فرهنگ، صنعت، بهداشت، و، .رسدمی...

ایدکهبایددرمورداینرسيدهنتيجهاینبه,جدیددریافتدراثراین

!گيردرتصوومتمركزی،ویژهكاراساسیدوره



بلهدكترگوئلُكهن بایداضافهاینكتهفقط!كاماًلـ ؛وقتیكنمرا

روزنامهمن و یعنیاسناد رادستمنابعها ،زدممیورقاول

جذببعدیكبارهخورشيدیبه1333ازسالكهچيزی كرد،مرا

كهاین مطالببود موضوع حزبیسياسیدرگيریهایصرفًا و،

درمحتوایمطبوعاترادرمتنهائینشانه،بلكهنيستفرهنگی

مالحظه كهمیاسناد دورةكنيد متفاوتقبلیبا ،استكاماًل

ازپيشمطبوعاتكهطرفیبیهرخوانندة.استماهيتًامتفاوت

منبعقيدةبياندازد،نظریهمدورهاینباشدوبهرادیده1333
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كهمتوجه شد كهمطالبیخواهد مطرحبه1333از بعد

.اندجانبههمهنيستندبلكهودوُبعدیُبعدیشوند،اصاًلیكمی

كهمینمونهعنوانبه مسئلةبينيد مورد یادر هواپيماها خرید

انواع مقایسةمشقیهواپيمای)هواپيما موضوع و آموزشی ،

هاآن ناوگان.شودصحبتوبحثمی...( گفتنیاستکهتجهيز

رودکهتنهانوبنيادهواییطییکدورةبسيارکوتاهتابهآنجامی

 سال یک1312در خورشيدی اندک123باره تعداد به هواپيما

می افزوده پيشين مشابه شودهواپيماهای فكركهاینجاست.

بنشيندواینهارااستموظفداردوپژوهشگرتأملجایكنممی

.نمایدمطالعه



كهنظيرشماستشمایامحققينیخاصتجربةاینـالبتهتالش

اّما.یابندمینيزدستدیگریحقایقبهتاریخیبررسیدرضمن

تـاریخیدورةایـنرویـكردبهدرموردابعـادگستردةكهپرسشی

،كـردیـمـرحطاولدرپرسش

استباقیهمچنان می. عاملفكر رویكردایناصلیكنيد

؟چيستگسترده



فراخنگریو,گریزیتواندتعصب،میاوليهـعاملدكترگوئلُكهن

بردن،پییافتنجویایكهمحققیباشددرذهنساختارمنطقی

پيشبدون استداوری منبه. تجربةپروسهایناعتقاد كارو

داوریپيشهرگونه،زیرابدوناستبيشتردرخورتوجهشخصی

حينحقایقیبه كردهبررسیدر بیامبرخورد اینکه تردید

دقيقمی باشدتواند نزدیكتر واقعيتها با و تر این. مورد دورهدر

،بادورهاینودرانعكاسروندتحوالتشدهانصافیبیمتأسفانه

 سوءنيتتعصببهآغشتهنظرات تنگ، شدهنظرانهو برخورد

است خواهانطرفبیمحققبرای. تأملجایواقعيتكشفو

دورهازاینمنكهمعنانيستبداناینالبته.وجودداردبيشتری

داشتهامنداشتهشناختیهيچ حتمًا ام، هم. اینشاید

اینبهنسبتكهتاریخیانصافيهایبی مراگرفتهصورتدوره ،

این در استداشتهنگهدورهبيشتر كهبدین. متوجهمعنا

درنگریودستبردیُبعدیباتکتاریخ،اغلبگزارشگرانامشده

كهآن آنطور را واقعيتها انعكاس، اندندادهبود ابرشدهسعی. با

حقایقدادنمنفیوجنبهسياه منفیپوشیپردهبه بافییا

شود نيستاینبهالبته. آنكهمعنا یامشكالتدورهدر

نبودهواقعيتتماماّمااینوجودنداشتهانحرافاتیویاخطاهایی

است استنشدهطرحمسائلهمه. كههمين. بود منجا

داریدرگزارشحقایقتاریخیوانیکایرانیمؤمنبهامانتعنبه

اجتماعی شدمناراحتبشدت,ـ كه. بهچرا درصداقتمعتقد

پدیدهتاریخگزارش درومعلولعلتشناختورابطهشناسیو

هستمتاریخ بایدتاریخیگزارشدرهنگاممحققانسان. خود

یاكردهوبعدقضاوتقرارگرفتهتاریخیایطشرنمایددرآنسعی

سيستمرایكدورهاگرمااین,درچارچوبمتدولوژیک.دهدرأی

كهعواملیمجموعهسيستمدریككهدانيم،میدرنظربگيریم

اگراز.كنندمیحركتمشخصهدفیكاند،درجهتپيوستهبهم

خوداستفادهمتدولوژیبعنوانازسيستمهبسيارسادتعریفاین

نظربگيریمكنم دادهinputكهودر بههاییا درسيستماینما

بودهچه1333سال در ستاده 1323outputو آنیا از چهما

.خودراصادركنيدتوانيدرأیشمامیكهاینجاست،معتقدمبوده

بایددربعبارت نظرگرفتدیگر در ایستاده1333ما وبودیمكجا

 در واقع1323بعد در كجا؟ در هم, که است ایستگاهی این

ایستگاه از میمسافرانی وارد آن به قبلی همهای و شوند

سرنشينیکه.هایبعداستمسافرانیکهمقصدشانایستگاه

یتواندازدهبيستایستگاهقبلرسدنمیمی1323بهایستگاه

باشد رسيده ایستگاه این به یکباره به است. ممکن چگونه

هاویاچراغقرمزهاوتصادفاتوسنگالخ,مشاهدةمسيرراهبی

جادهوارهسيل وهای اسفالته صيقلی جادة به اما ببيند را ای

جاده ایامنيت ترافيکیگذارینشانه, انضباط و راهنمائی ,های

تعميرگ وجود و ایمنی مکانيکاهامکانات یا بينها ایجادههای

عملياتتوجه در درگير مهندسين حتی باشد؟ نداشته ای

ایسازیوصفوفعبوریغروربرانگيزدخترانوپسرانمدرسهراه

هااینندیدن,درشرایطمعمولی!درکنارمسيرعبورخودرانبيند

ندارد امکان ساده. بيان تربه منصف, مسافر یک زمانی تنها

ایستگاهنمی به رسيدن پيشاز را مشاهداتعبوریخود تواند

گزارشکندکهدراینسفریاعينکسياهیبهچشمداشتهیا

متاسفانهپنجره یا و شده پوشانيده تيره و ضخيم پردة با ها

طیاینسفربهخوابیعميقفروافتاده,نابيناستویاسراسر

است بوده یك. مجموعةمسيستدریك,نظامدر درعواملباید

دریكهمانطوركه.شودنظرگرفته توليدیكبرایكارخانهشما

،فشار،آتمسفر،شرایطدهيد،تحترامی،موادمتفاوتمحصول

بقيةحرارت و كاتاليزاتورها توليد،آنبهمربوطعوامل، فرآیند

وچگونگیكيفيتسآوریدوبعدبراسامیخودرابدستمحصول

سيستممحصولآن كار ارزیابیشما كنيدمیرا بنابراین.

موجوددرآنرااوليهمادةیكمثالیابعنوانتوانيدتنهاحرارتنمی

بنظرمن.رادرنظرگرفتآندرنظربگيرید،بایدمجموعةدرقضاوت

قضاوت مورد واقعيتهایچونساله23دورةایندربارهدر آندر

اعمالنظروحتیکج بهگرفتهدستبردصورتاندشیو همين،

.استجانبهاغلبُکتِبموجودبسيارغيرمنصفانهویکدليل



 مطالبات تاریخی و عوامل انحراف



همتالش ما میـ عملكنيمفكر هميندر استفادهروشاز

كهویژهشمارةایننمودندركارفراهماكهمعناینبه.ایمكرده

محوریپردازدوطبعًاشخصيتمیتاریخیسالة31دورةیكبه

 بهاسترضاشاهآنهم ابتدا طرحساكن، مجموعهاز یك

كردیمپرسشهائی فضایاینكنيمفكرمیكهآغاز در پرسشها

ازیكی.شودآنهاپرداختهبایدبهپسزنند،میموجایرانيانفكری

بهكهپرسشهائیتریناساسی كهاستاینبرخوردیمآنما

نهضت در ما مطالباتخواستيممیچهمشروطهاساسًا چهو

بود ببينيم. باید بعد كهمطالباتاینتحققبرایو متحققـ اگر

كندمیمشروطهجنبشپيروزیازباشد،حكایتشدیاشدهمی

چه انسانیمادیامكاناتـ اختيارداشتيمو یعنیدر اینجا؟ اگر

متدولوژیبخواهيم طرحاز در بایدكنيماستفادهپرسششما ،

برایچهمطالباتاینببينيم و بدستتحققبود آنهاآوردنو

شدهمحصولیكبصورت اینتوليد در بهپروسة، ما چهتوليد

همة،آیادارایدیگرتوليدنيازداشتيمیافاكتورهایاعواملشرایط

؟آوردیمآنهارافراهم،چگونهاگرنبودیمیااینكهیانهآنهابودیم



ُكهن تشخيصدكترگوئل در تاریخمطالباتـ نقطهیكایراندر

فردیكیاین.ميرزااستجودعباسوآنهم.وجودداشتعطفی

درمينيوببميكنصحبتآنیدمتمركزرويدهداجازهی،باميشدبرخوردكنرپنجيرضاخانمآمدنموجبكهیطیشرابهمياگربخواه

ريرابطورغرضاشاهازاقداماتكيچيهمياگرنخواهاعتقادمنبه.گرفتلیتحویتيوضعاكشوررادرچهیرایكشورچهاومقطعنیا

.رديگیرامیخیتاریكشوروینمرةقبولدوبارةساختنكپارچهیرامیعنیاقدامكینيهمليدل،تنهابهمیریبپذمنصفانه
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-اجتماعیموقعيتميانكهفاحشیتفاوتبهبودكهازكسانی

وجودداشتپیپيشرفتهوكشورهایایرانوسياسیاقتصادی

ناپلئونوكشورگشائيهایگستردهپيروزیهای,اكتشافدراین.برد

آنهادرشكستوموفقيتژاپنبعدپيشرفت.داشتبسيارنقش

 روسيهدادن روشنفكرانگروهبرای. آنمحدود باسواد افراد و

وبزرگیاینبهتزاریروسيهچگونهبودكهعجيبخيلی,دوره

دربودكهاینهاپرسشهائی.خوردمیشكستازژاپنقدرتمندی

نخروشنفكرانیعنیگروهاینذهن گرفتهشكلدورهآنبگانو

بود مقایسه. با كهایآنها دیگرانایرانميان دادندمیانجامو

بهودرپاسخ.شدندمیایرانماندگیعقبهرچهبيشترمتوجه

عقباین پيشرویمسئلههمافتادگی و وبسویتجدد رشد

.كردندرامطرحوپيشرفتتوسعه

همين ترتيبخارجبهاعزامكهاستجاز دهندمیرا گروهی.

بهتحصيلبرای روندمیفرانسه ميرزاصالح. آنجا راشيرازیدر

كهمی رشتهاینكهبجایبينند بهتحصيلشدهتعييندر كند

چاپخانهچاپموضوع میو شودعالقمند راهایروزنامه. آنجا

خيابانهابهكندكهدرآنجاهرروزمحصولییممالحظه,بيندمی

مغازهمی در و ارائهآید كهمیها Newspaperآنبهشود

گویندمی طرف. ایناز اطالعترقیعاملمحصولاو آگاهی، و،

آموزدازچگونگیفرایندتوليدآنتجربهمی.شودمیرشدارزیابی

می فنچاپآشنا با شودو ایرانبههموقتیدليلهمينبه.

راهمونامشمحصولیتوليدچنيندنبالرودبهگردد،میبرمی

ترجمه میگرفتهNewspaperهماناللفظیتحتاز گوید؛و

اخبار» «كاغذ فارسینخستيناین. ایرانكهاستروزنامة در

می شودمنتشر همان. مطالباتكهبينيممیهمموقعاز

نيزبربسترحجمروبهگسترِشتجددخواهیدرزمينهمشروطه

وتنظيممسئولخوداعتمادالسلطنهحتی.رودجلومیانتشارات

بعنوانازایشانكتابمدرجلدیكمشودومنهامیروزنامهكنترل

انطباعات همكهوزیر را یاددهكرمیدنبالایشانسانسور ،

امكرده این. همخود ارزشمندیكتابهایآقا زمينهبسيار در را

اجتماعیاروپائيان تحوالت و استكردهترجمهتاریخ نهضت. و

وجودیكهمیشكلصورتاینبهترجمه با آنگيرد، در زمانما

نخستينینبنابرا.داشتيمكمخيلیدانافرادباسوادیاافرادزبان

اینمیطرحكهپرسشی عقبكهاستشود !ایمافتادهچرا

مسافرت در گروهیشاهناصرالدیندومبویژه ویهمراهكه،

نشانویگذردبهمیدرغربراكهكنند،آنچهمیبودند،سعی

دهند هم. میبعد فضایتالش طریقایرانبستةكنند از را

به.تجدد،بازكنندهایباسنبلمدنینهادهای،آوردنشاراتانت

یامطالبهاعتقادمن اینمامطرحنخبگانبرایكهایشعار بود،

مستلزمنوینشرایطورسيدنبهماندگیعقباینجبرانبودكه

یكرفتن استسيستمیكبهبستهسيستماز بتوانباز تا ،

بهجامعه آزادیمساواتطرفرا پيشرفت، دادسوق، از. مراد

امکان و اجتماعی عدالت پهنة در آن گستردة مفهوم مساوات

.بودبرخورداریآحادملتازامکاناتموجودومواهبطبيعیمی

میكهاستعلتهمينبه فراماسونریشما همينکه بينيد،

شوندزیراشعارمیجلبآنمابهنازنخبگابسياری,شدمطرح

بعدًاازمجموعهكند،هرچنداینمیآدميتوتجددراطرح,برابری

هنگامدرآنولی.داردبرمیگامانحرافیدرجهتجهاتبسياری

ذهنيتشعارش آنزنانمساله.خواندمیآقایانایدهبا دورهدر

مطرح بودبسيار افرادجامعهنيمیدیدندكهمیفكرانروشن. از

بودنبهمحكوم متنجدا اهميتاینكهاندجامعهاصلیاز امر

مطرحميانمساواتمسئله را سازدمیافراد بتدریج. بعد

دارمطرحریشهفئوداليسموستموظلمعدالتخواهیشعارهای

شودمی به. نوعآنتبعو استبدادیدو آنكه وجودزماندر

داشت سياسییكی. دیگریاستبداد مذهبیو كهاستبداد

همباهم كنار در منافعمیحركتو همكردندو را موردهمدیگر

دریکزماننسبتبهدیگریبخشیالبته.دادندقرارمیحمایت

شعار.ترپرزوردیگریشدودرزمانیدیگربرعکسآنترمیقوی

مامتأسفانه.گيردمیباایندوشكلدرمقابلهنيزخواهیعدالت

بينكهآلياژیایندرفهم!رفتيمراههكجبههمراهیایندردرك

وجودوسياسیمذهبیحاكميتیعنیپيوستهبهمدوحاكميت

داشت قضيهدرستفهمدچارمشكلماهنوزهممعتقدممن.

.كندتفكيكراازهمدومقولهبتوانداینكهفهمییعنی.هستيم

گسترششدیكسعیزماندرآن,نادرستهمينفهمدليلبه

توسعه چهارچوبسياسییا مفاهيمدر گرفتهقالبمذهبی

،غربیدمكراسیاصلیمفاهيمكهبينيممیدورهدراین.شود

درزماندرآنكهمساواتی،مفهومواقعییاجوهرةتجددغربی

بودمطرحغرب اینشدیعنینمیگرفته, غربمفاهيمظاهر از

بنابراینحاصلاینبرداشتآنومحتوایباطنونهشدهگرفته

بطوری.شدتهیازمبداءومختصاتزادگاهیخودمیایملغمه

ماهيتچهكه كردتغييرمیبالكل,اصلیمفهومآنبسا البته.

گروههای مفاهيم آن درست درک و شناخت برای بعد کمی

مثلكوچكی گرفتند گروهزادهتقیشکل روشنفكرانو

بهمفاهيمرااینواقعیكردند،مضمونمیسعیكهنشينبرلين

غربكهصورتهمان در وجود كنندداشت باز متأسفانه. اّما

بودوفهمیكجدچاراینبزرگتریدربخشزمانآنروشنفكران

سنتیصورتآناصولبامضامينميانكردندباآشتیمیسعی

دینیاسالم غربشدهگرفتهمفاهيماینگرایانهو واز تغيير را

هرچند.انجاميدماهيتقلببهنوعیامربهاینتفسيركنند،كه

دورة آنكوتاهیدر صغير استبداد از درمطالباتبعد توانستند

خودشانجایگاه اینمطرح اّما سالفهمیكجشوند، هایتا

ادامه1333 یابدمیخورشيدی كه. آیدمیرضاشاهبعد بدون,

همةرودربایستیهرگونه آنجامعهدركهمحدودیتهائیبا هابا

ومذهبيونگرایانکهنهتنهاازطرفسنتـباموانعیروبروست

كندمیشودـاماسعیایجادمیروشنفكرانهمينبلکهازطرف

سياست دقت به مذهب از كندرا جدا رویهم. عملرفته در

راتوسعهدرجهتمنطقیكنيددراینزمانحركتیمیمالحظه

می آغاز مفهوم و میاصلیكند مناسبتجدد بستر در که رود

.قرارگيردخودش



سایرمطالباتبهدستيابیهاچقدردرعدمفهمیكجـاینتالش

بعنواناستداشتهنقشمشروطهجنبش خواستنمونه؟

خواستهیكیكهاستقالل بودجنبشنخستينهایاز مجلس.

بهدستيابیدرجهتنخستگامكنددرهمانمینيزتالشاول

بكنداقداماتیاستقالل استقراضمثالعنوانبه. كهخارجی؛

عواملیكی اقتصادیسياسیوابستگیمهماز بهو كشور

تدریجبعدهابه.كندمیتصویبقانونیمنعبود،رابصورتبيگانگان

غربنوعیصورتبهطلبیاللاستقمسئله با .آیددرمیستيز

حضوركشورهای رفتارشانقدرتمندغربیاساسًا ایرانو كهدر

،تاچهاستآنهابودهبهونفرتكينهپيدایشزمينةحقبعضًابه

شود؟ستيزمیتفكرغربپيدایشپایةميزان



ُكهن بحثدكتر در ما رویكهكردیمصحبتمانـ عواملبيشتر

دورهاینوتحليلدرتجزیهاستمشخصولی.كنيمتكيهداخلی

.تأثيربگيریموآنهاراكمبگيریمدخالتهاراندیدهتأثيراینتواننمی

 منبه جنبهاعتقاد از اتفاقًا درایناینها تأثيرجهتهائی گيریها

آنهمداشته غالبتاند، أثير معروفگروههای. یاآنگلوفيلبه

بخشهایفيلروس حقيقتسياسیگوناگوندر درجةدر در

اولویتمنافعنخست دنبالهایو را كردندمیخود تمام. با اّما

مقاطعی در تاریخاینها عقبافتادهعقبكشورهایملتهایاز یا

شدهداشتهنگه حالومامروزینملتهایبهمفه)یا (...رشددر

بدینمعناکهدرمقاطعیاز.آیدیکهمخوانیسياسیپدیدمی

ممكن کشورها اجتماعی ـ سياسی هماهنگیاستتاریخ

ایناینمنافعميانایجهتیوهم و رفتهپيشكشورهایملتها
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آید پدید مثالبعنوان. هنگام منافخواهیمشروطهدر دولتع،

بخشیانگليسپادشاهی تجددخواهیبا میاز خواندما در.

اینطورنبودباروسيهتزاریحاليكه ایبسيارعمدهروسهانقش.

ویکممجلسبستنتوپدربهرادرتعطيلیموقتمشروطيتو

بازگشتآنشدنبسته در عهدهو بر صغير .داشتنداستبداد

بگویيمتوانيممیبنابراین در «تاریخیساعتیك»؛ بامنافع, ما

طبعًاانگليس.داشتكردندانطباقمیهادنبالانگليسیكهآنچه

خواستباتوجهبهنبود،تنهامیایرانبهدمكراسیآوردنبدنبال

.كندتردنبالخودراراحتوسياسیمالیمنافع,شرایطموجود

وتازآنهادرجنگتاختبعدهاباكهاستمنافعازهمينیدرپيرو

جریاناولجهانی با می1919قرارداد روبرو .شویمميالدی

یكهمدیگریكشورهای هر آلمانها بعد و عثمانيها نظير بودند

،اداریخوددرسيستمپيشبردمنافعكردنددرجهتمیسعی

سياسی حتی داشتهورزیدیشهانو نفوذ یارگيریما .كنندو

كبيربودندوبریتانيایآنهاروسيهودررأسخارجیعواملبنابراین

اندیشهفكریخطكه تحتورزیو را دادندما قرار خود تأثير با.

برهههمه در بسا چه زمانهایاینها در و منافعاین,تاریخیها

می در آننمونه.آیدهمسو از شرایطی«تاریخیساعت«دیگر

آنكهاست خورشيدیاتفاق1299كودتایاسفندماهسالدر

افتدمی هم. اینجا زمانیآندر تالقی یا و كهاستساعت

كهمنافعی منطبقهممارویكندومنافعمیدنبالانگليسرا

شودمی این. نيستاینبهیعنیستنيابدیتطابقاّما معنا

جهتكماكان,افتادهاتفاقكهآنچه پيداادامهانگليسمنافعدر

رونداینچگونهداردكهداخلیعواملآنبهامربستگیاین.كند

پيش چگونهمیرا و اینبرد در معادالت,جهانیمعادالتبتواند

 كندبازیاستعماریپيچيدة دررضاشاهبرآمدننمونهبعنوان. را

وانگليسایرانمنافعوانطباقهمسوئییكنتيجهنظربگيریدكه

است ادامة. در حوادثاّما و كهبينيممیسياسیروندها

واکنش کنشو حرکتو منافعجهتهمهامجموعة انگليسبا

نيست دورة. ينيمبمیهممشروطيتدر این«ایلحظه»در

مواجههانطباق جنبشدر عدالتآزادیخواهیبا خواهیایجادو

شودمی اینهمخوانیزمانیدور. کهعقربةساعتاز بعد اما

شودمی نيزاین, شودمیقطعانطباق از. پيش دورة به اگر

 مشاهده1299کودتای آشکارا برگردیم سپه سردار ظهور و

نتایجکنيممی به نتوانستند انگليسها که خودمطلوبهمين

 قرارداد می1919برسند، آفرینندرا هم. موفقكهبعد قرارداد

می حركتینشد از خواستهآیند فرآیندیای، حالكهیا در

ساعت«نيرومنددرآندولتایجادیكضرورتبودیعنیگيریشكل

حركتدرادامة,تنيدگیدرهماینالبته.كنندمیحمایت«تاریخی

باقیجایبه ماندنمیخود بهحال. برخورد ازبخشآندر

اعتقاداند،بهچقدرمؤثربودهخارجیعواملاینشماكهپرسش

تاریخمن درسراسر بودهگذشتةساله113آنها حاضر تاما و

منافعتوانسته گاند، به را غيرمستقيمونهخود و مستقم های

اندبردهپيش آن. وجود همانا ما ازنظر مهمتر واّما هوشياری

تاكهاستهایمانبودهدرحکومتآفریننقشعواملبينیروشن

اینتوانستهاندازهچه ساعاتلحظهاز و گرفتهبهرهتاریخیها

.بكارگيرندماجهتدهندوملیآنهارادرمسيرمنافع



كشورمالیاستقاللبویژهاستقاللتأمينبحثـدرادامةتالش

دورهمشروطههایمجلسكهبينيممی هممختلفهایدر

بدرستیمشكل همدادهتشخيصرا و وبودند طرحها

گرفتهكههائیبرنامه كممیدرنظر بيششد، .بودصحيحو

ایجادنظم،ضرورتماليهدرسيستماصالحاتیلزومنهنموبعنوان

جمع تعيينمالياتآوریدر تعييندولتمخارج، و دربار ،بودجه،

بایستمینخستدردرجهاینهاهم...وملیایجادبانكنيازبه

افزایشدولتمالیبنيه ُپرمیوخزانهدادهرا ای.ساخترا ناّما

هيچيك تماميتطرحها كابينهمجلسآنبدستاشاندر و هاها

مرتبكههمهائیكابينه.نيامدبدستچندانیاجرانشدونتایج

خزانهبودنازخالیوآمدبودند،مرتبرفتتغييرودرحالدرحال

مالی فقر ناليدندمیدولتو عللعلت. عدمایناصلییا

بود؟چهموفقيت









































 به  گيري جهت, ساز  تاريخ  عمومًا افراد و شخصيتهاي  

و   يا محدودنگري  نگري تك  نه)  نگري مجموعه سمت 

همگاني   منافع  آنها به  دارند توجه  (گروهي  منافع

 . است 



ُكهن البتهدكترگوئل اینـ در تنهانمیبرههما یطشراتوانيم

نظربگيریمخودمانداخلی در را توجه. كارمجلساگر آغاز كنيد،

استهاكوتاهمجلسعمراین.یکمجهانیباجنگاستمصادف

بهافرادیمادرانتخابتجربةنخستينكردكهاینونبایدفراموش

نمایندگانعنوان استمردم قدرتهای. بيكارنياستعماریطبعًا ز

.كنندخودراواردمجلسكردندعواملمینشستندوسعینمی

یكشدكهمیطرحمسائلیاوقاتبسياری قدرتهایُبعدشدر

داشتخارجی قرار عواملعالوه. دولتهایبر پيروان خارجییا

درافتادنهمشدیدیترسهمچنين منافعدر با وجودبيگانگان

همة.داشت قاطعبا جهتمجلسكهگفتتوانمیاینها، در

درواقعیاحرازاستقاللتالششوتمامكردهحركتمردممنافع

بسياراّمافرصت.بودملیكشوروحرکتدرجهترشدوتوسعه

بگيروببندكوتاهیازمدتپسدردورةنخستمجلس.بودكوتاه

بعدبسته آمدنمجلسشدنو ماهسيزدهاستبدادصغيركهو

انجاميدبطول پراكندهبسياری. نيروها تعدادیاز باهمشدند،

شناختهفضلحمایتشيخ مفسد پيروانشطاغییا اهللنوریو

صوراسرافيلچونوفكرقلمشدهواعدامشدند،دیگرافراداهل

نمایندگانهمدومدرمجلس.حضورنداشتندودیگران واقعیتا

ارتجاعيونبهمردم آیند، فرصتخود كردهعوضچهرهطلبانو

جامةالدولهعينچونوقدرتمدارانی درخواهیمشروطهدر

آیندمی درگيریهای,براینعالوه. جناحميانمجلسدرونی دو

خواستهاییتحققبرامجلسدرچارچوب.وطرفدارتجددسنتی

دیگرموانعونيزازیكسونفوذخارجيهاوازسوی,مشروطهدوران

شکل و مشروطه نظام خردسالگی از وناشی جناحی بندی

براینهاعالوه.بودندمهمیگیمدیریتپارلمانی،موانعتجربهبی

سوم برایُبعد نيز دیگری سرمنشاء مانعیا راهایجاد سر بر

مدتبودندکهدرتمامكسانیوآنوجودداشتخواهانشروطهم
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گرددخودرابرمیتاورقوبالفاصلهبودهضدآن,مشروطهجنبش

خمامیحاجچونكسانی.كنندقلمدادمیآنطرفدارسرسخت

كتابتاریخسانسوردرجلددومموردویكهرهبردینیدررشت

مطبوعات ایرانآوردهشدهاستدر كهنمونهبعنوان. نمایندهاو

شمالاهللفضلشيخ هنگامدر در یکمسركوببود، ومجلس

كالسكهاهللفضلشيخزمانيكه وقصرمحمدعلیشاهرفتبهبا

می پاسخآمد در مشروطهكهفردیكرد، مورد رانظرشدر

:گویدبودمیپرسيده



باقواعدزیراابدًاسازگاریاستالزمبرهرفردیآنوقمعقلع»

مسلمانیاسالم نداردو سویتحریتقانون. وآزادییعنیو

قوانينمساوات نيستمطهرمنطبقشریعتمقدسهبا ازكدام.

اعضای از شرعانسانیعضو بهدر ،استموسمحریتانور

متعال عضویرایبخداوند فرمودهحدیهر نهگوشنهمقرر ،

آزادیزبانونهچشم ندادهیاسایراعضاءرا درطبقاتسویت.

؟اینرامقررفرمودهآنكیوشریعتبودهوقتچهافرادانسان

وتوهينباطلوفسادوترویججزفتنهافتادهملحوظكهمشروطه

دركهاستاسالمواهلقبلهاهلوبرقاطبةيستناسالمبه

نمایندوازشّراینكوششومالجانبهمشروطهفتنهاطفاءاین

«.سازندآسودهمشروطه



صغيرخمامیحاجكهاستسخنیاین استبداد آغاز در

ليشاهوفرارمحمدعخواهانمشروطهگوید،اّمابعدازپيروزیمی

خواهانومشروطهمجاهدینوهنگاميكهاستبدادیونوشكست

بهمیدوممجلسبرایانتخاباتبرگزاریبهمبادرت و هركنند

شودـیعنیزمانیکهبهمیفرستادههائیكشوراعالميهسوی

 برمی»اصطالح گرددورق گونه« به ایشان وـ متفاوت کاماًل ای

 با میمتضاد نشان واکنش خود پيشين دهدنظر جمله! از

شودومیفرستادهشمالمذهبیرهبرانوبهرشتبهتلگرافی

شركت مورد انتخاباتدر شودمیتكليفكسبدر فردهمين.

واجبوالزماستاهتمامدر»:گویدمیپاسخخمامیحاجیعنی

مشروطه امر كس, هر و نيست مشروطهاخاللشک امر در

داخل جيشنماید، «.استمعاویهیزیدابندر چنين! با ببينيد،

هستيمعواملی روبرو اینبنابراین. آنمانععاملسه، از

ودرجهتجلوبردهرابهمشروطهمطالباتمجلسشوندكهمی

راگيرواوضاعناامنیفبراینعالوه.برداردقطعیآنهاگامتحقق

وضعداخلینامطلوب بيرون، كشورماندر حتیاز نامطلوبترنيز

هنگاماست به یعنی تبعاتجهانیاولجنگ، موجبكهآنو

مجلسمی سومدومشود مشكلو شوددچار اینها. كنار در

چندپارچگیدولتدوپارچگی دولت، مهاجرتكشور، تبعيدو در

شرایطیوتحتخودشانتشخيصبهایشودوعدهمیيلتشك

آنكه گرفتهدر قرار نادرست, یا وعثمانیسمتبه,درستو

میگرایشآلمان آنانپيدا و تهرانكهكنند بهماندهدر طبعًا اند

.روندمیوانگليسروسسوی



عواملكردیدكهشارهاعناصریبههایتانـشمادرصحبتتالش

وخودراطرفدارمشروطهكردهعوضبعدچهرهولیاستبدادبوده

می رویقلمداد و انگشتنمونهبعنوانالدولهعينكردند

گذاشتيد جائيكه. تا مذاكراتاّما آید،برمیاولمجلساز

.واندندفراخكابينهتشكيلرابهخودویمجلسخواهانمشروطه

كه بودند معتقد آنها اغتشاشاتزیرا برابر آنهمهدر ناامنیو

فرمانوسرپيچی كسیمركزیدولتاز تنها تواندمیكه،

آورتریننامحتی.استوزیرمقتدریكهاستالدولهبایستد،عين

صدراعظمیمجلسخواهانمشروطه از دفاع كهاو چرا كردند،

آنهمقرارگرفتهسدبسيارمهمیدرمقابلمجلس ناامنیبود،

داخل در عدم و مجلسبود دولتاقتدار سراسردرمركزیو

قـقـحـایاتـهـطرحرایـاجرایــبیـلمورایــشسـمجل.ورـشـك

.نيازداشتویكپارچگی،آرامشامنيتخودبههایبرنامه



فرمانتازمانيكهشاهدانيد،مظفرالدینحتمًامیـدكترگوئلُكهن

وقراراستازچهموضوعدانستراامضاءكند،نمیمشروطيت

هم ُکنهنسبتبيماریشبدليلبعد .بوداطالعبیجریانبه

وجوددراوضاعریختگیشد،درهمتشكيلمجلسكههنگامی

مشروطهداشت حدودیكهنيزخواهان، پيروزیبهراحتیبهتا

ازادارةجدیدیوفرمبودند،باخودشكلیافتهدستمشروطيت

برای اّما آوردند، را فاقدشناختادارةعملیانجامكشور كشور

خودشان عناصر و نيروها و نگرانیالزم با لذا وضعيتبودند، ,از

كهاینخواهان امنيتهرچهبودند وزودتر شود برقرار

واگذارعناصرگذشتهتوانستندمنتظربمانند،لذااختياررابهنمی

بهدنبالنياوردچندانعملكردصحيحیكردندكه این. عناصرزیرا

چهارچوب در نبودند جوهركهنظمیقادر و نظر مورد

ادارهخواهیمشروطه را كنندبودكشور نکتهمهمالبتهبهاین.

وآنانگرفتمیانجامچيزبسرعتهمهكهداشتبایدتوجهنيز

آن از شناختنيز و پختگی آنچهالزم و نبودند كهبرخوردار را

دمراحت و استفادهدستتر مورد نحوةبود این که دادند قرار

بوده آفرین مشکل ما معاصر تاریخ در نگرشهمواره و برخورد

.است





ها در آستانة کودتای  پاشيدپی و گسست شيرازه ازهم

3099 



صورتتالش بهر یكپارچگیامنيتمسئلهـ هموارهو كشور

تاریخپراهميتموضوعی بودهدر ما کشور و .استمردم

نيروهایروشنفكرانمتأسفانه گذشتهسياسیو وضعيتدر از

،مشروطهدركشوردردورانرچگییكپاوعدمواغتشاشناامنی

خواستندمیكهجهتشایدازاین.آوردندمیميانبهكمترسخن

این بهتاریخیكتمانبا استقراربهموفقكهرضاشاهاقدامات،

بازگرداندنیكپارچگی شدهبهامنيتو مشروعيتیكشور بود،

آنچه.پذیرنيستكتماناریخیتحقيقتاّمادرهرصورت.نبخشند

همهاستمسلم بهجدیمورخينو اینامروز اذعانموضوع

خودبامعضلنخستدورةازهمانمشروطهمجلسدارند،اینكه

دركشورروبرویكپارچگیعدموهمچنينسراسریامنيتعدم

بود میبهحتی. تصویبنظر رسد، وحكامرالعملدستوقانون

بهمشكلیچنينرابهمالحظهووالیتیایالتیهایانجمنقانون

همچنينتصویب و ميانبهرساند از حكومتبرداشتنمنظور

ملوكخانیخان الطوایفیو گرفتن. نظر در با اینشرایطشاید

دركدوره سالاینكه، چرا 1299های آمدن1333ـ اخانرضو

.ترباشدناپذیرشد،راحتاجتناب



1333یا1299راازسالهایدورهایندهيدمنـاجازهدكترُكهن

انسجامییكشاهناصرالدینمادرزمانكهترتيباینبه.جداكنم

حداقل داشتيمقبولقابلميزانبهیكپارچگیو بعد. اّما

نبودوضعآنبهازمشروطيت بهبتدریجوضع. ووخامترو نهاد

.كشيد1299بهسالپاشيدگیوازهمومرجهرجآناوجنقطة

جنگپس کشورجهانیاز سراسر در آن پيامدهای عدم,و

گذاردمیافزایشروبهبشدتالطوایفیوملوكانسجام بعبارت.

آمدندورةبشدت,مجلساولرةدردوپاشيدگیازهمدیگراین

اینرضاخانسردارسپه از و ایننبود باید همنظر از را جدادو

نمود بخواهيم. شرایطیبهاگر رضاخانميرپنجآمدنموجبكه

وكنيمصحبتآندهيدمتمركزروی،بایداجازهشدبرخوردكنيم

وضعيتیرایاكشوررادرچهریكشوچهاومقطعدراینببينيم

گرفتتحویل منبه. نخواهيماعتقاد اقداماتهيچيكاگر از

منصفانهرضاشاه غير بطور بهبپذیریمرا تنها یكهميندليل،
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 یكپارچهیعنیاقدام قبولیدوبارةساختنامر نمرة وی كشور

آمد،رضاخانسرتيپزمانيكهیعنی!؟چهیعنی.گيردرامیتاریخی

كلی ایراناینقطههيچبطور خوبآراماز یكییكینبود،

،هادرفارس،قشقائی؛بختياریهادراصفهانبزنيممثالتوانيممی

گيالنخانميرزاكوچك مازندراندر جمهوریدنبالبهخوبكهو

بودشوروی آالسلطنهشيخ. ماكو، اسماعيلبنامدمخواریدر

درلرستانایالتكه،مشكالتیوآذربایجانسميتقودركردستان

كرده یاغيگریایجاد و بهبودند رساندهرا كهحداعالء دربودند

ازپدرسينهبهسينهخاطرهبصورتوحتیتاریخیكتابهایتمام

نقل استشدهبزرگها هيچامنایجادههيچ. و شهرینبود

وعضدانلودرنوارهزاره،ایالتهادرگرگانتركمن.نداشتسامان

شمالمركزی سيستانخراسانو بعدتا ، آن, ,طرفاز

بلوچستانفارسكهجنوبپليس حتیو كرمانو اختيارتا در را

ارتشیداشت تشكيلبرایو كهدادهخود اختيارتحتبود

در.دربلوچستانمحمدخاندیگردوستازسمت.انگليسيانبود

درمركزیاقتدارحكومتاعمالمسئله,اینوضعيتنااميدکننده

كههمدرجنوب.بودبرخوردنمودهمشكلبهوآذربایجانخراسان

منابعدادهتشكيلحكومتیخزعلشيخ درهمخوبیمالیو

داشتيارشاخت سایةقرار در دولتو نامانگليسحمایت

عربستانخوزستان میگذاشتهرا بگونهخواستو اعالمای

استعماررادرآنجاتداومموردخواستوحكومتینمودهاستقالل

دهد وقتی. همة همشما كنار را میاینها میقرار بينيددهيد

حكومتحيطة تهرانركزیماقتدار بخشهائیتنها اطرافو در

میتهران بر در بهرا و وامنيتعدممسئلهترتيباینگيرد

كهیكپارچگی درسالهایكشور خورشيدی1226-1221شاید

سالعمدهآنچنان در به1333-1299نبود اوجخورشيدی

رسدمی اینعالوه. مفهومبر با حدیگریشما كومتاز

اینالطوایفیملوك ایرانزماندر روبروئيددر ازنوعی.

استحاكمهممذهبیالطوایفیملوك تنهایعنی. ما

نداشتيمسياسیالطوایفیملوك مذهبیالطوایفیملوكبلكه

الریعبدالحسينشيخبناممردینمونهبعنوان.وجودداشتهم

كهمفتنشيخاین.توانيمذکرکنيمایرانرامیجنوبدرالرستان

واپسگرااسالمیحكومت،یكاستكردههمبسياریهایفتنه

استجالبوخيلی!زندمیتمبرهمخودشوبنامدادهتشكيل

دراغلبروحانيون.شدهاشارهدرتاریخبندرتمطلباینبهكه

منطقه بعنوانعمایهر بهسنتیرهبراناًل بنا عملميل خود

اوجنقطة.داشتندودستگاهیدمهمخودشانكردندوبرایمی

.بود1299اینهاسالهمة



بهرصورتتالش توجهـ با بایدتوجهتوضيحاتبهو داشتشما،

ورمجلسازآغازكا.كندظهورنمییكبارهبهاجتماعیشرایطكه

كودتایمشروطههایكابينه قرارونيمهیكدههدورةیك1299تا

دارد اینحال. در دید مجلسدولتزمانیفاصلةباید چهو در

كاریچهكردوازعهدةمیحكومتیاچگونهقرارداشتوضعيتی

كه شدهاوضاعبتدریجبرنيامد بدتر و سرانجامبدتر شيرازةو

.پاشيدازهممملكت



حضورخارجيها،یعنیعاملسهكردمعرضـمندكترگوئلُكهن

ودرتجددخواهانفهمیكجوتجدد،یعنیسنتدوجناحدرگيری

اّماخودشاندرگيریگرایانباسنتحاليكه مفاهيمهمداشتند،

ليبراليسمدمكراسیواقعی نمیو یاشرا تصویر آنان ناختند؛

اینشمائی داشتندمفاهيماز گروهسومعامل. ضدهم

وبخوددادهظاهرآزادیخواهیاستبدادكهوطرفدارانآزادیخواهان

وضعیبربسترچنين.بردندمیخودراپيشاهدافطلبیبافرصت

بطن در كاریاینو طبعًا پيشفرآیند، اینعالوه.رفتنمیاز بر

آنشهرهاووالیاتازحكام،بسياریمجلسگيریباشكلبتدریج

همهبراینبودكهزیرادیگرپادشاهقادری.رانداشتنداوليهقدرت

اقتدارنهاددیگریبایدتحتحالحاكمكندواینوتكليفتعيين

گيردمجلسبنام قرار بسياریخوب. مجلساز قبولاینها را

نداشتندقبولهمداشتندوبسياری عماًلموجبدوگانگیاین!

دركشورسردرگمیامرموجبشدواینمیقدرتضعفپيدایش

بيش.شدمی طبعًا تحتو هرچيز كهاستشرایطیچنيناز

یابدمیتضعيفامنيت آستانه. بقدریاوضاعوخامت1299در

فروشحتیكهاست و بدونمیرواجانسانخرید آنكهیابد،

!كندمقابلهباآنبتواندباشدكهدرموقعيتیدولت



پرسشتالش حدیبعدیـ تا مضمونما سياسیجدالیاز

شمابعنوانموردتوجهچندانمضمونشایداین.شودمیاقتباس

نظراتاختالفزمينهدراینباشد،اّمابهرحالنپژوهشگرتاریخیك

.آنهانيزپرداختبایدبهكهموجوداستاساسی

،ازنانظمیدرایجادشرایطمختلفیوفاكتورهایشماازعوامل

مضمونبهآنكهگفتيدوبدونسخنامنيتوعدمپاشيدگیهم

محتوای گوشهكهافرادیمطالباتو بهدر كشور كنار اینو

اینمیدامنشرایط بپردازید، جزئیاقداماتزدند نيز، آنرا از

ویاعناصرایجاداغتشاشعواملایناّمادرميان.قراردادیدعوامل

وخواهیمشروطهمدعیشوندكهمیدیدههائی،چهرهآشوب

استقراروبعضًادرراهوربودهدركشطلبیواستقاللآزادیخواهی

بسيارینيزفداكاریهایمجلستشكيلتامرحلهحداقلمشروطه

سرپيچيدندومشكالتمركزیدولتبعدهاازفرمانولی.اندكرده

واغتشاشوضعيتایجادنمودندوعماًلبهآنبرسرراهبسياری

دامنآشوب كشور زدنددر كوچككسانی. ،خانمانند

.محمدخيابانییاشيخپسيانخانمحمدتقیكلنل

ارزیابیسياسیجدال همچنانچهرهاینهایحركتبرسر ها

داردادامه حاليكه! عملایناقداماتگروهیبرایدر در وافراد

عملمطالباتشانبهتوجهبدون كنار شيخدر و خزعلسميتقو

درامراستقراراقتداردولتكارشكنیگيردودرنهایتقرارمی...و

دیگر،ایعدهآید،اّمابرایمیبحسابمشروطهوحكومتمركزی

دهندگانوادامهخواهیدمكراسی،دنبالةآزادیراهاینهامبارزان

جائیآنهاتاجایگاهدرتقدیسعدهاینحتی.اندواقعیمشروطه

كهمیپيش یعنیمیترجيحروند دیگر واقعيتها ذكر از دهند،

نظيرشيخدیگرانهایطلبیهاوتجزیهشورشها،غارتهاوناامنی

نياورندتامبادانامميانبه،سخن،سميتقو،خانهاوقبائلخزعل

 
 منبه تاريخاعتقاد سراسر خارجیدر بودهگذشتةساله113عوامل حاضر توانستهما تا منافعو بهاند، را خود

پيشگونه غيرمستقيم و مستقم اندبردههای مهم. آناّما وجود همانا ما نظر از روشنتر هوشياري عواملبينی

آنهارادرگرفتهبهرهتاريخيهاوساعاتلحظهازاينتوانستهاندازهتاچهكهاستهايمانبودهدرحکومتآفريننقش

.ماجهتدهدوبكارگيرندمليمسيرمنافع
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آلودهچهرهاین شودها این. در اّما بههمدیگریدستهميانو

یااعتراضپردازندوآنهارادراصلحركتهامیاینتوجيهبهنوعی

كابينهمبارزه ارتجاعی«هایبا » یا وابسته»و بویژهبيگانگانبه«

نظر.كنندمـیشد،ارزیابیمـیدرمركـزتشكيلهاكهانگليسی

؟چيستوبعضًامتضادمتفاوتدیدگاههـایشمادرمورداین



داشتمعالقهخيلیمنبودكهاینكتهاینـالبتهدكترگوئلُكهن

اّمادر.پرداختممیآنبهرضاشاهدرمورددورانبحثدرقسمت

نكتةتوضيحات اتفاقًامنوبرایاستمطرحبسيارمهمیشما

استچگونهكهكنمرادنبالموضوعاینكهبودهجالبهميشه

کججدائیكه یا وشمالیقدرتبهوابستهاندیشاِنطلبان

وبيگانهبهوابستگان درتاریخهموارهبلشویكیگرائیبلشویكها

میمیقبولینمرةایران یا مثبتگرفتند و ارزیابیگيرند

شوندمی منفیانگليسیبهوابستگانولی. مردبودهها ودو

این!كردمعرضكهاستدستبردتاریخیهماناین!شوند؟می

آن آنكهاستبرخوردهائیجملهاز تكانصافیبیبعنواناز ،

طلبیكنيدجدائیتوجه.بردمناممعاصرمانتاریخبهنگریُبعدی

درهرسهكردندمامیآنهامطرحكهایگونهآنبهیاخودمختاری

تاریخیدورة ایمداشتهمان جدامیآذربایجانزمانيكه. خواهد

به و دركتابهایاستوابستهبلشویكیدولتمنافعبشود

مترقیهای،جنبشآزادیخواهانهحركتهایبعنوانماازآنتاریخی

خودراكهخانميرزاكوچك,درگيالن.شودمیبردهوپيشرو،نام

رامركزخواندوالهيجانمیگيالنشورویجمهورحكومترئيس

میشورویحكومتاین ایشانقرار از كهبينيممیهمدهد،

محمدراشيخ«آزادیستان«مسئله.شودیادمینيكیبسياربه

یپشتيبانازاوخيلیاندازد،درتاریخمیراهدرآذربایجانخيابانی

شودمی جمهوریمیكلنلآنجائيكه. و ـمیاعالمآید كند

یادخوبیبهـازاوبازهمكنممیراعرضپسيانخانمحمدتقی

اوهم!یادشود؟نيكیبهخزعلچرانبایدازشيخپس.شودمی

اگراز!شودبيندازدومستقلراهعربستانحكومتخواستهمی

پسكنيممیحركتوابستگینكوهشزاویة ،وابستگی،

بههمسایهباشدوچهشمالیهمسایهبهچهاستوابستگی

اینجنوبی بهمنفینمرةو بایدقاعدتًا دادهمةرا آنها فكرمن.

درریشه،درحقيقتمعاصرمانتاریخبرخوردبهنوعاینكنممی

باشدداشتهتالينيستیبرخوردوتفكراس خواهندتاریخاینهامی.

خودشان نظر قالبمورد در را آنمعاصر در اگر و قالببگذارند

آن با و مثلنگنجيد آسيائیشيوة«آننخواند، توليد چيزییك«

آنگونهتبصره بههرترتيبیهستبا بخواندبياورندتا ازهمين.

معاصرتاریخكلبلكهرضاشاهتنهادورةنهمعتقدممنكهجاست

بویژه.شودوبازنویسیبعدبایدبازخوانیبهماازصدرمشروطه

!روسيهبلشویكیدولتپيدایشاززمان



حالتالش زاویهـ جدائیوابستگیاگر بررسیطلبییا ایندر

گذاشته كنار را بخواهيمحركتها ازملیمصالحزاویةازتنها و

دولتاولویتزاویة مجلسمركزیامر آنمشروطهو نياز بهو

،آیاباتوجهقراردهيمحركتهاراموردارزیابی،آنوآرامشامنيت

همدورهآنتاریخیشرایطبه باز شيخاقداماتميانتفاوتی،

چونوراهزنانیخزعلباشيخخانتقییاكلنلمحمدخيابانی

قبائل یا بهسميتقو باید را آنها آیا ندارد؟ وجود درميزانیكُلر

مؤثرشمرد؟مركزیدولتطرحهاواهدافشكست



كنيمراخالصهپدیدهاینتوانيممیـدقيقًااینگونهدكترگوئلُكهن

مشروطهكه از نهایتًا یسيستمیكما نظام راملت-دولتا

نداشتيمكهخواستيممی قلمروملتزمانيكهنظامیچنين. در

پيشدردورة.گيردمیباشد،شكلقرارگرفتهیكپارچهسرزمينی

 سه1299از دو آنسالو از آنبعد كنار در ها،راهزنی،

بطوركاماًلآشكاراایران،درچندنقطهایلیهاومطالباتیاغيگری

آزادیخواهینيزداعيهشوندوهمگیمیتشكيلمحلیدولتهای

مشروطيت وخواهانو ایرانبههمگسترشآندارند سراسر

اعتقاداتوسویرادرسمتمركزیدولتهستند،اّماازآنجاكه

ارزیابی مینمیخود دولتیكنند، فعاًل ما دريكدمكراتگویند

سراسركشورگسترشرابهوبعداینخودایجادنمائيممنطقه

دهيم نيروهایحمایتعلتپرسشنخستين. اینخارجی از

اینكهاستمحلیدولتهای چگونهو روابطآنها یكحسنه، با

كردهخارجیقدرت اندبرقرار افتراقپرسش. آنهاوواگرائیدیگر

ازهرچيزبيشكه،درشرایطیاستمركزیحكومتبهتنسب

نابحركتها،حركتایننيروهانيازبود،بنابراینهمةهمگرائیبه

اصالتی با آنو منمقطعدر بنظر و اقداماتیچنيننبودند

تزلزلزمينه تضعيفساز دولتو نوعیمركزیبيشتر فشارو

دركهبحثینمونهبعنوان.استبدادبودبازگرداندنبرایسياسی

رفتن آمدنمورد و داردقوامسيدضياء وجود درقوامدانيممی.

دستگيردستورویسيدضياءوبهوزیرینخستماهسهدوران

مأمورپسيانخانمحمدتقیافتدوكلنلمیزندانشودوبهمی

بودویدستگيری قوام. بعدها رسد،میالوزرائیریاستبهاّما

حاكم دستوراتكلنلیعنیمحلنظامیاّما محلویاز در

ودستگيریمسلحانهمقاومتكاربهكند،بعدهممیسرپيچی

بارفرستادگانیچندینمركزیدولت.انجامدمیدولتفرستادگان

اعزام طمیرا از تا خونحلقضيهمذاكرهریقدارد و ریزیشود

كهصورت ثمریهيچيكنگيرد، آنها دهدنمیاز ترتيباینبه.

وفردشایستهبااینكهپسيانخانمحمدتقینظيركلنلشخصی

خودنشاناقداماتعماًلبااینگونهولیاستبودهدليرینظامی

مجموعهومصالحتامنافعخودبودهعمنافبيشترتابعدهدكهمی

ملت دولتـ اختالفات. تهرانخيابانیمياندر بيشكمهمو و

میهمين بينيممواردرا موردميرزاكوچك. .همينطورهمخاندر

سرشتیبودامادرآنحرکتگرچهفردپاکبينيممیدرموردوی

رسمی اهدافبطور آشكارا جدائیو و دنبالخواهانهانحرافی

اینمی و اعالمجدائیشد با صورتگيالنجمهوریعماًل

همراهمی و وابستگیگيرد بهبا .شمالیهمسایةشدید

اعتقادمنبه.زنندمیدامنناامنیمسئلهحركتهاعماًلبههمين

این تازهمقطعدر نوع با اشكالیفیالطواملوكایازما كنار در

آنقدیمی مواجهرفتذكرشانكهتر آنهمهستيم، و

است«روشنفكریالطوایفیملوك» این. گذشتهنوعبا در كمتر،

بوده ایمروبرو روشنفكرانبرخییعنی. خواهوعناصرمشروطهاز

فرمانداشتهمحلیمستقلحكومتهایداعيه,قبلی از سر و

راتضعيفمركزیدولتكههاستهمين.پيچندمیمركزیدولت

حاكميتكرد خدشهیكپارچةو را ساختكشور دار به. اگر

میرجوعمجلسمذاكرات كهكنيد چهاینبينيد تا حدبحرانها

.بودداشتهرابخودمشغولآنوانسانیمالی،توانمجلسوقت



بتالش ادامةـ بهدمكراتهایدرگيریهایعضًا و رهبریتبریز

خيابانیشيخ زمانمحمد در اعزاممشيرالدولهكابينة و

پایهرابیاستداللاین،حداقلآنختمبرایهدایتمخبرالسلطنه

كهمی اینسازد اعتراضگونهگویا در عليهحركتها بر و

باتوجه.شدمیدرمركزتشكيلبودكه«یاوابستههایكابينه»

سویهيچگاهاینكهبه از ورأیاستقاللفردیهيچو

مخبرالسلطنهمشيرالدولهچونافرادیخواهیمشروطه موردیا

نگرفته ایناستتردیدقرار وجود با زمان، مشيرالدولهكابينةدر

مخالفتدستخيابانی نكشيدهخوهایاز دستكارید با نامو

راسوءظناینعماًلپایهآزادیستاننامیاانتشارتمبربهآذربایجان

.نمایدمیداردراتقویتنيرقصدجدائیویكه



وشخصیازنظرفردیاستممكن؛گرچهكنمـعرضدكترُكهن

ارزیابیاینگونه ازمثبتافراد اّما نقشیشوند، آنكهنظر در

موقعيت و چهارچوبشرایط در كردندنظامها ایفاء نمره,كشور
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نمیتاریخیقبولی گيرندرا گيالنخراسانجمهوری. چهبهیا

شود،تكليفتشكيلخراسانجمهوری؟اگرقراراستمعناست

نظركجاخواهدكشيد؟صرفبهكشوركارشویكپارچگیكليت

اینكه قدرتهایاز همسایةنهآنهمخارجیچقدر شمالیتنها

جنوبیهمسایةهمچنينبلكه چنين جهتشورشهائیاز در

خودرااستعماریومنافعگرفتهبهرهبيشتردولتهرچهتضعيف

دركنارزمانمادراینگفتمكههمانگونه.برندمیپيشبگامگام

بهمتعلقالطوایفیازملوكباشكلیالطوایفیملوكسایراشكال

آنمورخينمتأسفانهكههستيمروشنفكران از سرسریما

اندعبوركرده پيامدش. بیو اندگذاشتهتوجهرا توجه. كنيدواقعًا

تضعيفتفکرنظرمن؟بهاستبودهچهحركتهائیپيامدچنينكه

متزلزلساختِنیکس ملتو دولتـ تلفدولتيستم مركزی،

دستوقتنمودن از انحرافمجلسبرایزماندادنو و ازآن

اصالحاتمسائل كشوراساسیو در نكتة. باریتأسفحقيقتًا

وبخشروزنامهصفحاتكهاست مذاكراتزیادیها بهمجلساز

استبودهمشغولمسائلیچنين با. پرسيدنیاستکهشما

توانيدبخشیازکشورراداعيهعنصریمترقیوملیچگونهمی

بيرونی منشاء با شعارهایی با و سازید جدا زور به را, خود

پرستومدافعملتایرانمعرفیکنيد؟مسالهکهدرشعاروطن

باعملوحاصلآناستکه...شودنویسیخالصهنمیوانشاء

.بایدارزیابیشود















































 آفرینی تاریخی لحظة تصميم و نقش



توجهتالش با شرایطكهتوضيحاتیبهـ اوضاععمومیاز و

-دادیدامنيتازوضعبویژهزماندرآنایرانـسياسیاجتماعی

اصلكه بندر استجانبههمهبستیتصویر آیا میـ كنيدفكر

قدرتآمدن و سردارسپه ،نابهنگامحادثةیكاوگيریرضاخان

؟استودورازانتظاربودهتوضيحغيرقابل



درستنکته.باشداتفاقیبرآمدنتوانداینـنمیدكترگوئلُكهن

جاستهمين واقع. دقتبایدکردکهدر چنين, فرآیندتاریخیدر

ایجابمیامرشكلاین پيدایشآنرا كندمیگيردو اعتقادبه.

آنمن تاریخیدر شرایطیبستر كه، بود آمده بهرصورتپدید

بایدازهم یا بهمیپاشيدهكشور و جمهوریهایشكلشد مثاًل

دیگركشوربخشهایجداشدنوبعدهممنطقهدرسهگوناگون

مركزیشدودولتمییكپارچهوبارهآمدویابایدكشورددرمی

خودرادر،دراینجانقشتاریخیآفریننقش.آمدبوجودمیقوی

دركهتواندباشایستگیآیامیزند،كهمیمحكبهمرحلهاین

ارضیوتماميتواستقاللیكپارچگیدارد،درجهتخودسراغ

شاید.پردازد«عمل»به«حرف»كند؟کسیکهبيشازقدَعَلم

باشند،اّماداشتهایداعيهباشندكهتاریخیدورةدراینافرادی

مقایسه رضاشاهدر با شعارهایكهبينيممیآنها تنها آنها

دنبالتجددخواهی را ولیمیروز لباسكردند، در سربازیكاو

ازشدن،خارجیكپارچگینيتشعارهاوصرفًادرجهتاینبدون

ـوجلوبردنبردهمیرنجازآنبشدتخودشـكهخارجيانیوغ

حركت كندمیكشور مطالعه. با رضاخانمحرمانةمذاكراتشما

نقشاینشویدكهمیمتوجهآلمانسفارتمنشیزادهباكحال

مذاكراتاینمتن.كندمیحركتدقيقیحسابباچهتاریخآفرین

جالبیمنبع استبسيار كه. نبود والبداههفیایشاناینطور

كودتایقبلیزمينةهيچبدون نمایدشركت1299در برمبنای.

فكریچنينازآنپيشسال2اوتقریبًاازكهبينيماسنادمیاین

یادربایددرخدمتماتاكیكه،ازجملهاینپروراندهرادرسرمی

هيچكسباشيمخارجيانهدایتهایچهارچوب در، مسئوليتی

نابسامان اوضاع یكینداشتهقبال دولتها عمر ماهه، باشد،دو

منافعارجحشخصیمنافع باشدمملكتبر مذاكراتطبق...

فرستدمیپيامآلمانیمقاماتاوبه,سفارتمنشیزادهباكحال

كههمرجالیاندومتأسفانهكشورماراگرفتهوانگليسروسكه

داریم همهبیما جهتلياقتند، در تنها ما خارجيانمنافعچيز

ثباتمیحركت و امنيت حالكند، در كشور و ندارد وجود

مناستاضمحالل اگر همفكرانباگروهیو بتوانماز ازخود

،كنمخارجكفایتبیرجالاینراازدستحكومتكودتائیطریق

خواهدكردیاخير؟كحالحمایتازمنآلمانامپراتوریآیادولت

آنزاده كهجوانیزماندر بود از همةداشتهسال33كمتر و

خاطراتدراین.استذكركردهدرخاطراتشماجراراباجزئياتش

داشتهوسرقرارهاارتباطبارضاخانچگونهدهدكهمیاوتوضيح

بوداّمامثبترضاخانبهآلمانپاسخالبته.استشدهحاضرمی

بدليل و بود شده دیر همهجنگشروعدیگر متوقفعماًل چيز

زمانيكهمی تا شود وقتدیگریشرایط سالیعنیدیگریدر

شودمیفراهم1299 شرایطعالوه. مناسببر بستر یاو

وضعيت,ناپذیریاجتناب آمدن برایفراهم مناسب موقعيتی و

,تاریخآفریننقشدارد،همچنيناهميتآفرینیظهورونقشچنين

موفقبرخوردارباشددرغيراینصورتالزمخودنيزبایدازپتانسيل

نخواهدشد كهمیدليلهمينب. ميرزاكوچكپسيانكلنلبينيد ،

كشورمنافعدرجهتحركتداعيهكهمحمدخيابانییاشيخخان

فاقدآنكنمدارنداّمافكرمیومترقیملیحكومتوایجادیك

درون نيزتفکر و فراگير و شخصيتپتانسيلگرایانه .بودندالزمو

حتی البته قبولفرضپيشایناگر آنهاكهباشيمداشتهرا

چنين منافعدرجهتداشتندوحركتشانرامیایداعيهاساسًا

ونبودهُبعدیمحدودوتكایدئولوژییكودرچهارچوبكشوربوده

آنانحرافی كهنداشتهملیمنافعیعنیخطوطدر البتهاند

هممتأسفانه نهواگرایانهگرایشنوعیكدارایگیاینها بودند

اعتقادمنبه«تورش«بنامداریممادرآماراصطالحی.همگرایانه

اند،اّماداشتهخارجیویابهشخصخودجهتیكبهاینهاتورش

ایعمدهازتفاوتهاییكیوایننداشتگيریجهتچنينرضاشاه

كهاست بپذیریمـ دربينبودهیكیاشانهمهاهدافاگر آنهاـ

بوده استموجود همجالبنكتهاین. عمومًاكهكنماضافهرا

شخصيتهای و سازتاریخافراد سمتبهگيریجهت,

دارند(گروهیومنافعیامحدودنگرینگریتكنه)نگریمجموعه

درگيریهایهميننمونهبعنوان.استمگانیهمنافعآنهابهتوجه

بگيریدخانتقیكلنل نظر در را اقسامانواع. و صورتتمهيدات

مسئلهمی تا صلحگيرد حلرا كنندآميز السلطنهقوامحتی.





مناعتقبه آناد بستردر

شرایخیتار آمدهیپدیطی، د

بهرصورتبودكه بایكشور دیا

بهیمدهيپاشازهم و شد

جمهورشكل یهایمثاًل

سهگوناگون بعدمنطقهدر و

هم شدن گریدیبخشهاجدا

م در یكشور و بایآمد دیا

شدیمكپارچـهیكشوردوبـاره

 مبیقویمركزدولتو آمدیوجود دریخیتارنیآفرنقش. ،

نقشیا انجا در را كهیممحكبهمرحلهنیخود ایآزند،

شایم با سراغكهیستگیتواند خود جهتدر در دارد،

كند؟قدَعَلمیارضتيوتمامواستقاللیكپارچگی
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فراهمخارجرابهسفرویوامكانراعفوكردهویپذیردكهمی

بهاردرخاطراتالشعرایملك.یابدتوقوعنمیصور,اّمااین.نمایند

من»:نویسدمیفرستادهویبرایكلنلكهازپيامینقلخودبه

رویخراسانجمهوریبيرقآرزودارم وخودبكشمدوشهایرا

اسماعيل و میمنكه)محمود كنمفكر هماناین نفر دو

برادرشپوالدینسرهنگ ستندهو طرفين( جناحيناینها مراو

«!نمایندمحافظت توجيه. در کلنل تفکر دورنمایه واقع در این

ازطریقكهانگليسسفارتحتی.اقداماتخودسرانةخوداست

رامجابباید،دولتمیاطالعازمسائلمنطقهمأمورخوددراین

راصحنهجنگبدونیشانارابپذیرندكهكلنلشرایطكندكهمی

وویبرایحتی.بيشترنشودوكشوردچارنابسامانیگفتهترك

بود،تادركناركلنلكهخاناسماعيلبهمعروفالسلطنهمعتصم

نيزقانونیشودمهلتیوقرارمیكردهتعيينهمحقوقدوسال

تحویلرضویقدسآستانخودرابهبدهندتامحاسباتكلنلبه

فراهمازایرانویخروجامكانمزاحمتیهرگونهدهدوبعدبدون

شود می. هيچيكبينيماما بهاو را اینها دولتاینكهبهانهاز

خودبهصورتیپذیردوقضيهنمیاست«خارجیعامل«مركزی

یابدوازمیخاتمهودویخشدنباكشتهمتأسفانهگيردكهمی

وبهزیادیزیانهایطریقاین روشنفكرانگروهیبهمنطقه از

افسردگیدانيدحالتمیكهعارفازجمله.شودكشورواردمی

كهوتأثرشدیدخودرادرشعریاوناراحتی.كندپيدامیشدیدی

افزون.كندمیبياندهسروكلنلشدنسالگردكشتهمناسبتبه

نيزدیگریازنيروهایفعالدرصحنةسياسیکشوربخش,براو

کندوقتیبروزمیمنفیپيامدهایاینخوب.شوندمیسرخورده

ومتجددمترقیحكومترابایكروشنفكریجنبشنتوانيمكهما

دهيمآشتی نهاین. ضررهایضررها بهستافيزیكیتنها و

یكپارچگیوحدت همچنينواردمیكشورصدمهو نظرسازد، از

اثرروشنفكریدرجنبشهمهایعاطفیوجنبهواحساسزبان

گذاردمیبرجایمنفی بهصورتهمينبه. توجه با البته و

.گفتسخنجنگلدرموردجنبشتوانمتغيرهایدیگرهممی



بعتالش و همـ برایمیعثمانپيراهنیكد روشنفكرانشود

!بعدنسل



ُكهن بلهدكترگوئل ـ بله! بهاینكهبرای! عادتخوانیمرثيهما

وكنيممیشودمحكوممیموفقراكهماكسیهميشه.داریم

كهكسی جلوهنشدهموفقرا پيروز دهيممی، كهكسی. را

دهنشموفق نمرةدهيممیتاریخیقبولینمرة بهردیو را

كهاستازمسائلیاینهم.استشدهموفقكهدهيممیكسی

تاریخ بهدر نياز داردبازنگری، سعی. باید اینكنيمما

تاریخنمائیمظلوم از خارجرا كنيمخود رهبری. مورد در

بينيدمیهممشروطيت مینمرةیكیهب. بهصد دیگریدهند

دهندوصدمیپيروانشمدرسبهبينيممیبعدیدردوره!صفر

قرارموردبررسیطرفانهرابیاگرمدرسخوب!صفررضاشاهبه

ودریکارزیابیداشتهمشكالتیهمایشانكهبينيممیدهيم

.دكردنخواهصدرادریافتمنصفانهنمره



صحبتهایتالش در بهقبلیـ ساعاتتاریخیلحظاتخود و

همسوبامنافعملیمنافعاستممكنكردیدكهاشارهتاریخی

نقطهبودهخارجیكشورهای در همایو داشتههماهنگیبا

حوتسومهاشایدلحظهلحظهازاینرسدیكیبنظرمی.باشند

قبلیپرسشبهدرپاسخكههمدرتوضيحاتی.باشددهبو1299

دهدكهمینشانآوردیدكهشواهدیزادهكحالازخاطرات,دادید

یكخودودرپسكودتادرضميرآگاهازاینسالهاپيشرضاشاه

دانستهمیملیاحساس مملكتكه در تااتفاقیباید بيفتد

این از شودخارجنابسامانیوضعكشور حقيقت. سربازایندر

وضعيتبنوعی در لحظهاستبردهبسرمیباشآمادهسالها تا

1299باكودتایازنظرویلحظهاینخوب.شودفراهممناسب

وازمورخينبسياری.گذاشتقدمتاریخصحنهشدواوبهفراهم

بویژهمؤلفين سالهایدما بخشر رانيرویاعظماخير خود

ساخته ثابتمتمركز تا كهاند كودتایانگليسیچونكنند در ها

پسداشتهدست1299 عاملرضاشاهاند، نيز ووابسته

بودهمنافعسرسپردة استآنها همچنين. صحبتهایتانشما در

كهاشاره ميان«اهنگیهمهایلحظه«استممكنكردید

اینهم«خارجيهامنافع»و«ملیمنافع» رودرمنافعبسرآیدو

روی گيرندهم قرار میبه. سركوبنظر در درخزعلشيخآید

منافعخوزستان منافعایرانملی، درنهانگليسدولتبا

همسوئیهماهنگی ومقابلبلكه,باهمو همدیگرند

حفظایرانرابرایخوزستانكهپراهميتحركتاین«ینآفرنقش»

رضاشاه بودكرد، خشونتنمونه. درگيریها، قهریدیگر كهو

انگليسگرایشیبسمتكهسياستمدارانیبهنسبترضاشاه

خالف وابستگی«نظریةداشتند، راخارجیمنافعبهرضاشاه«

.دهندمینشان



كناردستمیادداشتهایمخواستمیدلمـخيلیگوئلُكهندكتر

كه نيستمتأسفانهبود اینطور یكی, تا مستندیكی را اینها

آنكهبگویمخدمتتان حاكموضعیچهتاریخیشرایطدر ما بر

بود استبالهتخيلیاین. منشاهرضامجموعةبهكهآميز ـ

به.بودایاومجموعهازنظرمنگيرمرددرنظرنمیرافرضاشاه

آنكهمثابهیکنهادی مورد نشدهاستدر اینطورچندانکار ـ

آمد،پيشنهادكاریبودویكیآنجانشستهویبرخوردشودكه

خير!ماچاکرشماهمهستيم!چشمگفتاودادواوهمرابه

اوPersonalityنشومختصاتشخصيتییااصواًلم.اینطورنيست

نداشت چنينپذیرشیرا همراهمتأسفانه. ،خودندارماسنادرا

ملی آرشيو گزارشهاییادداشتهاییاز یا و ایمحرمانهبریتانيا،

 بهقبلكه كودتا تامیفرستادهانگليسخارجةوزارتاز شود،

برایتانمتن را كنمآنها .ُكد این بهاز كهمیعياناسناد بينيد

نبوده پرورداندهایشانكسیكهاینطور ایشانرا اتفاقًا باشد،

بودیافتهپرورش روسها نظامیعنی. دستگاهدر تربيتقزاقو

دوران.باانگليسيهانداشتارتباطیهمعنوانهيچبودوبهیافته

در.بودخودساختهومردیسرگذراندهراپشتسختیكودكی

رااشنظامیودرجاتكندومراتبرشدمیقزاقنظامینيروی

یاآكادميكازتحصيالت,چنانشرایطیبهباتوجه.نمایدمیطی

بودهمكتبیتحصيالت بدور قراردليلبهمين. سيدضياء كنار در

كهمی بهاصطالحنگاروزنامهفردیگيرد و اهلسواد و مكتبیر

استبوده جای. به اگر دیگریشاید فرد خودسيدضياء بود

آنموقعيترهبرنمیرضاشاه راآنپتانسيلشد،هرچندكهدر

داشت منبهایشانبهرصورت. داشتدرایتایننظر كهرا

،هموارهخصیشلحاظاوبه.دركجابایدقرارگيردتشخيصدهد

كسانیمیسعی داشتهكرد خود كنار در برایرا آنها از و

كمتریدرگيریترتيبایننمایدوبهاستفادهاهدافشبهرسيدن

میهم آمدبوجود كهبينيممیدليلبهمين. تدریجبههمينطور

می این,آیدجلو مچهرهدیگر كنار و نيستند بدردخور .روندیها

می شما از بعد می99بينيدسيدضياء كنار رودروز باید. باالجبار

برودورضاشاه اینجلومیبهقدمیككنار منظمآیدو وحركتها

بهمیصورتدقيق خود او سرانجام تا الوزرائیرئيسمقامگيرد

رسدمی والوزرائیرئيس. بهمكتبنهنظامی مسلح و دیده

زماندرآنكهایآنگونهبههایروشنفکرانهگوییعارهاوُگندهش

اندهااوراآوردهشودانگليسیمیگفتهاینكهبنابراین.بودسنت

استبی انصافی آن. ساعتلحظهدر انگليستاریخییا از،

توجه با حكومتكهوحشتیبهیكسو و بلشویكها جدیداز

ش در مالمستقر سویداشتهایران از پارلمان، انگليسدیگر

نظامینيروینگهداریبابتكهایهزینهدرموردسنگينیمرتب

ایران میدر فشار بهآورد، داشتآنو دولتانتقاد و برای، را
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چهخروج آنهر جنگپسسریعتر میتحتاز قرار داد،فشار

دعالوه اینها آنبر شرایطر شکستميالدیهم1919قرارداد

امنيتمسئله.نمایدراتأمينانگليسبودمنافعخوردهونتوانسته

بنابراینمطرحبشدتانگليسینيروهای كسیبود، پيداباید

كهمی بينثباتبیسياسیشرایطاینشد از ببردرا همان.

ودولتایرانهمدرآنگرفتارآمدهوازثباتیکهملتناامنیوبی

جاسيدضياءخوددراین.بردوبهدنبالراهنجاتیبودآنرنجمی

رسدفرامیتاریخیلحظهآناّماازنظررضاشاه.اندازدراجلومی

.هماهنگسازدودرآندرگيرشودحركتیاوخودراباچنينكه

امربامنافعاین,سياسیـتاریخیکهبدینترتيبدریکتقاطِی

.پيداکردهاستخوانیهمملی



 

  ايــن  كـه   بــوده  جالـب   اتفاقـًا هميشــه   مــن  بـراي  

ــال  موضــوع ــنم  را دنب ــه  ك ــه  ك ــه  اســت  چگون   ك

  بــه  وابســته  انديشــاِن طلبــان يــا کــ    جــدائي

بلشــويكها و    بــه  و وابســتگان   شــمالي قــدرت

  ايـران   در تـاريخ   همـواره   كيبلشوي  گرائی بيگانه

  گيرنـد و مثبـت   گرفتنـد يـا مـي    مـي   قبولي  نمرة

ــابي ــي  ارزيـ ــوند مـ ــي. شـ ــتگان  ولـ ــه  وابسـ   بـ

! شـوند؟  و مـردود مـي    بوده  ها منفي انگليسي

  عــر   كــه  اســت  دســتبرد تــاريخي  همــان  ايــن

 ! كردم





اهاسنادمحرمانةخودانگليسیشماوقتیكهاینجاستجالب

اندنشدهنگارشاینبراییعنی)اند،نوشتهخودشانبرایراكه

بينيدكهكنيد،میمی،بررسی(وشمابعدًاآنهارابخوانيممنكه

او.دیدندمیمتفاوتیبرخوردهااوراشخصيتنخستينازهمان

.كندآنهاحركتمنافعدرجهتصرفًاوفقطدیدندكهنمیرافردی

تهرانبهلندن نمایندگاندولتانگليسدر گزارشمحرمانهاز در

را«ملی«برندخواندمکهواژةکهبراینخستينبارازاوناممی

وی مورد در بودندبكار برده می. اسناد آن كهدر بهگویند او

استكشورش عالقمند اینگونه. اظهاراتگزارشهاشما راو

كنيدمیمشاهده عين. میحالدر كهشما مرتببينيد بطور

.هاوجودداشتهوانگليسیرضاشاهميانغيررسمیدرگيریهائی

خودرانمایدوخطعمل،مستقلكردهمیسعیمدامرضاشاه

بهتاریخیسنتلحاظبهبریتانياكهسفارتوبرای.كردمیدنبال

داشتعادتالوزراهائیرئيس وتابعمرتبكه دستورالعملها

آنهاراجویاشوند،اّمانظرمشورتیودائمآنهابودههایسياست

نه.نيستچنينکنندکهاودربرخوردباسردارسپهمشاهدهمی

خودپادشاهیدرزمانحتیرضاشاه,تنهادردورانریاستدولت

هاچهارشنبهبودیعنیكردهارجيهامعينرابرایمالقاتباخروزی

ونمایندگان تاسفرا اینشرفيابحضورشبهخارجیرا شوندـ

تفصيلدرخاطراتمطالب غروباستآمدهبهبودیبه روزیكـ

وقتانگليسسفارتنمایندة بهبودیمیمالقات خواهد،

كهمی پادشاهبهنویسد درفتهنزد نمایندهمالقاترخواستو

بهانگليس رضاشاهمیپادشاهعرضرا عصبانیبشدترساند،

میشده او به خطاب گویدو همنحسقيافة: روز را اینها

خواهندواجازهمیمالقاتوقتهم،حاالشبببينمخواهمنمی

خاصبانياتبرخوردهااینمواقعبسياریالبته.دهندمالقاتنمی

خواستدرمیبودكهرضاشاهشخصیمنشواصواًلایننبوده

حركترأیاستقاللچهارچوب كندخود ایننمونة. از دیگر

رایكسرهرودتاكارخزعلمیكهبينيممیهارادرهنگامیمنش

سازد بين. تلگرافیراهدر نمایندة دهندمیبدستشانگليساز

بودخزعلشيخپيامحاویكه دولترئيسبهاینكهبجایشيخ.

فرستدتاازاینمیانگليسنمایندةخودرابرایبدهد،پيامجواب

کهاینخودنوعیگستاخیواعالموابستگیعلنیبه)طریقاو

می نشان را دهدانگلستان یعنیدولترئيساطالعبه(

ب رسدسردارسپه به. بيدرنگ او پاسخانگليسنمایندهاما

كهمی مسئلهدهد در داخلیكهایشما مناستامر درو

دخـالتهستمآنبهرسيدگیحال نكنيد، است. بهتر شما

.نكنيدکهمربوطبهماستدخالتداخلیكنيددرمسائلسـعی

.داستدرمنابعمتعددیموجوتلگرافاینمتن





 بازتاب اوضاع و افکار جامعه در آئينة مطبوعات



متنتالش سفرنامهمذاكراتاینكاملـ رضاشاهخوزستاندر

.استشدهدرج



ُكهن بلهدكترگوئل سفرنامهـ اینصورتهمخوزستاندر

استآمدهمذاكرات خوب. كدام آنالوزرائیرئيسواقعًا انزمتا

منافعتوانسته با اینگونهانگليسبود آنها با كندو برخورد كار!

 زمينةكهخوبی صورتاینمطالعهدر یعنیگرفتهاسناد ،

آمدنوقوعچگونگی سردارسپهكودتا، بعدرضاشاهرضاخان وو

بنظرمنالبته.استغنیدكترسيروساو،كتابرفتنازآنپس

كتاببرپایهاسناد،اّماهمانهستكاربسياربيشتریوزجایهن

دهدوآشكارمینشانرابهدقتوعملکردرضاشاهمنشمعتبر

كهمی زمينةرضاشاهسازد در و خود مسير بهدر برخورد

چگونه استنمودهعملانگليسيها مزاحمهمزمانیایشان.

میمنافع نبودكه.شودانگليسيها اینطور درشهریور 1323تنها

1313ازازقبلانگليسبامنافعدرگيری.وجودداشتدرگيریاین

آنهابرایرضاشاهجابجائیامكانهنگامگيرد،اّمادرآنمیصورت

نبودفراهم جایگاهی. منزلتو با که اینمعنا جامعهكهبه در

توانستنمیوانگليسوجودنداشتامكانینبود،اكردهكسب

زودترتوانستند،مطمئنًاخيلیبزند،اگرمیكاریچنينبهدست

.شدندبكارمیدست

زمينهالبته مورد تاریخیپيشوشرایطیعنی1299تاریخیدر

زیادینكات1299پساز كهبسيار دارد مطرحوجود حتمًا باید

بسروضعيتیمادرچهكنندكهمیكاماًلروشننكاتاین.شوند

بردیممی جامعهآینه. آنچهافكار جامعهكهو رامیدر گذرد

می البالیتوانمعمواًل آوردبدستمطبوعاتهاینوشتهدر هر.

همچندبعضی وجودداشتهوقتها وسانسور وجودفشار با اّما

این در روزنامهداشتيمتعمقیقابلهایروزنامه1299ما هایی،

راالسلطنهتاقوامگرفتهالممالكاند،ازمستوفیگربودهچالشكه

،اّماوجودداشتوتعطيلتوقيفالبته.دادندقرارمیموردحمله

بسيارمنبرایكهچيزی.موجودبودمسائلطرحنهایتًافضابرای

اینخواهمومیاستالبج در شما وشومسهيمتوجهبا

كارهائییكسری كهاز زمينهدارمهمراهرا در كارهمانو

برایتاناستمطبوعات كنم، بازگو تکانصحنه, واقعيات هائیاز

ایاستکهانعکاسآنهادرمنابعموجودیانيامدهویابهدهنده

 گرفته نادیده استعمد شده بامداد«روزنامهنمونهبعنوان.

ازقبلچهارسالـیعنی1911اكتبر11در31درشمارة«روشن

آمدن و رضاخانكودتا و ورقمیسيدضياء را ازـ ببينيم تا زنيم

:گویدمیاوضاعوشرایطموجودچه



ایرانانگليسخشنسياست» ایندر رةشمااینسرمقالةـ

روشن"روزنامة بامداد اكنوناست" استكهرسيدهآنوقتـ
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بنویسمبگویمپردهبی ایرانانگليسدیپلماسیكهو چنددر از

انتخابوجهییكطرفاینبهسال كهرا اصالحهموارهنمود،

فلجواقعی دچار اقدامرا و مانعاساسیگذارد را وشدهما

خودفكریروزسياهبرایمملكتاینساكنينآنیكهنگذاشت

«.گيرنددرپيشواصالحیكرده



:گویدمیدیگریدرجای



هرروزجوانانشكهشدهآنرانصيباروپا،ایرانازجنگولی»

همعركایرانوخاك...ومتعارفمقاصددولت،فدائیفدائیبعنوان

روسوازطرفیانگليسطرفازیكگشتهالمللیوتازبينتاخت

،عنوانیوهرروزبهبشكلیهرلحظهوعثمانیآلمانوازناحيه

غربشرق جنوبوشمالو تحتوطنو را وكشمكشما

بیكهتشبثیوازهيچزدوخوردقرارداده ایرانطرفیمستقيمًا

«.كندنمیهدیدنمایدمضایقهرات



جالب همينكهاستحاال حدود روزنامهدر بنامایروزها

ثاقبشهاب» سرمقالة« تحت21شمارةدر رفرم«عنوانخود

رادولتبهاصطالحمشروطه«استالزمدردوائردولتیحقيقی

نظامسيستمبعنوانیک پوشالیاداریو نظر مطرحسازماناز

:گویدكندومیمی



درضميرةكهماستمالیعوامانهوعباراتوظاهرسازیلفاظی»

سرشتهفطرت اینشدهما نظامدولتبا شدهعجيناداریو

«.است



وازفرط،برخوردهاشدیدترشدهرویمجلوترمیهاكهدرآنسال

توگاهعصبانيت ناسزا شودمیأمبا . روشن»مثاًل بامداد در«

كشوروضعيت«آئينةروسهادرقزوین»خود26شمارةسرمقالة

:دهدمیرانشان



بدبختایرانآه» آریاستچقدر استبدبخت، دركهمادری.

كثيفچهاردیواریاین.باشدفرزندنداشتهخودیكگرفتاریوقت

،خداایرانتمامبدبختیبرایولیمركزشدههكتهرانومسموم

،امروزاستتهرانیچه،ایناستازخيانتآكندهكندكهخرابش

درایران،تمامایراندشمنانتمام،مهدامنيتخائنانتمامجوالن

چهاردیوارخائنيناینبهخيانتشهرگرفتارودرآتشایننحوست

خيانتیم ایرانسوزد، اجنبیفروشی، باقیپرستی، صفاتو

تنفس،مجالسكردهمسمومایاندازهشهررابهاینهوایرذیله

...هميندرصفات



چنانچه-رسدمیجائیبهخشمدهندكهمیاسنادنشاناین

خواهيم همهمیكه-دید بهمخواهند را ادامةبریزندچيز در

:گویدمیمطلبهمين



اولكهبالهائیتمام» بهاز ایرانحالتا سر بدستبر آمد

«.هابودندانگليسیومحركعلتدرحقيقتروسهابود،ولی



كهتالش گفتيد روزنامهمطالباینـ روشن«از بامداد حدود«

كودتایقبلچهارسال استبوده1299از درخواستممیمن.

وضعيت یعنیمورد مركز تهراندر فضایبپرسماز سياسیاز

.ازكودتاقبلدرسالهایپایتخت



ُكهن خوبدكترگوئل بخواهيمـ رضاخاناگر ازكنيمصحبتاز

،كنيمكودتابحثدرآستانة،اجتماعی،سياسیتاریخیشرایط

بودهحاكموضعيتیچهوببينيمكنيماشارههمنكاتاینبایدبه

است توضيحی. اینكهاینجا مورد رضاخان«گویممیدر باید«

بدهم دائمًاكهامداشتهباكسانیبحثهائیمناوقاتبعضی.

محمدرضاشاهرضاشاهبكارگيریبجای رضاخانمییا یاگویند

محمدرضاخان محمد. نداشتيمهيچوقتكهرضاخاناواًل در. اّما

كههنگامی؛ایشانشویمقائلنيزبایدچهاردورهموردرضاشاه

كودتای بودميرپنجرضاخانداشتمشاركت1299در هم, بعد

رضاخانمی سپهشود سالسردار كه1331تا خورشيدی

دورةمیمطرحمؤسسانمجلس در و ایشانیكوتاهشود

,پادشاهیمقامبهبارسيدنوبعدهمرضاپهلویشودآقایمی

رضاشاه گيردمیعنوان دهه. در اوبه23البته مجلسبه بعد

رضاشاه میعنوان دهدكبير توجهبنابراین. هایدورهاینبهبا

بهمیمربوطرضاخانگویممیوقتیتاریخی ازلقبدورانشود

.ایشانسردارسپهی



البتهتالش باعنواناصراردارندایشانكماكانهنوزكسانیـ را

معنائیهيچآنهاتاریخكنند،برایخطاب«قلدر«چونآميزیتوهين

.ندارد



مندكترگوئلُكهن بحثیـ اینجا اميركبيردارمدر مورد در البته.

بخواهمنمی اینجا بدهمقبولینمرةرضاشاههدر بهصد و

اصاًلچنيننه.بدهمكمترینمرةاميركبيردرتاریخخانميرزاتقی

استچقدرضروریكهبدهمنشانخواهم،تنهامینيستچيزی

امانگذشتهسال113تاریخبهومنصفانهصادقانهمانگرشیكه

بعدهاكهپسرآشپزباشیفراهانیخانقیميرزات.باشيمداشته

بهلقب فرهنگیاطالقویاميركبير ُبعد از اثرگذاریشد، و

قابلرویهيچبهایرانییافرهنگفارسیادبدرحوزةشخصی

فروغیمقایسه نيستوقوامبا اثرنوشتاریهيچایشانیعنی.

منشاءاقداماتیسياسیوحوزةاداریازنظرولی.نداردیاادبی

كه نظركهاستدارالفنونتأسيسمعروفترینشالبتهشد از

مهمفرهنگی بودبسيار بعدپسرآشپزباشیایشانخوب. بود،

میصدراعظمهم و ویچگونهكهبينيمشد تاریخاز یاددر

وبایداستاحترامیينودرخورچنفردشایستهالبته.شودمی

وی شودچنيناز یاد خوب. بسيار برای! ایشانبررسیاّما

منشهيچگاه شخصیاز رفتار شود،نمیگفتهسخنویو

بعنوان سفرینمونه مالقاتبهایشانكهدر پدرومادرشمنظور

اشتباهاتیمی از و رفتار از مياندرصحبتیداشتهكهرود،

نيست مورددركليتشایمجموعهایشاندربرخوردبهبنابراین.

رفتارییكنهاستتوجه کنشیو عنصر دو یا همينحال. از

سردارسپهرضاخانبرخوردبهبهكنيمنگاهرابطهودرهمينزاویه

راكنارشاهرضااقداماتاگرتمامكنمفكرمیمن.بعدیورضاشاه

فقطبگذاریم بگيریمتهراندانشگاهتأسيسو نظر در فكررا ،

ارزشكنممی تأسيساقدامایناگر از نباشد،دارالفنونبيشتر

هم نيستكمتر چشمپس. ما رویچرا را اقداماتخود

تأسيسپراهميتی جنبهبندیممیدانشگاهنظير دائمًا و های،

مطلقیمنف فقطكنيممیرا كهمنفیچندجنبهو دررا حتمًا

داشته وجود رضاشاه مورد فقطبينيممی, اميركبير مورد در و

حاليكهمثبتهایجنبه در ویرا؟ مورد جنبهدر منفیهاینيز

داردقابل وجود ذكر بخواهيمنمونهبعنوان. زاویةاگر از

،قضایابرخوردكنيمبهدرگذرتاریخدوتوسعه،رشتجددخواهی

بودهضدفئودالیجریانروزیكآندرشرایطبابيهجنبشدانيممی

عامهاوقتل،اّماآنداشتگفتنبراینيزحرفیوازنظرفرهنگی

بی همهدستگيریهای آزارها و صورترحمانه اميركبير بدستور

صورگرفت در اینتيكه، سخنویاقداماز كمتر گفتهمعمواًل

ازآنتمجيدهممیمی کنندشودوچهبسا برخورددرحاليكه!

دیدجامعطرفانهبی پيش,و درتاریخیاستنگاههایشرطاز

اساسًااقداماتی.خواهدبودوجانبدارانهانصافیبیغيراینصورت

بود،صورتاميركبيرهمترازدورانطوالنیكهرضاشاهدرزمانكه

ازنظرابعادتأثيراجتماعیـ1323تا1333درفاصلهیعنیگرفت
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نباشد،اقداماتیباآنمقایسهشایدقابلایدورههيچفرهنگی

جهتكه بودملیجانبةهمهتوسعةیكدر بهحال. ما چرا

رضاخان»رااميركبيراّمارضاشاهگویيممیانیفراهخانميرزاتقی

!؟كنيممیخطاب«قلدر































لهآتشتوپيمجازاتاعدامبوس  
 























رشدهآبادهيدستهایازراهزناندستگ  




ری از مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه دوران قاجاریتصاو









پرسشتالش پيشقبلیـ ـ بهازما خودبحثورود مورد در

كـودتامـركزدرآستانهسياسـیواحـوالـبرسراوضـاعرضاشاه

هم شمـا مطالبیبود، روزنامهداشتيد از درآنهایرا سالها

:فرمودیدمیقرائتپرسشاینتوضيح



بلهدكترگوئلُكهن يمگذاشتكارهنيمهكهسئوالیبهبازگردیمـ

اوضاعدرموردشرایط همپایتختاحوالو چندنمونةوكشورما

,درستکمیپيشازرویکارآمدنسردارسپه.دهمدیگرراارائه

سامانبودکهبهقولروزنامهوضعيتقواینظامیآنچنانبی

 شماره سرخ کسب»269شفق مشغول تمام هایسربازها

کشمش قبيل از فروشیمختلف بودهيزمه, قصابی و شکنی

کردندوایرانرادرنظرسرگذرهاقمارنمودهازاینراهاعاشهمی

«.نمودنداجانبضعيفوخوارمی

:نویسدمی92شمارة«بامدادروشن«»وغارتقتل»درزمينة

چماققریةسواربهایباعدهدزدمعروفسنجرخان!كردستان»

نفریختهدره ردو كشته... همه...را مشغولاشرار غارتجا

«!هستند

:گویددیگرمیوجای

«غارتفرارازترس»

بامقابلهمباداموقعكهغارتازترسدهاتامروزرعایای!اهر»

اینیاغيان اهلپایمالمياندر برداشتهوعيالشوند، وخودرا

«.گریزندمی

نشریة شوراروزنامة«بنامریدیگیا شمارة« كه131در خود

قبلسال6یا1حدوددرست1333الثانیجمادیبهاستمربوط

تاآستانهكهنویسد،اوضاعیمیمملكتازكودتادرمورداوضاع

درسرمقالةنشریهاین.شودترمیروزوخيمروزبه1299كودتای

:نویسدخودمی

ایرانترقیعاشقانوافسردگی؛فالكتاستغریبیمهمةه»

بودندنشستهدورهمجماعتیماخوددیدیمكهاستحدیبه

مثل برایمردهبچهزنو نداشتننبودن، و صالحمرد فداكار

استقاللبرایبرادرانشيدائیاینایرانبدبختاین.گریستندمی

اینایران بيمترس، اجانبو نفوذ ایناز جوشُجنب، این,و

ولولههمهمه اینو اینغریواز نالهگریههياهو، و رویها از ها

تجربهسرمشقكدام استو عوام. بازاریهایاگر مامحترمو

اینخودندیدهبهوطنُحبهنوزمعلم اما درپیفشارهایاند،

«.انددیدهازاجانبمدترامردكاردرایندراثرنداشتنپی

:استآمدهآن62درشمارة«بامدادروشن»دربازهم



وضعاصفهان» بهاصفهانـ بدترمیروز و بدتر شودروز یك. در

فدائیمنصبصاحبكهنفرآلمانیدهشب وهستندبا 113ها

كهاستمدتی.اندشدهوارداصفهانبارتفنگكوینفربختياری

ازآسایشتأمينبرایهستندكهنفرژاندارم133دراینجامنتظر

می حركت كنندشيراز بی. همپولیاز شيراز از حركتهنوز

اندنكرده مجاهدینآلمانكنسولگریقراولهای. و رولوسيونرها با

میمتصل زیاد شوندو تبليغاتسازیبمب. طرفو از جهاد

هيچایراندولتگرددوازطرفومنتشرمییافتهآلمانهاوسعت

«.شودنمیوجلوگيریایمبارزه



طلبانمدعیروشنفکرینيزخطاببههرجومرج«کوکبایران»

:پرسدگرایانمیونيزواپس

امنيت» و سالمت ترویج عوِض باید کی کارکردن,تا ,تشویق

زراعت از را زارع مملکت آبادکردن و زحمتکشيدن از, را تاجر

تجارت عقاید, اسم به را ساده افکار بازداشته کار از را کارگر

آنتریک و هایپستسنجيده برشانةخميدة, و مسمومساخته

.«مملکتبارهایسنگيندیگریتحميلنمود؟



:یسدنومی29شمارة«بامدادروشن»

سمياتاجتماعیجسم» اثر بلكهفائقهاز استبداد دورةادوار

عادیدواهایبهكهباراستونقاهتآنقدرضعيفمشروطيت

ازاثرضعفكارایرانكههزارافسوس.نخواهدشدهرگزمعالجه

رسيدههمينبهداخلیسياست ممكنجا كهو تكاملبود با

كاررویایوهركابينههرشكلكهاستاین.ببينداصالحروی

.شودبدترمیبلكهتغييرنكردهاوضاعكهبينيمآوریم،بازمیمی

نبایدمتهمكسهيچ بهرا كار رشتهپریشانایاندازهكرد، هاو

قدرتاصالحكهگرفتهگسيختگیبقدری حد خارجكسهمهاز

بایدیعنی.بكندبيرونآیدوكاریازغيبوواقعًابایددستیستا

ایرانالعادهفوقاقدامیكبهمتوسل و آخرینشد ُرلباید

(.كندیعنیبازی)«.ببازدخودراهمحياتی



ملک نوبهار روزنامه که بدانيد است جالب نيزو بهار الشعرای

مردانیدرخورندکهدیروز,نچرخةاموربرایگردانيد»اذعاندارد

.«گشاالزماستفردگره,برایگشودنگره...نبودند


نوشتهگفتهاینحال و متعلقها پنجاستزمانیچهبهها ؟

من!«غيبدست«همانیعنیاسترضاشاهازآمدنقبلسال
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می چنينهيچكنمفكر تاریخیجا ناسناد بدستتوانيمرا

رادراینبرایرانحاكموشرایطاوضاعروشنچنيناینكهآوریم

.تصویرنمایددوره



کاردبه,بهاصطالح,ـکهدیگر1299مدتیپيشازسوماسفند

:خوانيمکهمی«کوکبایران»213استخوانرسيدهـدرشماره

اخالق» فساد امروز و, غيرمستقيم سرتاسردزدی مستقيم

«...کنندهمهبدوناستثناءخيانتمی!مملکترافراگرفتهاست



:نویسدهمينروزنامهدرشمارهدیگرخودمی

بی» مشهد استنهایترقتاوضاع آور نه! و حکومتداریم نه

الحکومهنایب والیتبی... تکليفحکام به, مشغول قائدیناشرار

اینایامشرارت...فرماستاندازهحکمیهرجومرجب,قتلوغارت

...ازحدگذشتهاست(بابل)هایروسیمتوقفدربارفروشقزاق

الحکومةموقتینایب...کنندتيرخالیمی,هادرموقعحرکتشب

«...ابدًاجرأتاظهارندارد



زبان»زادهنيزدرمقالهخوددرشمارهپنجمدرایناثناسرکشيک

:آوردکهفریادبرمی«قتلاجتماعی»انباعنو«آزاد

بی» دسته ایرانیک اجتماعيه هيات کشتن برای پروا

اندکمربسته می. را وایران فجيع بسيار طور به ولی ُکشند

کاریوجبنایرانرادرمعبدخودخواهیبادشنةمحافظ!سوزنده

«!...نمایندسياسیقربانیمی



نارضایتی«عشقی»مرحوم پرخاشنيز اوضاعرا از گونهبهخود

«قرنبيستم»صورتدرجیکرباعیدرباالیصفحةیکمروزنامة

:گویددهد؛آنجاکهمینشانمی



بایدکرداینکاخکهنخرابمی

بایدکردبهخونخضابمی,اینشهر



آزادیانقالباولگمشد

بایدکردباردگرانقالبمی



جالب اینکه ا»تر یراناقتصاد » شماره یکم32در تاریخ به خود

 21)1331مهرماه ميالدی1922سپتامبر از( و ارتشقوی از

:گویدآتاتورکمی

ماقشونراکهباپولملتوازدليرانملتتشکيلشدهاست»

ماقشونرابرای.خواهيمبرایمحافظهوطنومدافعهملیمی

الزمداریمونه...وایفیالطخاتمهدادنبهایناليگارشیوملوک

نفوذهایشخصی اعمال و برایمنافع می... گوئيمقهرمانانما

پاشاالزمداریمکهبهفوائدحقوقملیرامدافعهکردهملیکمال

سربازیکهازتودةملتبيرونآمده...بهملتحسابپسبدهد

.«...احتياجاتمملکترابفهمد

حتی سالهایرسيممیميرپنجاخانرضآمدنبهوقتیبعد ،

1331 كه1332، رضاخانالبته، دیگر ،استسردارسپهحاال

تغييراتیبينيممی اثر مرجعایجادشدهكهدر جنگقدرت، وزیر

مردممیشناخته بههمهبرایشود، مراجعهامور .كنندمیاو

یادداشتهائیاستجالب ازنيستهمراهممتأسفانهكهدر و ،

مالحظهشدهآوریجمعدورهآنمطالب مطالبهكنيممی،

بيانخشونت خواستها در قهر حدخونریزیمیو تا و همشود

هاسرمقالهیعنیبينيمامررابعدًادرشعارهاهممیرود،اینمی

جوهرقرمزچاپهم گویندشوندومیمیبا دبيایدوباییكی»:

آنوقت امنيتمیبكشد، بياوردتواند حمام. راهبهخونباید

حدتاچهووحشتببينيداستيصال.«برقرارگرددبياندازدتاامنيت

كهیافتهگسترش صفحاتبود در آنروزنامهشما در روزهایها

!كنيدمیرامشاهدهمطالبیچنين1333تا1299

1332درسالكه116درشمارة«مردآزاد»-دیگرزنامهببينيدرو

:گویدمیچهاست1923اكتبریامعادل

فراموشگذشتهمن» را كردمها بازهمهرویبهآتيهميدان«

تحت-باشدهركه-خصومتراستراهرفتبدونهركهاست

استمنحمایت كس. خطهر شدصاعقهمنحرفمستقيماز

ازناپلئوننقل«مردآزاد»رامطلباین«.اوراخواهدزدمنغضب

:گيردمیوبعدنتيجه

ایران» هم امروز فرانسه) مانند وجودیرئيسیكمحتاج( با

متواضعزمامدارانكردهماعادت...بزندحرفزباناینبهكهاست

باشيمداشته اعتنانامربوطهایحرفبهكهالوزرائیسرئي. ما

خائن استوجانینكند، اینصحبتولی. چهكهنيستاز ما

«.خواهدمیچه،بایددیدایرانخواهيممی

زیباست چقدر می! دهدادامه به»: مفيد ایرانحالزمامدار

اصلیكهاستكسی درد بيكاریبداند و فقر برایاستما و

دورحزبینظرازجهاتراصرفالیقاشخاصآنرفعتهيهوسایل

كندخودجمع ضمنكاراندازدبه, در مثلهمهبهو اگر بفهماند،

شودنمیبازیبامنبرشماـالمرادواّلاوایرفتيدفبهاراهآدم

سردارسپهترازآقایبهالشرایطیزمامدارجامعمامعتقدیم.كرد

اميدواریمنيستایرانبرای اینبيشو انتظارمردماز در را

«.نگذارند

چنين مطالباتشرایطیدر خواستهایدیگر مشروطهدوران،

مانندآن دیگر خواستهاینمیمطالبهعدالتخانهدورهنبود، شد،

كردهمردم بودتغيير امنيت. آنها نانرکا, آبو خواستند،میو

حداقل كههائیاینها .بودضروریمردمزندگیبقایبرایبود

مطالبةبرایجائی بودنماندهعدالتخانه رامردیمردم.

ـدراوليهنيازهایگویيمامروزمیكهآنچههمةخواستندكهمی

همان,ایندرواقع.كندفراهممفهومفراگيرتوسعهـرابرایشان

شکل در1299گيریکودتایچيزیاستکهچندسالپيشاز

 شماره سرمقاله جای 12جای نوبهار»روزنامه الشعرایملک«

:آشکارابهچشممیخورد«کاربزرگـمردبزرگ»بهارباعنوان

برای...العادهپيشآمدهاستکهدیروزنبودندامروزاموریفوق»

«...گشاالزماستمردگره,گرهگشودن



زبانفارسی زمينةحراستاز جالباینکهحتیدر نکتهبسيار

مورد بهعنوانعاملپيوندملیبسيار دورانرضاشاه کهدر نيز

گرفت قرار توجه سال, از کودتای از پيش 1299ها و, مطالب

شودهائیمطرحمیخواسته . شمارة در آنجمله بامداد26از

میرو مشاهده زبانشن درست آموزش زمينة در که کنيم

عربی زبان مقابل در فارسی آموزش, نظام یک وجود عدم و

موفقيتمدارسآليانس فارسیدرمدارسایرانیدرمقایسهبا

اشتغال»دراینمورد.آیدازدولتانتقادبهعملمی,اسرائيليت

 133ساالنه 133تا سالی که آن در اگردش133شاگرد

.شودمطرحمی«کنندالتحصيلخارجمیدانفارغفرانسه

منتشرشدیعنی1331درسالخودكه1درشمارة«مردآزاد»

:نویسدمی1299بعدازكودتاییكسال

.استسوادماندهوبیوتریاكیهنوزبيكاروگرسنهچراایران»

برایمملكت برایترقیچهما عمالقائدینآنكهنكرد، و

كهنهمشروطيت یا كهنهما یا بودند نوكرفكر نمی. فهمنداینها

چيست تجدد مینوكركهنه! مخالفها تجدد بهرتقدیر پنداشتند

آنهاستمنافع جماعتبرای. ممتنعاصالحطریقتشخيصاول

برای و ض,اصالحگرفتنصورت,دومدستهبود ررتوليد

دفاعحمله.كردمی گرفتهمهروزیشبانهو افتراءتهمترا و

صورتبهایرانخرابه.افتادندهمجانبههمه.شدعامیحربة

باقی ماندخود طبقهاستواضح. بودند،تاكنونایكهاز زمامدار

اصالح انتظار داشتتواننمیهرگز لياقت. ویراناآبادكردناگر

كفایتازآنآثاریمدتالاقلدرآنهابود،دراینایرانیكردنآدم

می كردبروز چون. كنارشاننكردهكاری باید زمامگذاشتاند و
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بدست را دادجواننسلامور كارشطبقهاین. دورهاز در

کردمشروطه نما و نشو سابقهشخصفالنبهافتخارش. و

نيستدرباری ,آنبیكهاستومعلوماتیفضائلاشسرمایه.

ایران استمحالتجدد حكومت. طرفدار آزاد واستجوانمرد

بهمی كههمهخواهد دستبفهماند جانگذشتهزمامدارانبا

«.شوددادنمیایرانبهتازه



=كارنو»:استشدهنوشتهمعادلهیكهممطلبوزیرهمين

«مردنو



تالش آیا آزاد»ـ مرد اكبرعلیهمتبهكهنيستایروزنامه«

شد؟،منتشرمیازفرنگازبازگشتشداور،پس



ُكهن بلهدكترگوئل استبهمتعلقروزنامهاینـ داور در. باز

:شودمیگفتهدیگریشمارة

بایدحكومتسبك» تغييردادرا زمامدارعادیسياسیخميرة.

حکومترا.خواهدكردرامعدومایرانخميرهاین.استماخراب

هایجوانانیسپردکهبایدازاینسلسلةکهنهگرفتوبهدست

عرضهبودنشانمسلمالاقلبی,اگرلياقتشانهممحققنيست

«.نباشد



مردمواقعیزبانبهتوانمیتمطبوعامحتوایازتحليلبهرحال

دانستپی و چهچيزیچهبدنبالكهبرد .خواستندمیبودندو

روزنامه بنام قيام»ای » سال مقاله1331در عنواندر با تند ای

احمدشاه,«اکثریتپوشالی,مجلسپوشالی,وضعيتپوشالی»

.رامسئولبدبختیملتدانست





































 اداره پست مرکزی




بنامایروزنامه آزاد«دیگر فكر شمارة« حوت122در در خود

:دهد،ندادرمی1332

دنياوسعادتآزادیخواهيدباكاروانآیانمیزدهخوابملتای»

وبرسی؟رسوائیجائیبهحياتدنيایاینتونيزدرشدههمراه

نبودهتحملقابلكهاستایدرجهمابهامروزةحكومتفضاحت

«.استواستهزاءقراردادهدنياموردمسخرهومارادرانظاراهل



فریاد«بيدارشویم»خودزیرعنوان113همينروزنامهدرشماره

می که شویم»زند بيدار غفلت خوابسنگين از یک!... باید ما

مقتدر دولتثابتو متزلزلیکحکومت, غير فعالو یککابينه,

«...صالحوجدیداشتهباشيم

ازنظرماچهزماندرآنكهدهمنشانخواهمهامیفاكتبااین

سياسی چهتفكر نظرچهارچوبو ملتدولتاز مفهومـ و

مشكلسرزمين بودیمدچار كهسرزمينینه. بتواندفراگير

دولتچهارچوب نهملتـ و گيرد بهپارادیمقرار ما ثباتتفكر

.وسرخوردگیهویتی،بیسردرگمینوعییعنی.استرسيده

فرط هستيمایمعجزهبدنبالنااميدیاز همه. البالیاینها از

روزنامه مجلهسطور و آنها در اسناد سایر و مشاهدهزمانها

شودمی نشاناین. كهمیفاكتها چه1299كودتایدهند بر

وشرایطگرفتشكلحركتاینپذیرشدوچگونهامكانبستری

مجموع بودچگونهدر بدون. دركشناختما بسترو این از

بدرستیحركتتوانيمنمی بشناسيمرا بتوان. مثالشاید از

كهاستفادهاتوموبيلی جادةرویركتحبرایالستيكشكرد

زمينتواندرویالستيكهانمیباشد،اّماباهمينمناسبشنی

میحركتزدهیخ ليز خوردكندو یخزدهرویحركتبرای. جادة

دراینآنچهكنمفكرمیمنبنابراین.خواهددارمیعاجالستيك

بتوانكهستریب.استبودهتفكربسترسازییافتهاهميتمقطع

روی بهرفتراهآنبر و كرد بنا سياستكمكو دولتموتور و

بهجامعهبتوان آوردحركترا در آن. میشرایطدر رسدبنظر

ووآبنان.قرارداشتاینهابودودراولویتهمهمقدمةامنيت

می تنها رویكار بر اصلیتوانستند هویتامنيتیعنیبستر ،,

ثباتآرامش مسائلبدستو بعدسایر و اجتماعیآیند عنصر!

هایمنتشرشدهدربسيارمهموغایبدراغلبتحليهاویاکتاب

هماناعدموجودیکهویتفراگيرویاسردرگمی,زمينةایندوره

ازهمينجاستکه.«وطن»وناآشناییبنيادیناستبامفهوم

در به همباید درستی آجودانی دکتر فاضل دوست که چنان

درونمایةبخشاعظمادبياتآن,نيزاذعاندارد«یامرگیاتجدد»

بدانيم تجددخواهی با همراه ایرانی ناسيوناليزم را دوره براین.

 عارف»مبناستکه کارهایسترگخود« گزارشبخشیاز در

وادبياتاگرمنهيچخدمتیدیگربهموسيقی»معتقداستکه

باشم نکرده ایران وطنیساخته, تصنيف ازوقتی ایرانی که ام

تنهاتصور.دانستوطنیعنیچهیکنفرشهمنمی,هزارنفرده

استکهانساندرآنجازایيده«دهی»یا«شهر»کردندوطنمی

.«!باشد

و شعارها چگونه وضعيتی چنين در پرسيد باید حال

گراونیمانندفرخییزدیمارکسيستهائیکهجلوداراخواسته

بينانهتواندواقعیمی,کنندگراعنوانمییاعباسخليلیمذهبی

:گویدالمثلآنجاکهفرخیمیفی!وپذیرفتیباشد؟



ماهنوبارویپرخونشفقراکننگاه

کندکانزداسودستدهقانانحکایتمی



مرتب,«بيدار»و«اقدام«ویاجائیکهعباسخليلیدرروزنامه

!است«خون»درجستجوی

سربهخونتازمينایرانسربه!تشنةخونیتو,ایخاکایران»

آبيارینشود جوانان گلنمی, رویدسر هرزه. ,خيزاینخاکپليد

.«!تشنةخوناستوبس

سرعت با همزمان درست این اقدامات بسترسازانه»گيری و«

تاقتصادیوفرهنگوارتقایچارچوبهایملیوسازیثبانهادینه

اجتماعیسردارسپهاست . شماره در 11)133خليلیآشکارا

 1923ژوئن 21یا 1332خرداد ) خود سرمقالة َسر»در طلب«

:گویدکندومیمی

ایران...خوشامرگسرخ!انقالب,انقالب...َسربایدودیگرهيچ»

«...خواهدکهنسالماخونمی



پرستنيزباهایچپبلشویکدراینشرایطگروه,ازسویدیگر

هاواوراققرمزرنگپراکندهخطاببهکارگرانونامهانتشارشب

زنده فریاد بيندهاقين سرمیباد شرق زحمتکشان !دادندالملل
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آمپولی تزریق و ساختن دنبال به خود گستردة تبليغات با آنان

.زدبودبلکهبيماریرادامنمیبخشمیبودندکهنهآنکهشفا



 خورشيدی و بذرافشانی توسعه 3122گستره آیش 



اینتالش از كهمینتيجهتوضيحاتـ تاریخشود درنگاریدر یا

روندهاوتفكيك.اكتفاكردذكروقایعتنهانبایدبهتاریختحليلواقع

و.استنادرستشاناعیاجتمازبستروشرایطتاریخیحوادث

اینكهنكتة وقایعارزیابیدیگر توجهاز با اساسًا باید بهرا

دادانجامپيامدهایشان استفاده. بهشایدبتواندونكتهازاینبا

نگریستایگونهبه1299كودتای دیگر توجهآنكهنخست. باید

كه آستانةایرانكرد چهكودایندر در شرایطوضعيتتا و

سياسیاجتماعی كهبسرمیـ همينكهفاكتهائیبرد، شما

بودند؛شرایطیشرایطنمودید،بسيارگویاوروشنگرآنجاقرائت

حكومتكه شدهسياسیطبقةبا كهایجاد عملارادةبود

نيزبسياریبردندوبسرمینوائیوبیدرفالكت،مردمنداشت

ازآنبتواندایرانبودندكهایمعجزهبدنبال عالوه.برهاندوضعرا

گفتدومنكتةبهباتوجهبراین وظيفةباید تاریختحليل؛ اینگر

حوادثپيامدهایكهاست بگيرداجتماعی نظر در را مابرای.

پيامدهایاینپيامدهای و اهميتقدرتبهاشاهرضآمدنكودتا

یااستكودتابودهحركتآیااینكنيمثابتداردتااینكهبيشتری

انگليسینه یا آنو در نهداشتهدستها یا كهاند خودالبته،

رویرضاشاه انگليسییعنینكتهاینصحتبر درنفوذ ها

انگشت بودگذاشتهامركودتا آنچه. دیداینكهاستمهمتر باید

آناقدامات از بهبعد بهمیانجامسمتكدامكودتا سمتشود

؟آنیابرعليهملیمنافعگسترشحفظ



ُكهن ضربدكترگوئل انگليسيها كهالمثلیـ گویدمیدارند در»:

ازیكیرابعنوانحادثهومابایداین.«كنيدبرخوردمیكجاباكی

گيریمآنمصداقهای نظر در ایرانيهاكنممیتعجبمن. ما چرا

زمامدارانداریمعادت سطحیخودمانحتمًا هر در وسياهرا

ووظرفيتدادهنسبتوآناینرابهوترقياتشانسفيدببينيم

جمهورشمارؤسای.بسپاریمفراموشیآنهارابدستتوانائيهای

بيستقرندرهميندیگررادرنظربگيریدیعنیممالكرؤسایو

یكم آنرسيدنزمامداریبهو یك نيز عادیها ومدرسهروند

یاجمهوریریاستآنهامثاًلمقامبهازآنپسكهنبودهتحصيل

پادشاهی وكيلیوزیری, شودو پيشنهاد روابط. در نيز اینها

وبرخوردهائیحضورداشته،درزمانهائی،درمكانهائینخودشا

حوادث میبا پيدا افراد كهیا میهمةكنند بصورتاینها توانند

 سرنوشتهائیعطفنقطه آنهادر نبود در و باشند مؤثر فرد

رادركنكوردانشگاهدیگرهميننمونه.فردتغييرنمایدسرنوشت

بگيرید نظر ذخيرةمیصیشخ. یكمصدوپنجاهشود .دانشگاهو

سالاین هر دانشگاهها مثاًل كنكور انتخاب113در را نفر

نفرحاضرنشود،113ازاینیكیهردليلیبعداگربه.كنندمی

اولآن یكصدوپنجاهیعنیذخيرهنفر بهشانسویكمنفر ورود

مسيراتفاقبينيددراثریكاینجامیدرحال.یابدرامیدانشگاه

بهكهترتيبازآنهائیوبدین.كندتغييرمیفردذخيرهآنزندگی

راراهمابقی.شودجدامییابد،مسيرزندگيشنمیراهدانشگاه

پتانسيلتوان ویو كندمیتعيينكهاستخود استممكن.

راهابتدایاميانهدرهماننهكندیااینكهطیراباتوانائیراهتمام

دانشگاه و بماند تركباز كندرا همين. قابل باانطباقمثالها

عرصهسياسیمسائل هستندهمسياستو وزیری. مثاًل

آخردورهمی دیگرینهمیهماشآیدتا اّما ماند، ميان, دورهدر

حال ـ برود آندیفرباید معينیایرانشرایطدر مسير قراردر

ایودررابطهمناسبمكان،دریكمناسبزمانگيردودریكمی

موفقخودششخصیهایتوانائیگيردوبدليلقرارمیمناسب

نمیشماسندیصورتدرغيراین.شودمی منپيدا كهكنيدـ

توليدرامراحلایكارخانهازیكميرپنجانرضاخـكهامپيدانكرده

آنكردهطی از باشدآمدهبيرونرضاشاهبناممحصولیو خير.

شایدهضمكهگفتم«توليد«زبانرابهاینمن!نيستاینطوری

باشدراحتآن تر آبایشانكهنيستاینگونهیعنی! در نمكرا

زمانباشنخوابانده در و بياورندبيرونشضرورید جریان. در

رانداشتاولاساسًانقشميرپنجرضاخان1299اسفندكودتای

آنبرمبنایبودكهخودشوتوانپتانسيل,اّمانهایتًااینبهواقع

.كندغلبهآیدوبرمشكالتپيشقدمبهجلوبيایدوقدمتوانست

دستبودكهاین,وآنخودداشتبرایپرنسيپواصلیاوالبته

!شودبایدقطعخارجیعامل



ومتأسفانهتالش درایرانسياسیطبقهكهاستنكاتیاینـ

بهنسلهای گونهپرداختآنكتمانبعد وارونهوبه و جلوهدیگر

داد این. اینکه انتشارسالهایتا با مداركیاخير و كهاسناد

اندودكترسيروسخارجيهایاخودانگليسيهامنتشرشدهتوسط

وآنهارااسناداستنادنمودهازاینخودبهبسياریدركتابغنی

كتاب آوردهدر آشكارتاریخاستواقعيتنمودهوسعیخود را

.سازد



امكردهسال11،12دراینكهكاریدرجنبـمندكترگوئلُكهن

منابعاینبهرجوع و نگاهآمریكائیمنابعحتی؛استاسناد را

دستتنهادراسنادومنابعاسناد،نهازاین،درهيچيكامكرده

،امدیدهازاسنادفرانسویهاكهدربخشیهاحتیانگليسیاول

هيچيك نمیدر شما آنها كهبيناز راهیرضاشاهيد رفتكهو

درراهویاحتیشدهطراحیغربتوسط آنهاقدممنافعبعدها

باشدبرداشته كردمبسياركاووشسال11،12دراینكهمن.

!خبرندارم،منپيداكردهدیگریاگركسیحالپيدانكردمچيزی

رضاشاهبه,رابتداعرضکردمبندیخاصخودکهدبرمبنایفرمول

معادلة در ـ ریاضی مفهوم به ـ مستقل و اصلی متغير عنوان

گيردمربوطقرارمی و. بنابرایندرتحليلاینمعادلهبایدمتغيرها

و اصلیتشخيصداد وابستهبهاینمتغير را فاکتورهایموجود

کرد بررسی کتاب. به اگر منتشرهمچنين خارجيان که هایی

نگاهیبيندازیمدهکر نيز اند ناوابستگیشخصی, روشنیبر به

می صحه گذاریمرضاشاه روس. خود که مواردی هاحتی

علتکمنوشتهمی به متاسفانه و کاریاند یا, و ـ ضعفترجمه

هم و فارسی خوانندگان ـ عمدٌا آنهاشاید از ما ميهنان

اطالعندبی گردهوتحليلبهعنواننمونهکارهاییکنفرنویسن.

ذکرمی کنمانگليسیرا بی. را«الولساتن»تردیدمرحومشما

الزماستعرضکنمکهالبتهچندیپيشباتکميل.شناسيدمی

اضافاتکلییکیازمقاالتویکتابیرامنتشرنمودمباعنوان

ویدر.کهدرایرانانتشاریافت«23مطبوعاتایرانوشهریور»

انیدوموابستهمطبوعاتیسفارتانگليسدرسالهایجنگجه

تهرانبودوخوداستادیزبانوادبياتفارسیدردانشگاهیدر

ساتنبهعنوانیکانسانیمنصفو.انگلستانرابرعهدهداشت

میواقع شمار به انگليس دولت کارمند گرچه ـ امابين ـ آمد

ایرگزارشدورهکارهایاووآثاراونشانازصداقتیقابلقبولد

,درزمرهتاليفاتومقاالتپروفسورساتن.ازتاریخکشورماندارد

اشاره«Modern Iranایراننویا»ازجملهبایدبهکتابارزندةاو

رضاشاه اقداماتعصر و فعاليتها تا تالشورزیده آن در که کنم

با کشور اقتصادی و اجتماعی ساختار تجدید و نوسازی برای

توضيحدهدسليق ةتجددگرایانهرا صراحت. آنکتاببا ساتندر

رضاشاه نوسازیعهد سالة ده دوران در ایران استکه معتقد

هموستکهدرکتابدیگرشبه.بيشازچندینقرنعوضشد

ميالدیـیعنی1911کهدرسال«Persian Oilنفتایرانیا»نام

 دهة سالهای نخستين وقایع پساز 1333چندی مرداد22و

شد1332 منتشر ـ دفاع, ایران دسترفتة حقوقاز از آشکارا

کندمی واقع. در بهعنوانمعمار, را یککتابرضاشاه ساتندر
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نو» ایران کتابدیگرش« در و راه, علتخدمتدر به مصدقرا

.دهدموردستایشقرارمی«حقوقملی»احقاق



درموردصحبتهایتاناولقسمتتتوضيحابهبرگردیمـحالتالش

كهتحوالتی از ایران1333بعد گيردمیصورتدر ازیعنی. بعد

هرشرطوپيشبستراصلیعنوانبهویكپارچگیاستقرارامنيت

پروسةاجتماعیاقدام ایرانجانبههمهتوسعةدیگر، آغازدر

-23مطبوعاتزدنورقنگامشماهكهایمرحلههمان.شودمی

اتفاقیپيشسال13 ایناشمتوجهبطور آرشيو در و شدید

بهروزنامه دیدیدكهعينهها چيزدرهمهبعدبتدریجبه1333از

هاتغييردرروزنامهبحثهاومطالبومحتوایرنگ.تغييراستحال

هرروزدركشور،دیگرلوایوبآشوببجاینمونهكند،بعنوانمی

مسئلة برایاز هواپيما سخنخرید ازمیگفتهكشور شود،

درواقعیعنی...وبهداشتازمسئلهمدارسوگسترشتأسيس

كهمیتدریجبهجامعه ایدهبخشهائیبهرود هایاز

.بپوشاندعملجامةمشروطيت

پيش پرداختناّما اصالحاتاجبهاز پرسشیدورهاینزای ،

نامگذاریداشتيم مورد بكارگيریدر مانعجامعمفهومییا درو

افتاداتفاقرضاشاهدردورانكهآنچهبيان ازروشنفكرانبرخی.

البته كهمعتقدندـ نگاهمنصفانهدورهایناندبهشدهموفقآنها

اّماشما.است«نهادسازی»دررضاشاهندورااهميتكنندـكه

گفته هایدر بسترسازی»خود اقدامات« از رضاشاهبرجستهرا

كردید ذكر چيستاینتفاوت. اختالفدو ایناحتمالیو با شما

؟دركجاستعده



كهمفهوماینبه.یكدیگرندوملزومدوالزمـایندكترگوئلُكهن

اگریعنی.استنهادسازیشرایطآوردنفراهم«بستر»زمنظورا

گذاریراپایهعالییانهادآموزششمابخواهيدمثاًلنهاددانشگاه

.هستيدمالیوامكانات،پول،ساختمانكنيد،شمانيازمندزمين

داشته استاد كتابباید باشيد، وسایل دیگرو علمیمنابع.

داشتهباداشته دانشجو بعد و باشيدشيد ومنابعهمچنين.

یاآموزشنهاددانشگاهگيریبعدازشكلبتواندكهمالیامكانات

قراركهبفرمائيدزمينیفرض.كندوحمایتپشتيبانیازآنعالی

شودساختهآنرویدانشگاهاست آنمی, بستر شود این.

برخوردارباشدمثاًلدرجنگلمناسبشرایطقلبستربایدازحدا

ایناحيه.قرارگيردحيواناتموردحملهباشدكهنبایدقرارگرفته

درتيررستوپو,ازخطررانشزمينبهدورباشد,خيزنباشدزلزله

باشد نداشته قرار نظامی پادگان یا و ارتشی تانک همچنين,

بایشهریاوليةامنيت باشدیعنیرا وراهزنیموردغارتددارا

نگيرد قرار نيز نهاددانشگاهبنابراین. میبستر امنيتاینجا شود

امنيتمحيطی ومكانییاجغرافياییمحلییا اینكهبرایحال.

دانشجوتداركبطوردائمآنباشد،بایدبرایداشتهنهادتداوماین

برای بدید كودكستاناینكار از كرداید آغاز می. بينيند،شما

سالمیكهزیادیمخالفتهایعليرغم از شاهد1333شود ما

كودكستان ظهور هستيمسير سالهای. در دررضاشاهاوليةما

نداشتيممهدكودكبعنواننهادیایران هم. یتيمابتدا هاخانهاز

آموزش فكر آنجا از .بودمطرحسرپرستبیكودكانآغازشدو

بشدتهمةالبته مخالفتاینها میمورد مخالفت!گرفتقرار

در1331شمادرسال.بودندخانهمكتبخودصاحبكهكسانی

وفرانسهآمارانگلستانحال.ایدمواجهكودكستان1933ایتاليابا

كهاستجالب.گيرممیایتاليارادرنظرمن.ارقامدیگریاست

هم پسر و دختر آنجا همدر كنار بينندمیآموزشدر چنين.

ایرانچيزهائی در ما سالهایتدریجبهرا 1331-1331از

بينيممی كودكستانگذاریپایهترتيباینبه. نهاد بصورت,

آمشایستهدانشجویتربيتبرایبستری نهاد نياز وزشمورد

گسترشگرفتهصورتعالی سالمیو در و صاحب1313یابد

دارایشدهنامهنظام توجه.شویمكودكستانهامیپروگراموما

مهمندخيلینكاتبفرمایيداین یامهدكودكبنامبسترییعنی.

خودبكارنهادنهادبنوبةاینمحصولشودكهمیآمادهكودكستان

عالیآموزش سایر, و صنایع کارشناسبرای مهندسو تربيت

برایخوردوبسترمناسبیمینهادهایمولددرسطوحگوناگون

هادرنظرمثالهارادرموردكارخانههمينحال.آوردمیفراهمآنها

زمينة در مونوفاكتورهاگيریدیا برای. كارگربهایجادصنعتشما

نيازایندراینجاروی.كارگرفنی،بهكارگرورزیدهدآنهمنيازداری

وفوائدعامهسعیزمانوصنایعآنمعارفشودووزارتمیتكيه

بهمی پاسخاینكند بعبارتینياز و شكلگوید گيریبستر

سازدصنعتینهادهای هموار را هم. بهاینهمهبعد بسترها

یعنیمیتبدیلقانون مناسبمقرراتشوند قوانين ونظم,و

كارها،قانوننامهها،نظامنامهآئين.كنندمیآنهاراتضمينروابط

و قانونمداریحاصلهشرایطكهاستدرست... برایبستری,از

.استنيازمندنهادقانونگذاریاّماخودقانوندیگراستنهادهای

وعلترابطةیكنهادوبستردراصلرابطةكهبينيممینبنابرای

.استمعلولی



گيردمیصورتدرحالی1331ازسالاجتماعیـتحوالتتالش

اصالحاتطرحهاوبرنامة.استرضاشاهدردستقدرتعنانكه

دیگریپسیكی گذاشتهبهاز استاینواقعيت.شوندمیاجرا

نبودوبقولرضاشاهكه بایدمجموعهتنها را او بحسابایشما

آورد روشنفكران. توانمندیبرجسته ویو وهمراهبا همسو ،

بودند همكار ایجادمیكهپرسشی. اینجا ایندر كهاستشود،

1299ازكودتایقبلیعنیبراینهاسابقشخصيتبيشتراین

وبعضًاازبزرگانبودهایرانسياستصحنهفعالهایچهرهنيزاز

شورامجلسویانمایندهملیحكومتیازمامدارمشروطهجنبش

بودند این. در فعالاّما عمل,حضور در نتوانستند وایدهبهآنها

،نظيرفروغیهائیشخصيت.ببخشندعينيتخودجامةآرمانهای

 تقیتيمورتاشداور، وزاده، برآمدن... با بهرضاشاهاّما نيز آنها

.شوندمیبدلایرانتاریخموفقهایچهره



تقسيمیادونسلدودستهاینهارابهمنـالبتهدكترگوئلُكهن

دستهكنممی همانیافتةپرورشكهای، ودوران هستند

اینكسانيكه پيشرسيدهبلوغبهخودشاندوراندر از درگيرو

.بودند



 رضاشاه در سفر ترکيه































 یبـرا   نینـو   میپـاراد   كیـ   نیو تـدو   یزیـ ر برنامـه   هرگونه  

  و بــدون  مطالعــه  بــدون... امــروز   رانیــا  یكنــون  طیشـرا 

  ،مــا همچنــان...  گذشــت  دوران  در آن  آنچــه  و فهــم  درك

  یبـاق   راثيـ م  نیـ ا  نظر من به. بود  ميخواه دچار مشكل

.ديد فهمیرا با  مانده
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بهكهنسلیچطورآنكهاینجاستپرسشـدرهرصورتتالش

هایوایدهداشتسياسیبود،تجربهخودرسيدهسياسیبلوع

بخوبیمشروطه نتوانستشناختمیرا رضاشاهپيش، دراز

گروهآنرضاشاههامنشاءاثرباشدوتنهاباآمدنایدهپيشبردآن

روشنفكران بهاز ایدهبرخیتوانستند جامةهایاز عملخود

بپوشانند؟



ازایعمدهبخشرضاشاهازآمدنقبلتردیدـبیدكترگوئلُكهن

اینبهایرانفكریرهبری كهرسيدهنتيجه حبود در الشرایط

خودرابرایپارادیماینكهرفت،میاستجدیدیپارادیممعرفی

نمایدتعيين كهشدهمتوجهگروهاین. آرزوهایبهبود و آرمانها

آزادیدمكراسییعنیصدرمشروطيت بایدوعدالت،مساوات،

دیگریتوضيحمطالباتدیگراینعبارتبه.نگریستبادیددیگری

آنها.استضروریدیگریآنهاشرایطتحققبرای.دارندالزمهم

آمدنپيش كهرسيدهنتيجهاینبهرضاشاهاز پایهبودند، بر

اینسياسیثباتیبیناامنیو رفتمجلسشرایطبا و آمد و

دستيابیكابينهدائم استناممكناهدافآنبهها آنزمةال.

زمينگذاریممیآنرارویپایمانوقتیكهاستبسترمحكمی

نلرزد یا و نرود فرو نابسامانیسياسیثباتیبی. رفت، آمدو و

.بوددرگلوفرورفتنسياسیهایزلزلههماندولتهاازنظرمن

بود،سراسركشورراگرفتهوغارت،راهزنیوجودداشتناامنی

شكلهمالطوایفیملوك مذهبیدر ـ چهسنتی آنمدرنو

خودراوظائفدولتیحكامبودكهازآنمانع(روشنفكرانتوسط)

دهندانجامبدرستی روشنفكراندستهاینخوب. مالحظةاز با

بایداولویتبرخیشدندبرایمتوجهوضعيتاین قائلخواستها

بهبودندكهكسانیاینهاهمانشاخصنفراتكنمفكرمی.شد

,هرگامبرداشتنبودندکهبرایکسبكردهوتجربهرفتهخارج

امنيتیسياسیثبات درجهو دارداولدر قرار آورتریننام.

كاظمچهرهاین نظير قزوینیزادهها محمد ایرانشهر، ابراهيم، ،

محمدعلیرفتهپاریسبهكهزادهاشرفپورداود، جمالبودند،

،ميرزاآقا،،راوندیدرویشخانجهانگير،سعدالهخان،نصرالهزاده

بهغرببهرسيدنبرایاینهابودندكهكيانی،اسماعيلزادهتقی

.استشرطپيشآوروامنيتالزامبودند،ثباترسيدهنتيجهاین

بهثباتاین دستطریقهيچنيز ایجاد جز نبودپرقدرت آنها.

معرفیخواهمطلقهترقیحكومت البتهمیرا ازبعضیكردند، ها

حاليكههمانمطلقهحكومت در نمودند، تعبير را اینطوراستبداد

نيست یك. ایجاد آنها قویدولتمقصود و بقولیمتمركز یا

آنهارضاخانسردارسپهگيریقدرتدرابتدای.بوداتورمصلحدیكت

بتدریجبالفاصله نشدند، كار شدهوارد قضایا همكاریبهوارد

دروباقدرتآمدهكسیشدندكهمتوجهكههنگامی.پرداختند

تنهاارتشمنظورازنظامآورد،البتهمی،نظاماستایجادامنيت

درستنيست آنكهاست، ارتشنظامزماندر بوجودآمدواز

نخستينایراننوینمدیریت تحصيالتمدیریتاستادهایو با ،

رضاشاهكهارتشیشد،همانگرفتهازارتشمدیریتیكدرجه

این با اّما نمود، نظامحالایجاد از منظور آندراینجا انظباطی،

یكهكاست داشتهسيستمدر وجود باشدباید این. ونظمو

.وملیقرارگرفتوحكومتیدولتیثباتبنياندرحقيقتانضباط

اندییكسالظرف مشاهدةو كشور،گرایانهنظامشرایطبا در

اینمتوجه یعنیكهاستبستریهمانشدند اینآنها

خودرامحققوهایایدهآنندبودبررویقادرخواهروشنفكران

سازندنهادینه اینبسياریالبته. پساز ناكامیافراد تجربهاز

بودند،اّمابارفتهخارجكشوربهازاوضاعوسرخوردهمشروطيت

متوجهنيرویمشاهدة جدید، میمقتدر امرشدند توانند

مساواتفقرزدائی ش، ایجاد برابریغل، مردانزنان، ،گسترشو

خودكهتمدنیهاینمایهبسمترفتنوخالصهوپرورشآموزش

غرب اینكردهمشاهدهدر بر و كشور در را جدیدبودند، بستر

برداشتنوازميانویكپارچگیامنيتآندرچهارچوب.كنندپياده

بردنازميان«حرکتبهجلو»ش،جاانداختننگرالطوایفیملوك

دیوانساالریآن تماميتپوسيده به دادن معنا درارضیو و

سياسیمفهومرابهدراینجاسرزمينـمنسرزمينچهارچوب

بعدجدائیگيرمبكارمی واینكهكردهرامطرحازسياستدینـ

وامورپرداختهجامعهياتامراخالقبهدینیورهبرانمداراندین

گردددولتبهدنيوی واگذار حتی. امراصالحاتآنها پيشبرد ,در

اینجادراستالزم.قراردادندراموردتوجهورزش,هنر,زبانحتی

یكوتدوینریزیبرنامههرگونهاعتقادمنبهكهپرانتزبگویمداخل

یعنیایرانكنونیرایطشبراینوینپارادیم قرنامروز آغاز در

آنآنچهوفهمدركوبدونمطالعهبدونویكمبيست دوراندر

مطرحرضاشاهكارآمدنرویدراوائلآقایاناینكهوآنچهگذشت

همچنانمی ما مشكلكردند، بودخواهيمدچار منبه. ایننظر

آنهادرآنكهدیگرآنچهعبارتبه.رابایدفهميددهمانباقیميراث

وفهمایرانپرداختند،موقعيتآنوبهكردهبررسیبدقتزمان

بودموقعيتاین منبه. اعتقاد ارزشیمنبعدوراناین برایبا

ةدرزمينآنهاحتی.استآیندهمابسویوحركتآیندهراهتعيين

كردندفارسیالخطرسم كار نيز این. بهتا جامعهتحولحد

خواهدمیكههرگروهیوظيفةكنمفكرمیمن.اندیشيدندمی

بهخودراداردوعالقهسرزمينبپردازد،واقعًادلمشغولیایرانبه

كشد،بایدحتمًامیزبانهدروجودشميهنیوعشقملیمنافع

تعصبوپيش از بخواندوبهدور را داوریاینها .بفهمدبدرستی,

بهدورهاین شودگذاشتهبحثباید ميان. امروززمانآنزیرا و

،شدهزدهتاریخایندرتحليلزیادی،دستبردهایافتادهشكافی

درزیراقصدوعمدی,شدهسپردهفراموشیبهارزندهمنابعاین

داشتشدنسپردهفراموشیبه وجود آنها دیدگاهیك.

سالبویژهاستالينيستی رویبه1333از سایهتاریخبعد ما

بعنوان.استوسفيدنمایاندهسياهچيزرابصورتوهمهانداخته

عربیدرموردواژگانایبهخطادریكزادهتقیبينيدكهمینمونه

بردندرموردازميانگریکهوافراطیافتهراهفارسیزبانبهكه

بحثدراینوی.گویدمیسخندرایتیبود،باچهآنهاپدیدآمده

وقتیمی شما یكگوید؛ غربیدر فرانسهكشور آلماننظير یا

می غربیبسر دیگر وقتیبرید، از میهستيد، ووارد شوید

كشوررااعطاآنشهروندیشماحقوقگيرید،دیگربهمیامتاق

،اردنی،لبنانی،افغانیكشورایرانیكنندوشمادیگردرآنمی

و شویدنمیتلقی... . حملةپسكهاستسال1133اما از

وماهيتوحتیآن،تلفظشدهفارسیهاواردزبانواژهایناعراب

آنچهتغييركردهشمفهوم آنواز از منظوردارندوبنوعیعربها

خواهيدبه،حالآنکهشماهنوزنمیكنندجداشدهمیتلفظكه

تابعيت بدهيدایرانیآنها فارسیواژهاین. دیگر ماها و هستند

بپذیریم بهباید تابعيتو تابعيتبدهيمایرانیآنها ازعربیو را

بگيریمآ نها آوردن. بهتوجهخواهممینمونهاینبا را اینشما

شدومیتوجهمسائلبهعمقیتاچهدورهدرآنكهكنمجلب

به كشور بردهامور شدمیجلو ,عنادآميزنگاریتاریخمتأسفانه.

فراموشمحوریمسائلاین مسائلكردهرا كهدیگریو را

ایدئولوژیكعقيدتینگاهرجهتد مطرحبودهو كهساخته، اند

این استبرخوردیعمدتًا مذهبیچپنيروهایكه .داشتندیا

بردیدشمافراموشنکنيدکهکموبيشدرشرایطیبهسرمی

,حاکميتقانون,نوآوری,تحول,مدارانهکهنهاددیرپایسنتودین

هاینظامنوینآموزشیراهمچنانسرچشمههنرو,آزادیزنان

بی کردنددینیتلقیمیانحرافو یک. فراموشنکنيدکهحدود

بودکهبسياریازواعظانعلنًا1299دههپيشازسوماسفند

می که خوانیروزنامه»گفتند » معنای ارتداد»همان و« دارد را

اهللفضلخچونروزنامهلفظیارتدادیاستوبرمبنایفتوایشي

نوری روزنامه, نویسندگان مؤمنانخارجمتفکرینو زمرة از ,اندها

 الیحه»لفظ خطابه« انتشار برای گرفتندرا کار به خود !های

اقتصادی,بنابراینبرایبهچرخشدرآوردنموتورتوسعةاجتماعی

حداقل احراز سوی به فرهنگی نوینو جامعة های به, نياز
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ـعقيدتیباآننهادجاافتادهدرذهنيتعامههایاعتباریچالش

«بسترسازی»هاییکیدیگرازچالش,درواقع,اینخود.نيزبود

می شودمحسوب تقی. دليل همين به سایرشاید و زاده

کوشندگانتجدددرآنسالهاازطریقنشریاتروشنگرانةخوددر

مانندکاوه برلنـ ایرانشهر, , علمو اتفاقفرنگستانو به ـ هنر

جهلوبيسوادیوعدم,ماندگیاقتصادیعقب»معتقدبودندکه

آنانآشکارا.درزمرةدردهایاصلیایراناست«تساهلمذهبی

تواندمایهنجاتایرانباشدفقطکردندتنهاچيزیکهمیتأکيدمی

.وفقطتعليموتربيتعمومیاست



 هیهمسوئی روان روشنفکری با قدرت رضاشا



بنابراینتالش بخواهيمـ ایناگر همگفتهاز باز گيرینتيجهها

سكوتیابهدورهاینازتاریخوارونههایروایتآن؛برخالفكنيم

درهمسوئیایرانازروشنفكری،بخشیآنتحوالتبرگذاركردن

رضاشاهوهمرأئی ایجادتحوالتبا برمهمینقشاجتماعیدر

،پرهاممابابكجواندوستزیبایبيانیابه.استداشتهعهده

قدرتروشنفكریروانهمسوئی» حكومتیبا دوران« در

خودراگردیدوتأثيرمثبتبسياریسرمنشاءتحوالترضاشاهی

جدیدایرانتاریخهایدرسایردورهكههمسوئی.گذاشتبرجای

چهازنظركميتبخشاینگفتتوانآیامی.ایمراندیدهنظيرش

؟گرفترادربرمیروشنفكریجریانهایازمجموعهميزانی

































 3102ميدان توپخانه 





مورددرخورذكراستدراینزیادیاسامیـالبتهدكترگوئلُكهن

ازميان,برایذکرنامهمةآنهاندارمحضورذهنمتأسفانهمنكه

احمد,،حسننفيسیاردالن،عباسافرادیمانندتوانممیآنان

,رابرایتاننامببرمفروهر،فرهادمبشركاظمیغالمحسين,فرهاد

.خودبودندبرایهمخاصیومرامگرایشدارایاینهاهركدامكه

هایسازیـبویژهدرنسلدومیگرایشعملیآنانبهجنبشنو

سرخورده,اینروشنفکرانمسئول.برلنـشدتبيشتریداشت

نجاتایرانرادرگرویافتن,ازمشروطيتونهادسازیدموکراتيک

ایده یا میآلمصلح قدرتمند دانشتندمنشی که. بود پایه براین

یرانآمدندزادةایرانشهربهازادهوکاظماکثریتآنانـبهجزجمال

مثبتیایفا و نقشسازنده و نوسازیآمرانهجدیتورزیده در و

شودگرایشمیگفته.استجالبارانیخودآقایوحتی.کردند

بودرضاشاهحكومتزمانآننظمسمتبهوی جائی. همدر

می كمينترنهمبرخوردهائیكهخواندم میبا كندپيدا حتی.

شمارةویكهمطلبیبهیوقت دنيا«اولدر نگاهمی« نویسد،

می آنچهكنيد، كهبيند آنچهكردهمیمطرحویرا گروهكهبا

بعدخوبالبته.ندارداختالفگفتندچندانـایرانشهرمیزادهتقی

بستری میكهدر متأسفانهقرار و موجبمیپيشگيرد آید

بررسيهایمن.شودمیرضاشاهسوءظن امكردهخودسعیدر

رادراعتمادیفردكاماًلقابلهيچگاهچرارضاشاهكهكنمدنبال

دیدخودنمیپيرامون مسئلهمتأسفانهباشدكهشایداینعلت.

آنسفارتاینبهوابستگی داشتسفارتو تأسفوجود با و

رقبدليل زنندههایابتوجود مجموعهكهایبسيار وجوددر

طریقبویژهداشته آمدهكهقزاقهائیاز بودندباال كهمی. دانيد

بدنةهميشهتنگاتنگیرقابت ژاندارمهابينارتشدر و قزاقها

شدومیذهنیاینهابمبارانتوسطمرتبورضاشاهوجودداشته

میسلبموجبهمين افراد از گردیداعتماد دستچه. بسا

.استهادركاربودهاعتمادیبیاینبهزدننيزدردامنخارجی

 ميان در بررسیباید و كرد جستجو بيشتر نموداسناد جالب.

بخارامجلهكنمـفكرمیخواندممیدرجائیدرموردارانیاست

بيانگرتاحدیرضاشاهدردورةارانیدستگيری«بهرحالبودـكه

«.استبودهازتفكراستالينیوفكرویرأیاستقالل



یعنیتالش كمينترناستالينناخشنودیـ استقاللو رأیاز

دستگاهویساختنبدنامموجبارانی بودهایرانحكومتیدر

؟است



ُكهن آندكترگوئل در بعد استآمدهمطلبـ ماركسيسم»که

واز«دمسازنبودچندانآئينیبلشویكدولتهایباسنجهارانی

راپيامدناخوشبينیرضاشاهاودردورةدستگيریروبرخیهمين

استالينیكمينترنی استقاللـ ارانیرأیاز انددانستهخود این.

:استمهمخيلینكته



درایراننبود،چراویوابستهواگرارانیـاگراینطوراستتالش

بهنسبتبدبينی،آگاهانهاستممكنشود؟یعنیدستگيرمی

اند؟ایجادكردهایرانحكومتیرادردستگاهوی



كهامخواندههمدیگریجایالبته.ـبعيدنيستدكترگوئلُكهن

گزارشاوقتیرضاشاه میمیمطلعدستگيریز گوید؛شود،

اینهادرساینهاستحيف هستندوبایدبيایندوخدمتخوانده،

كنند می. استفادهببينيد آنها از جالبتوانيد دراینجاستكنيد؟

اند،وقتیكارهاینهاچهپرسدكهمی،رضاشاهدهیگزارشهنگام

كهمی تحصيلفهمد میكردهآنها كهاند، وخواهد بيایند آنها

نيزخارجیشایدعاملكهاستمنظوراین.كاركنندجامعهبرای

برگردم,درهرحال.داشتهنقشاعتمادیبیروحبهزدندردامن

و مسئول و فعال روشنفکران عملیمجموعة نقشمثبتو به

ایمجموعه,درُبعدکيفینهایتًابایدتأكيدكردكه.همراهرضاشاه

قرارگرفتهدركناررضاشاهموتورفكریازنظرتفكریابعبارتیقوی

كهزادهوداوررادرنظربگيریدیاگروههائینمونهتقیبعنوان.بود

پيوستند بعدًا بررسی. میاگر كهكنيد هایوزنههمگیبينيد

ایستندواینهامیكهاستالبتفكربودندوجدرعرصهپرقدرتی

رشدودرجهتاستچيزبسيجهمهشرایطدراین.كنندكارمی

موازاتبه.واجتماعی،سياسیاقتصادیامنيتدرجهتتوسعه

خيزندمثاًلبرمیمخالفتبهوكار،بعدگروههائیایستادگیاین

روزنامهكنندوبااینمنتشرمیپيكارراروزنامةگروهیدربرلين

روندمیرضاشاهجنگبه كه. بررسیاینامروز مورد واسناد

میمطالعه آدمقرار گویدمیگيرد رحمت, آقایخدا فرخیكند

رایزدی موردایشانمنكهسندیطبق. اوامآوردهبدستدر ،

حقوق سفارتگرفتنبرسر ومیچانهتهراندرشورویاز زند

وخوب.كندمیروبل333ومطالبةاستكمروبل223گویدمی

كهاستكسیایشان روزنامةخود «طوفان»در برپا«طوفان»,

استجزوكسانیطرفكندوازآنمیتازد،پرخاشمی.كندمی

درمورداینمنالبته.گيردمیپولدرتهرانشورویازسفارتكه
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كتاب در كردخواهمصحبتبعدیمسند . که بيرق»هموست

درآنشرایطدرسرلوحةروزنامه«سرخ بااشقرارمیرا دهدتا

مساواترابرایکشور,«کشتن»و«خون»,«چکش»و«داس»

:نابسامانوجامعةروبهسویامنيتوثباتبهارمغانآورد



نگرتادانیبرسرنامةطوفانب

ایمبيرقسرخمساواتبرافراشته

یا

مسکنترازدمداسدروبایدکرد

فقرراباچکشکارگرانبایدکشت

یا

طلبیغرقهبهخونباشآزادیاگرمی

کاینگلبننوخاستهبیخاروخسینيست

یا

آزمودیموزابناءبشرجزشّرنيست

خيرخواهانهازاینجانورانبایدکشت

یا

مملکتیکهجنگاصنافینيستدر

آزادیآنمنبسطوکافینيست



راه«نهضت«نامبهایرودونشریهمیبرلينبهكهبعدهم را

آنمی در میاندازد، ناسزا درچقدر شاعریشرا قریحة و گوید

می کار به منفی و تخریبی گيردمفاهيم . اینحال تيمورتاشبا

ویمی میرود آوردرا كهمیتالشنهایتبينيممی. درشود

استفادهازهمةتوسعهجهت .كنندفعاليتشودوهمهنيروها

نهضت»1شمارةمنلحظههمين صفحه« روآناولو جلو را

برلينكهدارم 13در 1931مارس)1313اسفند شده( منتشر

آمده«پهلویمرتجعماورژیم»عنوانتحتآندرسرمقالة.است

:است



تنهاویگانهامریکهبهطورآزادیانجام,امروزدرمملکتایران»

فقطمی غارتقتلگيرد چپاولو فقيرگرسنههایتودهو و

كمكبهداخلیدارانوسرمایهمالكينكهاستوكارگراندهاقين

«.نماینداجرامییقزاقسرنيزةوپشتيبانی



تلقیروزومنفیباشرایطنامتجانسشعارهایآندركلیعنی

استگرفتهصورتكهكارهائیهمهنمودن وجودالبته.

مشكالتیهائینارسائی سویكهنظير ایجادشهربانیاز

جانیمی فردی یاحضور و بهشد آنجا مورددرگاهینامدر

هاتحتتأثيرموقعيتویچيزمدتوهمهقرارگرفتهبرداریبهره

هایدركلباهمةکاستیمجموعهآنكهحال.شودمیقرارداده

ایجادنهادهایكشور،درجهتجانبههمهتوسعهدرجهت,خود

بادستبردهاییمجموعهودرگزارشاقداماتاینبودهاساسی

.شودمیتلقیمنفی,تاریخی



كردهراطرحدرایراناقتصادیدیگربحراندرجائینشریههمين

:گویدمی



اغفالبرایمزدورتهراناوراقخوانيدكهمیروزههمهدرایران»

«...مردموگمراهی



ورقوروزنامهدارماطالعمنكهتاجایی را در،چيزیامزدهها

گمراهیفالاغ و صفحات اینروزنامهایندر در كهتاریخیها

مبارزهبهاخبارمربوطیعنیزمانيكه.كند،ندیدممیاشارهایشان

بيماریهای یا ماالریا درجبا شدندمیدیگر رضاشاهوقتییعنی.

امراضیمی با سوزاكآید اپيدميکنظير ووسفليسخطرناکو

وماالر یا سطح... شودمیمواجهایگستردهدر می. بينيدشما

برنامهكه موازات بسترسازبه و زیربنایی اقدامات و نوین ریزی

چه با اقتصادی و روبروستمسائلیآموزشی این. مهار خود

میپشتكاریچهمشكالت خواهدرا اقداماینمونه. برایاز

:استآمده1313سالةباماالریادربودجمبارزه

ملخرفعمخارج» ماالریا قران1/39و استميليون آنكه« از

.استشدهبردهنام«ملیمصالحبرایمنظورهمخارج«بعنوان

بهدوستانالبته كنندمیتوجهنكاتاینكمتر بودجه. بندیدر

بخوداختصاصرقمباالترینجنگوزارتكهبينيممی .دهدمیرا

علت چرا؟ پرسيد خود از شناختچيستآنباید این پساز ,؟

قضاوتمنطقیخواهدبود محكومآناولنگاهنبایددرهمان. را

کهدربرگيرندهامورتازهکهوظایفنظارتیـ)درباردرحاليكه.كرد

بود مدیریتیشده هزینه1( قران شورایمجلسدارد،ميليون

چيزیملی اختصاص6حدود بخود را قران دهد،میميليون

ميليون133شودمیدرنظرگرفتهجنگوزارتبرایكهایبودجه

بایدتحليلخوب.قراناست كرد،توجهآنعللكردوبهاینهارا

نشدههادقتوتعمِقکافیزمينهدربررسیایننظرمنبهكه

است كهمانندنهضتهائیروزنامه. پيكار چهارچوبیا در

همخاصیورزیاندیشه از خواستار طبعًا دارد، پاشيدگیقرار

قبولعنواننگردوبهيچمیبادیدمنفیرایكسرههمهاستو

استبودهمثبتایگوشههيچنداردكه منصفانهاینبنظرمن.

.نيست

استدچارمضيقهایرانتوده»گوید؛میرضاشاهحكومتدردورة

درنشریهاینوقتی.«نگرفتهانجامكارمثبتیوهيچوبدترشده

ازدروینوانتشارآناتریشروندبه،آنهامیشدهتعطيلآلمان

دارمآن1شمارةكپیبازهمكه.شودمیسرگرفته بهكهرا

دیگریوكسانعلویمرتضیالبته.محمودپایداراستمدیریت

استشدهطرحكهموضوعینخستينشمارهدراین.بودندهم

استعبارت شعار رژیممرگ»از بر پهلویباد جالد بعد« و

:گویدمی



وعدمملتپریشانیدهدكهمینشانخوبیبهجاریهوقایع»

پيشبيشامنيت استاز یافته كهچيزهایییعنی«!شدت

نداردواقعيت طرحمردمبهبعداجحاف. اینكهمیرا و همهكند

وترقی،تجارتوصادرات،وارداتاستپهلویرژیمچيزدردست

هيچصنایع همكاریو استنشدهانجام کلی. طور به همة,

.شودمیدادهجلوهمعكوسشدهانجامكهیكارهائ

 ششم پيکار»درشمارة جلد« روی اصلی عنوان مفهوم,

داردودرسرمقاله«هاجاسوسبودنرضاشاهبرایانگليس» را

انگليس»کندادعامی هاکاماًلبهسمتپسازاینکهرضاخانرا

...عقادعهدنامهدانيمپسازانچنانکهمی...نوکریخوددرآوردند

بامطالعةاین«...خزعلخاتمهیافتجنگزرگریرضاخانوشيخ

اکنونکهاسنادطرفيندردستاستو,مطالبتهیازواقعيت

هایمحرمانةدولتانگليسدراختيارهرپژوهشگرمنصفیپرونده

بيندافرادمدعیشودوقتیمیانسانبسيارمتأثرمی,قراردارد

رو و بودنپيشرو شنفکر چارچوب, در را ملی منافع چگونه

قربانیتنگ مذهبی حتی و حزبی یا و ایدئولوژیک نظریهای

کنندمی !«خزعلجنگزرگریرضاخانوشيخ»بههمينجملة.

سالبهوضوح23چيزیکههماکنونپسازبيشاز!توجهکنيد

بساط کردن جمع و قائله رفع که است مسجل همگان برای

آنشيخگسترد ة آن, در منافعملیما و برایکشور چهحد تا

چهاقدامشجاعانهوکليدیبوده,زماناهميتداشتهوبهواقع

کهصـرفًابرمبنایخـطومشیمستقلسردارسپهانجامگرفته

است کج. از فراتر بسيار را برخوردها گونه این یامن فهمی

.دانمبدفهمیمی

نگليسخوداذعانداردکهسياستمادرچمبرلينوزیرخارجةا

تواندمانندسابقباشدچراکهرضاخاننشانقبالایراندیگرنمی

 پيشينيانخود برخورد با کهکاماًل بود و)داده قاجار شاه اعماز
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.نسبتبهدولخارجیمتفاوتاست(مدارانهاودولتصدراعظم

خودبهفرنگضمنمظفرالدینشاهبرایتأمينهزینةآخرینسفر

وام به دولت ساختن بانکمجبور و استقراضی بانک از گيری

زد دست نيز فروشالقاب به غيره و شاهی با. نيز احمدشاه

می کسبدرآمد خود مردم برگردة فشار و غّله کرداحتکار وی.

نخست پست قبول دولتبرای جانب از پيشنهادی افراد وزیری

گرفتومدامبرسردریافتپولبيشتریازآنانمواجبم,بریتانيا

می زدچانه اروپا! به سفر مسئوليتو از پیفرار در همواره و

رضاشاهمعتقدبودوبرایناعتقادپایدارماندکهبه.کردتالشمی

تنهاسفر.گفتاروپائيانبایدبهایرانبياینداروپاسفرنکندومی

داروطوالنیاختالفاتدامنهاوبهترکيهبودوآنهمدرجهترفع

تفاهمونزدیکیبيشتربااینمرزیباآنکشورولزومابرازحسن

اینبهدوبارهسال13-23بعدازحدودحاالوقتی.همسایهمهم

همةوبهتاریخچطوربهكهشویممیمتوجه,كنيممینگاهدوره

پرداختهاین چنيننشدهچيزها راوشتهنو منابعبعنوانهایی

.دهندقرارمیدراختيارجواناناولدست

درحكومتهمكاریآیدودرجهتمیملیگروهیكدرحاليكه

برنامهمیشركترضاشاه آن از یا و حمایتكند اقدامات و ها

اسامیبه.نشدهساختههمازافرادمعمولیگروهاین.کندمی

بعدتوجهگفتمخدمتتانهك افشار، محمود تا داور از كنيد؛

اشرفی پورداود، جمالزادهایرانشهر، قزوینی، نصراله، خان،

وزاده،تقییگانه،اسماعيلزاده،غنیوراوندیجهانگير،درویش

آنهاداشتند،بعددرمقابلكمتریوزنكنماینهافكرنمی.دیگران

بههائیگروه پيكار«نشریةمعتقد بودند« جهتگروهآن. در

صورتيكهمیتالشهمگرائی در آنگروهكند، منكر كاماًل دیگر

سالبعدازاینهمهحال.کنداستواگراییرادرجامعهتبليغمی

بهتراست روی كنيمقضاوتنتيجهاز كداميك. گيریموضعواقعًا

استشتهدادرستی بهگفتهاینكه. آمدهانگليسیكمكشود

؟استبودهچهنتيجهخوب.نيست،كافیاست

























































روبروموردی،نيزباچنين1332مرداد22شمادرمقطع مجددًا

هستيد منبه. مكانكهاسترهبریوظيفهایننظر بتوانددر

زمانتدرس در گرفتنمناسب، نظر در صالحجوانبهمةبا ،

آمریكاباردپيشنهادخوبمصدقحكومتدرزمان.كشورراببيند

متأسفانه قراردادیمصدقسقوطو كردیم، ازكهمنعقد بدتر

نقش,مسالهباایندرمقایسهحال.آمریكابودپيشنهادیشرایط

نفتویامسالهوریپيشه،حكومتآذربایجانقائلةدرحلقوام

مصدقتوانيدبگوئيدكهشمانمیدراینجا.شمالرادرنظربگيرید

نمره میصددرصد قوامرا اّما خيرگيرد، ازاینكهصرف! درنظر

.وجودنداردتردیدیشخصيتهاهيچهردواینپرستیوطن





 نامة دورة رضاشاهیقبولی تاریخی کار



!نمودارزیابیكارشسياستمداررابایدبانتيجةـیعنیتالش



مصدقهم.كردتعيينآنهارابایددرستـجایگاهدكترگوئلُكهن

دریادودیدگاهبودند،اّمادوسليقهپرستهردووطنقواموهم

داشتندحركت خود زمينةبنابراین. ببينيم1299تایكوددر باید

 آنچيزیچه استتراویدهبيروناز تاریخیتطبيق. ،اسناد

نشانشدهگفتهتاكنونكهآنچهبرخالف كهمی، ایندهند

همضعفینكاتاستتردیدممكنبی،البتهبودهمستقلعملی

ودریابيمظربگيریمدرنراهمقوت،اّمامابایدنكاتدربرداشته

وسازیزمينهكارگستردهوفراگيربعدیكبه1333کهدرسال

شدبسترسازی آغاز این. ایجادبسمتگيریجهتدورهدر

.بينيدرامیتوسعهوبطوركلیتوليدی،نهادهایمدنینهادهای

بزنيدـورق1333رابعدازسالایشماروزنامهكهنيستروزی

ازكنندـوخبریآرشيوهارجوعاینتوانندبروندوبهمیدوستان

واقدامات نخوانيد جهتمانوفاكتورها وتوسعهدر اقتصادی

تأمينهيچكسازآنپيشسالكهنبينيد،درمملكتیاجتماعی

ر،كاجزامنيتخواستی،مردمنداشتاميدی،هيچكسنداشت

.نداشتندونان

امزیـرعنـوانکتـابتـازهSAGEالمللیبـهتـازگـیانتشـاراتبيـن

"Technology Transfer: Strategic Management in Developing 

Countries"كتابدراین.رابهزبانانگليسیمنتشرکردهاست

زمينة انتقالتوسعههایتئوریدر و مدیریت یتكنولوژو

توسعهاستقسمتهائی مورد یادر رشد به رو بهكشورهای

شودمیهمایرانحالشاملكهسومجهاناصطالح اینجا. در

پيشبحث سر اقتصادیگيریدرستشكلهایشرطبر ونهاد

استصنعتی بایدموردتوجهاولویتهائیچهاینكه. دادتارا قرار

برنامهپيشامكان و تكنولوژی بهامكانصنعتیهایبرد و پذیر

یافتهماناجتماعیقابليتآنموازات منافعرشد توانملیو و

یابدمانملی ارتقاء هاشرطپيشدراینكهفاكتورینخستين.

مسئلةمیاهميت فهمدرایتیابد، آنملیو كنار در ثباتو

بودوامنيتیسياسیاگرفاقدثباتتردیدژاپنبی.استمحيطی

یابدوچنينجایگاهیراازرشددستدرجهاینبهتوانستنمی

دارداهميتتوسعههایدرتئوریآنچه.ازنظرتوسعهکسبکند

همة در توسعهكشورهایو یا رشد به ،استمطرحنيافتهرو

.تاسبسترسازیاولویتمساله

همخوانی اینما عواملبا به علمی نظر از آنچه و مسائل

Infrastructure)«فراساختاری» درحكومتمعروفاست( 23را

هنرو,،صنعتاقتصاد،آموزشدرزمينه.بينيممیرضاشاهسالة

بهحتی میكهرسيممیجائیما ایجاد افكار تنویر شودمركز

اولپسیعنی یكپارچگیویتاز امنيتایجاد و پابهكشور پایو

دریغرضاشاهباحمایتبی.رویممیدیگرپيشهایهادرزمينهآن

کنگرةبانوانشرقدر(خورشيدی1311)ميالدی1932درسال

جمعيتشيروخورشيدایرانـکهبهمنزلة.شودتهرانتشکيلمی

 

 

 

 جمهور حكومت  سيخود را رئ  كه  خان  رزاكوچكيم,  النيدر گ  

  حكومت  نیرا مركز ا  جانيخواند و اله یم  النيگ  یشورو

  ار بهيبس  كه  مينيب یم  هم  شانیدهد، از ا یقرار م  یشورو

محمد   خيرا ش»  ستانیآزاد»  مسئله. شود یم ادی  یكين

  یلياز او خ  خیاندازد، درتار یم  راه  جانیدر آذربا  یابانيخ

  اعالم  ید و جمهوریآ یم  كلنل  كهيآنجائ. شود یم  یبانيپشت

ـ از او باز   كنم یم  را عر   انيپس  خان  یكند ـ محمدتق یم

  به  خزعل  خيد از شیچرا نبا  پس. شود یاد می  یخوب  به  هم

  راه  عربستان  حكومت  خواسته یم  او هم! اد شود؟ی  یكين

  یوابستگ  نكوهش  ةیاگر از زاو! شود ندازد و مستقل يب

به   چه  است  ی، وابستگ یوابستگ  ، پس ميكن یم  حركت

  نیو ا  یجنوب  هیبه همسا  باشد و چه  یشمال  هیهمسا 

 .آنها داد  همة  به د قاعدتًایرا با  یمنف  نمرة

 
 
 

 ای از ما با نوع تازه  مقطع  نیدر ا  اعتقاد من  به  

  ذكرشان  كه  تر آن یمیقد  در كنار اشكال  یفیالطوا ملوك

  »یروشنفكر  یفیالطوا ملوك»  و آنهم  ميهست  ، مواجه رفت

  یعنی.  میا كمتر روبرو بوده  ، در گذشته نوع  نیبا ا.  است

  هيداع  ,یقبل  خواه و عناصر مشروطه  فكراناز روشن  یبرخ

  دولت و سر از فرمان   داشته  یمحل  مستقل  یحكومتها

را   یمركز  دولت  كه  هاست نيهم. چنديپ یم  یمركز

  دار ساخت كشور را خدشه  كپارچةی  تيو حاكم  كرد  فيتضع
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درجهتتأکيدبر.کنداستـآغازبهکارمیصليبسرخاروپائی

ایرانيان تمدنی و فرهنگی ميراث و, آموزش از خاصی شعبة

دانشگاهتهران«علموهنرباستانی»پژوهشعلمیبهنام در

درموردتعددزوجاتورواجصيغهنيزدرجهت.شودتأسيسمی

محدودیت زنان حقوق از اجرحمایت به قانونی ضوابط و اها

آیددرمی . سال تا که باشيد داشته در1331توجه تنها زنان

توانستندباچادروچاقچورازخانهبيرونساعاتمعينیازروزمی

بيایند مانند. عمومی اماکن به رفتن اجازه زنان سال آن تا

نداشتندرستوران را ها کوتاه. هميندورة جالباستبدانيمدر

المثلفی.شوداسنيزنهادینهمیاستکهحتیفرهنگنوینلب

جليقه با سياه و گشاد شلوارهای جای به مردان ولباس ها

نمدینباالپوش های اروپائيان, سبک به شلوار و کت به تبدیل

گذشته.شودکههمچناننيزهماناستمی اینها بينيممی,از

آن در صنعتزمان شودمیصحبتسازیهمكشتیاز شما.

زیربنایبعنوانآهنبينيدذوبزنيدمیمیهاراورقروزنامهیوقت

آنتمامبرایتوسعه در ایرانزمانكشورها، توجههمدر مورد

اینشدوکارخانهموضوعفراموشاینساله23دورةودرآنبوده

خریداری هنگامشدمناسب اّما هدفایرانبهانتقال، مورد

.شودمیوغرققرارگرفته













































1313دردورانرضاشاهـجادهسازیآغازنوسازی

دارند،رضاشاهسالة23دورةبهنگرشیمنفیكهدوستانی

مطالعهروزنامهبرونداسنادواوراقبهتراستكنمفكرمی را ها

هم با و ببينمقایسهكنند تا كهنمایند، ماالریا،تراخمند وبا، ،

ُبعدیكنهوسفليسسوزاك ابعادیكبلکهخانوادهدر كشوردر

می كردبيداد قرن. بيستمدر ایرانآشاميدنیآب وجوددر

تئاترومسئلة.داشتيمچقدرمشكلكارهنریدرزمينه.نداشت

 تئاتركهخانمیهنر،اینبهپرداختنبرایزنانآزادی در ابتدا

میمیشركت بعدهممیوغارتاشخانهریزندبهكند، كنندو

بهم را ریزندمیتئاتر آموزشعمدهمشكالت. زمينهزناندر در

بطورهمةبهبتوانماميدوارمكهومطبوعاتزنانانتشارات اینها

سومكامل جلد در سانسور»کتاب ایرانتاریخ مطبوعات «در

نيازهاوضرورتهایبهكهاسترضاشاهابتدادردورة.كنماشاره

علمیتوسعهیك مفهوم به بوجودشدهتوجهملی را آنها و

،آنانواشتغال،تحصيلاجتماعیدرزندگیحضورزنان.آورندمی

.بدهدمعنیتوانستنمیاینهااصاًلحرکتبهسویتوسعهبدون

یادرآموزشپرداختيممیشریعتبهفقطدرسیاگردرساعات

تک شریعتُبعدیما یا توسعهغالبنگری امر در مسلمًا وبود

جهت در نهمدنيتهایدروازهحرکت نهایتغایتـ ـآنو

ماندیموامی اكهزیربنائیاقدامات،كليهكنمخالصه. دورةیندر

دراروپابعدازوباآنچهتوسعههایشدباتئوریانجامسال23

آمریكایصنعتیانقالب در ژاپنالتينیا مطابقتگرفتانجامو ،

یكداشته در داردو قرار راستا میمن. وكنمفكر تحليل در

مشروطهپسبررسیدورة بهمسائلاز بيشتر یاسياسیما

روشنفكرانهحزبی بهایمپرداختهو پراهميتهایجنبهاینو

ایمبودهتوجهبی بایستیجنبهاینالبته. جهتها همتقویتدر

دیگرغلبهبرجنبهتاحدودیوقتهاوجهیبعضیاّمااینكه.باشند

ماباید.گرددكارمادرتحليلضعفامرنبایدموجبكند،اینمی

دریكمعدلمثلدرست.كنيموتحليلببينيماینهارادركنارهم

استكارنامه درسیاستممكنمحصلی. درضعيفدر اّما

قویدرسی باشددیگر میهممعدلش. .11شود

چوننمیبنابراین بگویيد آنتوانيد پساستضعيفدرسدر ،

كشوررادرنظربگيریدكهشمااگریكحال.شودتواندقبولنمی

اصل بهدر منو یكبهنبودههمكشوریاعتقاد وتهرانجز

شبحی برایمركزیحكومتعنوانبهایسایه, چنينبقای،

تفسيرقابلازمتغيرهایبنویسيدكهایاگرشمامعادلهكشوری

متعددی اینباشد،شدهتشكيلو بهمعادلهدر همةباید

توجه متغيرها یا نمیفاكتورها بهتوانيمبشود، دوتایكیتنها

بپردازیم همكهاستبدیهی. اینكردكهنبایدفراموشاینرا در

ازابتداوتأكيدمنبحث.استوجودداشتههمضعفینقاطدوره

داشتمكهدرصحبتی بایدصداقتكهاستراینبباشما وما

حضور.كنيممراعاتدربرخوردتاریخیتاریخیرادرتحليلامانت

ازكليهرضاشاهوحكومت نظربگيریمجوانبرا كه،هنگامیدر

رعایتاصولاین آنگاهكنيمرا رضاشاه، حكومتدرمورد ویو

چيزی این انقالبمحصولرضاشاهكهيمبگوئتوانيمنمیجز

.استبودهمشروطه



مادادیدبهكهوقتیاینمارابابتسپاسـآقایدكترُكهنتالش

.داشتيد،بپذیریدبيانكهایوارزندهگویا،روشنسخنانوبابت
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 خانميرزا کوچک , تقی خان پسيان محمد کلنل, محمد خيابانی شيخ

 »راستين»طلبان و آزادیخواهان  استقالل







ای كه هنوز تقليد مجتهد و سرسپردگی مرشد و رعيتی شاه و ارباب در كنار  در جامعه

موجودیت اصناف و سازمان نسق بر او حاكم بوده است، مشروطه آن نيز بایستی با 

مدرن فاقد سه طبقة  3926ایران در . ساخت و بافت آن همخوانی داشته باشد

كارگران صنعتی و طبقه متوسط جدید بود   ,دارها سرمایه داری صنعتی یعنی سرمایه

و صنعتی شدن و رشد طبقه متوسط ایران از دورة رضاشاه آغاز و در دهه چهل تا 

به همين سبب مردم سنتی آنزمان بشکل تودة . هفتاد ببعد به اوج خود رسيد

نياز مبرمی به آزادی و , کردند ی میزندگ( ایالت)ای  یا گله( شهری و روستائی)

كشورهای همسایه ما نيز . حقوق برابر شهروندی و نهادی شدن دمكراسی نداشتند

 .کم و بيش مثل ما بودند



 گفتگو با دکتر ضياء صدراالشرافی

 

 
برجسته از یکی ـ ویژگیتالش انقالبترین و جنبش های

ا سراسر .یرانبودمشروطهیکپارچگیوعموميتداشتنآندر

نهضت این مطالبات در کشور نقاط اقصا و والیات و ایاالت کلية

ایازخاککشوربودکهدرکمترگوشه.همسووهمصدابودند

.پيشبرداینجنبشبزرگنقشوسهمیبرعهدهنداشتهباشد

هایآنکمتراثریاماباآغازکارمجلسمشروطهوتشکيلکابينه

( با و عمل در آشوبحداقل وجود به درونیتوجه های آن( از

کنيدعلتچهبود؟فکرمی.شودوحدتوهمرائیمالحظهمی



نسبیجنبش داشتن عموميت من بنظر ـ صدراالشرافی ضياء

یعنینهضتمشروطه.مشروطيتبایكپارچگیآنمتفاوتاست

رهبران ما لذا و نبود یكپارچه ابدًا اما داشت عموميت حدی تا

مشروط مشروطه رهبر نه داریم و)ه مصدق ملی نهضت مثل

جنبشمشروطيتعموميتداشتزیرا(.انقالباسالمیخمينی

نمایندگان همچون را مذهبی رهبران همواره كه بازار صنف

كنددرسراسرایرانگستردهبودوعقيدتیخودعلمكردهومی

آیت سه آقایفتوای اهلل بهبهانی آنگلوفيل)سيدعبداهلل و(

(اهللميرزافضل)اهللنوریمحمدطباطبائیونيزهمراهیآیتآقای

گانةنجفیعنیآخوندمالمحمدكاظمدرآغازوحمایتعلماءسه

حاجی و حاجخراسانی و مازندرانی ميرزاحسينميرزاعبداهلل

بهابن خليل كسروی آورد“قول در حركت به را توده نظير“ اما

آنراولوتامدتیكنترلوهدایتكندوانقالباسالمینتوانست

تودهوجنبشآنرابامتحدالشكلكردن1299نههمچونكودتای

اماجنبشمشروطهكهبهانقالب.نيروهایمسلحسركوبسازد

مشروطيتمنجروختمشدمثلهرجنبشاجتماعیـسياسی

دیگریكپارچهنبودوبعداقتصادیوطبقاتینداشت كهدرتبریز.

هایپرتبوتابجنبشمشروطهبودَمَثلیدراینیكیازكانون

فالن:گویندبهطنزمی.رودموردرایجاستكههنوزهمبكارمی

 فرد یا فاميل یا رسيد“گروه خود مشروطة به هم“ فالنی یا

گرفتمشروطه“ !اشرا برایاینكهببينيمچهگروه“ هاییبهلذا

كد و رسيدند خود بخشسرشبیمشروطه لذاام و ماند كاله

بخشدبایستیانقالبراتداوموتعميقبخشيدهوهنوزهممی

هایآنهاكهدرنهضتمشروطهتأثيرتعيينهاوخواستبهطيف

تنـرجوعدانسـبام)وارایداشتندتوجهنمائيمكهفهرستكننده

.بقرارزیراست(اشتباهالبتهبادليلوسند



نه1 ـ سلطنت قاجار)اد حاكم خانواده و(: شاه كلی تمایل

برادامةاستبدادوخودكامگی(ميرزامحمدعلی)بخصوصوليعهد

بود سابق والیات. و ایاالت در را تمایل همين نيز حكام اغلب

آنهامخالفحكومتقانونبودندكهدرآنشاهبایستی.داشتند

هایقاجاروشاهزادهالبتهدرميان.كردونهحكومتسلطنتمی

.خواهواقعییامصلحتیهموجودداشتندحكامافرادمشروطه



2 روحانيت نهاد شيعه)ـ قدیمی(: شناختهروحانيت نهاد ترین

شدهدرایراناستكهنهادسلطنتبعنواننهاددفاعازدلاین

است آمده بيرون ایالم در )نهاد م.ق2213. روحانيت( نهاد

عقيدتی)طیهمچونمال همجامعةسنتیرا( از آجرهایجدا

روحانيتبا“ایباعنوانساختوچنانكهدرمقالهبهممتصلمی

درماهنامةروزگارنو“جامهولباسیثابتوجامعهوادیانیمتغير

تابه(م.ق2133حداقل)امازدورهدولتسراسریایالمنوشته

لباس روحانيت نهاد )امروز عم: و امهردا سلسله( و ساختار و

شرایط تغيير و زمان اقتضای به بنا و كرده حفظ را خود مراتب

ونامخدایان،متون محتوا اجتماعیوسياسیوفرهنگیدائمًا

داده تغيير مراسمخویشرا پيامبرانو و مقدسخود مذهبیو

راعينًا(مالرشی)سلسلهمراتبكنونیكاستروحانيت.است

:یابيمدرایالممی

.هاومراجعتقليدبزرگاهللالعظماآیت:شوالفـپاشی

.هایصاحبنفوذاالسالمهاوحجتاهللآیت:بـالمایاالماسو

.خوانگووروضهآخوندهایمساله:پـشاتين

مغ به را خود جای ایالمی اوایلالماهای و مادی عصر های

زمانداریوشت از آنگاه انقراضهخامنشیهخامنشیدادند هاا

ازدورةسلوكيه.متصدیاینامرگشتند(نگهبانانآتش)آتروپاتها

انقراضساسانياندوباره را“بدمغ“تا موبدانسررشتةكار یا ها

.داربودنددینموجوددرآستانةحملةاعرابمسلمانعهده22در

نیهمينگروهپسازجاافتادناسالمدرایرانبهآخوندهایس

=م1131)ُكشمبدلگشتندوازستيزوشيعهدوآتشةرافضی

بهشيعيانتندروودشمنتسننبخصوصخليفهدوم(ش.ه223

مكتبیامروزهمبعنوانروحانیخطامامیوشيعة.مبدلشدند
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ویانمایندةاسالمنابمحمدیبهبزرگترینمانعرشدسياسی،

استق آشكار دشمن و ایران وفرهنگی آزادی و دمكراسی رار

درنهضتمشروطيتنيز.اندبرابریشهروندانایرانیمبدلشده

اصلی محور دو حول مشروطه طرفدار روحانيت خواستهای

:چرخيدمی

(اهللنوریفضلشيخ)شانالفـكنارزدنرقبایداخلیوجدی

بـتحكيمهرچهبيشترقدرتروحانيتدرمقابلسلطنتكهدر

زمانفتحعليشاهاین راهدر بهسببراهانداختنجنگ, آخوندها

نوشتن روسبا ایرانو رسالةجهادیه“دوم تحميلشكست“ و

چونبرحيثيتاجتماعی(1222قراردادتركمانچای:)دومبركشور

وسياسیروحانيتبطورکلیضربةاساسیواردشدهبودكه

 تنباكوی“در نهضت “ ميرزای وسيله به اندكیمعروف شيرازی

مرادخودبرسندخواستندبهجبرانكردودرنهضتمشروطةمی

شد آن خارجیمانع داخلیو حوادث سير كه جمهوری. در تا

و رسيد خود مراد به روحانيت و شد تعبير خواب این اسالمی

.آغازشد“سلطانیشيخ“

خواسته محتوای و قالب روحانیبه هشت در*های كه

يممتحصنشدهبودندوباميانجيگریسفيرعثمانیعبدالعظشاه

بقول تا نمائيم توجه رسانيدند عرضمظفرالدینشاه به را آنها

:برهمهاشكارشود“علمشان“خودشان

1 “ـ اصغر)نبودنعسگر قم( راه “گاریچیدر سایر. سيدو دو

می وروحانيون كرده قم روحانيون و علما از دلجوئی خواستند

.بانیآنهارابخودجلبكنندپشتي

بازگرداندنحاجميرزامحمدرضاازتبعيدروستایرفسنجانبه“ـ2

“شهركرمان

ـبازگرداندنتوليتمدرسهخانمرویبهحاجشيخمرتضیكه3

.غاصبآنجابود

1 همهجایایران“ـ عدالتخانهدر “بنياد اینخواستعمومی.

.مردمهمبود

رتعدليهاززمانناصرالدینشاهتاسيسشدهبودوهرچندوزا

وزیرعدليهبود“الملكنظام“عبدالعظيمدرزمانتحصنآنهادرشاه

 هند در عدليه وضع از كه اطالعی به بنا مردم ـ)اما بنگال

پاكستان تاسيسمجلس(هندوستانو وروسيهبعداز قفقاز و

اینیداشتندعدليهوبخصوصاصالحاتوتنظيماتعثما(دوما)

خواستندومبتنیبرقانونومستقلازقوةمجریةخودكامهمی

پيروی و درخواستعلما نيزدر ایننكته خواستمردم، از شان

روحانيتعهده كاست خود نهایت در كه بود قضاوتمستور دار

شد خواهد اسالم مبين شرع احكام شاهدش. امروز چنانكه

هستيم ت, دیگر اجرایبعبارت برای سراسری اسيسعدالتخانه

پيشقدرتعرفو كردنبيشاز محدود و احكامشرع و حدود

عرفیو قانون وضع نه و بود مطرح برایعلما سلطنتمطلقه

انسان وحقوقمبتنیبر برابریشهروندان آزادیو دوستیو

.براساسعقلنقادوتجربیوانسانی

.“مبههمةكشورروانگردانيدنقانوناسال“1

تحقق آن با پنجم خواست كه بود ابزاری چهارم خواست در

كردهاستمی پيدا كندچنانكهامروز توانستپيدا روشناست.

دینبنا“آن“كهمجریقانونهردینیازجملهاسالمتنهاعلمای

می شریعتش احکام بودبه توانند ادیان. تمام روحانيون برای

گز ـ قانون ادعای خدا قانون مقابل در انسان مطلق“اری “كفر

است قاجار. عهد علماء ذهن در هم آن جمهوریاسالمی. در

تلقی اسالمی مشورتی مجلس را شورا مجلس هم هنوز

کنندمی قانونگزاری! مجلس نه ذهن! در كه است این جالب

مظفرالدین تأسيسعدالتخانه نيز برایاجرایاحكامشرع“شاه

!بودهاست“شرعيتمطاعوآسای

.بلژیكیازسرگمركوماليه“نوز“ـبرداشتنمسيو6

بهبهانیاین.جادمخروسبعضیازعلماءمحترمبيرونآمداین

كردودرتحریمحسنراداشتكهعلنًاطرفداریازانگلستانمی

علنًا,تنباكونيزتنهامجتهدوفردیبودكهبرخالفاجماعهمگان

ومخالفنظرميرزای“منهممجتهدم“:گفتكشيدهومیقليان

می دهمشيرازیعملكردهورأیوفتوا وجودآن. با ميسونوز

 استعمار عصر اروپائيان اكثریت مثل و)كه نوزدهم قرن اواسط

مبتالEuro centrismeبهبيماریاروپامركزی(اوایلقرنبيستم

ورسومآنروزایرانبخصوصبودوازمسخرهكردنبعضیازآداب

نمی باز ماندروحانيون انگشت. جزو اما خارجيانی نظير)شمار

ژنرالگاردنفرانسویواغلبمامورانآلمانیوسوئدیوبعضی

آمریكائی ماموران و( درستی با را خود كار كه بود ایران در

می انجام ایران منافع جهت درجمع و مانعصميميت لذا و داد

.شدهاوبخصوصانگلستانمیهایروستنقشهپيشرف

1 عالء“ـ تهرانبرداشتن حكمرانی از الدوله هاشم“ سيد كه

قندیوحاجسيداسماعيلوچندبازرگاندیگررابهسببگران

این سبب به تهران بازار و بود بسته فلك به قند قيمت شدن

.بعنواناعتراضبستهبود,اهانتبهاو

خواستعلمانيزدادوستدیبابازاروبخصوصدررابطهایندر

فردمحترموسالخوردهودرعينحالمومنیچونحاجسيد با

 برای مسجد سه كه بود قندی علما“هاشم تابه“ بود ساخته

.شكارجاهالنپردازند

هاكهدر“كمنكردنتومانیدهشاهیازمواجبومستمری“ـ2

علماء به قاجاریه كممیعصر و درآمددادند بيستم یك كردن

ماهانهمستمریعلماجهتتعدیلبودجهكشور،برایآنهاگران

!آمدهبود

جمع میاز آشكار موارد این مادهبندی نه كه بهشود راجع ای

دراینسخنانمطرحاست،نهبرابری(بيانوزبانوعقيده)آزادی

خطو حضرات مخيلة به شهروندان میانسانی نهر و کرده

برایشانمطرحبوده دمكراسیبعنواننهادواساسادارهكشور

مفهوممنافعملینيزبقولصابرشروانیشاعربزرگآن.است

 حضرات“عصر شكم شدن سير بود“ این. به عمل در وقتی

نگاریودادنوعدهاكتفاشودوبهنامهخواستهاچنداناعتنانمی

گرددمی طبا, نامة عيندر به بهطبائی بخصوص و الدوله

وگسترشمظفرالدین بهتأسيسمجلسبرایحفظكشور شاه

می اشاره شودعدالت نيست, مطرح برابری و آزادی ولی در.

مقابلایندوگروهرقيبیعنیشاهوشيخ،جریانسومیوجود

عادی مردمان تا گرفته بازار اصناف مختلف طيف از كه داشت

ظرنج از پیدیده و شاه حكام شامللم را شيخ خدعة به برده

كسرویدرمقدمهتاریخمشروطهخوددراینبارهچنين.شدمی

می متذكر بهمن1319)شود ادا( را مطلب حق من بنظر و

:كندمی

 

يكم و تا ابد  كه به نظر هگل از تقدس برخوردار است براي ما هم در قرن بيست“ قدرت دولت مركزي“كنم  گمان نمي

را جانشين مفهوم خدا “ بت نوين“بقول نيچه تمام مقدسات مسمومند و نبايد دولت اين . داراي چنين مضموني باشد

 .و يا تقدِس روحانيت نمود
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كسانیگمنامو1“ را كار جنبشمشروطه گفتيمدر چنانكه ـ

میبی خواسته چون ولی پيشبردند، از جشكوه نبشناشد

آنمردانغيرتمندراكنارزدند،وتاتوانستندبدرفتاری.انجامبماند

نمودند،وزندگیرابهآنانتلخگردانيدندكهخودداستاندلسوز

هاشاننيزدیگریست،واینبسيارناسزابودكهچنانمردانینام

و نشود نموده آنان ارجشناسیاز تاریخ باریدر و رود ميان از

بیراس باتيها نه و خوشافتادی، بخدا نه كار این نگردد، پرده

پرستیوپاكدلیسازشداشتیوازآنسویچهازدیدةراستی

ستوده، خویهای رواج دیده از چه و كشور، و توده پيشرفت

.“هایبسيارازآنپدیدآمدیزیان

هایخارجیدرموردسرنوشتاینجریانسومبادخالتدست

:نویسدیعناصرسرسپردهداخلیكسرویمیوهمراه

پاكدلیجنبشمشروطه“ ناپاكدلیخواهیبا آغازیدولیبا هاها

هاییازدرونوبيرونبهميانآمدوآنراپایانرسيدودستبه

ناتوانیبه و آشفتگیكشور به كار گذاشتو ناانجام و زد هم

ازهمگسيختگیرشته انجاميدومردولتو دمندانستندآنها

وچگونهرفتوانگيزةناانجامماندنشچه(مشروطه)چگونهآمد

“...بود























































 تقی خان پسيان محمد کلنل





خامه همگیزندة كه مردم ميان از برخاسته گمنامان كنار در

نشينوسرسپردگانسحرآسایكسرویهستندكبوتراندوبرج

زحضورداشتندكهپسازمالقاتبامعاونوزیرخارجهبهبيگانهني

 محمره به را او كشتی با خرمشهر)انگلستان حاكميت( تحت

خزعلرسانيدندتاشورشایلبختياریرارهبریكندوبقولشيخ

به را ناپاكدلیمشروطه عشقیبا ناانجامكسرویو و همزده

(.بخشسومسهتابلویمریم)گذارد

چنا میلذا مالحظه تمامنكه مانند نيز مشروطه انقالب شود

هایوگرایشاتگوناگونتشكيلشدهبودهایدنياازطيفانقالب

كهمنافعآشتیناپذیرباهمداشتندوتابهامروزسرملتبرای

بی خود حقوق استگرفتن مانده اسالمی!كاله انقالب در

از بيگانگان گرفتو شاه از شيخ راحكومترا خود باج دو هر

صاحبانواقعیاینكشوریعنیملت,ستانندوبازندةاصلیمی

ایرانبودهوهستند خواهیدرضمنحوزهجغرافياییمشروطه.

 افتاد انگلستانراه بههمراهیاولية بيکمعنیجوابو)كه و

به تنباكو نهضت میوادنگ روسيهشمار مساعدت از كه رفت

كاًلدرشمالایرانكهحوزهنفوذروسيهبود(تزاریبرخورداربود

وتقسيمایرانبه1931بخصوصبعدازقرارداد.)شدمنحصرمی

استعمارگر دو نفوذ حوزة انگلستاننهضتبختياری( تعليم به ها

راهافتادتاموشخودرادردیگمشروطهاندازدوهمهراتصاحب

کند شيخ. خوزستان در خزعلو شيرا, بنظرنظير نهضتی ز

رسدولیصنفبازاردرسراسركشوربهرهبریبازارتهرانونمی

نمی كمكمادیهم اگر مانعیبرایمشروطهتبریز خواهیكرد

بهكسب“تراشيدبقولخودشانمشروطهخوباستچوننمی

ندارد “ضرر مفصل! اساسیبود جوابچونسئوالاولبسيار تر

.دادم



 تالش بزرگ_ از ویکی ملی شورای مجلس معضالت ترین

جالبتوجه.هایآنمسئلهاستقراریکپارچگیوامنيتبودکابينه

آشوب عناصر از بسياری کنار در و همزمان که ,طلبآن

اغتشاشگر راهزنان, اقدامات, با که بيگانگان به وابسته عوامل

برحکومتمشروطهتنگمی را عرصه کردندخود چهرةکسانی,

هائیازخاککشوردیدههادربخشبرخیازشورشدررهبری

مشروطهمی زمره از را خود که آزادیخواهانشوند و خواهان

دانستندمی کوچک. ميرزا شيخازجمله محمدخيابانیخان کلنل,

و پسيان مرکزی... حکومت فرمان از افراد این علت چه به

نمودند؟سرپيچیمی



 این جواب ـ صدراالشرافی نقلضياء دو در یادسئوال زنده قول

است آمده كسروی و. خيابانی چون پاكدالنی وقتی

وميرزاكوچك ميرسليم افرادیچون و خان كه... كردند مشاهده

كمسيون اختيار در ایران اداره كار محمدعليشاه خلع از پس

 )ميکس Mixteميکست انگليسی( مختلط کميسيون ,یعنی

میایرانیآنخودکشیوانتحارروسیوایرانیکهمسئولنظا

در(بينروسوانگليس1911و1931بدنبالتقسيمایران)کرد

دیدندكهبعدازوقوعانقالببلشویكیزماناحمدشاهافتادومی

 در وثوق1911اكتبر آمدن كار روی با ایران بدستكل الدوله

استکهانگلستانوایادیآشكاروپنهاناوافتاده،ولذاطبيعی

چنيندولتوطن نافرمانیمدنیاز فروشمرکزیوسرپيچیو

ننگبشربودـدیدی“ایكهبقولعشقیهایسرسپردهمجلس

بود خبر !چه چون“ آگاه آزادة هر ميهنی و وجدانی وظيفة به

ميرزاكوچك میخيابانییا مبدل شدخان نمی. گمان قدرت“كنم

دولتمركزی تقد“ استبرایماكهبهنظرهگلاز سبرخوردار

بقول.یكموتاابددارایچنينمضمونیباشدهمدرقرنبيست

 این دولت نباید و مسمومند مقدسات تمام نوین“نيچه بت را“

نمود روحانيت تقدِس یا و خدا مفهوم جانشين یادآوری. و ذكر

جفرسون قلم به كه آمریكا اساسی قانون از اصلی مضمون

برای اینموردبجاستنوشتهشده هرفرددمكراتیدر مردم“:

مسلحی هميشه مردم كهآمریكا دریابند مردم چنانكه ایستو

با دولتقصداستبدادداردوظيفهملتاستكهچنيندولتیرا

“اسلحهسرنگونسازند آزادیخواهشجاعمیاین. دانستندكهدو

نهگردیدهارادهملیازميانرفتهومجلسودولتآلتفعلبيگا

استوایرانرادودولتبيگانهميانخودبهمنطقةنفوذتقسيم

انقالببلشویکیكرده از بعد و وثوق1911اند کهروسيه الدوله

 بابای“كشور ملك را ایران می“ محسوب داشتخود در, یکجا

مسالهقيامكلنلپسيانبازبهمان.اختيارانگليسقراردادهاست
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وبازیمربوطاست رهبرانمشروطه خيابانیاز كلنلمانند اما

ازمشروطههمچونعارفوارستهميرزاكوچك خواهانخانبزرگوار

.سرشناسنبود

ایرجدراشارهبهتلگرافسيدضياءبهكلنلپسيانمبنیبرزنده

:سرایدالسلطنهرابهتهرانبفرستيدمییامردهقوام



هدشدكهگمانداشتكهاینشوربپاخوا

هرچهدزداستزنظميهرهاخواهدشد

دورظلمتبدلازدورضياءخواهدشد

الوزراخواهدشددزدكتبستهرئيس



 كه محمدعليشاه)كلنل از اهالیتبریز شناخت بخوبی(نظير ،

واليگریقوام بود شاهد خراسان در را حتیقصد)السلطنه كه

دیدكهبعدازحكومتوقتی(جداكردنخراسانازایرانراداشت

ضياء سيد روزة صد روزگارقوام, آن بدنام و زندانی ,السلطنه

تالش!وزیرشدراهیجزشورشبرایشباقینماندهبودنخست

هاییكهخيانتثمریستبرایسفيدكردنچهرهسياهدولتبی

داده ملیانجام بخصوصاگرآشكار را آنها مخالفين چهره تا اند

ا سازیمخواستهای مخدوش بخواهيم نداشتند .رتجاعی

منافعمردم از دفاع برابریدوستی، و آزادیخواهی و طلبیملی

مردانوخدمتوخيانتچهارمعياراساسیاستكهمندولت

كسانيكهبادیكتاتوریوسركوبمردم.سنجمهامیآنهاراباآن

مكراسیویاباتحميقوگسترشجهلدربرابرآزادیواستقرارد

برمی مقابله به مردم یكحاكميت بعنوان آنها با طبيعتًا خيزند

ایرانینمی توانمموافقباشمشهروند اینسهشخصيتمورد.

ابوالقاسم و نظيراميركبير قبلومحمدقائماشارهشما مقامدر

افرادمردمدوستومدافعينآزادیو جزو آنها بعداز مصدقدر

من حفظ و قيدافعبرابری از یعنیرهایی تماميتكشور و ملی

بيگانگانبودندایناننهبهملتدروغگفتندنهخيانتملیکردندو

کارشان.نهازقدرتخودسوءاستفادهمالییاشخصینمودند

بودوعشقبهمردمایرانکهالبتهملتهوشمند،حساب ایثار

خيانت اشتباهاترهبرانسياسیخخدماتو و هموارهها را ود

نگهدارد بایستیجدا نمیآن. را دراین!توانجمعجبریكردها

حاضر خود خدمات فهرستیاز توتاليترها و دیكتاتورها همه راه

دارند آیت, مریدان جمله خامنهاز و خمينی اهلل هاشمی, خود

از»:علنًامدعیشدکه«سردارسازندگی»رفسنجانیبهرمانی

تازماناوهرچهساختهشدهکمترازهشت(م.ق131)دورةماد

ریاست نوازندگیاوستسالدورة سازندگیو با جمهوریتوام

!هایواالگهربودندکهنواختهشدگانآقازاده



طرفداراناینشورش بسياریاز معتقدندکهاقداماتتالشـ ها

ودرمخالفتبا«ادامةجنبشمشروطهودموکراسی»اینافراد

وابستهدولت» های می« تشکيل مرکز در که شدبود بعنوان.

جنگلی شورش انگليسینمونه با مخالفت بهانه به وها ها

آنکابينه به وابسته های وثوق, برعليه خيابانی وقيام الدوله

 1919قرارداد قوام, کابينه برعليه پسيان کلنل السلطنهاقدامات

می گرفتصورت اسناد. طبق حاليکه زمانيکهدر حتی تاریخی

الممالککههابدستافرادینظيرمشيرالدولهیامستوفیکابينه

مشروطه دارددر کسیتردید خواهیآنانکمتر هااینمخالفت,

هائیکهازنخستيناقداماتمشيرالدولهدرکابينه.ادامهداشت

نمود ایجاد شورش, این سرکوب برای نيرو دراعزام چه ها

.چهدرگيالنوچهدرخراسانبودآذربایجان



ضياءصدراالشرافیـبهاینسئوالتاحدیدرسئوالدومجواب

نيستم معتقد دولت تقدس به من شد داده باشد. قرار اگر

تقدسیمطرحشودمتعلقبهكلانسانيتولذاكلملتخواهد

نهدولتكهابزاردفاعواعمالحاكميتآنملتاستوبه.بود

كه(بهنامشاهیاولیفقيه)یقاولینهفردیازآنحاكميتطر

پندارندومردمراگلهوكردندومیخودراچوپانمردمقلمدادمی

هوشمی و مغز فاقد میرمة و حرکتپنداشتند نقطة انگارند

قضاوتبرایمنفردومردماستنهنهادهائیکهبرایمردمو

ب و آمده بوجود آنها استبوسيلة مسلطشده سلطنتو)رآنها

همازتركيب,خانافرادیامثالخيابانیوميرزاكوچك(.روحانيت

بازیسياسیوتقسيمایرانپردههاوهمازاسرارپشتكابينه

اگركلایران:بينروسوانگليسآگاهبودندمنطقآنهااینبودكه

اربا تقدیم را آذربایجان یا و گيالن ما برود والدولهبوثوقهم ها

درموردمشيرالدولهنيزكهتاچهحد.هانخواهيمكردمشيرالدوله

یادخواهمبهنقلقولكوتاهیاززندهخواهبوداجازهمیمشروطه

مشروطة تاریخ كتاب به را مفصل شرح و كنم كسرویبسنده

ورجال(صفائی)هاییچونرهبرانمشروطهایراناوونيزكتاب

(مهدیبامداد)ایران نمایم, ارجاع نویسدكسرویمی. جنبش“:

پدید دیگران بهبهانیو طباطبائیو آقایان ایران در را مشروطه

آوردند روزنامه. در شد دیده كتابولی و ميرزانصراهللها خانها

مشيرالدولهرابنيادگزارآنستودنددرحالیكهاینمشيرالدوله،

نكرد راه آن در كوششی بههيچ كه دید خواهيم بلكه و

كوشيده،بهبرداشتنآنمی(وليعهد)ميرزاهمدستیمحمدعلی

(عزل)وتنهاكاریكهاوكردهایناستكهپسازبرداشتهشدن

شاهفرمانمشروطهراالدولهبجایاونشستهومظفرالدینعين

نهمشيرالدوله،نه.“درزمانسرنخستوزیریاوبيرونداده لذا

برادرشقوامثوقو نه و السلطنةآنزمانالدوله ميانوجه, ایدر

جانفشانی مشروطه راه در صميمانه خود سياسیكه آگاهان

.كردهبودندنداشتند















































محمد خيابانی شيخ



واقع در ملت نمایندگان دوم، مجلس تا كه است ذكر قابل

بهنيرویواقعیاجتماعیمتكینمایندگاناصنافبودندولذاهم

بودندوهمبهمسائلخاصصنفخودآشنائیداشتندازمجلس

به را خود رأی شهروند بعنوان افراد اروپا از تقليد به كه سوم

میصندوق رای دیگر ایران ملت ریختند اغلب،ها وكال داد

كه مقتدری خوانين و مالكان یا بودند دولت برگزیده نمایندگان

آراءرعایایخودرابهاوتخصيص,توانستندباحمایتازكسیمی
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دهند حسين. حاج است تلخ میواقعيتی علنًا :گفتآقاملك

.“هموارهدرآنطویلهمنبایستیحداقلدواالغداشتهباشم“

و رضاشاه قدرت دوره در و بود چنين قاجاریه انقراض تا

اهدوشاهازطریقمردادهمليستدلخو22محمدرضاشاهبعداز

البته.آمدهابيرونمیادارهآگاهیویاسازمانامنيتازصندوق

برایبعضیافرادچونتقیحریم وساعدمراغههایینيز ایزاده

و داشت... وجود جامعه. ودر مجتهد تقليد هنوز كه ای

موجودیت كنار در ارباب و شاه رعيتی و مرشد سرسپردگی

نسق سازمان نيزاصنافو آن مشروطه است، بوده حاكم براو

باشد بافتآنهمخوانیداشته ساختو بایستیبا در. ایران

یعنی1936 صنعتی داری سرمایه مدرن طبقة سه فاقد

كارگرانصنعتیوطبقهمتوسطجدیدبودوصنعتی,دارهاسرمایه

ودردهه شدنورشدطبقهمتوسطایرانازدورةرضاشاهآغاز

تا رسيدچهل خود اوج به ببعد هفتاد مردم. سبب همين به

(ایالت)یاگلهای(شهریوروستائی)سنتیآنزمانبشکلتودة

نيازمبرمیبهآزادیوحقوقبرابرشهروندیو,کردندزندگیمی

كشورهایهمسایهمانيزکمو.نهادیشدندمكراسینداشتند

داریرشدسرمایه.ندكاماامروزوضعفرقمی.بيشمثلمابودند

كندوفردیتپایهشناختنحقوقخودوبهانسانفردیتعطامی

تنهادراینسيستماستكهنانوآزادیباهم.دفاعازآنهاست

می ماقبلگره رعيتیو سيستماربابو در حالیكه در خورند

(كهبادیكتاتوریهمراهاست)نانوامنيت,داریصنعتیسرمایه

:اندبقولشاعرگرهخوردهبههم

هركهگریزدزغراماتشاه

خاركشغولبيابانشود





















































ميرزا کوچک خان





:گویدمی«مجلساولوبحرانآزادی»تالشـآدميتدرکتاب

اساسی» قانون ـ اساسی قانون این مالی ضعف و فقر با

بهفلسینمی ـ ارزدمشروطه نخواهدیعنیدولت. پایةاستوار

برنامه«.یافت و خودویمعتقداستکهاجرایطرحها هایاما

و کشور مالی اوضاع به دادن سروسامان در مشروطه دولت

آوریمالياتبرایرفعحاجتمالیخزانةخالیدولتاساسًاجمع

.مستلزمامنيتدرسراسرکشوربود

باربودکهبعنـواننمونـهامااوضـاعکشورازایننظرآنچـناناسف

تجـار

جمع برای که بانکاصفهان تأسيس برای اوليه سرمایة آوری

بودند ایرانیتحتفشار پاسختلگرافمی, جرأتدر کنند؛کهما

!توانيمپولبدهيمچگونهمی,هایمانبيرونآئيمکنيمازخانهنمی

 اکنافا«خواهانمشروطه»آیا اطرافو در آنقيامکننده یراندر

و یکپارچگیکشور استقرار آرامشو هنگامبهاهميتامنيتو

در قانون حاکميت اعمال به قادر که مقتدر حکومت یک وجود

باشد کشور سراسر برنامة, و طرح هرگونه پيششرط بعنوان

بدرستیپیبردهبودند؟,اقتصادی



لهراازضياءصدراالشرافیـبرایجواببهاینسئوالناچارممسا

كهیكسخنخودراباجملهمشهوری.زاویهدیگریمطرحسازم

می آغاز بود گفته مشروطيتایران مورد كنمفرانسویدر نه»:

 داده چه فهميد داد شاهمظفرالدین)كسیمشروطيترا نه( و

!«(ملتآنروزایران)اندآنانكهآنراگرفتندفهميدندچهگرفته

شاهكاماًلدرستودرمورداكثریتمظفرالدیناینجملهدرمورد

بودن“شترگاوپلنگ“دليلآنهم.ملتایرانآنروزهمصادقاست

سوونتایجببارآمدهازمشروطهقانوناساسیومتممآنازیك

اینجملهرابایكجملهازیكخودیتكميل.ازسویدیگراست

نمایم ملتعجيبیهستيمدیگران“: فرانسهآمری)ما كا، اول...(

می انقالب مشروطه بعد و جمهوری)كنند یا سلطنتی برقرار(

انقالبمی بعد و گرفتيم را مشروطه اول ما ولی نمایند

اشارهبهقيامستارخانوباقرخاندرتبریز،سرداراسعددر)كردیم

صغير استبداد برعليه گيالن در تنكابنی سپهدار و بختياری

(محمدعليشاهی

میب نظر نظيره پيچيده پدیده یك معلولی و علت طرح رسد

ضرورت با بهامروز، عللنافرجامماندنآنتا انقالبمشروطهو

امنيت“ “ رابطة حاكميتقانون“و “ دولتمقتدر“با جهتاجرای“

هایدولتمشروطه،سادهكردنمسالهاستكهبهالینحلطرح

.شودماندنمشكلمنجرمی

:الهبهاینصورتمطرحاستبرایمنمس

كه است این گرهی سئوال وپایه: اقتصادی اجتماعی، های

طبقاتیوفرهنگینهضتمشروطهكداماست؟

روحانيتصاحب و حاكم اشراف و زمينداران ارضی، مالكان آیا

شهری جامعة ناراضی بخشی همراه به سنتی بازار با اوقاف

سندی و احزاب بدون وسطائیو یاکاهایواقعیمیقرون تواند

ترجمهكردنمی كپيهو و وجودچندروشنفكر توانستبفرضبا

مشروطةمترقی نظام زمان، آن در اروپا اساسی قانون ترین

!واقعیبوجودآورد؟

داریدركشوریرشدكندبرعكسدرصورتیكهاقتصادسرمایه

آزادیوبرابریانسانیافرادوسازما ناداریآنونانجامعهبا

گرهبخورددرآنصورتآیاممكناستآنمشروطيت(دمكراسی)

مردمهمدعاگویبانییا و یككودتایآبكیتعطيلنمود با را

بانيانآنباشند رسدوجودسهطبقهاصلیجامعهبهنظرمی!

مشروطيتسرمایه استقرار آمدنملتمدرنو داریبرایبوجود

:ملیاساسیاستتقانونوحاكميیعنیحكومت

سرمایه طبقه شاملـ دار صنعتیسرمایه: بانكی، ,داری

هایبازارفرقهایمدرنتجارتیكهباحاجیكشاورزیوشركت

ماهویوكيفیدارند

شاملاستادان،معلمان،اطبا،(:سرویس)ـطبقهمتوسطجدید

وكال و كارمندان و حسابداران، مهندسان، جامعة... اکثریت که

دهندمدرنراتشکيلمی
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الهوتیتفاوتكيفی“فعلهودهقان“ـطبقهكارگرصنعتیكهبا

معنایسياسیو نهمستضعفدر استو یعنینهرنجبر دارد

تحریفیكهدکترعلیشریعتیازآنبرخالفمتنقرانوتفسير

.فقهاارائهداد

تم سختدیكتاتوری دوره صنعتیحتیاگر جامعة چنين امدر

 ممكناستكودتا آیا بگذراند سر از را (پوچ)عياریچونفرانكو

جایگره نانبه هركشوریكه در متوقفسازد؟ را نظاميانآن

خوردنباآزادیوبرابریومنافعملی،بامسالهامنيتگرهبخورد

موردنظرمقيدبهرعایت خوددليلآناستكهنهدولتمقتدر

ونهامنيتادعاییآزادیوبرابریانسانیقانوندرآنخواهدبود

خانبرایميرزاكوچك.چنانكهببارنياوردوندیدیم.ببارخواهدآورد

استقالل مسالهبقاء كلنلپسيان، نيز وشيخمحمدخيابانیو

به كه حاكميتی با رابطه در بود مطرح راایران آن خوبی

هرسهشهيدراه».شناختندوبهاصطالحبزرگشكردهبودندمی

سلطنتپهلوی«وطن 1921=1331)قبلاز بهدستایادی(

باختند جان بيگانه شده شناخته محمدميرزاكوچك. بقول خان

معينمردیآزادیخواهوميهندوستودمكراتبودونظيركلنل

السلطنهومجلسچهارمهردوبهشهادتوزیریقوامدرنخست

رسيدند . در 9كلنل مرگیا1333مهر پساز جعفرآباد تپه در

هابهتنهاییجنگيدوباآخرینتيرخودكشیعقبنشينیژاندرام

ميرزاكوچک و كرد بهمن در نيز كوه1333خان هایطالشازدر

درگذشت سرما كابينه. استعفای باعث كه خيابانی نهضت

عالءوثوق او استعفای از پس كه بود شده بازالدوله السلطنه

الدولهجایاوراگرفتودركابينةاووزیرشدووبعدعينخستن

المالكومشيرالدولهدعوتالدولهوزیرعلومشدومستوفیوثوق

شدند همكاری به دردمكرات. نفر سه این وجود به تبریز های

دادندوچند اینسهنفراستعفا كابينهاعتراضكردندكهبناچار

نوبتبهخودمشيرالدولهالدولهنهفتهبعدعين دادتا يزاستعفا

رسيدكهخيابانیباتمهيدمخبرالسلطنهدربيستدومشهریور

1299(1923 بهشهادترسيد( استادجعفرسلطانقرائیدر.

نوشت خيابانی آرامگاه مورد و»: فضيليت ناموس راموس آنجا

:راموس:)«.زعامتومدفنعزوشرفوشهامتآذربایجاناست

آرامگاه راجعبهكلنل( ایرانشهر)پسيانتوجهیبهمنابعمعدود

خواهیودروطن(خانپسيانوكتابكلنلمحمدتقی23شماره

نمی باقی تردیدی او گذارددرستكاری نامة. به توجهی

تانمردمدنياهایازبيدادگری“:خانبهنمایندهلنينكهميرزاكوچك

یافت خواهند اطالع ن“ در شورویو كبير سفير به خود امة

می نویسدكالنتراوف یارانم: و من و... نداشته مقصودی هيچ

...نداریمجزحفظایرانازتعرضاتخارجیوفشارخائنينداخلی

و361ـ362ابراهيمفخرائیـسردارجنگلصفحه“نگاهكنيدبه

نگاهیبهروابطشورویونهضت:كتابارزندهمصطفیشعاعيان

ا انتشاراتمزدكصفحه 332نقالبیجنگلـ 331ـ صفحات( در

اسطوره به ميرزا وگيالن گيلكی به زیادی اشعار و پيوست ها

ویاایوطنتو:بندفارسیبرایاوسرودندباترجيح ميرزاميرزا

شیایدلدگرشادنمی/شیآبادنميشی،ملتتوآزادنمی

بی جهوليم و ملوليم ما كه بیداچرا ـ فضوليم و دانشنش

.فضوليم

كلنلپسيانو با همراه معمواًل موردشيخمحمدخيابانیو در

ميرزاومحمدعلیصفوت،وبسيارگاهجداگانهعارفوبهاروایرج

 این برای تردیدكسان بی كه سرودند شعر رادمرد دو

كلنل مرثيه در كه دارد تعلق قزوینی عارف به دلسوزترینشان

:هاستسرود



اینسركهنشانسرپرستیاست

امروزرهازقيدهستیاست

بادیدهعبرتشببينيد

استپرستیاینعاقبتوطن

شدستعارفبيچارههمبيابانی

«خيابانی»وغم«كلنل»زغصة



عارفدرتشریحوقایعمربوطبهدفنكلنلونبشقبردوبارهاوبه

:سرایدالسلطنهچنينمیدستورقوام



همسرینادرتكشاندبهجائی

كار،كهتانادرتكشيددرآغوش

سّرشدخودبهخاكبردیوبرداشت

ازَسرسّرتونبشقبرتوسرپوش

داربتنكردجامةننگينلكه

دوختهرآنبيشرفبهقتلتوپاپوش

عشقبيرانبهخونکشيدتواینخون

راموشکیکندایرانیازکساستف



می عروسی جنگ به حركت از قبل روز چون یككلنل با كرد

درشب,ماندهجامعةایرانعظمتاخالقیبهسبباوضاععقب

روماگرزندهبرگشتمگویدمنبهجنگمیزفافبههمسرشمی

برایتان من را بعدی شانسشوهر وگرنه شد خواهيم همسر

.هاستكنمودراینرابطهعارفسرودضایعنمی



هزاربیسروپاهمچومنفدایسری

كهدرسراسرایرانندیدهمسرخویش



ُمَسَدسو سياسیو زیبا، بسيار شعر بر عالوه نيز ایرجميرزا

بلندشبهمطلع



داشُغُلممرگتوحّظكردمازاشعارتومن

متلذذشدمازلذتگفتارتومن

آفرینگفتمبرطبعگهربارتومن

بخداماتشدمدرتوودركارتومن

وصفمرکزراکسمثلتوبیپردهنگفت

رفتهودیدهوسنجيدهوپیبردهنگفت



:گویدمشاورقوامبهاومی



كلنلبرسرجنگاستبياتابرویم

قصةتوپوتفنگاستبياتابرویم

......

هرچهازمردمبيچارهگرفتيمبساست

فكرمداخلشدنماهوساستبيشاز



دهدوقوامجوابمی



ولمگوگوشبگفتارتونادانندهم

ازكفآسانندهم“ِسِده“و“سالمی“من

اسبواسباببهژاندارمخراسانندهم

منبهژاندارماگرجانبدهمنانندهم

زندهباشممنوکالسکهمنضبطشود

شودميزنمتاهمهجاگرهمهجاخبط



سرایدودرشعردیگریمی



دلمبحالتوایدوستدارایرانسوخت

کهچونتوشيرنریرادراینُکنامکنند

خدانخواستهکاینمملکتشودآباد

وطنپرستانبيهودهاهتمامکنند
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كسانكهآرزویعزتوطندارند

پسازشهادتتوآرزویخامكنند

لكتبایدازاینسپسهمهمردانمم

برایزانشبهتوفكرمامكنند

سزدکههرچهبههرجاوطنپرستبود

پسازتوتابهابدجامهمشکنامکنند



:بندداردبهارنيزترجيح



گرخونخيابانیمظلومبجوشد

سرتاسرایرانكفنسرخبپوشد



طرفداران مخالفت مورد همواره که مسائلی جمله از ـ تالش

«خيابانیقيام» جنبشجنگل», شورش« دیگر گرفتهیا قرار ها

است جدائی, بر مبنی دیگران استقاللسوءظن و طلبیطلبی

بودهاست آنها اعالم. یاتوسطجنگلی«جمهوریگيالن»اما ها

وانتشارتمبرهائیبههمين«آزادیستان»تغييرنامآذربایجانبه

امدولتمرکزیبهشهرراهندادنفرستادگانوحک,نامونشان

محلماموریتوباالخرهمقاومتمسلحانهدربرابرنيروهای

جدائی و تمرد جز دیگری تعبير چه میدولتی توانستهطلبی

داشتهباشد؟













































 اسماعيل  آقا سميتقو




خانضياءصدراالشرافیـنهشيخمحمدخيابانیونهميرزاكوچك

 از جدائی نداشتندقصد را گيالن و آذربایجان استقالل و .ایران

هایفرمایشیهایمركزیومجلسدوباایرانفروشیدولتاین

درتهرانمبدلشدهبودند“دامخيانتوتزویر“بهقولخيابانیبه

بودند برخاسته مخالفت و مبارزه به نماینده. آخوند حاجی

مالسراشيخ در ميرزا تامحمدبرایهمكاریبا اومالقاتكرد با

مساعی براثر همچنانكه و كنند پيشروی تهران بسوی توامًا

انجمنتبریزكهمحمدعليشاهراخلعكردوسپسدرعملاورابه

خواستنداحمدشاهوحكومتروسيهتبعيدنمودنداینبارنيزمی

که.راساقطنمایند1299وبرخاستهازكودتای1919عاقدقراداد

س ایرانبه ملی جمهوری تا نشد ميسر انگلستان حمایت بب

كنسولانگليسدرمشهددررابطهباسركوبهر.مستقرشود

نيرویاعزامیمركزوافرادتيپ:نویسددوقيامبخصوصميرزامی

 انگليسی افراد پشتيبانی و حمایت با (نوربرفورس)قزاق

 كردند فرار به وادار را جنگلص)شورشيان 311سردار با( كه

كمونيست خيانت شعاعيان بقول و آتشه دو ,«نوكران»های

شد درمانده خان ميرزاکوچک سركوب. از بعد كه است جالب

جمهوری شعار گيالن سپهنهضت سردار اسقبال مورد خواهی

حائریوسایرعلماءقمواهللقرارگرفتواوبهسببمخالفتآیت

جمهوری از تهران بهسلطنتخواهیمدرسدر و دستكشيد

داد رضا را. آتاتورك الئيك حكومت جمهوری از آخوندها زیرا

بهمی عثمانی خالفت تشكيالت و آخوندبازی به كه فهميدند

امارضاشاهباتأثير.هانقطهپایانگذاشتهبودهمراهتكایاوزاویه

اما آورد ایران به را او قالباصالحاتمدرنيسم آتاتورك از تأثر و

خود از مذهب خطر مقابل در كافی بصيرت ترك دیكتاتور مانند

تبدیلروحانيتبهشغلدولتیوتغييرالفباءوتحزب.نشاننداد

ارتشبرای بوسيله امنيت برقراری حق باالخره و ملت اجباری

کهاینهمهرارضاشاهنتوانستدرایرانپياده...تداومدمكراسی

مرگنهدهیداشتونهپولیدربانکبعالوهآتاتورکموقع,کند

!خارجی



هرچهازآغاز,دهندتالشـاسنادوآثارمختلفتاریخینشانمی

وکابينه به,گيریمهایحکومتملیفاصلهمیکارمجلسشورا

محوری مرکزی یکحکومتمقتدر ایجاد نسبتخواست همان

می مطالبات همة برتارک که جائی تا نشيندشده اینراب. طة

خواستووضعيتاسفبارامنيتدرآنمقطعپراهميتتاریخیرا

بينيد؟چگونهمی



ضياءصدراالشرافیـباوجودآنكهمننيزبهتئوریتوطئهمعتقد

بر بلشویسم پيروزی و اول جهانی جنگ از بعد اما نيستم

بودروس آنها اصلی پشتيبان انگلستان كه سفيد های دولت.

 كه بودانگليس اول جهانی واقعی جنگ فاتح فرانسه)تنها

میزخم را خود بازگشتهای خود قاره به نيز آمریكا و (ليسيد

هاواردبابلشویك“لویدجرج“سوبقولانگلستانسعیكردازیك

گریمعاملهتجارتیشودتاخویانقالبیوبقولاوخویوحشی

 كند اقتصادیمهار منافع و معامله با را ازآنها سویدیگر از و

اغلبنظامی)هایناسيوناليستدولت اطرافشورویحمایت(

پيلسودسكیدر فنالند، آنجملهمانرهایمدر از كه جدینمود

لهستان چنكایشكدر, تركيهو آتاتوركدر رومانی، حزبآهندر

روسيهشوروی1921درموردایرانوافغانستانقرارداد.چينبود

 كشور دو هر با قرارداد ذیل كه شد ميان1923منعقد لندن

 كمونيستاشراف)چچرین زاده بود( لردكرزن و كننده. امضاء

ایرانسيدضياء در زماننخستقرارداد در و الدینطباطبائیبود

قوام احمدشاهوزیری توشيح مجلسو تصویب از هم السلطنه

ایراننيزنيازبهدولتمقتدر نظامیگذشتازنظرانگلستاندر

نامزدهای و بود كمونيسم توسعه و نفوذ از جلوگيری برای

سپه شایستگیسردار و عرضه داشتكه وجود مختلفیهم

نكردند قبول خود یا گذاشت عقيم را همه مثل. ایران مورد در

است روباز ورق افغانستان یادداشت. به هایتوجهی

محالسرپرسی آقاخان و ریپرتر اردشير لردكرزن، ولرن، تی

یك از مصدق ازدفاعيات زمان آن ژئوپلتيك تاریخ بررسی و سو

1323الدولهبعدازشهریورسویدیگروباالخرهدفاعدرستوثوق

ازخودتقریبًاتمامواقعيتانقراضقاجاریهرادرجلوچشمماقرار

الدولهدردفاعازوثوق.دهدكهسلطنتپهلویزائيدهآناستمی

خودبعدازسقوطرضاشاهبهخبرنگاریكهاز1919دعقدقراردا

سياستفائقةانگليسبرای»اوعلتعقدآنراپرسيدهبودگفت

خواستمباپولمنمی.شدمحاصرهشورویبایداجراوپيادهمی

رضاشاهآمدازجيبملتایرانآن,انگلستانآنرادرایراناجراکنم
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توانستانگليسدكهرضاشاهمیكننرااجرانمودواگرگمانمی

مختارهستيد فریبدهدشما «آنزمانرا نظر! وجودآنكهاز با

سياسیوفرهنگینسلاولانقالبمشروطهتجربةدمكراسی

ارتجاع و شاهی استبداد زدن واپس در را تسامح و آزادی و

آخوندیتجربهكردهبودولیچوناینتجاربدرساختاراقتصادیـ

بعداز.توانستبشودشدلذانهادینهنمیعیبازتوليدنمیاجتما

بختياری ایل بوسيلة تبریز مجاهدین مركزی هسته هاسركوب

اسعدوهمراهییپریمبه خانبعنوانرئيسپليسرهبریسردار

(بعلتمقاومتمجاهدینازپيرویخلعسالحیكجانبةآنان)تهران

لباسدیگرزمينهبرایبقدرترسيدناستب داددستنشاندهدر

بود شده فراهم قانون اجتماعیاوج. سياسی نهضت گيری

اشعار كه بود همراه مالنصرالدین مجله ظهور با مشروطه

به لشگر یك اندازه به كسروی بقول صابرشيروانی روشنگرانه

آورد بار را انقالبستارخان كوره در و كمككرد .مجاهدینتبریز

تاهالییكیازشهرهایاطرافازوالیستارخانیكهدرشكای

:دهدنوشدجوابمیاششرابمیهادرخانهوحاكماوكهشب

نفرستاده“ جمعه امام شما برای فرستادهمن حاكم اگرام ام

ناموسكسیتجاوزمیدزدیمی بهمالوجانو كندیاكندیا

نمی را تجاوز حقشكایتداریدجلو گيرد مشروبخوردنشآن.

مربوطنيستهمشب بهشما “!ها واقعتحتتأثيراشعار. ودر

ضدخرافاتوضدآخوندوضداستبدادصابربودكهبقولكسروی

باختتوده رنگ روحانيت حنای و شدند روشن ها متاسفانه.

این پهلوی دوره سراسر تركیآذربایجانیدر زبان كردن ممنوع

نشينایرمناطقوسيعترككمكغيرمستقيمرادرآذربایجانوس

ضد اینادبياتغنیو كهمردمعادیاز نمود آخوندها ایرانبه

آخوندوخرافاتمحرومشدندودرمساجدبصورتسربازانامام

.غایبوحاضردرآمدند






















 اسماعيل  آقا سميتقو به همراه 

 فرمانده پادگان سلماس یسرهنگ صادق خان نوروز



لشگرمحمودکیوقتیدیوانقاچاقصابرراباهزارزندهیادسر

شماها»:زحمتبرایشتهيهکردمبعدازخواندنآنبهمنگفت

ندیدید آنعصرسياهاواخرقاجاریهرا اینکتابخوشبخاته. با ما

درآنشبتاریکصابرهمچونآفتابیبود,آشناومانوسشدیم

کهالبتهباانقالببلشویکی«ماهوستارهنبود.کهظهورکردهبود

در سرخ آرتش بوسيله گرجستان و آذربایجان تصرف و اکتبر

(1923 ایدئولژیکجانشينآنمکتب( ادبياتفرمایشیحزبیو

لذااگرمیبينيدهرچهازمجلساولو.پویاوآزاداندیشگشت

,دولت,نمایندگان,گيریمهمهچيزازجملهمجلسدومفاصلهمی

شوندوزمينهبرایحکومتمقتدرحکامخالیازمحتوامیشاهو

شودتعجبیندارددالیلبهنظرواستبدادیضدقانونفراهممی

کهنوشتهشد همانبود مختصر منبطور علم»بقولافالطون.

«.بسياراستوعمرکوتاه



راهزنی با همزمانیاینشورشها تالشـ قتلوغارتکسانی,

اسماعيل کشورآچون کردنشين مناطق در سيمتقو قا آشوب,

سرسپردگیبهبيگانگانتامرز,عشایرغربوجنوبغربیایران

خزعلآمادگیبرایتجزیةخاککشورتوسطکسانیچونشيخ

جنوبشرقیایران جنوبو در این, و تفکيکميانآنشورشها

ناامنی و سختمیآشوبها نمایدها جهت, در عمل دو هر زیرا

چرامخالفينحکومتپهلوی.ضعيفحکومتنوبنيادمشروطهبودت

خانوميرزاکوچک«خواهانهقيامهایآزادی»درحاليکهدرستایش

کلنلشيخ و سرکوبتقیخاندمیغفلتنمیمحمد و ورزیدند

بود مشروطه حکومت خواست اصل در که را آنها بر, سندی

ضدیت» آزادی« با میرضاشاه جلوه دندداخواهی اعمال, اما

شيخ چون ذکرکسانی خور در هيچگاه را سيمتقو و خزعل

نيافتند؟



ضياءصدراالشرافیـداستاناسماعيلآقاسميتقویاسمکوکه

تاریخهيجدهسالة در رئيسایلشکاکبودوکسرویاولينبار

تاریخ در آذربایجانگفتاریبهاوتخصيصدادهوعلیدهقاننيز

واقعبهسبببیسياستیرضائيهبشر حآنپرداختهاستدر

را پستی بمب با او کشتن قصد که آذربایجان در دولت والی

داشتندیاغیشدهووضعاوباشيخخزعلکهبرنشاندهبيگانه

بودفرقدارد حتیدراشعار. انعکاسقتلوغارتاسماعيلآقا

برفلک/ایجانبوداگرتهراندمیدریادآذرب»فرخییزدیبامطلع

می آذربایجان فریاد کی رفت است« آمده این. تفکيک اما

وانگيزهوهدفوشخصيترهبرانآنهاچندانمشکل شورشها

بردنقضاوتدرموردتاریخصدسالةمعاصربهمشکلیپی.نيست

گانةزمانداریوشاولنيستبهعللشورشهاینوزده آنچهدر.

 بعنوان حکومت»سئوال مشروطهتضعيف نوبنياد می« مطرح

نداشت منچنينحکومتیوجود نظر به شود ,شورشپسيان.

بخاطرحفظاستقاللوآزادیخيابانیوميرزاکوچک خانمشخصٌا

برعليهدولت قراردادمردم کهپساز مرکزیبود هایسرسپرده

دودولتروسوانگليسرویکارآمدهو1911وبخصوص1931

عزلميشدند . تا انقالباکتبر سهمروسيههمبه1911بعداز

قزاقهماز(تيپ)وسپسدیوزیون(هنگ)انگليسرسيدبریگارد

به کار گرفتتا قرار انگلستان اختيار اداریدر هم مالیو نظر

الدولهکشيدوچونانگلستانبسببتحميلوثوق1919قرارداد

 از نکرد امضاء آنرا احمدشاه که مخالفتاینقرارداد با یکسو

علنیآمریکاوفرانسهروبروشدوازسویدیگربعدازنااميدیاز

,هایسفيدوامکانساقطکردنبلشویسمباقدرتنظامیروس

ایدئولوژی با نظامی دیوار کشيدن به و داده استراتژی تغيير

و نمود شورویبسنده دور فرهنگیبه ناسيوناليستینژادیو

انگلستانبهسياست,اشروسيهتزاریوررقيباگردردورةحض

یعنیقاجاریهمتمایل بهروسيه تضعيفحکومتمرکزیوابسته

 قواینظامیایران کردن متحدالشکل اینکبه زمان)بود در که

وایجاد(السلطنهطرحوبدستسردارسپهبانجامرسيدصمصام

لرنبهتمرکزوامنيتنيازداشتوچنانکهدرخاطراتسرپرسی

نشاندةآیندهایراننقلازحدوداختياراتاودررابطهبادولتدست

نشاندهآیندهوظيفهدولتوشاهدست,آمدهلردکرزنوزیرخارجه

 را ایران ميدان»در امنيت نفتیحفظ های » حرکت»و سرکوب

ایران کمونيستیدر می« نظارتفائقهخالصه تنها سفير و کند

داش امر دو تبراین سراسری. قيام سه خلط من نظر به

جمهوریفوق و پهلوی دوران جو سبب به هم هنوز که الذکر

شایسته تحقيق منابعاسالمی از بصورتای خارجی و داخلی

چون محلی شورشهای با نشده انجام آنها بارة در تطبيقی

خزعلدرستبهنظرایچونشيخنشاندهسيمتقووحکامدست

(شودمقایسهکردامورقابلمقایسهرامی,هميشه)رسدنمی

بهسبب و آغاز دورانفطرتحکومتاحمدشاه هرسهقيامدر

صادقانة دوستی فائقهایران سياست زیرا شدند سرکوب شان

انگلستاندرایرانآنزماناجازةبروزچنينحوادثیرابسببخطر

نمی منقرضکمونيسم حکومت مخالفين اگر شما بنوشته داد
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رضاشاه«ضدیت»شدةپهلویازسرکوباینسهقيامسندیبر

می آزادیخواهیجلوه مخالفينبا آن برحال وای دهند خوشا, و

پهلوی طرفداران بحال قاف. چنين تاریخیشنيدن های ضمن,

بودن دار خنده , معروف جمله بياد را اتوهان»انسان فيزیکدان«

:اندازدکهگفتآلمانیقرنبيستممی

اطاقیم» در است سياهی گربة جستجوی چون اوراءالطبيعه

گربه اصاٌل آن در که نداردتاریک وجود «ای و. پهلوی اصاٌل

قيام.رضاشاهینبودکهخيابانیوپسيانراسرکوبکردهباشد

هایافراطیجنگلنيزبيشترازانقالباکتبرشورویلنينوچپ

حي در ميرزا قوایدولتیو تا نعقبنشينیبهایلضربهخورد

منطق اهل بقول اما درگذشت سرما از شاطرانلو وجود: اثبات

نمی یاشيینفیماعدا شاه بعنوان دخالترضاشاه عدم کند

فرد آینده رضاشاه از گانه سه ماجراهای در وزیر نخست

رضاشاهضمنآنکهبهاعترافخودشبه.سازدآزادیخواهینمی

مصدقبهوسيلهانگليس آمدوهمچونیکدیکتاتورها رویکار

سلطنتوحکومتکردوقرارداد(یعنیضدآزادیوآزادیخواهی)

سيدحسن1933 فعلی آلت و انگلستان با نفت مورد در را

کردانبهزادهبستوبخشیازآراراترابرایسرکوبنهضتتقی

آتاتورکبخشيدوبههشدارعصمتاینونورئيسجمهورترکيهو

مراغهنيز اخراجگزارشاتسفيرشساعد مورد در مسکو از ای

 شهریور از قبل یکسال در ایران از آلمانی 1323کارشناسان

اعتناماندوایرانرابهزیرچکمةارتشبيگانگانرهانمودمالبی

بد نيکو حساب باید چون اما عيبدیگرشبود نيز او اندوزی

نگهداریم جدا درعينحالرضاشاهفردیسياستمدارانخودرا

دوست ایران بود , مدرنيسم مدرنيته)طرفدار (بدون دشمن,

خرافاتوعقبماندگیوارتجاعمذهبیوخواستاررونقدانشو

اماتربيتانسانهاازطریقاقناعوتعليمممکناستنه.مدرسه

تغييرشرایطمادیواجتماعیوتربيتیوبهداشتی.زورودستور

بهآنهاس جامعه تبدیل نه است موثر مدت طوالنی در که ت

پادگان خزعل. خلع رضاشاه خدمات دیگر از ارتش, ,تاسيس

وبخصوصتاسيس,فرستادندانشجوبهخارج,مدارس,دانشگاه

و غيرمستقيم شکنی کار با کاریکه است ایران در ملی بانک

گزارشا از که شد روبرو مشروطه آغاز از انگلستان تمستقيم

خوشبختانهامروزتاریخنه:کنسولهایانگليسبهلندنپيداست

می نه و دارد دانی پاکزباله مداد با آنرا نمودتوان پاک .کن

و انسان ارزش ورزند مبادرت امری چنين به کسانيکه

میحقيقت دار خدشه را خود کننددوستی حقيقت. دشمنان

ختامسخنراباجهتحسن.آینددوستانانسانهاازآبدرنمی

شيخ از قصاری میکلمات بپایان خيابانی موردمحمد در رسانم

بهسردارجنگل پسيانبهکتابچهچاپایرانشهرودرموردميرزا

.توانرجوعنمودابراهيمفخرائیمی



ـایرانراایرانیبایدآزادکند

ـالزمةشرافتیکملتاستقاللاست

نيستـبدونحقيقتآزادیميسر

دربرابرقانونهمهبرابریم:آزادیمستلزممساواتاست

ـآزادیعقيدهدرباالیسرهرسياستحاکماست

ارواحخادمينملتبایدفدای.ـروحملتفدایهيچکسنيست

ملتشود

ـلقمةخارداریباشيدتادیگراننتوانندشماررابلعنمایند

داستداشتنروحتجد,ـاولينوسيلهترقی

ـبرضدزمانهراهرفتنغلطومحالاست

عالقهمالحظهنمایدـهرملتیکهترقیرابانظرهایالقيدوبی

دچارهالکتخواهدشد

دهندـجهالمرگرابرتغييرعادتترجيحمی

کمترازحيواناست,عالقهبهجامعهخودـیکفردبی

قوقخودشراـکسیکهبهتکاليفاجتماعیخودعملنکندح

گرددفاقدمی

توانحکمقطعیدادـبنامهراکثریتینمی

دهدباـهردورهتاریخیکهدرحياتیکهيئتاجتماعيهرخمی

شودقلمیکنفرمورخویابفرمانیکزمامدارتعيينوتحدیدنمی

از نهممکناستزمانرا فریبدادو نهممکناستتاریخرا ـ

بازداشتمسيرسریعخودش

هایدیروزبایدعمارتفردارابلندکردـبررویخرابه

ميردـملتیکهازمرگنترسدهرگزنمی

ـترسعاملعمدةاسارتملتهاست

آیدـیکملتترسوبزودیدرچنگالمستبدستمگرگرفتارمی

منپيشدشمن.دهمـمنکشتهشدنرابهتسليمترجيحمی

نمی برزمين زنمزانو انقالبمشروطيتایرانم. فرزند من از. من

اعقاببابکخرمدینهستمکهدرنزدخليفهعربآنچنانرشادت

وعظمتازخودبروزدادهاست

می مجلسی ما آنـ در مردم دلخواه نمایندگان که خواهيم

باشد آالمواحتياجاتدمکراسیآشنا با نشستهو نهیکدام,

.الخالقةتهرانگسترانيدشدهباشدخيانتوتزویرکهدردار

کعبه قصد تبریز استـ نکرده ایرا آزادیخواهان, کعبة بلکهخود

است

ـایایرانالیموتسرترابلندداردوزندهوپایندهباش

اندکهبهپشتيبانیبيگانگانـآزادیخواهانبرضددولتیقيامکرده

اسمی علنی رژیم یک ایران سراسر در ارتجاعخواهد و تبداد

آزاد را ایران باید تمامشود قيمتیکه هر به ما و تاسيسکند

کنيموایندورةمشئوموایندورةادباروفالکتراکهاتابکهارا

.خاتمهدهيم,قابلتمناساخته

جوانان خون بهای به ـ گرفتيم, مشروطه که, اشخاصی

,ملتجادادیمدرمجلسنمایندگان,بایستدرسنابنشينندمی

نتيجةایناشتباه در کردهبودند, جوانانمملکتکهانقالبیبرپا

کهنه موضوعة قوانين شدندمحکوم پرستان زحمت. باید امروز

کشيده جبراننمائيمویکتورهوگومتجدد, اینغفلتوجهالترا

است فرانسویگفته نبندید»: رویجوانان به درهایپارلمانرا

«.دانهایعمومیرابرویخودخواهندگشادواالآنهامي

ـباوجوداینکهچندینميليونقشونبيگانهدرچهارسمتکشور

سویسمستقربودکوچکترینتخطیبهخاکاینکشوربهعمل

شد؟زیراایواردایرانمینيامدولیچراهردستةلجامگسيخته

ارادهنداشت.کردملتایراناظهاروجودنمی رایوعقيدهبيان.

نمودنمی آنگاه. ایرانمالایرانياناستو کنيد اراده بيآئيد شما

نمی شودکهبهببينيدکههيچقوةگستاخوحدنشناسیپيدا

خاکایرانتجاوزنماید

افزایدووجداندمکراسیناامنیمی.کندترورتوليدآنارشیمی

منحرفمی حقيقیخود راه از سازدرا بعنو. یکوسيلهترور ان

فرقهماهرگز.باشدهایجدیدمیمبارزهمنفورومردودتمامفرقه

.تواندطرفدارآنباشدنمی

اینقياممی تغييردهدـ خواهدرژیممملکترا اوایلانقالب. در

ها(قرهگوزلو)هارفتندوبهجایآنانناصرالملک(شاه)محمدعلی

مبدلبه کشتارعمومیآزادیخواهانآمدندولیاینقياماخيریا

.خواهدشدویاایرانراتجدیدخواهدنمود



.تالشـآقایصدراالشرافیباسپاسازشما



 زیرند بقرار تن هفت این ـ :1 بهبهانی سيدعبداهلل ـ2ـ

 طباطبائی حاج3سيدمحمد شيخـ صدرالعلما ـ1مرتضی
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  س و حسرت نخ و باديهای خ بادبادک


 

 بهمن ساوجی زاده



 
تار پهناورمانایدر قدرتمرکزیبهیخکشور نمسالهکههرگاه

کنارکشورکسانیيهرعلتیضع گوشهو در ایفشدهاست،

دلیقبا بهشورشبرداشتهيلیبههر رخلسر بارها و بارها اند،

هرچه.ستيگانهومحدودبهدورهخاصینیدادهاستوامری

شورش شمار درازتر مرکز ناتوانی بدوره صدماتشيها و شتر

تار.تربيمه در واقع ایدر هخامنشیخ از جمهوریيران تا ان

چنياینچدورهياسالمیه یکهیهانشورشيستکهشاهد

گر،یزديتاهرچاستشتربرایبدستآوردنقدرتبودهيعتابيطب

فههایساکنیانهاچونشورشطاينطغیبرخیازا.مينباش

تاریشرقا در که امروز جنوبافغانستان و روز آن نامیران به خ

ـ خاندانسلطنتیحاکمرا افغانمعروفاستگاه افتنه نیدر

.اندـسرنگونساختههینمونهصفو

تمملکتچونيوضعزمانیچيه(1191ـ1921)دردورهقاجار

لبه در دورهپادشاهیاحمدشاهبحرانیومتالطمنبودوکشور

نا حتمی ستادیپرتگاه پادشاهی. عصر در که است درست

نفتحعلی با دوبار مذهبی رهبران حماقت همت به رویيشاه

قوی روسبمراتب شديتر سرشاخ تاریه شکستهای و ویم خی

نص يکمرشکن و گشت نایبمان عهد در استانیصرالدا شاه ن

داد دست از را ایهرات ولیهمه چالشیم، دولتن با هایها

توانآنهارابایبودوروشناستکهنمییگانهوتوانمنداروپايب

طغ يشورشو در داخلی ردیان سنجیک و نهاد ديف دوره. در

هایجنگجهانینخستولبرخوردباسالياحمدشاهچهبهدل

نت يدر اشغال نجه توسط ويکشور روسی عثمانی، روهای

کسویعرضگیشخصاحمدشاهکهازلبیيدلسی؛چهبهيانگل

بی سویديتجربگیسناشیاز از اویاسیو ضعفکاراکتر گر

بابدوندرآمدویبود؛وچهبهعلتناتوانیعمومیکشورکهتقر

نت يدر جه دل) بدان فقط نه البته يو ن(ل مسلِحيبدون روهای

.تقلوکارآمدبود،درهرنقطهکشورآتشیبرپاشدمس



































شورش که سدهآنچه پهای شورشيهای از را سدهش های

ايب متمایستم مییران تحرز نقش ، دستکنندهکیسازد و

قضادولت خارجیدر ماستیهای همروزگار ای شورشو. سه

 احمدی دوره معروف خزعيعنیشیسرکشی درخ جابر ابن ل

ش تبريمحمدخخيخوزستان، در میابانی و ويز خان رزاکوچک

گاهللاحسان در حمايخان بدون عناصریالن حضور و خارجی ت

مسلما.وستيپپرستدرآناصوالبوقوعنمیگانهيخودفروختهوب

نارضا شعلهیهاتییهمواره سبب شورشی شدن وور ها

میناآرامی ولیتحرها معنویخارجیکویگردد کمکمالیو

ب تفاوت عمده محور و افتراق اساسی نکته که ياست کین

وزبهرهبریستارخانوباقرخانیامتبريفرضاقشورشملیـ ـ

جانپسیفرضاغائلهفرقهدمکراتدرآذرباسهخارجیـيکدسی

دوم جهانی جنگ میاز رقم سرنوشتشرا و ساخته را .زندـ

ارگشتنومشاهدهدستخارجیدرهراعتراضرآشکينتاثياول

کناره شورشی، بسيگو آنيری قصد که است کسانی از اری

انتينخودخيگانگانگشتهوبهسرزميچهمنافعبیندارندکهباز

تازسوییاندرنهايگرددتاشورشنموضوعسببمییا.ورزند

ن راحتیتوسط به و مانده تنها و رها ملیميملت هنيروهای

.دوستسرکوبگردند

ش بديدرباره و روشن آنقدر موضوع خزعل دریخ اسناد و هی،

ن ندارديدستاستکه اثبات کنکاشو به ازی انگل. سيدولت

هایفارسوکرانهجينتسلطشبرمنابعنفتخليصرفابرایتضم

ب سده اول دهه در شستميآن، منطقهيسه خ مبارکيش: خ

بخیحاکممنطقهکو اتکه بود،یشیاز محّمرهيشالتبصره ِخ

کشتنبرادرشمزعلبهخزعلابن خوزستانکهپساز در جابر

هامارتشیاشحنظلپاامارتنشستهوبامسمومکردنبرادرزاده

بود، ساخته استوار امرا ابنیرعبدالعزيو زز را حجاز، در ریسعود

حماوبال با آنانرا گرفتو خود مالیپر نظامیتمعنویو یو

آنچنانپروراندکههر دستگاهحکومتیبرایخودیخود کدمو

ساختند سال. آن در قاجار دولت نه و عثمانی دولت درنه ها

سکهآفتابدريطینبودندکهبتوانندبااقدامامپراتوریانگلیشرا

یخادمورابطه.زنديکردبهمقابلهبرخشغروبنمییهانيسرزم

بتدر پجیمخدومی بدانجا دريتا انگلستان دولت که رفت ش

را«هامپراتوریهنديشوال»لینشانوحما1913پانزدهماکتبر

حضرتپادشاهانگلستانبهاويبهپاسخدماتخزعلبهدولِتاعل

اسیبالقبسرخزعلخانياعطاکردودرمکاتباترسمیوس

نشاننيهم1916عنیدرسپتامبریچندسالبعد.دهشدينام

ام بهشيبه هند نشانستاره و تارزانیشدیخکويرحجاز در.

گانهدرحضورسرپرسیکاکسوخسهيهمانمراسمبودکهش

جفارسويارخلياالختسودرواقعفرماندارکلوتاميندهانگلینما

لعربکهبهمعرکهدعوتشدهبودند،سوگندیتمامروسایقبا

بااز.رهمکاریکننديایکبيتانیبابرخوردندکهباصداقتباهمو

تدريپاشهم بیدگی اشغال و عثمانی جریالنهرنيجی در انین

برجنگ ارتش توسط اول کويتانیجهانی و عربستان تحتیا، ت

ق و قرارگرفتنديتسلط مومتلندن پا. جنگجهانیبایپساز ان

هويدترکیطتازهجهانمنجملهمختصاتدولتجدیتوجهبهشرا

تازینوکویالنهرنيلیاشغالوجداسازیبيتتحميرشواقعیپذ

فاتحجنگ هرگزبهیسویآتاتورک، عنیانگلستانآنمناطقرا

.استانبولبازنگرداند

داشتاگررانسرنوشتبهترینمییخوزستانوبهعبارتبهترا

بوديهسردارسپهبرسرکشورماننیسا فتاده . با1333در برابر
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 ميرزا کوچک خان

 شيخ خزعل

قوا،1924 کل فرمانده و صدارتعظما مقام در سردارسپه که

حما رفت خوزستان به انگلیشخصا دولت خزعليت از س

کنسولگونهبه که بود آشکار درای چه بارها کشور آن های

باالترياصفهانوش بوشهر، وچهدر یینمقاممسئولاجرایراز

قنسولرالژن.داشتندکشورراازسفربهاستانخوزستانبرحذر

بهسردارسپهاطالعداديسدرشيانگل راز چونخزعلرسما»:

انگلیالحماتحت دولت مجبوريه ما و تحتیساست از هیالحمام

زبهطوريمکهباشمانیم،ناچاريامواظبتومحارستکنیخودقو

ریوازورودقوایيرسمیواردمذاکرهشدهوازورودشماجلوگ

سردارسپهپاسخ«.ميخوزستانممانعتکننظامیشمابهخاک

تهدیا شین که همانگونه را بیيد با بود او بهیاعتناوه تنها ی،

دن،وادامهسفربهبوشهرويشیستنواندیراننگریمنافعملیا

لمیدربندرد.حرکتازآنبندرباکشتیبهسویخوزستانداد

ر آنکه از سیيپس دو نهاد، خشکی به پای ادداشتیالوزرا

انگيزسفيدآمیتهد دریرخارجهایسبهوزير افتنمودیرانرا نقل.

زاننوکریوسرسپردگیيشمیهابراینماادداشتیکیازآنی

بهيش منجر که مرکزی دولت ناتوانی فاجعه عمق و خزعل خ

حما و همهیدخالت انگلت استيجانبه کافی بود، گشته :س

وز» بهیآقای نظر سابقر، برحسبمراسله امروز مورخه خود ه

حضرتپادشاهانگلستانمحترمايرامورخارجهاعلیدستورالعملوز

ذ رسمی بهیمراسله را ارسالل مستطاب جناب آن عنوان

دارممی دخاطرآنجنابمستطابرامستحضرسازمکهدریبا.

 نوامبر اعل1914ماه اطميدولت انگلستان پادشاه ناناتيحضرت

ا جناب به شرسمی دادهيجل محمره وقوعخ درصورت که اند،

عل دولت طرف از معزیيتجاوزی اقتدار حوزه به نسبت هياله

انسبتبهاموالوعالقجاتینسبتبهحقوقشناختهشدهاو،

ایا در تحصیشان برای بود خواهند متعهد راهيران، کهل حلی

ا خود به اعلینسبت دولت و انگلستانيشان پادشاه حضرت

اتیرضا به بنمایبخشباشد الزمه مساعدت ندیشان نيهمبه.

هراازيالعقوایمعزیيحضرتپادشاهانگلستانجمينحودولتاعل

تجاوزاتچنیهرگونهتعرضاتوحمالتدولتخارجی ندولتیيا

ایه،ينسبتبهحوزهاقتدارمزبوروحقوقشناختهشدهمشارال

ران،حفظوحراستخواهندیشاندراینسبتبهاموالوعماراتا

ه،کهازينمشاراليخمحمرهوجانشيناناتفوقبهشياطم.نمود

وقتیکهش تا و شده، داده باشند، او اعقابياعقابذکور خو

دولتعل نسبتبه تعهداتخود مراعات از او، تصورظنيذکور ه

اینما ولیمشروطبر است، دارایاثر و معتبر انتخابیند، نکه

مشارالينشيجانش اعقابذکور بهمشاورهيخاز منوطباشد ه،

اعل دولت با رضايمحرمانه جلب و انگلستان، پادشاه تیحضرت

معزییا که وقتی تا رويالشان مزبور ذکور اعقاب و اطاعتیه ه

حضرتپادشاهانگلستانراادامهيحدولتاعلینسبتبهآراونصا

رو و بخشباشدتیهرضايالدولتمشارایکهنسبتبههیدهند،

عل دولت مقابل در باشند، اعليداشته دولت پادشاهيه، حضرت

جم خواهندبردکهيانگلستان، بهکار را خيش»عمساعیخود

دروضع«محمره مستر.تفعلیواستقاللمحلینگاهدارنديرا

نمودهيچمبرل خواهش لرن سرپرسی از مقرردارندن، که اند

اعل ژنرال مقحضريقونسول انگلستان پادشاه يت بوشهر ایم

کهیراز،درصورتيمشيحضرتپادشاهانگلستانمقيقونسولاعل

نقاطمزبورهباشندمکاتبهرسمیبه مفادفوقحضرتاشرفدر

ريتسل آقای اشرف حضرت نماسیيم ندیالوزرا عنیی«انتهی.

ایوزخاناستقاللکاملدارندونخستسرخزعل رانحقنداردیر

نکندسروکارشبايشانپایبگذاردواگرچنیکشورمستقلابه

.نمجملیثمفصلبخوانازایتوخودحد.ماست

رضاخانسردارسپهبااستقامتو.ميازادامهماجراهمگیآگاه

امارتخزعلابن و نهاد برهماستحکامرایپایبهاهواز را جابر

گفت.زد یمتاريباالتر که آنجا انيدستخارجیدرمخنشانداده

شهکشوریشهبهريکشدوترانیپایخودراعقبمییباشدا

دارینديخزعلدراهوازودراول:ميننمونهتوجهکنیبها.زندنمی

فرج راهللبا بهرامی ورودسیيخان از پس سردارسپه دفتر

بيسردارسپهوهمراهانکهب نبودند،يشاز :پرسدمیستنفر

کییماگریگودوستانوسوارانخودمن،منمیمیگومننمی»

ا به ورود در من دشمنان قراریاز گلوله هدف را شما شهر ن

میمی چه «د؟یکردداد می... خزعل که نشانهيگپاسخی رد

ایا مامور همیمان مشارکت عدم به خيمرانی بهيهنشدر انت

تمام و استقالل استيحافظ ارضیمملکت ت ما»: لیچنانچه

يباش الساعه من است ممکن حقید ثابتيک شما به را قتی

ادهکهينسوارهوپیکازایچيمکههیموبرشمامدللنماینما

ا اطرافشما مطستادهیفعال و دوستشما شماياند، فرمان ع

کنند،امادرموقعخودازهرنهاازپولشماارتزاقمییا.ستندين

بش شما درباره آنها به که روحکمی بودود نخواهند گردان ایآ.

م دارينعقیلامتحانايالساعه را د؟یده پاسخخزعلبه« حدو

نشان پدهندهکافی اعتقادات به او آگاهی استيی :روانش

«.ريخ»

سرت که را سردارسپهاهللپفضليخزعل حکم به زاهدی، خان

دستگ بعد همراهيچندماه فرستاد، تهران به قاطر بر سوار و ر

خانکوچکرزايموسراغیازميخبدهیلاسطبلتاریقاطرشتحو

احسان بگاهللو میريخان ا. یداستان البته دو نین .ستيکی

سادهرزاکوچکيم و مذهبی فردی احسانلوح،خان واهللو خان

ا دولت نه آمرشان که البته و معذور المامور کهیخالوقربان ران

.ارتشسرخبود

























































دادیهادرهرجنبشوشورشودراصلروننکتهیکیازمهمتری

نیتار و آن علت دستيخی، برنامه و خواست قضز هياندرکاران

خنشاندادههرکهَعَلممخالفتدردستگرفتوبهیتار.است

ناسزا مرکزی سرکشییدولت و گفت وی رهاننده الزاما کرد،

دمعاقبتید»مکهیاارتجربهکردهيهبسچ.ستيبخشنییرها

شگفتاریکهدرمجموعهاسنادمحرمانهويدرپ.«.گرگمتوبودی
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رانازیهاینهضتجنگلازمجموعهسازماناسنادملیاگزارش

دهوقصدناشرازانتشارينهادهایجمهوریاسالمیبهچاپرس

بزرگنما مدیآن و میسراحهیی برای اسرزاکوچکيی تخان

کهيخوانمی م تحصرزاکوچکيم»: فراگيخان با را خود ریيالت

تهرانیدعلوم رهسپار آن ادامه برای و نمود آغاز رشت در نی

دیگرد هميسن. او جوانی فعالن با مبارزاتيزمان و تها

بودمشروطه طلبان انقالبرزاکوچکيم. مختلف مراحل در خان

قزويمشروط فتح در جمله از یت تهران و نن سرکوبیيو در ز

ترکمن بهشورش که محمدعلیتحرها برعليک مخلوع هيشاه

فعاالنهشرکتنمودمشروطه بود خواهانرویداده دهه. در اما

مشروط استقرار از بعد اياول بحرانیت، دستخوش هایران

بود گوناگونی پیا.... موجب که بودند عواملی بحرانها شیداين

م رهبری به جنگل شدندوچکرزاکيتهضت خان خانرزاکوچکيم.

تهرانمشورتو اتحاداسالمدر رجالطرفدار چندتناز با ابتدا

نمود مذاکره اند. اسالم سویشهیاتحاد از که بود ای

شیالددجماليس کواکبی، عبدالرحمن اسدآبادی، محمدين خ

درضابهمنظورهمبستگیعموممسلمانانومبارزهيعبدهورش

ب استعمار بودبا آمده وجود اينت... مذاکرات مقرریجه که بود ن

بیگرد مداخالت با مبارزه جهت ثابتی کانون اموريد در گانگان

ن اخراج و کشور حکاميداخلی مظالم با مقابله و آنها روهای

تشکيلبی فساد و اياقت دولتی جادگرددیالت آن. متعاقب

گيم به يرزاکوچک و مراجعت ترتیبد...الن شالوين نهضتب ده

دردیازافرادمتعهدواهلیهاازهمانابتداگروه.دیزیگردیرپی

آرمان تحقق اشتجهت با شده مطرح نهضتيهای به کامل اق

ماتاساسیوکلیدرطولنهضتجنگلتوسطيتصم.وستنديپ

میيه اتخاذ دیگرداتاتحاداسالم ينهیا. حدود 21اتمرکباز

روحان از شخصينفر و ستهايون جملهيی از بود اسی

حلقهخيشحاجی علمعلی حاجیسری ی،یاحمدکسماالهدی،

سیالدخبهاءيش مدعبدالوهابيناملشی، .خانرزاکوچکيصالحو

میبه عنواننظر اتاتحاداسالميه»رسد سوی« آنجهتاز از

آنماننداتحاداسالمیییدکههدفغایجنگلانتخابگردنهضت

ریاننهاد،مبارزهبااستعماردرزياسدآبادیبننیالددجماليکهس

مسلمیسا همبستگی استيه بوده ن ا. روزنامهیدر رابطه ن

منعکس که جنگلیجنگل نظرات نقطه هکننده و اتيها

چن بود سدینونمیياتحاداسالم اسالم»: اتحاد نام به بلیما

کرديق ایام به و جمعیم خورزاکوچکيم«...ميتمنتسبين دخان

ديکمسلمانمتعهدومقیکمبارزوانقالبیباشدیشازآنکهيب

 جنگل نهضت مدت تمام در و بود مذهبی احکام قدمیبه ک

.«برنداشته...انتیبرخالفد

م،نگاهیبهيکنهایباالشکمبههدفيبدونآنکهاکنونبخواه

لودانشيزانتحصيتمذهبیوميجنگلوشخصاعضاینهضت

میچکرزاکويم عقبینماخان مدلشصتسال با ما که واند تر

وهرچه.میکارداروسر«مبارزونيروحانیجامعه»ترفرضااحمق

بهره با امروز کشوريگآخوندهای گسترده امکانات از کامل ری

درظرفبتوانسته پنجسالیکهفرصتوستياندامورمملکترا

سرداشته نودواند، بدهند، پسامان هميسال ش

داررزاکوچکيم و میدستهوخان هم.اندتوانستهاش البته که

غاتیيمکهدستگاهتبلينفرضراردکنیوبرایآنکها.نتوانستند

شخص مذهبی جنبه اسالمی ميجمهوری رارزاکوچکيت خان

عمدبزرگترازآنچهبودهنشاندادهاست،شصتسالبهعقببه

مییرومی نگاهی و تاریندازام به سیم احزاب مختصر اسیيخ

رزامردیبودمذهبیوقدریيم»:الشعرابهارکهیملکنوشته

کردونظرشمحدودبودچنانکهبارهااشارهوغالبااستخارهمی

است نمونهيکاشتِرسیعنیی«.شده بوفوریهااسیکه شرا

انقالباسالمید مییادهیپساز کهينيبمو آنچهرا برسرمو

.میااندباپوستواستخوانخودتجربهکردهمردمومملکتآورده

هبهتنمانخوردهيتفقیامروزکهصابونجمهوریاسالمیووال

می تازه ميتواناست اقدام ارزش به یدهندهنجاتهنيم

فهفکرییمکهباعثگشتراهزنانیازآنطایببرسردارسپهپی

و نزنند ما قافله به تجددزودتر جاده دستکمشصتسالیدر

.ميمونفسیبکشيبران

نخواست هدفيباالتر به استعمار«م با مبارزه جمهوری« که

خانبهاونسبترزاکوچکيهایمپالکیابهعبارتیهمیاسالمی

ناتوانیاووهيدهندشکیکنمی دريموصرفا اتهمفکرشرا

هدفيرس آن به داددن نشان آ.میها داریاما واقعا دستهوا

رانومنافعشهمبود؟یبهفکرا«اتاتحاداسالميه»گردآمدهدر

راسکال سربازيفئودور شماری با که سرخ ناوگان فرمانده نکف

ريکبندرانزلیرابهتوپبستوسپسآنراتسخیمسلحبلشو

بازگشتازآنمامورنموددرمصاحبه روزنامهیایکهپساز تبا

يگرادسکپطرو پراودا )ا یيژو21شماره 1923ه می( :دیگونموده

س» مذاکرات سر انزلی، اشغال از بايپس را اسی

شرویيمبهسویرشتپیقکردیخانبازواوراتشورزاکوچکيم

لوحدرتاسژنرالارتشسرخرزایسادهيوم«.رديکندوآنجارابگ

به.افتادورشترابرایژنرالروسگرفت

هاوباتوجهبهنفوذیسهمانهمکاریپا

رزاکوچکيکهدرمنطقهبهمرساندهبود،م

دولت ائتالفی حکومت در را خان

گياليسوس نخستيستی هم رییوزالن

جنگ وزارت هم و ییجدا.دادند

ورزاکوچکيم خالوقربان از خان

سااهللاحسان و صحنهیخان گردانانر

سوس گياليجمهوری ديستی گریالن،

ربطچندانی دعوایشغالوگرگاستو

م ادعای مغلوبهنيبه بعدی نيپرستی

ندارد م. از حااليرفقا و کردند استفاده نردبامی چون رزا

کرسیمی آتشمنقل برای نردبام چوب از بهرهخواستند شان

نباطناختالفیا.اندشهوهمهجاکردهيرندهمانگونهکههميگ

گر.بود و جنگ همان حزیدر بودکه هميها عمواوغلی درخان

.شودرزاکوچکخانکشتهمیيبدستم

هداقلییمهد یخان مخبرالسلطنه)ت خطرات( و خاطرات در

سدینومی میدتديس»: با رشتفرستادم به را خانرزاکوچکين

فا چه خانگی جنگ که کند مییصحبت قرارداد بحال کند،ده

پرتستبا است، ایخسارتخودمان و کرد دد دول حمایز تیگر

نت نداديخواست، جه ر. همه منظور مصلحتیچون نه بود است

نمخبرالسلطنههمانیاستکهروزنامهجنگلدریوا«.مملکت

 درباره21شماره بودخود نوشته اش الممالک،مستوفی»:

نهاوجودیالملکوهرچهمثلارالدوله،موتمنيمخبرالسلطنه،مش

تقد باشد مییمحترم مينکس وثوق... الدوله،بالعکس

شعاعقوام سپهساالر، امالسلطنه، ونيالسلطنه، الملک

«.ميکنبمییهمقطارانشانراتکذ

اندادنبهشورشومزاحمتیسردارسپهبرایپا1333درمهر

23النشدودريانعازمگيرزاکوچکخانوجنگليهفتسالهم

پس گرفتمهررشترا ا. در ورود»:سدینومینبارهیبهار بعداز
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غامیبهيه،پيمخالوقربانبهمشاراليسردارسپهبهرشتوتسل

نيم اوهمبهانسازشکندـيدهندکهخوبستبادولتزمیيرزا

التیا و سازش بیين سفرايمام و است نبوده فییل نيمابی

میرفت اندکردهوآمد تهران... از کمکی ورود منتظر سردارسپه

مبوده نيو میيرزا را باکو وصولکمکاز انتظار استز برده اما.

می رشت به تهران نمیکمک باکو کمک و مرسد و رزايرسد

تخلیآخر را خود میينسنگر بکوه کرده زنده ترت. بيسردارسپه

زدريرزانيگرددومرزاکوچکخانرادادهبمرکزبازمیيریميگدنبال

ب ناحيگردنه طالشو خلخاين ه با ازیل که آلمانیباوفا کنفر

انتظاروصولکمک«.شونددوستاناوبودشبازسرماهالکمی

عنیدستنزددشمندرازکردنوسربازوتوپومهماتیازباکو

انتآشکاريیامر،خرانیراباآنکشتنوخالصهیآوردنوجوانا

افیبهعنیباآمادگیکیمنتظرورودکمکیازتهران.بهمملکت

اکاردشمناندوستيپ رفتنوسرباز دستخالیینما با رانیرا

عنیخدمتبهینیهانفرستادنواکیجلویتوپصادراتیبلشو

ایا و پ.رانییران بتوانياما آنکه آنيشاز وفای حکمیدرباره م

کن خارجهآلمانواسنادوزارتيدسریبهآرشیمبايآلمانیصادر

درهرحال.ميابينجاحکمالزامبهوفایاورابددرآیمتاشايبزن

م استکه هماشارهشده آنجا مياما آلمانیاز و آتشيرزا انه

.فبردندیختشریرانبهسردخانهتاریتايصدمهبهتمام

م تهياگر با عامی فردی خان دررزاکوچک و بود مذهبی سواد

انخدمتگزارانمرداباتحاداسالمبهقالبژنرالروسافتاد،داست

سوس جمهوری گياليبه ديستی مقوله از استیالن .گری

خوش و نهمکاری برای آنان خدمتيرقصی در سرخ روهای

تحويابیبههدفتسخيدست و بلشویلایر به هایروسکیران

ن.بود گيحضور النازسقوطحکومتمساواتيروهایروسیدر

وسرخدرقفقازوکیروهایبلشويشرفتنيباپ.درباکوآغازشد

د آن نیتصرف سفيار، روس به موسوم طرفدارانيروهای که د

شانندارخودمنجملهاسلحهومهماتوحکومتتزاربودند،بادار

بهنزدیفرارکردهوباکشتیوقا رانیینساحلایکتریقخودرا

گیدر استان در خزر رساندنديای الن کافی. بهانه آنان حضور

ریويهادادتابهظاهردرپیآنهاوبرایدستگکیوبدستبلش

توقخلع و يسالح در دوازده1299بهشتیارد22فاموالشان با

بمبارانيکشتیجنگیرویبهشهرهایگ پساز و نهادند الن

غازیشد تصرفکردندیِد انآنمنطقهرا روس. اِنياشغالگرانتنها

عدالتقف اعضایفرقه و نبودند قوایسرخ حزبیقاز واقع در ا

ندردورهیوا.انشانبوفوروجودداشتيزدرميستقفقازنيکمون

ننگوثوقیحکومت الدولهبودکسالهوسراپا سیيرویانگلين.

غاز در تمامیمستقر حال به دلش نه که ايان ارضی رانیت

بلشومی با جنگ اجازه لندن از نه و داشت،کیسوخت را ها

لعقبيالنخارجشدوتامنجيرانازگیانقزاقاگادناتویهمراهبر

نشست ا. از توضیپس باال در که همانگونه واقعه دادين میح

کنمودویقوتحریرزاکوچکخانراتشويفرماندهناوگانروس،م

جنگل کمک به ياو و گرفت را رشت حزب»ان ازیبا که

داتحادافتهبویرانیوقفقازیوروسیسرانجامیهایاکیبلشو

ندولتیخالیکردهخودمتصرفگشت،ویکردهاداراتراازمامور

ستیياليزتصرفکردواعالنجمهوریسوسيبزودیمازندرانران

انوتصرفانزلیبهیدرنگبعدازبمبارانغازرانبییدولتا«.داد

تیسبهجامعهمللشکایزدرپاريوندولتمسکواعتراضنمود

انگرآنستيتبینامِراعتراضوشکايهم.اشتمدیمفصلیتقد

چیمحلینداشتهوگرنهنهدولتيهحالتشورشوسرپيکهقض

در اقدام از مییشوروی ضمنی آناساالرشعذرخواهی و کرد

ریازيدوجلوگيرویضدانقالبروسسفياقدامرابرایاستردادن

یبودکهیونهجامعهمللجانمودهمیيرومندیمجددآنانتوجين

.تبرندیهابدانجاازاتباعخودشانشکادولت

صدارتمش دوران آغاز دولتايبا دیرالدوله، زبان با گریبایران

نیخا فرستادن با و گفت سخن وطن نخستينان نظامی، روی

شانبانانروسیيهایمحلیوپشتکیمازندرانراازچنگبلشو

لینزلیارتشسرخکهمادرا.شرفتيرهاکرد،وبعدتارشتپ

ایخزرنبود،باکشتیهاییبهازدستدادنساحلجنوبیدر

ا سربازان مواضع خود شدیتوپدار را کوبیرانی تلفاتيدا و د

ايسنگ بر نيرانینی با و آورد وارد اعماليان مانع نظامی روی

ايحاکم دولت شدیت کشور بخشیاز در ران کهين. قزاق روی

رانیبودبناچارعقبنشستویونفراتاشاملافسرانروسی

.ناطراقنمودیدردهآقبابادرحوالیقزو

هاوکییائتالفیبلشومهيپسازشکستحکومتسهماهون

مجنگلی رفتن کنار و احسانيها رزاکوچکخان، در 21اهللخان

رزايلدادوهمچونميکیخودراتشکینهبلشويکاب1299امرداد

پس نخستهردو وزارتیوزت و وری گرفت دست در را جنگ

وزخالو نشاندهنحکومتدستیرکشورایوز.رخارجهکردیقربانرا

سالوچندستيب.ایمعروفبهجوادافبوددجعفربادکوبهيزسين

هم سيبعد نام با جواداف پين سنارشهيدجعفر همان وییوری،

ایازدباکندنتکهيکوشگریادهکردوبارديجانپیالنرادرآذربايگ

ا تمامیخاک به ضربه و ايران ارضی اضمحاللیت موجبات ران،

آورد فراهم را دو.کشورمان هر تدر پوالديبار اما رفقا، ر

اهنيم بيرانیپرستی خشی نتوانست تنها نه را کهيان ندازد

کودتایسوم.ترهمساختسخت 1299اسفندچندروزپساز

لموردیشورویپسازچندماهمذاکرهدربارهمسارانویدودولتا

رانوشورویرایا1921اختالفشان،سرانجامقراردادمعروفبه

اموريب در مداخله امر و اختالفاتخود به و نمودند امضا نخود

د پایداخلیکشور بتدریگر شوروی اتحاد و دادند چندهزاریان ج

خاکاين از ارتشسرخرا رونبردينبرایرویاشغالگر امضای. با

ران،روسهاعمالیشانازخاکایروهايرشخروجنینقراردادوپذیا

ـراامضاالنيکیگیجمهوریبلشوآموزخودـحکمنابودیدست

السلطنهکهدرقوام.راندادندیکردندوبرایاجرابهدستدولتا

نخست زمان میوزآن برخالف بود استخارهير اهل رزاکوچکخان

وز و سردارسپه رضاخان و نینبود ايرجنگ آنکهرانپرستیز از تر

گررفتویبزمستانیدينترتیبها.نکارتعللورزدیساعتیدرا

 .هایوطنیماندکیگریبهبلشویاهیديروس







































 مخبرالسلطنه



رانرخدادیگریکهدردورانپادشاهیاحمدشاهدرایشورشد

يشورشش ابانیاستيمحمدخخ در. سردارسپه که همانگونه

سفرنامهخوزستانبهشرحماجرایخزعلوچگونگیسرکوباو

خاطرات»انداد،دریزکهآنآشوبراپايپرداخته،مخبرالسلطنهن
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جاندردورهسرکشیویدادهایآذربایخودبهشرحرو«وخطرات

ش محمدخيآشوب ديخ امکان و است گماشته همت ادهابانی

تار از بدور امروز آنینوخیاستتا شرحروشنیاز سیکاسبان،

پ ميمانداشتهباشیشرويروزها خواند. کهباالتر مدریهمانطور

وقایجر گیان و خوزستان خروسيع ُدم از تنها صحبت الن

نبودوطن فروشی رفيام. و خروسيرخزعل خالوقربان ق

سرفخربرآستانفروشیرارویسرشانگذاشتهبودندووطن

انگلیحما و روس میيت دندیيساس حمای. یکی هيشوال»ل

هند امپراتوری آو« شانه بر دیرا و بود دولتیخته گری

تشکياليسوس يستی به را امور زمام داده های«نوکرُاف»ل

بودبادکوبه سپرده قض.ای در خيبرعکس شيه محمدخيابانی،

انداختهیخروِسعقا توبره در بردشرا و زده گره را توبره سر و

اود دهنمیشدیدوشنهادهبودوبالوپریاز ازخروستنها.

مییصدا گوش به ديرسش که. است، کس اگر خانه در اما،

زبرایدرکيهستوفراوانهمهست،گرمایتنفسخروسن

حضورشکافیاست ابرازیابانیيخ. برای شجاعتالزم فاقد ا

ای.انشصراحتنداشتيجهبيکارشبودودرنتمکنوناتوبرنامه

می پنهانکاری ولی داشت شجاعت کردآنکه ا. دومییکه ن

الوآرزوهایناسالمويرامرزامیز.ایاستخطرناکترازهرفاجعه

ملتمی و حالکشور به فراروندهمضر و آنچنانگسترده توانند

صشانيتشخنیخطرقادربهيبشيزهحسوپیباشندکهحتاغر

نباشد ن. که دریروهایچپايهمانگونه کهیرانینتوانستند ابند

پ یبرایزندگیینهباالیرویازخطامام،دستکمچههزيافتخار

داشت خواهد آنان خود . دریو نتوانستند آلمان مردم کهیا ابند

ایدرتلررهبرحزبنازیآلمانبهچهفاجعهيهایآدلفهبرنامه

اروپ منتهیخواهدشدآلمانو ا باحالوقتیملت. رابطه در ها

پ که رسيرهبرانی از منظوريش و قصد افشای قدرت به دن

می کنند ه) خميهم هم بود، کرده منتشر را من نبرد نیيتلر

را اسالمی حکومت چن( مرگباریيدچار خطاهای و توهمات ن

خمی چون کسانی با رابطه در بيشوند، از حتا که انيابانی

انتظارچهیدگفتویزنندچهباشانسربازمییهاخواسته در ا

دبود؟یهاکهنباتیجنا



































 احمد کسروی



ابانی،تنهايخمحمدخيروشناستکهبرایبررسیشورشش

تواندحاصلکاملیبدستهایمخبرالسلطنهنمیاتکابهنوشته

داحمديشگرنامدارسازبهسویمورخوپژوهيپسدستن.دهد

مییکسرویتبر ديکنزیدراز شخصا او آنچه از و تجربهیم و ده

ابانیبهيیکسرویباخیآشنا.میريگارمیيکردهاست،بهرهبس

خورش1221سال يهجری ـ میيم1936دی کهالدی رسد

ابانِیدرحدوديزوخیهتبريطلبهمدرسهطالبساله16کسروِی

ج همان مدرس ساله بودسی ا روزها. آن درباره کسروی

درآنروزهاکهنگارنده(ابانیيخ)ازروشورفتاراو»سدینومی

خواهیواصالحاددارم،آشکاربودکهازعالممشروطهیخوبدر

کیازیینداشتکهینآرزویمملکتبسیدوربودهوباالترازا

برای«.گردآورددانانبوهیزگرددومریانشناختهوبنامتبزیشوايپ

کندوسرارهامییابانیتدرينآرزوچندیبعدخيدنبههميرس

پ میيمدتی مسجدی پشنماز از پس و روزیيشود

زبهمجلسشورایملییندگیمردمتبریخواهانبهنمامشروطه

ابانیيزتوسطقوایروس،خیبااشغالتبر.ابدیدورهدومراهمی

پردازدوسرشنمازیمیيتبازبهپرودودربازگشبهقفقازمی

دکاناوکه.کندآوردودربازارتجارتمیانجامرویبهکسبمی

س نمايمردی هم زمانی و بوده مجلس،یاسی در مردم نده

خرنمی جای تنها باشدیتوانسته کاال فروش و د واقع. در و

ابانیآندکانراچونباشگاهیحزبیبهمحلیبرایبحثويخ

تبدگفتگ ینوکسرویمی.کندلمییو او»سد نفوذ روز به روز

ابانیيخ) فدویومریگردشترمیيب( وبلکهگروهیرا دخودید،

ده،وازفرمانوسخنییخودبرگزیشوايدهبودکهاورابهپيگردان

«.چینداشتندياوسرپ

خ که آنجا کمياز عضو هردو کسروی و ايابانی حزبیته التی

ارتباطحزبیندمکرات آنچهکسرویيبودندوتماسو زداشتند،

برپایگومی تنها شنید ندهيه آنيها از بزرگی بخش بلکه ست

تارتجربهشخصیاوستومی نامیتوانآنرا سره .ديخخالصو

:میابانیرااززبانکسرویبشنويیازرفتارحزبیخیهاتکه

روزمندیخوديدهوپیابانیپسازآنکهبرخنگآرزوسوارگرديخ»

 انتخاب در را انتخاباتمجلسچهارم) ) به بود کرده کبارهیباور

.دهبودییآغازیدهودرشتخويگرگونهگردانیرفتاروروشخودراد

پرس میيمثال پارهده چرا که کمشد نام به را کارها يایاز )ته

رابکارتهيوُمهرکمکرده(جانیالتیحزبدمکراتدرآذربایتهايکم

آنکهبیبرمی تيتهدورهرسميکسالاستکهکمیشازيد،با

پا به را استیخود رسانده ان می. کمپاسخ تا که تازهيداد ته

کم نشود پيانتخاب رسميشيته در پاين خود استیت .دار

گفتتهتازهانتخابگردد،میيدکهکميدکوشیگفتندپسبامی

سانوبرایچهصالحدکهچهگفتنواگرمی.ستياکنونصالحن

ين به آغازیست، خشم مییکباره و خاده شما که نیگفتی

«.انددهيدومرتجعانشماراآلتدستخودگردانيهست

هتجددیاطنشريدرح(زییاحمدکسرویتبر)سندهیکروزنوی»

 او ابانیيخمحمدخيش)با بهشمایکایگفتم...بودم( رادیکه

ومنيگمی بدمیينرند، شمارم،آناستکهمردانیرازآنرا

ا در مشروطه جنبش آغاز از کوشیکه راه دوردهين شما اند

ديرانمی بدنامودشمناِن بهجایآنکساِن و روزیآزادیراید،

ندودربرابریآدمییيگوگفتآنکسانیراکهشمامی.دیآورمی

نکسانهرچهیکنايلکشند،شمیيستادهباوِرخودراپیآدمیا

«.ندینمارویمیيچونوچراپمبییيمابگو

نیا.رگیکندوفرمانرانديخواستچهمرفتهمییابانیرويخ»

دوبهسودخودبهکاريردستگردانیدمردمرازیباوراوبودکهبا

دیافرادحزببا:گفتنمیيهایخودچنبارهادرگفته...انداخت

محضباشنيمط دع می. زده گفتگاهیمثل حزبچون: فرد

هم استکه شاگرد شناختبايخانه را خود بینکه را او رونيد

«.کرد

خیا به تنها اطرافيرادها به خيابانینبود، راز محارم و ابانیيان

جانیدردورهاشغالآذربااو.زبوديرزاتقیخانرفعتنيمنجملهم

عثمانی ارتش توسط اول جهانی جنگ قوایدر پابوسی به

روزنامه و رفته اشغالگر بنام جانیآذربا»ای ترکی« زبان به

تا خاستيدسیياسالمبولیدر و االتارتشعثمانیمنتشريها

شبردهبودکهدروصفيانتراتابدانجاپيرفعتکارخ.کردهبود

ینمودهویسراحهیرانمدیلپاشافرماندهقوایعثمانیدرايخل
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پسازخروج.دهبوديدهندهنامنیبخشندهواستقاللاوراروش

رزاتقیرفعترابهجرميتهحزبدمکرات،ميآنارتش،اعضایکم

بيخ حزب نمودنديانتاز خ.رون زمانیبعد، تيابانیمسولياما

پاسخاعتراض در بهرفعتسپردهو ارگانحزبرا روزنامهتجدد

.ورادوستدارممناگراعضایحزبپاسخدادهبودکهید

نيمورخ تاينهمروزگار انددنمودهیيزنظرکسرویرا محمدعلی.

کاتوزیهما خیون حزبی درون رفتار درباره میيان سدینوابانی

کدندهوخودرایومغروربود،ودرکارهایحزبیوسازمانیی»

مواز رعاننظامنامهیاصولو دتنمییایرا ومشورتبا گریکرد

نمیدستاند الزم را همکاران و دانسترکاران ا. نیو دلين ليز

سبب خالصه و دمکرات، درحزب داخلی اختالف بروز اصلی

«.اماو،وحتاازدسترفتنخوداوشديشکستق

ش جواد نيمحمد االسالمی استيخ معتقد ز ذاتايخ»: ابانی

گرانیآنِِدباالترازاالصولدخودراعلییکتاتوربودوافکاروعقاید

شمردمی کم. بود بسمردی معلوماتی با ، سطحیيسواد .ار

دارویزهايچ منتسکییاز ولتر، طوطیين، و خوانده ذهنو به وار

بی بود مقصدحقسپرده مفهومو از باشديآنکه آگاه قیآنها و.

ااکنونمی در شيرانهفتادسالپیخواستهمانمحفوظاترا

ب توده بر تجدد اسم آذربايبه تحمیسواد کنديجانی ل چيه!

زجردهندهبتیسختيمص و دتر از مخصوصاـکتاتوریجاهالنیتر

می تصور دانا غلط رابه خود که نداردکنندجاهالنی وجود .ـ

طلبیویراردکردندوحاضرنشدنددرهییکهفکرتجزیهایزیتبر

کامالحقخودرابهکشتندهند،«اشنهفاضلهیمد»راهدفاعاز

«.نهاگفتیدآفریموحسنقضاوتشانبايداشتندوبرعقلسل



خ برنامه و دمکرات حزب اهداف مساله از ويجدا ابانی

شورش رفتار به کسروی نيهمدستانش، مردم با اشارهيان ز

رامونشبهيابانیواراذلواوباشپيفشارخ»:سدینوداشتهمی

رس تهديآنجا را مردم علنا که میید کردندد پی. از روانيکی

کنسرتيخ در و ساخته او مدح در غزلی مردمابانی برای ها

تیازآنغـزلبراینشانـدادنفضـایارعـابیکهيب.خواندندمی

:ابانیبوجودآوردهبودکافیاستيخ



شیبههالکترسدامروززنادانیخو

ابانیرايعتندهدهرکهخيدستب



ابانیبهجانآمدهبودندخاموشيکهازستمخمتقابالمردمهم

:سرودندکهننشستندو



نودوراستبداديخوشازمانسالط

رشدندينروزگارسیکسرهازایکهخلق

رویآزادیمیدیعمروندگذشت

رشدنديهزارهازجوانانزغصهپ

نگلهپاسبانگشتندیچهگرگهاکهدرا

رشدندينکاروانامیچهدزدهاکهدرا

روپالسپارهتويخحصيبگوبهش

رشدندیچهشدمبدلباقالیحر



ا آغاز هیبرای شورش دلين سيچ قاطعیيل و روشن اسی

هاعهیقتشايهاودرحقکیازحدسی.تاکنونارائهنشدهاست

شده پرداخته و برایآنشورشساخته برایکسباعتبار که

اما.ساستيرانوانگلیا1919ادابانیباقراردياست،مخالفتخ

کسرویکهشاهدیصادقاست.ستيشنيیپوچبینادعایا

انبست،ودريسيمانیراکهوثوقالدولهباانگليپ»:سدینومی

هاگفتارهاهویکردندوروزنامهیرادهاگرفتندوهایتهرانآنهمها

تبر در خینوشتند، دسته گذرانيز خاموشی با يابانی دردند، و

کمتر تجدد پیروزنامه چنان از ناخشنودی نشدين نموده .مانی

ا مییچون را خراد خود يگرفتند و نداده، پاسخی ارانشیابانی

میيچن گفتندن ا»: آنکه پیشناختن ين سود به زیمان به انیا

انکهیونکاتوزیدکترمحمدعلیهما«.ستيماستکارآسانین

خ شورش بيمساله بدقت را اابانی در کرده بارهیررسی ن

نیواجتماعیيهایعناستکههدفیراستشا»:سدینومی

نیابانیويخ و وروشننبوده انیکاتوز«.ستيارانشچندانبارز

گزارش و اسناد به سکه افسر ادموند ماژور ارتشيهای اسی

افته،یزدستيوهایآندولتنيراندرآرشیانگلستاندرشمالا

ابانیبهيامخيکندکهقناسنادثابتمییمطالعهادکهیافزامی

 قرارداد خ1919خاطر و باينبود، و مزبور قرارداد با ابانی

نمیوثوق بلکهخواهانتثبالدولهمبارزه دريکرد، تحکومتخود

بودیآذربا روشن.جان عبارت کاتوزبه یتر سال در که 1991ان

ده،بایند1919قراردادابانیومخالفتباينشورشخيایبرابطه

شيیهفتوپنجاهسالپقخوددراسنادنامبردهبرگفتهيتحق

.دزدهاستیيکسرویمهرتا

وابانیسهپرسشمطرحمیيکسرویدربارهشورشخ سازد

.سازدقترابرهمهآشکارمیيدهدحقدرپاسخیکهبدانهامی

مهمتر و تاریپرسشنخست اصوال و پرسشکسروی این نیخ

خ میياستکه کسرویابانیچه بود؟ چه او مرام خواستو

اميراچهدرهنگامقیز.داستيکپيابانینيمرامخ»:سدینومی

ننبودکهبهیترازایبزرگیشازآنویراخواهشوآرزويوچهپ

گاهبسبلندیبرایخودیگریجایابهنامدیشوایحزبی،ينامپ

ر فرمان و باشد اندداشته ق. هنگام در زميو چون یبسنهيام،

پ نيسازگاری وی آمد، گردانيش بلندتر را خود همت ويز ده

گانبهویسپردهگرددودولتیارآذربايدکهرشتهاختيکوشمی

ااستقاللداخلییمهاستقالليرانبرایآنبخشازخاکخودنیا

ببخشد نزد. همراهان خیو محرمان و نيک آنيابانی بر وز آرزو

رایمانبستهبودند،زيخواهشبودندیوبرایهمانعزمباویپ

کییزازآنخوانبخشوِرَسدیبود،وهريشانرانیهرکدامازا

بلندییجا بردندیمییافتهبودندوسودهایگاه کیازیچنانچه.

نخستچیا بود،تيشانکه مجاهدان جرگه سپسدر فروشو

آذرباهيسعدلیير دیهای و پیگان، بود، بازرگانی که شکاريگری

سيمال و روضهيه، که رمی داشت، گردیيخوانی اوقاف دهیس

نرازبایابانیوهمدستانشايکنبسآشکاراستکهخيل.بودند

توانستندی،وناچاربودندکهآنمرامانگذاشتهنمیيمردمبهم

د جامه در را دیخود مرام و دهند، نشان بیگری را وگری هانه

هایچندیکسرویدرادامهمطلببهکوشش«.رنديزگیدستاو

خ ويکه معنا و مرام خود برای تا کردند همدستانش و ابانی

گاهی»:سدینوابتراشنداشارهکردهمییمفهومیکشفکنند

بینگرويولنينمسیيدکهبهآيرسشانمیشهیبهاند رقيدهو

نمایبلشو بلند را ندیکی چنينگاهی... میيز کهيشیاندن دند

دستاو یجمهوریطلبیرا و گردانند حاجیسیز العلمافيکروز

رقسرخبرداشتهودريابانیباگروهانبوهیبيروانخينامیازپ

گرد فریکوچه و مییده اد جمهورزنده»زدند «تیباد آنيل. در کن

جمهورییهنگاممردما شور وکسیرانرا نبود سر خواهیدر

دندکهیننغمهآغازيگرچنیوبارد.نداختيشاننیدابهصدایاص

نعنوانیوا.ردادييدآنراتغیقانوناساسیماناقصاستوبا

مردمپدين نبودوجنبشوشوریدر دلربا دیزچندانبرجستهو

اوردين ا. خیو سپس که بود نطقين در چنابانی خود نيهای

آننرمی هنگام آشکاريسگفتیکههنوز را مرامخود ما که ده

دلداریساز آنچهدر میيمبگویمو بد. نسانبرایمراماصلییو

وآنچنان.داکردهبودندکهشگفتبوديایپزعنوانتازهيخودن

گو که یبود روزی آذربایا خود نطق در ناطقان از رایکی گان

ينامدخمی«ستانیآزاد» قدغنکرد آنروز دياکدستور)ابانیاز

گفته«ستانیآزاد»گانیکهپسازآنهمگیمردمبجایآذربا(داد

بنو ایو در و داشتنیسند، افزونی بس پافشاری «.باره

انشدربارهمرامويابانیواطرافيزبهپنهانکاریخيمخبرالسلطنهن
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 محمدتقی خان پسيان

 شيخ محمد خيابانی

خواسته موقع»:سدینوهاشاناشارهکردهمیمسلکو هر در

دار مرامی آسمانییگفتند نگفتنیم و تجز. چهیجز مملکت ه

«.زاریاهالیيآنهمباب.توانستباشدمی

چ است نگاشته روشنی بدان کسروی آنچه نمیيبر توانزی

افزود که. تمامیآنچهرا وکاشکهجایکافیدردستبودتا

قتيندگانوحقیخوجوینبارهنوشتهوبهدستتاریکسرویدرا

می است، میآوردسپرده بی. میکسروی نشان کهپروا دهد

پیچابانیخواندهمیيامخيسردمدارانآنچهکهق زیيشوددر

حسجاه ارضای توبرهجز پرکردن و نبودهطلبی خود اندهای و.

چعملیکوتاهیيدنبههیازیدنبهجاهومالازدستيبرایرس

نکردند ايخ»: همدستان و نوبری گلیابانیو از پا خوديشان م

و.شاننبوددخالتکردندیفهايیکهوظیرونگذاردندودرکارهايب

تهآدمکشیبرپاکردنديدکهکميیکشیشانبهجایباکیاکاربی

ب خوِن آزادیبسنکرده کشتندشمنان به و نی، را زيگناهان

درآنروزهاما...بندنظامنامهحزبندانستهوخودراپای.ختندیر

روزناميخواستمی کنم برپا میيه چنانچه و کميپنداشتم تهيم

تومانپولداشتهباشدستچهلیبامی قيچونتحق.وسههزار

هاخرجیآدمکشابهماهانهیوآنچهبوده.زینداشتيم،چیکرد

ميوچنانچهدانست.انحزبیبرداشتهبودندیشواياپیشدهبودو

«.ابانیوامستدهبوديهزارتومانخهفت

الدولهکهاواخرصدارتشباآغازشهوعملوثوقینحوهاندمساله

ديشورشخ جنبه بود، بررسیتاریابانیمصادفگشته خییگر

يس کسروی دیداحمد عبارت به اوستیا دوم پرسش .گر

انگلوثوق آخور در سر که مسالهيسيالدوله و بود برده فرو ان

ننگ قرارداد يامضای انگل1919ن آبيبا و اعتبار برایروس شیی

طب بود جاينگذاشته در دریعتا قدمیقاطع بتواند که گاهینبود

انبرداردولذادرعملبهمترسکیيرانیراستایحفظمنافعملیا

ن و گشته، کالغان مرکوب و بیيلورفته چاقوی میيتز .ماندغه

رالدولهيالدولهورویکارآمدنمشقتهمباکناررفتنوثوقيدرحق

برگیتار دخ بایی شهامت، و شعور با صدراعظِم و خورد گر

تبر به مخبرالسلطنه درجهتیفرستادن درست و الزم گام ز

مخبرالسلطنه.جانرابرداشتیتبهآذربايبرگرداندنآرامشوامن

توانا دوهفته از کمتر نامینیهمدر و نشانداد را کويیخود

تار ازخوددر دردومورد.ذاشتادگارگیخکشورمانبهیپرافتخار

رزاکوچکخان،ارادهوهمترضاخانسردارسپهيخخزعلوميش

در.هاسهمیاندازهنگرفتنیداشتهاستانبردنآنغائلهیدرپا

رويابانیاماسردارسپهاصوالتاثيخمحمدخيانسرکوبشیجر

شيابانیوسرکوبآنپيراشورشخیاینداشتهاستزمداخله

رویدادورضاخاندرآنزماننقشیدر1299ازسوماسفند

.راننداشتیاستايصحنهس

دهدوریمهانگلستانراهمالبتهکهکسرویازدينقشدولتفخ

دنمی به پرسشبعدیرا و شورشیدارد درباره انگلستان دگاه

جاناختصاصیابانیونحوهبرخوردآنکشورباشورشدرآذربايخ

دهدمی روزهای»: انگليابانیقينخستکهخدر هاسيامکرد،

کیبهیزبودندکهچنانچهسخنیازبلشويدآمادهنیمناکوشايب

آيم بییان قزود، و زنجان از را خود اردوهای تبریدرنگ به زین

اورنديب . صد عده همانروز در دویو تبریا در که را نفری زیست

ایشازدهيتندوبشپرداخیهابهنماداشتند،دربازارهاوکوچه

ر ادموند ماژور که بود نگذشته روز سیيدوازده اداره اسیيس

کتماشایامراازنزديزآمدکهقینبهتبریسازقزويروهایانگلين

زیدرآنروزهادرتبر(کسروی)نگارنده.کردهوچگونگیرابفهمد

شهیندم،ایدموگفتگوهاکردیزديبودموباآنکهماژورادموندران

نبودکهیوآنچهسپسبهدستآوردما.دننتوانستمياورافهم

دبودندکهبتواندينهوثوقالدولهنااميسهادرآنروزهاازکابيانگل

ا سیسرحدهای برابر در را بلشوليران استوارداردیهای کی و.

ادکننهادهيلبنيیبودکهدرسرراهآنسیکیازجاهایگانیآذربا

س و انگلبود خسيود چنانچه که بود آن در سویيها به ابانی

براینگهداریآذربايدپشتیشانبگرایا و کنند، گانناچاریبانیاو

زيابانینيوازآنسوی،خ.اورندينوزنجانبینگردندکهاردوازقزو

رویيزند،اورانيهابهدشمنیاوبرخسيدانستکهاگرانگلمی

نرویبودکهیوازا.گرددمالمییزودپاپافشارینخواهدبود،و

گفتگوهایدرازیدربايبرایبستنپ آسانییمان وبه ستنبود،

ابانیباآنيمانبودکهرفتارخيوپسازبستنآنپ...دیبستهگرد

مکهيزدند،وگفتکیمییدستهازهمدستانخودکهدمازبلشو

تبر حزبینیدر پديز یز به بودند، آورده گردید دگرگونه ویکباره د

شانراگرفتهوازشهریشانگماشتوچندتنازایمفّتشانبرا

«.رونکرديب

آننداشتکهمسالهسرکشیخيمش بايرالدولهسر ابانیرا

خونر مییجنگو لذا بهراهيکوشزیخاتمهبخشد گفتگو با دتا

ابدیحلیدست اويخ»ولیبقولکسروی. همدستان ابانیو

ااندرزیشنوندوخودراازآنیرندویدانسرنبودندکهپندیبپذب

ایجا که بلندی یگاه پایشان بودند آسانییيافته کار نه آمدن ن

.بود می« آن خواستار حتا خدولت که اصالحيشود آنچه ابانی

آذربا امور پیدرباره است، خواستار دولت از نمايجان .دیشنهاد

تيرابهرسم«ستانیآزاد»ودکهدولتتاننبیابانیجزايپاسخخ

ویوارده آنگاهکهدولت.ینخواهدشدیچگفتگوينشناسد، و

خانمخبرالسلطنهقلیومهدیشگرفتيگریدرپیهدیبناچاررو

تبر عازم استاندار و والی سمت به خیرا باز نمود، ابانیيز

می اصالحات برای مخبرالسلطنه اگر که یآخوشمزگیکرد ماد

دالزمیآگرمییمواگربرایکارديخودمانمشغولاصالحاتهست

.میریپذنکردهواورانمی

























































ب تجربهکردهوطبعا شازهرکسيکسرویکهخودآندورهرا

حقید بهايگریاز نموضوعیقتموضوعآگاهاستضمناشاره

جانوالیواستاندارگشتهیدرآذرباشتردوباريکهمخبرالسلطنهپ

آشنا منطقه آن کارهای به و داشت،یبود کافی و الزم ی

دانستکهنهکمیيزنيامنيدربارهق»سدمخبرالسلطنهینومی
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آزاد بلکه مردم، توده تبریتنها نیخواهان خيز از آزردگیيز، ابانی

 جز و دارند قیفراوان گرد چاپلوس مردِم دسته ياميک راان

ا.اندنگرفته پیو تن چند تهرانجز از که نوکرينبود شخدمتو

آذربا راه و برنداشت پیهمراه گرفتيجان چن«.ش برابر نيدر

یزیپتهییمخبرالسلطنه،کسرویتبریفیازآگاهیوتوانایتعر

نهبرآبکهبرکاغذمیيعقلیخبی زدیرابانیرا ابانیرايخ»:

نهوشازسرربودهوچاپلوسانکهگردپنداروخودپسندیچنا

فراگرفتهبودنداوراچنانازخردب گانهساختهبودندکهآنياورا

بار و ترسناک سنجیموقع را خود نمیيک بنظر«.توانستدن

ننمی ترکيرسد که باشد مودبانهبيازی های سر»ی هوشاز

خردب»و«ربوده کهـایچونکسروییمورخبرجسته«گانهياز

دیطرفودينبزرگیبهقلمبیهایآتیکشورماندخونسلیتار

.ميرکنيـراتفسحاودارندیانصريحوبيصح

افرادپادگان.ميابانیآمدهمگیآگاهيازآنچهبرسرشورشخ

رونشهرقرارداشت،بدستورمخبرالسلطنهينظامیقزاقکهدرب

دفعمقا با ایکهبهومتپراکندهشبهنگامواردشهرگشتهو

گرفتند دست در را شهر کنترل آمد عمل کمتر. با نیکسروی

اهیشبيچونس»:رآنشبرارسمکردهاستیهاتصوواژه

دسته بامدادشد، و قزاقیهاگذشته ویاز درآمدند بهشهر ها

ا جلوی که نبود بایکسی جلوگیشان و کنديستد ری شيپ.

نزدمی به تا عالیرفتند یکی خ)قاپو حکومتی (ابانیيمرکز

شازيکنبيدندلیکآغازيابانیشليانخيدرآنجاتفنگچ.دنديرس

گردين پراکنده و نتوانسته پافشاری ساعت دندیم سخن. کوتاه

شکشتهيدوچهاروپنجنفربيشنکشيمبيکساعتونیانکه

امبهيده،دستگاهقیدوشهرهمگیبهدستقزاقاندرنوردیگرد

نکهبامدادصدایيابانیهميوهمدستانخ.دهشديبارهبرچکی

شنيشل را فهميک چگونگی و يده هر بودند، جایده به ییکی

رانیابانیازآتشیکهبرجانايخ«.ختهوپنهانشدهبودندیگر

انداختهبودجانسالمبدرنبرد بهاعتبارسخنکسروییحال. ا

 گزارشمخبریکشتهشد بهاعتبار ریهمبهيت»السلطنهکها

بود باشدیگفتندبهقرائتیبا.سرشخورده دخودشزده دیمو.

زندگانی»عبداهللمستوفیدر«.نظنمکتوبیازبغلاودرآمدیا

من می« اشاره هم که معا»کند مامور جسدیدکتر نه

می شاستدالالتی که ويکرد است، کرده خودکشی محمد خ

«.منباشدنقولبیوجههیدایشا

مزدانبهبهبازانوقلماستيریکهکسرویدربارهبرخوردسیتصو

خ میيمساله بدست او، مرگ از پس کنندهروشنهددابانی

عيحق در فرصتينحالعيقتو :طلبیمهوعحضراتاستانگر

خ» که هنگام آن تبريدر در گردیابانی کشته کابیز نهيد،

نيعنیروزهایبازپسیمود،يپامیرالدولهقوسنزولیخودريمش

می بهسر را بدگوخود بدخواهانو و ترانآنهرچهفراوانیداد،

بودندیگرد ده براندازنديکوشگروهیمی. را آن که دند نگروهیا.

زوبهانهبهدستیندستآویابانیرابهتريختهشدنخونخیر

ودر.تودندیسترازآنچهبودمیشيآوردندوآنمرحومرابسیب

دانستندکهبرخواهراکسیمیینآزادیرانبزرگتریآنزمانکهدرا

یدربارهیزهايتچیهایوالایازروزنامهدهباشدپارهیدولتشور

میيخ بودابانی شگفت خور در که نوشتند . کییچنانچه

و.زآمدهبودیکیازمجتهداننجفبودوبهتبرینوشتکهویمی

هادراسالمبولعلمحقوقخواندهووشتکهاوسالنگریمیید

بودید گرفته پلم خ. آنکه هيبا اسالمبوليچيابانی و نجف از ک

بودیراند بهتفاوتگزارشدق«.ده بیيکسرویخود مالحظهقو

آنچهد کهخواهندیرخودنوشتنديهمنافعحقیگرانبرپایخودو ا

توض نموده اشاره آشکحمیينوشت، ادهدکه استکه ندویار

نی ستيکسان سیز. زبان به آنها زبانيرا به ما و استنوشتند

«.گر،وراهجداستیخراهموارهزباندیاستوتاريس»و.خیتار

1333وریعنیدرشهریابانی،يکسالبعدازسرکوبشورشخی

مش ديکه نمایرالدوله و نبود صدراعظم دریگر تهران مردم نده

یبود،طینطقیدرمجلسازکارخوددفاعمجلسشورایمل

قیندگانمحترمتصدیاننمایآقا»:حوصادقاعالمنمودیکردوصر

رژیفرمامی که ایند مشروطه رژیم همان مرحومیران، که می

کابيخ از را آن اجرای هواخواهانش قول به مايابانی نه

همی به ابدا کابيخواست، نمینهيچ اجازه اصلای دهد

تیالمرکز» ا« در یرا تجز)ران مفهومیجز نداردیکه کشور (ه

 ندگانینما)قبولکند گفت(.حاستيصح: آنها به جانیمآذربايما

ایاگررویوالیحرفدارندآنمساله.راناستیتجزایایجزءال

باالخرهپسازاقدامات.گررافرستادیشودکسیدستومیين

شود،نهحرفمنطقیسرشاننمیچگويمهیدیادوقتیکهدیز

کرد اقدام راسا میخودمان چنانابانیمسالهينهضتخ... آن ی

می وانمود هوادارانش که نبودهمهم کردند ا. رایمن حرف ن

نمیيدلیب زل نهضتقیزنم اگر نهضتیاصياميرا اگريون بود، ل

آذربا حقيجانیقلوب خيها با آيقتا بود، دویابانی قزاقیا نفر ست

تشکمی راحتیيتوانست آن به و سرعت آن به را آنها الت

نکردهيبرچ فراموش هنوز ما مشروطیاند؟ انقالب در که ت،يم

آذربا یاهالی چگونه یجان و ستارخانیکدل سر پشت کزبان

یبهآنعظمتکهازتهرانبراییستادندوچگونهدرمقابلاردویا

تادگیکردندوباالخرهسیزاعزامشدهبود،مقاومتوایتصرفتبر

آمدند فاتحدر هم اعضایکاب... رویکارنهيمنو موقعیکه ام

همیآمد در کالميم به ملی شورای مجلس قسميمجاهللن د

نیماآنقسمرابرایا.ميتراحفظکنيمکهاولمشروطیادکردی

بودی نکرده رژیاد ایالطوامملوکیمکه سينمملکتتاسیفیدر

ميکن . وظپس به کردهيما عمل خودمان مغرضیافه حاال نيم،

می بگوهرچه تار«.ندیخواهند که راستی به یو تنها راهیخ ک

میمی ما به و آموزاندشناسد وظ: کنيبه عمل خودمان م،يفه

.ندیخواهندبگونهرچهمیيحاالمغرض

بختبیدید شاهباز با مقابله در که ايم استقالل ،یداریو ران

اهتبهکاریقاجاربريدندتادرشبسيگانهبارهاکوشيایبهقدرت

م در مطامعشان و منافع بادبادکيبام پروازیهاهنمان به را ی

درآورند نهاطراف. نزدياما اختيکاننخپشتیانو در اريبانیالزمرا

تاربادبادک نهزمانهو نخبدستانشانگذاشتندو و بهزیها ریخ،

ملتهمبهسهمخودتگرگ.دينباددمیذکرهایکالغانکاغيپ

.ديیبرسرشانکوبیاعتنابی

رو هر به برخورد تاریدر براییداد آن جانبه بررسیهمه خیو

روشمیی دو بروزش مسبب و عامل واقعی هسته توانافتن

قیيدتحقيهاسنادومدارکوخاطراتکوشیابرپای.شگرفتيدرپ

بی و درست و داد بدست پایغرض بر خیا واليه بافی

منافعچرتکه و اگراندازی و فراموشاندنامروز قصد به پردازی

تخيحق و نگارشداستان نتيقتبه در نادرستیيالتو نشر جه

کرد پر منافع توبره و پرداخت هيه. روزگاری کمبوديچ چگاه

استولذاتعجبینداردکهدرگوشهوکنار،بدستنداشتهتوبره

نوحه سمشتی سوگيخوان در وجوه از وجهی هر به اسی

خبادبادک باتالق در فرورفته آرزویيهای و حسرت با و انت

.یطفالنمسلمبپردازندهیداریتعزبادبهپردهونخ

ملتن بهوظيو حفظآنمملکتهمواره راه در عمليز فهخود

مغرض حاال تاکنون، که همچنان میيخواهدکرد هرچه خواهندن

.ندیبگو
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بهروز داوديان 

 زندگی و اندیشه محمدعلی فروغی

 
 








































 یفروغ یمحمدعل یزندگ



كخانوادةیدیدريخورشیهجر1211درسالیفروغیمحمدعل

بدنيفره تهران در فرزانه و آمديخته ا محمدحس. او پدر نياسم

یپدرمحمدعل.ودمعروفب“یفروغ“الملكبودكهدرشعربهذكاء

متفاوتبودوهمزمانیوانیمناصبدیدارایدرعصرناصریفروغ

ادبكهفتهی اجتماعینامة سیو یاسيو نام تيترب“به هم“

م دادیانتشار ایفروغیمحمدعل. خانوادگیبا پشتوانة ازین

التمتوسطةرادريتحص.التخودراشروعكرديتحصیسالگپنج

 گذراند تحصدارالفنون به داروسازيو پزشكیو فن مشغولیل

رهانمودوبهيتحصیشد،امابعدازچندسال ل،درآنرشتهرا

ادب و رويفلسفه آوردیات تحصیفروغیمحمدعل. تداوم ليدر

شازيلفلسفهمشاءبيكهداشتبهتحصیافلسفهبنابرعالقه

یلدرمدرسهصدرمحمدع.عالقهنشاندادیگرفلسفیمكاتبد

د،وبایمبادرتورزیسيفرانسهوانگلیهالزبانيبهتكمیفروغ

امكاندستنزبانیایريادگی نظریابيها و آثار سوفانياتفلیبه

برایاروپائ التيبعدازاتمامتحصیفروغ.لنموديخودتسهیرا

شدوبهاستخداموزارتانطباعاتدرآمدیخودواردخدماتدولت

انگلزبایوشغلمترجم آنوزارتخانهبهیسينفرانسهو در را

گرفت عهده شغلدولت. كنار محمدعلیدر حرفهیفروغی، به

بودیمعلم مشغول هم فروغیگو. معلمیا شغل اريبسیبه

انیآموزانودانشجواندانشيعالقمندبودوازگذراندنوقتدرم

نامهدركنارپدرشگردانندههفتهیفروغیمحمدعل.بردیلذتم

.نمودیآثارترجمهشدهخودراچاپم,همبودودرآن“تيترب“

محمدعل مشروطبت فرمان صدور قسمتیفروغیپساز در

درانتخاباتدورهدوممجلس.رخانهمجلسشروعبهكاركرديدب

صغ استبداد پساز محمدعليكه خلع و ازير گرفت انجام شاه

دیيخورش1229درسالتهرانبهوكالتمجلسانتخابشدو

ديرسیملیاستمجلسشورایبهر مدت. از یمحمدعلیبعد

ریفروغ نایريگاستمجلسكنارهیاز مقام در و سيرئبیكرد

م كنار موتمننيرزاحسيمجلسدر ادامهخان خود كار به الملك،

داد محمدعل. دوم مجلس انحالل از كابیفروغیپس نهيدر

درانتخابات.هرابهعهدهگرفتيتعدلالسلطنهمقاموزارصمصام

در.مجلسدورةسومدوبارهبهوكالتازطرفتهرانانتخابشد

 پيم1293سال عدليرنيرزاحسن وزارت كابيا در بهيه را خود نه

نمودیفروغ واگذار سالیفروغ. بهیشمسیهجر1292در

هیعضو پاریایندگینمائتيتدر كنفرانسصلح به .سرفتیران

رانیایاسيوسیمالیكرددعاویدرآنكنفرانسسعیفروغ

جنگب مولود كه كندنيرا مطرح بود، اول الملل دیفروغ. گریو

نتايدست كنفرانس آن در او مثبتیاران خساراتیج و نگرفتند

جنگبینايسنگ المللاولپرداختنشدنيراندر مدتیفروغ.

گز اقامت اروپا در ایدوسال در و ید تالشن كارهامدت و یها

آلمانانجامدادیاريبسیفرهنگ فرانسهو در را جملها. رادیاز

تاریهایسخنران مورد در ادبیمتعدد و ايخ محافلیات در ران

آلمانبودفرانسهویفرهنگ در1331پسازبازگشتدرسال.

.نهشديرخارجهكابیالممالكوزینهحسنمستوفيكاب

دوران سیدر رئكه رضاخان كابسيردارسپه چهار بود نهيالوزراء

يتشك سال از و شد 1332ل كابیفروغ1331تا دو آنيدر نه

كاب دو در و خارجه وزارت ديپست وزینه مقام آن مالیگر راير ه

.برعهدهداشت

 آبان نهم روز نمایشمس1331در مجلسمبنیطرح یندگان

رضاخانسردارسپهبهبهیهوسپردنحكومتموقتیبرخلعقاجار

دوبعدازآنیرگردیوزدرهمانروزنخستیدوفروغيبرسیتصو

بودیدوازجملهكسانیلمجلسمؤسسانمبادرتورزيبهتشك

درخانوادهیكهسلطنترابااصالحچنداصلمتممقانوناساس

ررضاشاهومدتآنیوزننخستياولیفروغ.استوارنمودیپهلو

یمحمدعلیالوزرائسيازمقامرئیريگبعدازكناره.دماهبوشش

كابیفروغ مدتیدیهانهيدر پستيمسئولیگر بریهائت را

عهدهگرفت ايركبيبهسمتسف1336درسال. حلیرانبرایر

توانستیو.ه،ماموررفعاختالفاتشديرانوتركیایمسائلمرز

تقویدوست را مودتدوكشور بطوریتنمایو اید شاه رانیكه

ترك به آتاتورك دعوتشديتوسط ه مقامیفروغیمحمدعل. در

هیر جامعهیایندگینمائتياست در كردهران خدمت هم ملل

تآمدهاستپسازوروديكهدركتابآدابمشروطیبطور,است

جامعه آرابه اتفاق به كشورهاینمایملل بهیندگان جهان

.دهشدیاستجامعهبرگزیر

ديرسیریوزباردومبهمقامنخستیبرایفروغ1312سالدر

 آذر تا ا1311و باقیدر مقام ماندین م. علتیگفته شود؛

نخستیفروغیريگكناره مقام دلیبرایریوزاز به دوم ليبار

نت و اثر بدون محمدولجهيشفاعت از كه بود یاسدیای

قدسيالتولبینا استان نمودهیرضوه رضاشاه بودنزد پسر.

.بودهاستیدامادفروغیاسدیمحمدول

پرداختیفرهنگیبهكارهایريگبعدازكنارهیفروغیمحمدعل

ا در ترجمهیو و آثار خودبهجاگذاشتیتيپراهمیهاندوره .از

رانحملهیسبهايوانگلیقشونشورو1323وریروزپنجمشهر

احضارنمودومقایكردند،رضاشاهفروغ بهیریوزمنخسترا را

سپردیو ایفروغ. فهيتوانستوظیخیندورهحساستاریدر

 عنوان به را خوبكوطنیخود وطنشایپرستبه قبال فاءیدر

كند درا. با سیاو فهم و توانستیباالئیاسيت داشت كه

هیازجملهاشغالكاملكشوروتجزیاريمملكتراازخطراتبس

دیمانحفظنيآنبهدستمتفق بهیفروغ. سلطنتو استمرار

پهلويدنوليرسیپادشاه خدمتایعهدمحمدرضا در نامریرا



 323 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

شیریوزندورهنخستیپسازآخریفروغیمحمدعل.مهمگرفت

كایراندرآمریرايركبيبهوزارتدرباررفتوقراربودكهدرمقامسف

او.بوددهيانراهرسیپرارزششبهپایزندگیبهآنجاسفركندول

یماريبعدازظهردراثرب11ساعت1321آذرسال6درروزجمعه

قلب گفتیممتد دورد به را جهان ابن. در مقبرهیبابوو در ه

.بهخاكسپردهشدیخانوادگ



 اندیشه و آثار فروغی



مانندیتفروغيشخصیاسياكبرسیعل ینقاشیكتابلویرا

داندیمیگرانبهائ بیایبرا. زنكه به پیبائیهتر بایببریآن دیم

عقببرگرد به قدم میچند قابل. و وصفاستعداد یتفروغيدر

.وافرداشتیوحظیازفنونادببهرهکافیسندكهوینویم

منشینو و بودیرينظكمیسنده سخنسخن. شناس،سنج،

.ب،مورخودانشمندبودیادب،يخط

بسیفروغ ارج ترجمه فن ميبه زباننهیار به چون و یهااد

رابهیاريبسیكاملداشتكتابهایوفرانسهآشنائیسيانگل

باتبحریارمهمترجمهكهفروغيازآثاربس.ترجمهنمودیفارس

م ترجمهنمود، را اصولعلمثروتیخاصآنها تارتواناز خیملل،

تاریقدملل و مشرق قدیمه دولت روم مختصر بردیخ نام را .م

فلسفههمشاهكارهایفروغ حوزه تالیدر و اريفبسيترجمه

مهمتر از و یداشت آنها سقراط“ن “حکمت ملل“، جامعه و“

رحكمتيس“،اثردكارت،“خالصهگفتاردرروشبهكاربردنعقل“

بهآثاریبعالوهفروغ...و“نايابنسیعيفنسماعطب“،“دراروپا

نشانميبسیدغربدلمشغولیتمدنجد نشانهدیار از یهااد

ا عالقمندیبارز استین غرب بزرگان آثار ترجمه ا. وجود نیبا

ادبيه حوزه از كالسيچگاه فارسيات بهیك آن شناساندن و

ا قصوریجامعه ندادیران، انجام زمیفروغ. ويدر شعر ادب، نه

ایتار كارهایخ و اثرات یاارزندهیران خود از گذاشتهيبرا ادگار

رانیخایتار“و“رانیخمختصرایدورهتار“،“انيساسانخیتار“.است

ارزشتار“میقد یازخودبهجایهستندكهفروغیخیازآثاربا

است گذاشته زم. ادبيدر فارسينه بارهیفروغیات در آثاری

بوستانسعدیگلستانسعد آئی، حافظ، زبده ایینسخنوري،

غزل رباعیاتسعديفنخطابه، خالياتخي، راامو صهشاهنامه

كهبانظریاتسعديكندكهكلیاشارهمیغمائی.نگاشتهاست

.هاستننسخهیترحيدازصحیتردیچاپشدهبیفروغ

توانیمیكقضاوتكلیدریفروغیهاشهیدرارتباطباآثارواند

نياتسرزميدرارادتوعشقخودبهادبیاظهارنمودكهفروغ

اهمیمادر ادبتانتقايو و علوم ايل به غرب تمدن پیات رويران

رانیجامعهایرابرای،فرهنگیآنحوزهفكریتوازنبود،وهردو

دانستیمیضرور جامعهیپیدفروغیشا. از بردهبودكهگذار

یبدونمطالعهجدیسنتیوفرهنگیراثادبيوبالطبعمیسنت

سرنخواهديدرن،ممیدرموردآنهاوبازشكافتنآنهاازمنظرآگاه

.بود



 فروغی و مهندسی اجتماعی



روشنفكریجر آگاهیایان دوره در غربیران به نسبت خود

اشمعطوفبهشناختارزشیهاتالش و تمدنمدرنیهادهیها

،قانونوعدالتدرمركزی،دولتملیرآزادينظییهامولفه.بود

ا روشنفكریمباحثات جنبش از دوره داشین تقرار ودهیا. ها

مشروطهیهاارزش روشنفكران طرف از غرب تمدن از برگرفته

تغيب سرچشمه بتواند كه آن از بنييش تحوالت و دریاديرات ن

دنبهياعتباربخشیشدبرایباشد،موضوعیسنتیهاشهیاند

یرانیفرهنگا زبان. مشروطهسعیدیبه روشنفكرانعصر یگر

ندیرابازگشایدغربراهیتمدنجدیهادهیداشتندباتوسلبها

تكهيرانرادرتقابلبامقولهجاهلینكهبتواننداعتبارفرهنگایتاا

ناش آنها نظر ایاز به فرهنگاسالم ورود افزایاز بود، شیران

.دهند

متعددیدهایرانورفعتهدیدرایاسيافتنقدرتسیتیبامركز

رویاسيس آغاز آمدنسلسلهیكهبا دریپهلوكار رضاشاه، ،

واقعیا روشنفكران گرفت قوام و شكل كهيپینيبران شدند دا

روشنفكرانمشروطهیفكریهاافتندتاآرمانیفرصترامناسب

كهفقطدرحدا باقدهیرا یوعملینيماندهبود،بصورتعیها

فروغ سازند؛ اولیمتحقق پياز اين بودیشگامان دوره .ن

كهازتمدنغربداشتبهیقيافتعمیدربایفروغیمحمدعل

.بردهبودیتوسعهجامعه،پیبهضرورتوجودنهادهابرایخوب

بهشغلیاسيدرمدرسهعلومسیكهفروغییهادرآنسال

اولیكیمشغولبودیمترجم یهاحكتابياوتصحینكارهاياز

ونيخمللمشرقزمیبلثروتمللوتاريترجمهشدهخوداو،ازق

درس برنامه در آنها دادن سیقرار بودیاسيعلوم شك. بدون

آندورانبهاهمیچوندیفروغ مويتتعليگرهمفكرانخوددر

نهاد،ویارجمیوفرهنگیاجتماعیآگاهیدگرگونیتبرايترب

توقوفداشتكهانتقالينواقعیكروشنفكربهایخودبهعنوان

.سرنخواهدبودي،مینآموزشمدرینهادهایجزازمجرایآگاه

ایفروغیمحمدعل از دولتیقبل دستگاه وارد سلسلهینكه

در.بودیاداریدهنهسازمانيدرزمیاتيتجربیشوددارایپهلو

انتخابیملیرمجلسشورايبهعنواندبیكهفروغیآنزمان

اولیكیشد رخانهمجلسبودياننهادندبيشبنینكارهاياز او.

یدهسازمانیمجالساروپائیانهمجلسرابرحسبالگورخيدب

بوجودآوردكهاواًلبهدرداحتیالتيدرواقعاوتشك.كرد اجاتيرا

ازنظموترتيخوردوثانیرانتازهمشروطهشدهمیا ،یباداريًا

ندگانمجلس،برخورداریماتنمايگردشكار،وثبتسخنانوتصم

.بود

ریعهدمشروطهزیبزرگجنبشروشنفكریازدستاوردهایكی

بودكهدرهردهویشرعیعالمتسئوالقراردادننظامقضائ

روحانیبرزن توسط ماليبه و پائیون رده اجرايان مورد به ن

آمدیدرم عرفیا. قضائیده آرمانهایكیرانیایكردننظام یاز

یريگدهتاشكلینایایول.همشروطهبوديروشنفكراندورهاول

شيبودكهپیازكسانیفروغ.دانكرديپیجنبهمادینهادقضائ

اكبرداوریبهدستعلیندردادگستریاديقوبنيازتحوالتعم

اییهاگام برداشتیدر جهت ن ایفروغ. از اصراریبعد به نكه

صمصامسيرئ مسئولالوزرا عدليالسطنه، عهدهيتوزارت به را ه

منمودوآنرايهوتنظيراتهیحقوقگرفتقانوناصولمحاكمات

كهدرآنییتكارهاياهم.همجلسگذرانديونعدليسيازنظركم

قضائسال حوزه در شایها گرفت برایانجام امروز ماید

زملموس باشد، سیتر قوانیطرهشريرا همة رانراینايعتامروز

استتحت داده قرار شعاع روزیملتیدستاوردها. كه یرا

محمدعلینفكرانروش علیفروغیچون برایو داور آنیاكبر

.مالنمودهاستیانجامدادهبودند،پایريگيپیهاتالش

بویدرایاسيفرهنگغالبس ،1332بعدازیژهازسالهایران،

اییاسيسیكسان.استوارشدهاست“یریناپذیآشت“یبرالگو

ابتداءبركوسیاستگرخواندهميس تعارضبكوبند،وشوندكهاز

“یگرید“ربایناپذیخودرادرتفاوتآشتیاسيگاهسیدرواقعجا

(Other)نرفتاركندیبرخالفایاسيانسیاگرجر.ندیفنمای،تعر

واقعبخواهدارتباطحلقهواسطواقع در ویاسيعملسینيبو

سیاند رنگیاسيشه و انگ انواع با آورد بوجود مواجهرا ها

.شودیم

مخالفیاريبس نقدهايخواناز و شییها مورد در عمليكه وة

سایفروغیمحمدعلیاسيس رضاشاهیو مردان عمدتًایر و

خودرایگیپایردبيگیبعدصورتمیهاتوسطروشنفكراندوره

ازجملهسخنان.اندمابهاثباترساندهیخیدرعملوتجربهتار

نهادسازیكهگویربطیب مهندسیا رينظیافرادیاجتماعیو

روبنا“یفروغیمحمدعل ییفقط چ“ يغیزيبوده، از شبه“ر
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شازيبیاسيدستهازمردانسنیا“نكهیاایست،ين“سميمدرن

بودهیا خود ارباب خدمت در باشند خدمتمردم در در“اندنكه ،

.كندیتجلوهميعملوازنگاهامروزمادورازواقع

استيرادرعرصهسیفروغیروزاگركارهاگاهامیازجایبراست

برا استدريمدرنباساختارسیانطباقنهادهایوتالشاورا

بزنیشروشنفكراندورهبعدیرانبهمحكآزمایا یم،چهكسي،

كمهندسیبعنوانیرانصافتركردهاست؟فروغیراهتجددرادرا

يبواقعیاجتماع نهادساز و وین ارانیا نهیگران بطورن كه ادها

دادگستر نهاد دو بهینمونه دربست را پرورش و آموزش و

اند؟عتسپردهیشر

مفهوم بخواهیهر كه مهندسيرا كار ارزش مورد در یم

آينكنیتدویفروغیمحمدعلیاجتماع بهایم، امروز جهيننتیا

جامعهیمدرنبرایاسيوسیاجتماعیمكهنهادهايرسنمی

مانوریبآننهادهاكهراهرابرایداشتتاتخریررانكاركردبهتیا

مدرنیبازنمود؟كارروشنفكرازمنظرآگاهیگرائاركهنهيتمامع

نتیبستگ فكریاجهيبه كار از كه میدارد حاصل .شودیاو

فكرينت هركار خوشبختیستیبایجه و سعادت به یمعطوف

باشدیاجتماع خوشبخت. و سعادت تجدد منظر شهروندیاز

وشركتدراموریمدنیریپذتيبهدرجهمسئولیاجتماعبستگ

ا و بهغیاجتماعدارد كانالنهادهاينكار از سريمیاجتماعیر

امدهبودويكهاصلشهرونداصاًلبوجودنیادرجامعه.شودینم

ازيبود،نیريگرانتازهدرحالشكلیازآغازانقالبمشروطهدرا

شركتدریفعالكردنافرادبرایبرایاجتماعیهاجادنهادیبها

اجتماع خواستهیامور از روشنفكریهاخود چونیعاجل

بودیفروغیمحمدعل شگفتاركتابآدابياصغرحقداردرپیعل.

بهيمشروط دول میدرستت كندیاشاره . ازیكییفروغ“كه

بصینادرتر با روشنفكران اين ارتباطیرانیرت حلقه كه انيمبود

فرهنگ كنشسیگفتمان آوردیاسيو بوجود خود در .را وجه“

فرهنگ گفتمان كردنیغالب پروزنه مشروطه عصر روشنفكران

ایهو فرهنگ و بوسیرانیت كه ايبود ابرازیهادهیله متنوع

شدیم ایا. زمدهین ارزشها و عمليها مادینه تایو الاقل ،

درراهیفروغیمحمدعل.ددانكري،پیكارآمدنسلسلهپهلویرو

مشروطهازحضورخوددریهاوآرمانهادهیدنآنايتحققبخش

س عيصحنه راه در و نمود استفاده بخشينياست، بهيت دن

چهرهیفرهنگینهادها تاریهااز روشنفكریبرجسته رانیایخ

هست و بود فرهنگیكی. ارجمند آثار یفروغیمحمدعلیاز

ايتاس فرهنگستان بودریس ان ا. با یاو خود اقدام ازیكین

ادبیبزرگتر بهزبانو را اتانجامدادينخدمتها كنندكهینقلم.

بهقصدجلوگیفروغ اقداماتخودسرانهویريفرهنگستانرا از

فارسشتاب متعصب معتقدان از چندتن دریآلود كه سره

ایدولتیهادستگاه داشتند، كردینفوذ جاد بس. جاينكته لبار

زانبودوراهتعادلیگریفرهنگیهایازتندرویناستكهفروغیا

نلحاظیازایوهفرهنگينشیا.شهخودساختهبوديراپیفرهنگ

بعدياهم كنشگران استكه ذكر قابل و استدريسیتدارد

شیا كنشسيران، و بیاسيوه را راستايخود در بیتخریشتر

میفرهنگ سازیاستفاده تا یفرهنگیندگنمودند مثال. بطور

اناتچپیجریاسيسیهافيطیاسيتوانگفتكهكنشسیم

بودتاساختنوبرپایانقالبیرانمسبوقبرگفتمانفرهنگیدرا

؛آنگونهكهمدنظریاسيوسی،فرهنگیاجتماعیكردننهادها

ایو.بودیفروغیرمحمدعلينظیوفرهنگیاسيكوشندگانس

سیا كنش بیگراسالمایاسينكه مقولهيان به معطوف شتر

.اسالمبودـاسالمیعنییُبعدتكیفرهنگ

رانیسفرهنگستانايارجالبدرارتباطباتاسيازنكاتبسیكی

فروغیا كه است ایزیریپین رویفرهنگستان از را یران

نینبهنوبهخوددالبرایوا.ختیاروپا،ریهایاساسنامهآكادم

مدرناستفادهیچگونهازعناصرفرهنگیتكهفروغتاسيواقع

ات،كمكيزبانوادبیازراستایشفرهنگیكنوزاینمودتابهیم

ازدیفروغ.كند كمهندساجتماعبودییدگاهنهادسازینهتنها

راستا از بهیفرهنگیهادهیفپدیتعریبلكه انداختنآنها جا و

فرهنگ خاستگاه ایعنوان یمردم بوديبسران، كاردان و زبده .ار

ودریارسطحيافتمانازشاهنامهبسیاندريرانیازماایاريبس

نقال بودیحد برگذاریفروغیمحمدعل. هزارهیبا جشن

تعریفردوس جایو فردوسیف ویگاه مستشرقان نزد در

اهمرانیا در تعريشناسان جایت فردوسیف فرهنگیگاه در

نقشبسزائيزمرانیا تشكیاراین، استو نموده لانجمنيفاء

مل جهتنهادیایفرهنگملیاياحیبرایآثار در كردنیران نه

بهعنوانیفروغ.بودهاستیراثفرهنگيازمیتپاسدارياهم

ادینبودكهعناصرازیشايدلمشغولیگراتمامكروشنفكرعملی

فرهنگ یرفته فرهنگیو فراموششده قالبنهادهایا در یرا

آنعناصریفكردهولذاتداومفرهنگیرانتعریمردمایدبرایدج

تضم دیننمايرا كارهایكی. اهمیاز فرهنگیاسيتسيبا یـ

ینهادیبرایفروغیمحمدعل كردن سینه فرهنگ یاسيك

یاسينگونهازفرهنگسیایومعرفیرانبررسیدرایپارلمان

زیناثربهنكاتریادریفروغ.است“تدوليآدابمشروط“دراثر

پ دمكراسيچيو زمیپارلمانیهایده مغرب ميدر وین پردازد

ایديكلیهامولفه در رانیاینكتاببهجامعهروشنفكریآنرا

ناثربعدازیتعجباستكهمعادلایبسیجا.داردیعرضهم

بارتركههنوزسالهنوزنگاشتهنشدهاستوازهمهتاسف13

حیا نهبهجدونهبهنقدگرفتهیرانیاستگرانايوزهسناثردر

كگونهینهكردنینهادیالذكردرپدراثرفوقیفروغ.شدهاست

س فرهنگ بنیمیاسياز و براساس كه معرفتيباشد ان

مینویاسيس استوار تجدد، باشدینو توانادعایبهجرأتم.

ا كه تالشبرایكرد در اثر ین فرهنگیجاانداختن یاسيسك

باشدكهضرورترجوعبهیمیاسيكسيمتجددانهازآثاركالس

حت برایآن مبرماتیسنتیاسيشفرهنگسیپاالیامروز از

.است



 پایان ُسخن



رانیایازسنتروشنفكریدورهاینمقالبررسیقصدمادرا

گاهخودراباتوجهبهنقششدرتحوالتیبودكهتالشداشتجا

رانیایندورهازروشنفكریایژگیو.دیفنمایتعریوعملینيع

.بودیاسيسیبائيرتوشكيوبصینيبلبهواقعیشترمتمايب

هم محمدعليدر كه بود راستا ایفروغین داشتن نیبا

یتوانستازجملهكسانیوفرهنگی،علمیتيشخصیهايژگیو

پ در كه زیزیریباشد و سیربنایاساس ویاسيساختمان

نقشپراهمیایرهنگف بازیتيران، دینمایرا ا. در دورانیاو ن

معمار دیچون با همراه نهادهایتوانست ویاسيسیگران

برطبقالگویایفرهنگ كندویزیریپینغربیتمدننویرانرا

ندهفراهمیرانآیدرایمساختاريكتحولعظینهالزمرابرایيزم

آورد جا. تیبسیاما كه است ازیایهاالشتأسف دوره ن

زننده مورد بلكه نشد گرفته جد به تنها نه نیترروشنفكران

وخالصه«گوروشنفكرقربان»،«یروشنفكردربار»مسخرات،مثل

گرفتیا“سميشبهمدرن“پدران قرار ران، پا. ایو نبودكهیانكار

روشنفكر ایمفهوم داممعماهایدر مثلیرقابلحليغیراندر

روشنفكراناصالحيواخینیوروشنفكردیهبـمذیمل طلب،رًا

.افتاد

ثينحی،ازایفروغیچونمحمدعلیآثارروشنفكرانیبازخوان

استكهدورهاولسنتییهايژگیویتاستكهدارايقابلاهم

ـدورهیـعصرمشروطهـودورهآخرسنتروشنفكریروشنفكر

نیازایكی.برخوردارنبودندـازآنیوعرفانیبومیهایدئولوژیا

وتحوالتگامبهیكردبهاصالحاتاجتماعینرویاديبنیهایژگیو

 .گامدرجامعهبودهاست
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سپهر زبان تهرانیبه اماهل زمیعنی. امنياهل سویاندک. خانوادهیبه تبارسپهریمادریجنوب با اندکیام و سویان شمالیبه

بیپدریخانواده با ایدیهاازماندهام هم اندلیلمان سهرابن: چنانکه مردمانياهلکاشان و نقش، رنگو اهل است، گفته .اندآرامیز

زنهقرنپسازنگارشينامربرمانیوا.آموختندیمتفاوتمیهاشهيشپیابهفرزندانخویالنگويطبرستانوگیهالماندرکوهیدیهالیا

 .میسرایهممیگاهشعرکاستوگهیکشميامسشهينپچو.قابوسنامهمستثنانگشت

امواتپ به هراِس تهران، بر تسلطمغان سرزميپساز ینيوستندر آدم“که آزادِی از گورکندرآن افزوناستیمزد ام“ ازينگاِه را دم

مغرب.تقدسیايوراسوِیمعبدپاپوجغرافین،مغربيبا،مغرباشراقیهمانمغربز.نگردانديشهرمغانفراسوِیمغربزمیهادروازه

روزگاربرمنکهنگشتمدرروزگاروگشتينچنیا.یاميوخیینايافتهمانِیسیبازیبرایانهیآ.مغربعقلوخرد.اراسموسوگوتنبرگ

.امنياکنوناهلتهراناشراق







 تيادگذار در عصرمشروطيبن ی به دو دوره ینگاه

 ینياهلل خم تیآ ی رهو دو یرضاشاه ی دوره











 

 0224ل یآور/ بابک پرهام

 
 

عنا میبا معنا تفاوت به يت پرستنده و دوست دوستیان ویا

م اندیپرستش، روش و سبک دو به یتوان دست .افتیشه

آزمونییعقال اعتقادیمانیوایـ ،یاگردرابعادروانشناخت.یـ

نوعانخودوباهمیداريکبیتراژیاتجربهیکحادثهیرایدوست

ال،وراسوِیخودويبهخلسهدرخیشعاطفیکگرایپرستشرا

تزندهويدرواقعیم،مفهومدوستیرينوعانخود،درنظربگهم

با یادنمونهیاجتماعِیانسانرا دوسویاز بهزبانیهیکگفتار ا

د نتيالکتیفالسفه، در و عقاليک، همییجه با قلمداد، خود نوع

کرد ا. حالیو در درقالبین پرستش، به ناظر گفتار که است

داردیینهمعنایشوروشعفعرفانیاشکهخارجازفضایفرد

راه طرح و گفتگو جهت در است، سازنده مشترکیهاحلنه

ازیکهگفتاردوستيینيبهیتدوسوي،ازظرفیاجتماعیدرفضا

 .استیآنبهرهدارد،ته

تک هميبا به شایکروانشناختيکنتفيه تاری، به بتوان خصدید

باالویليتحلیراننگاهیمعاصرایساله وجود با آنرا، افکندو

بسیهانیيپا دورهيفرعِی دو به اساسا تقسيبنیار، ميادگذار

کرد دوره. مفهومیادو از تازه و برداشتکامالمتضاد بهدو که

واقع بخشيدولت، دنديت بایدوره. که آغازاول قاجار انقراض

دولتمل برآمِد شاهد تاسیرضاشاهیگشت، ویسقانونيو

بهمفهوممدرنآنبودیادار نهادکشور نزدیا. در کبهیندوره

یبنایوساختاریاساسیهاهیشتوانستپايهشتادسالپ

جامعه و مدرن بخشیدولت حد در را ویاجتماعیهامدرن

دریـاجتماعینرشداقتصادیاوجا.هدادنينبنا،بنیایاقتصاد

دریاسيمعقولسیکهباتوسعهییدورانمحمدرضاشاهازآنجا

جامعههمراهنبود،بهیازسویقدرتوهضمروانیهاساختار

کگردشیدرجهتیـفرهنگیطوامکاناتاجتماعیانحراِفشرا

یکیوبلشویارتجاِعمذهبیروهاينیازسویوانقالبیاسيس

،دومیدورهیريگشکلیهانهيسانبودکهزمنیبد.رساندیاری

آیسدولتامتيتاسیعنی شاگردانشینياهللخمتیتوسط و

برخالفدوره و بنیفراهمشد، که براساسياول را خود کار اد

انسانییعقالیبرداشت حکومتو و قدرت مفهوم از دوستانه

دوره بود، تروینهاده حسیدوم ویقومیعاطفهیهاتياسج

سلوکفکریپرستالهمطلقیهاافتیدر اساِس روشیرا و

.خودقراردادیعمل



**



میهنگام رضاخان کودتايکه با صحنه1299یرپنج به یپا

وانگلستانبایاستمشترکشورويرانگذاشت،سیایاسيس

بهنامیران،واحدیندوقدرتدرایرنفوذایمناطقزیبندميتقس

ا در باقيآسیننقطهیکشور نگذاشتهبودیا ا. درعمل، رانیو

میاکهيچهلت پاره تکهیپاره کههر نمود عواملیکیاشرا از

اختییتحتنفوذشورویریعشایلیا انگلستاندر داشتيا .ار

کوچکیقبا خراسان، در ترکمن درگل اميخان دریرمويالن، ه

اقبال آقاسمییماکوالسلطنهمازندران، آذربايو در ویتقو جان

بختياروم همدان، در کردها شیاريه، و غرب در درخيها خزعل

 قانونیکبرایخوزستانهر خارجاز و ویکدولتمرکزیخود

ناآگاهانهعاملدستویراندندوعمالآگاهانهیفرمانمیمل ا

انگلستانوشورویهایاهرمباز اینفوذ لحاظ.رانبودندیدر از

رانبهمقامیتاي،موقعینيشهرنشیدهیتشهرهاوکالپديوضع

راثيرازميهمبهغیازمنظررشداجتماع.ديرسیمصرهمنم

تالشمهين و امیهاجان هيرکبيناتمام مثبتير، تحول و یچداده

وز مرگآن ایپساز در مبتکر و فاضل نمیر .شدیرانمشاهده

عدل و همچنانيآموزش اخته سلطهيدر و ويروحانیار بود ت

وسطا قرون و کهنه وییاقتصاِد دول نظارت و تحتفرمان هم

مگانهيبیهابانک شدیاداره مد. وجودیاسيتسیرینظام با ،

مشروط کهنهيجنبش قالب و لوا تحت همچنان یت،

میفیالطواملوک جا زدیدر حد. ایبه ویاقتيلیبنوضعیکه

وزیاسيسرجالیهمتیب نظرگاه تاثیبر انگلستان مختار رير

ط او و بود نامهیکییگذاشته خارجهیهااز وزارت به یش

مانگلستان ينالیسخت که حت»د است دشوار بهیچقدر

ایتریاسيس فرد فهماندیرانین را وقت «ارزش وز. منظور ریو
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کسان مانندفیمختار انگليبود دربار مدالافتخار کهبا ستانروز

تقر اعتماد خارجهیمورد وزارت کامل بودندیبا انگلستان رانیا.

درحدیاسيسیشازرضاشاهوبهخصوصرضاخاننهواحديپ

واحدی نه بود یاجتماعیککشور حد کملتیدر عامِل. سه

باالتریاقتيلیب در اراده عدم و فساد چهی، قدرت، مراجع ن

وقانونییامقاماتاجرایانویادرباریچونشاهینیمقاماتنماد

رابهوجودآوردهیتيندگانمجلس،وضعیرانونمایچونوزیگذار

یوناامنیارياختیفقر،ب:استیانشدنيبودکهدرسهواژهب

دموردنظرقراریگرراهمبایکعاملدیهانیعالوهبرا.مردمیبرا

مذهب ارتجاع آن و نقشیداد درجلوگو یرياش یريگشکلاز

سکوالریهاهیپا دولتمشروطیاستوار و قانون در تبوديته از.

بهدلیدیسو مانندپست،یاساسیلنبودامکاناتارتباطيگر

ناممکنیاقتصادیآهن،جادهوفرودگاهنهفقطتوسعهتلفن،راه

بلکهبرا قالبیسرنوشتفرهنگیبود از کهنهویهاهمفراتر

وینمقاماتداخلیباالتر.گشتیدارنمیپدیاندازچشمیسنت

بهیرسدستیانبرایدازچهارپایبایخارجیهاپلماتیدیحت

تلگرافیارتباطیهاخط.کردندیراناستفادهمیمناطقمختلفا

ب قدرتيسيو به متعلق ايبیهام رجال و بود یبرایرانیگانه

ارتباطات درون با بیشان ايا امکاناتیروِن از ویوزران، مختار ران

.گرفتندیمیاریگانهيبیمستشاراننظام



**

رو و قاجارها برافتادن پساز سال رضاشاه،یپانزده آمدن کار

خل به متصلگشتيخراسان بوشهر بندر جفارسو ساحل. در

شازبرآمدرضاشاه،پرچميودربندربوشهرکهتاپجفارسيخل

رانیایرانباپرچمملیایجنگیانگلستانبرافراشتهبود،ناوها

انداختند لنگر آذربايگ. خوزستان، کردستان، مازندران، جانویالن،

بهنامیوکشوریکواحدملیگراجزاءیخراسانتوانستندبارد

بشوندیا ران بلشویچریهاآشوب. یکیکان و شمال انياغیدر

جنوبپایدستنشانده در یانگلستان افتیان ت. آوردن لفن،با

یکشلومترجادهيک26333ترازهمهباومهمییویرادیهابرنامه

تاس يو خطيک1133س هچنلومتر و راهيآهن یاندازن

بازرگانییهواپست ارتباطات فرهنگی، توانایو حد ییاز

سنتیچهارپا رسالت و سرحدیارتیزیهاکاروانیان به

یهادروازه جهانمدرناز ارتباطبا ویهاقآبیطرتجارتو آزاد

تيمدرن.سرکرديرامیوآموزشیاقتصادیدوتوسعهيهوا،رس

نمادماشیصنعت ازمناطقايدر عبور با ،یریوعشایلینبخار،

اذهنخواب انسان ایرانیآلود در نیرا تنها او که ستوينحد

توانایگریدیايدن با نینویهاییهم و دارد،یرومندترين وجود

يب کرددار مدرنیهاازروشیريگوبهرهیسدانشگاهمليتاس.

راازپرسهزدنیرانیایمتفکرونخبهیشهیراندي،مسیآموزش

رو دشت امیعرفانیاهایدر شهر در جو و جست یدهايبه

یمدرنکهآرزوینقانونمدنيجه،نخستيدرنت.ردادييتغینيزم

مشروطه در بود تدو911خواهان گشیماده تارن در و خیت

مجلسمل1331بهشتیارد مشدیتقدیبه اسکناس. بانکو

تاسیمل احوال، ثبت نخستي، و بهداشت وزارت نيس

یاجباریهيمقابلهباآبله،آموزشاولیبرایاجباریهایکوبهیما

مدرن،حفظویاتيکنظاممالینیکودکاندختروپسر،تدویبرا

فرهنگیدگيرس آثار باستیبه ،یانو

هنرسرايتاس و زبان فرهنگستان یس

دیقيموس جمله سازندگیاز یهایگر

ینیاديبن دوران در که یساله11بود

رضاشاه به یمعروف همت به کی،

انمردم،يافتخاروبرخاستهازمیهيروح

اییبهاصالتمذهبینهمتک بلکهیلیا

ملیمتک غرور فضهمراهیبه ويبا لت

یپشتکار ميمنخبگان دوست، سريهن

(1.)گشت



**

درا و آنجایرضاشاهیدورهتیهوش ماهییاز از یتيکه

تاریتراژ فرهنگخیک، و توانستشناس بود برخوردار شناس

ویدوستانسانیهااريمعیهیشرابرپایخویسازندگیهاانيبن

ایقيحقیازهاين بدیرانیانسان و نهد ازیبنا خروج نسان

ممکنسازدیومذهبیدالفئویهاقالب را میا. انينهوشدر

دورهیبخش رجال و روشنفکران باتوانستیرضاشاهیاز

یـشرقیرانیانایگراعقلیراثانساندوستانهيازمیريگبهره

وغروبیداريبرانشهر،طلوعیمخمورا،برذهنیـغربیونانیو

یفکریهاتالش.نمودارکندیرادرآفاقعلمودوستیزدگاليخ

عمل دورهیایو ن از ابنیکه اشراق از سو هیتغذیینايسک

سویم از و دکارتیدیشدند ازحکمت بهرهينیگر بودند،ز مند

یهاروشیشبهسویمطلقپروروگرایهاگسستازسلوک

موجبگردینسب 2.)دیرا مفهومتينشناختنسبيهم( از گرا

س در ميقدرت زمیاست، تا مفاهیتبدینهيرفت کهنيل م

بندگیاجتماع چاکریچون شهروندیو به .ممکنسازد،یرا

اهمينت جهت از تاريجتا ایبرایخیت مبالغهيرانیخود زيآمان

مشروط اگر بود آرمانينخواهد تحقق و دورانیهات در را آن

نوزارضاشاه حتییشسامانیبا هخامنشیا آغازيظهور در ان

شهريتاس بدانیردهمیاریس دورهيف سه هر که چرا م،

زا با را گذشته با یگسست نوزایش ارزشهایا سازخیتاریش

تمدنیهابهقلهیرانیهمراهکردند،درهرسهدورهنگاهانسانا

فراسو و شد جویدوخته گشتیآنها نده جنبندگیا. وین

ییهاچهرهیتازسوياستدرعصرمشروطيدرامرسیندگیجو

رهبریندگینما شفاففضیمیو گفتار که رایلتانسانيشد

دریراثقوميآنکهبهمیکردندبیالهيوقبیلیتوهماتانیگزیجا

یفروغیمحمدعل.آنپشتبکنندیانهوتمدنیاسانسانگرايمق

ایکی دورهیاز فاضالن برچیپهلوین در که بود دنياول

کهنهیفرهنگیشیاندکهنه اساساینقشیاسيسیساالرو

کردینایاديبن فا ابن. ويسمترجمدکارتو همطلوععقلبود نا

سندگانقانونیازنویکیمؤسسفرهنگستانو.هماشراقروان

نوزايمشروطیاساس نمودار دادیتهم هم اریشفرهنگبود،

یاسيسیداريب خواننده. فرهیهر مطالعهیاختهينسبتا یبا

یبمنسجميافتکهباترکیواهددرخیفروغیهامقاالتوگفته

اند ارسطو، منطق شهیاز ادیفلسفی حکمت و یبانهیدکارت

.روبرواستیسعد

ادیبهیرضاشاهنمونهیدرمراسمتاجگذارینطقمعروففروغ

آموزندهیماندن فرهیاو از رندیختگياست تقوای، کییو

ماستيس آمهنيمدار درسخن که منسجميدوست و ازیخته

نیترازآموزنده.دهدیوشاههردورارهنمودمعقلوهنرمردم

بودکهیاخالقیوجوانمردیبردباریفروغیاتروانيخصوص او

ها،ازچپوراست،داخلوخارج،برحسادتهاودربرابرحمله

باوزنویـدکارتییقتارسطويکحقیوجود.کردیفميخودتکل

زندگیسعدیقيموس در فرهنگیاسيسیانه حتی، یو

تیشهیاندیفروغیشخص محقق جلبینيزبيهر خود به را

اواستیانسانیختهباتقوايدرآمیلتدوستيکندوآنفضیم

 

 ککشوریدرحدیاسيسیشازرضاشاهوبهخصوصرضاخاننهواحديرانپیا

،فسادوعدمارادهیاقتيلیسهعامِلب.کملتیدرحدیاجتماعیبودنهواحد

باالتر چهیدر قدرت، ینیمقاماتنمادنمراجع درباریچونشاه یا و مقاماتیان ا

رابهوجودآوردهیتيندگانمجلس،وضعیرانونمایچونوزیوقانونگذارییاجرا

.مردمیبرایوناامنیارياخت یفقر،ب:استیانشدنيبودکهدرسهواژهب
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 خل ساحل پيدر تا که بوشهر بندر در و  فارس يج رضاشاه، برآمد از انگلستانش پرچم

ناوها بود، ملیایجنگیبرافراشته پرچم با انداختندیایران لنگر ران مازندران،يگ. الن،

بهیوکشوریکواحدملیگراجزاءیجانوخراسانتوانستندباردیکردستان،خوزستان،آذربا

 .رانبشوندیناما

 

 فروغیهنگام شناختعلمیکه با شد، احمدشاه اافتکهیدریمعلم قضیاز هين چيه

وییبردکهنظمواقتدارسربازروستایوپ.برنخواهدخاستیوسازندگیدوستیمعادله

تاسیپرستهنيم و قاجارها برانداختن در رضاخان اجرايچون ،یتمليکمشروطییسو

 .کارسازترخواهدافتاد



ب نقطهیکه تحقیشک هر شناختيثقل روان نیایرویق

تشکیچهره ومنطقیدهدودرایلميمعاصررا ینباببهجا

ننقطهثقليهمیهیومتانتاورابرپایخواهدبودکهوزنبردبار

يینيلتزميو،درفضينمنتسکيالقوان،بهزبانروحیعنی.ميبسنج

جوانمرد ثقلشیاسيسیکه فضنقطه نه و بود لتيخواهد

مذهبیآسمان ترحم برایکه الهیرا ميتبلیمطلق .کندیغ

یاتوتجربهيواقعیفروغیـفرهنگیاسيسیوکارنامهیزندگ

ذهنیخیتار خالل از که فلسفيبود میت ازیاو گفت توان

نشینوآغازیادينحالارسطودرابعادبنيافالطونودرعیهینظر

ا میدر الگو گرفتیران دیا. از الینکه حکومت افالطون قید

یارسطو،اصلپادشاهیاسيفالسفهاستوازمنظرمنطقس

ممکنحکومترابهوجودننوعیبهتریلتجمهوريبااتکابهفض

انیت،ازپايمشروطینامهیهستندکهدرزندگیقیآورد،حقایم

یکهفروغیاسازندهیهاانسلطنترضاشاه،وچهرهیقاجارتاپا

،بایبار.اندافتهییخیتتارینآنهاباشد،سندیترازبرجستهیکی

درویرضاشاهیتوانگفتدردورهینمقدمات،میتبهایعنا

یهاازمنظررقابتی،حتیمحمدرضاشاهیآن،دردورهیادامه

موفقویهاادربرابرحکومت،چهرهیدردرونحکومتیاسيس

بهجامعهینياهللخمتیآیسهبادورهیدرمقایترارسازندهيبس

مانندیاسالمیجمهوریاسينرجالسینامدارتر.عرضهشدند

بن رجایبازرگان، رفییصدر، خاتمیسنجان، لحاظیو از

ییتوانایحتیـاقتصادیاجتماعیتوسازندگیریمدیکارنامه

رجالمتوسطدورانمحمدرضاشاهیبرابر همندارندچهیبا را

س منظر از رضاشاهیاسيبرسد اول درجه رجال برابر در یکه

ق قابل نياصال باياس و معادلهایستند قاجارید عصر در را شان

افتی ادبنيهم. مورد فارسيطور فرهنگیات قالب در که

ارتجاعانقالب و خمتیآیدورهیزده امکاناتینياهلل وجود با

دنیارتباط با آثاريبیايفروان است نتوانسته هنوز ارائهیرون

معنا و صورت لحاظ از که بدهد

م با فکريبتواند هنریراث یو

هداییهاچهره ت،یچون

س محمویرجانيگلستان، د،،

پارسیساعد نی، ما،يپور،

ی،بهبهانیاخوان،شاملو،آتش

بس تربیدیاريو که تيگر

ازيپیجامعهیهاشده ش

برابر هستند، (3.)کندیانقالب

ه به ما وجهيمنظور چ

دورهيحق ازیرشمردن پس

 بیانقالب دانستنیا استعداد

ن انقالب از پس ستينسل

نسطورخودیایسندهیچوننو)

نسلیاهنمون آن از کوچک

است داور(. بهیاصال نسبت

د فاجعه و پرحادثه انقالبشایدهینسل ویپساز زود هنوز د

آنبخشازنخبگاِنیمابهسویانگشتاشاره.نابهنگامباشد

شدهيترب نظاميپیت در و امکانات با که است انقالب از ش

فروغيیآموزش تقیکهحکمت، بنی، داورها و گذاشتهيزاده اد

خودیناقصوعجوالنهیريگافتندوبابهرهیکيتآکادميبودندترب

"یغربزدگ"یاسيثسیت،حديهمانآموزشوتربیهاازداده

اسطورهی کوچولويسیماه"یاسيسیا اه و" نگاشتند را

جایشاگردان به خود دورهگذاشتهیاز در که اهللتیآیاند

پینيخم همچنانيو اندروانش نوع و روش همان بهیدر شه

يسکوالستیاگونه یک، خودشان قول به پ"یگفتمان"ا در ی،

ليندليبههم.نخودهستنديمتقدمیهاشهیهانفعاالتانديتوج

ننکتهیزدايانگیسئوالبرمیرانیکشهرونداییآنچهامروزبرا

نخبگانیبخشوسازندهحضورتحولیتکنونياستکهدرموقع

حقیپرما و صحنهقتيه اجتماعیاسيسیدوستدر چهیـ تا

پ و تصور قابل استینيبشياندازه آیا. خمتیران وینياهلل

شاهقاجارقابلیرانمحمدعلیدباایآورششا"گفتمان"شاگردان

باشدیمقا سه بايهمچن. پذین جامعهید پایرفتکه انینخبگان

غ به قاجار اقليعصر از منزوير دورهیوچککیت بعدها یکه

تاسیپهلو را مدياول و باقیریس ما کردند فضلیت زاهدان

 علمیامروزیهابودندکهمعادل"یگفتمانآور"فروشو شاندر

یزاهد دانشگاه استاد و دکتر فیهمه و شاعر لسوفيا

.اندهيتفقیوالیرمغانجمهوريپیدرمواردیاحتیمدرنپست

ا سئوال استیحال ن ب: از ايچرا جمعین فين ،یاهيضيت

اسماعیسوربن پستیلي، زو ظاهرا که احکامیمدرن، عباء ر

عقلویدهیبهدیشوندولیدارمیکبدنهپدی،همهدریشرع

 فکریبا دقت بایاجزائیک و نظریکدینامنسجم به ناآشنا گر

یاروانسالموبارشادتاخالقیروحیشماررسند،انگشتیم

فض ميو که است برنخاسته مدرن بيلت شانیاندیداريراث

مرحلهيمشروط به را اگرسئوالیسازیزندگیت دهد؟ سوق

نیا پسچين آرزويست اگر و آیست؟ و امروز اینسل نینده

براين شهرونديچیستپسحکمتحاللنخبگانما ست؟چرا

طوطستيبیرانیا تکرار از نه که است سال عرفانیوپنج وار

اجتماععطر دهاستونهيروانشرسیبهباغچهيیگلسعادِت

نبوت راپستیهاازبرکاِت راستایادراکیحهیمدرن رفعیدر

یینسئوالهايافتکردهاست؟جوابچنیاشدریفردیازهاين

.دیآیننظامبهدستمینایاديبنیهاتيواقعیبامشاهده



**

نهسماععشقیماسالیدرچاهجمهورناستکهیتايواقع

عقلیمعن گفتار نه و دارد همروانهزیز. تارینهیرا یکیزکوه

فکر استهم گشته سو. جرقهیدیاز با نهپروانهیهاگر سوز

محبسبهیلخواهدشدونهژرفایتبدییچاهبهروشنایکیتار

آزاد یارتفاع فکریروانیهادارباشيب. سالیو هشتاد از که

ايپ بهیشدر آمدهران در طصدا گذشتهستيبیاند وپنجسال

انددادهیاللهتیبخشنظامآیخماریهاجيخودرابهآخشیجا

رگه در ایهاکه ریرانشهریتمدن نفوذیهاشهیمانند طاعون

زکرده و سلولیاند نیایزندهیهارکانه و مخمور را مهينتمدن

اشیماععرفاندانستکهسیاگرمیچارهمولويب.کنندیجانم

تزو دهاِن خوراکطاعونروانیچگونهدر میر، شايگیقرار دیرد،

درويه سکوت نمیشانهیچگاه را شکستیخود از. خروج

یوراسویکجهشروانی،بدونیوکهنگیماندگ،ازعقبیکیتار

سنت پذیپرستاحکام قوانیو انسانيرش ریپذامکانیدوستن

ستين ا. یقتينحقیو که بهبود روشنفکرانمشروطه و رجال

بهآنپ دورانرضاشاه مصممانهآنرایخصوصدر و بودند برده

ليندليبههم.خودقراردادندیوعملیفکریهاارکوششيمع
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بهیدستگاهرضاشاهیاسيسیآنهاتوانستندباوجودکمبودها

اش،ودرخدمتیواقتصادیاجتماعدرابعادیاسيسیقانونمند

واقعیملتمصلح عملیتفکري، ببخشندیو بایهمکار. آنها

نت یروانینگرکهمییجهيرضاشاه تا .یفکریکتانگریکیبود

دل میليتنها حسبآن بر همکاریکه چونییهاچهرهیتوان

چونیآزادمنشانیزادهومدارایتقیاحتی،داور،حکمتیفروغ

رضاشاه اقتدار با را هميتوضیبهار جهِتینگرنهميحداد در

طیوشرایسنتیهاتیاحکامومحدودیماورایکجهشروانی

دریفکریکگشودگیخودبارآورینجهشروانیا.بودیفئودال

مدنیفرهنگیفضا بهنوبهيکشورشدکهآننیو دریز خود

سلطنتپهلو آغاز جنگدر گشودگیدورانپساز مولد یدوم

انمغزمتفکروروشنفکريمیروانینگرنهمیا.گشتیاسيس

 از سویجامعه از حاکمه دستگاه و سو، حتیدیک تایگر،

وقایحدود پساز دوران در مالحظه سیقابل مرداد نیع زيودو

درقالبیهمکاریکفضایتواندیرانامروزنمیاگرا(1.)برقراربود

آ دلینياهللخمتینظام آورد، وجود چنيبه ینگرنهميلشنبود

سویروان حکومتیاز فاضلیدستگاه و برجسته نخبگان با

است جامعه روانیا. قهر بدنهيمین و جامعه متفکر مغز یان

حدیحکومت حاکمیبه کمکامکاناتياستکه با اجبار، تبه

ارتباطیماد "مونتاژ"ارداردخودشروعبهيکهدراختیواداری،

پریرابهنوعینخالءمدنینماکردهاستتااکجماعتنخبهی

کند آنجایول. ییاز از بیکه سو بریایگیمایک جماعت ن

ن پنهان هم سوستيخودشان از نمایدیو چنیگر نيش

یواجتماعیاقتصادیکازتنگناهایچينظامراازهیینماهانخبه

تنگناییرها داد عدمیاساسینخواهد همان که نظام

سيمشروع همچیاسيت باقباشد خود قوت به ماندهینان

است مقا. دورهیسهیدر فروغاديبنیدو از بازرگان،یگذار، تا

نسطورباوجودسنبهنسبتجوانوکمبودتجربهیایسندهینو

دانشآکادم بهخودمیاشاکيو رایفروغدهدکهینجراترا

شفافیکی بحثیتراز نا و سیزتريانگن وين موفق استمداران

آوردیآفرتخاراف شمار به معاصر دوران ن درطیز. سالیسیرا

سيفعال آموزشیاسيت پژوهشی، غیفروغیو ازيبه ر

جهتپایسازندگ اجتماعیاسيسیساختارهایزیرهیدر وی،

مکهبراساسآنينيبیگرنمیدیامدرکیته،سنديمدرنیفرهنگ

نامسئول،یتيها،شخصچهرهیخیتاریبندميبتواناورادرتقس

بهعکسباوجود.کردیپرستمعرفاقدرتیارادهیت،بیکفایب

مقام در رئیحساسیهاخدمت سفيچون مجلس، ريس

وزفوق هئيرعدلیالعاده، عضو کنفرانسصلح،یندگیتنمايه، در

ر،چهازمنظریوزرجنگوسهبارنخستیه،وزيرمالیرخارجه،وزیوز

بهیخمستندازفروغی،تاریاسيتسیریاخالقچهازمنظرمد

فاضلیعنوان مستقلو مصمم، کاردان، میکدولتمرد .کندیاد

سالمتس پیاسيمفهوم تا پهلويکه پاکیشاز در یزگياول

چوناوکهیشد،باظهوردولتمردانینافعالونامصممخالصهم

در واقعیافتیشناختو از عملینظرتيمدرن قدرتیو نمود

 اولارائه توانست که آنجا تا گشت متحول کل به نيدادند،

جالب.دولتـکشوررافراهمسازدیدهیپدیساختاریربناهایز

زیا استحکام که است بهیاییربناین کشور ـ دولت ساختار ن

زلزلهیحد برابر در هستکه و مقاومتیانقالباسالمیبود

کیساالرانبلشونوایدیباهمکاریمغاناسالم.ختیکردوفرونر

تووجدانيترادرذهنيمشروطیتاجتماعيدندمدنيخودکوش

ازوجودیعاقبتمتوجهشدندکهبخشیانبردارندوليازمیمل

ا به استينمدنیخودشانهم تمحتاج ادعا. چونهر یچرا؟

اند الهیناکجاآباد و برخورداریش بدون یهم ساختاریاز ک

چ،اصالتوجهيکههیعملیمتقاض،کشِشیوانسانییعقال

انگیفکر برنخواهد هم ختيرا مهم. او از میتر که راثين

اقتصادیاجتماع فرهنگی، دورهيانمشروطیعقلگرایو یتو

.رفتهشدهبودیرانپذیناقشارجامعهایترنیيدرپایرضاشاه

دیبار احکام حکومت دوران رهبرینی، وینياهللخمتیآیبه

شاگرد و سیان سرخاهياران و وجامهجامه مکر تمام با اش

ریهاخدعه و آشکار بلوغ نتوانست ارادهشهیش یبومیدار

برايرانیا محدودیان از بهسنتییناعقالیهاتیخروج ورود و

نارادهیراایز.پنهانبکندیاحتیتهرامحبوسيمدرنیینظمعقال

افتتاییملیبعاداینسویتبهايدرطولرشدشازمشروط

کهپهنه تبهامريروحانیرش،نگرشسنتينفوذوتاثیبهآنجا

روحان هممتحولکردچندانکهخود چارهيتنيقدرترا جزیاز

تهيمدرنیوفرهنگی،اقتصادیرقابتوبرخوردباتحوالتاجتماع

نامر،دردورانحکومتیِتاينامرواصالواقعیبهایآگاه.افتين

بینید آرام ناسالمتیماريآرام ويروحانیاسيسیو حاکم ت

تابهآنجاکهنظام.شدادیشانرادوچندانافزایدستگاهحکومت

ال معجون شکست از یپس یاسالمیجمهور"نحِل یبرا"

ودهیاليبخيغترکيشتربهفکرتبليببیوقتدرجهتتخراتالف

ال یترنحلیچندان نام افتاد"ینیدیدمکراس"به یزوفرنيسک.

روانیاسالمیجمهور ابعاد فکریدر نیو اشیقاجاریايشبا

استیرهم شه خلسه. در دو ،یوجدانیبیزدهونيافیهاهر

پرستنده و اندتيمطلقیپرورنده تحم. در دو هر اخالقيو یل

بایمغاناسالمینوجودجمهوریباا.اندپسندشانامتمطلق

ساز بلشووانیدیهایظاهر نتوانستیکیساالران هم اش

ليانتحميرانیاینانعربرابروجدانملينشهیسلوکوآدابباد

ایآ.بسازدتيوپرافتخارمشروطیراثملينمیگزیکندوآنراجا

هم رهگذر درماندگياز تالشین که مییهانبود شبهيدر ان

کم یمانخبگان گرفته تهران از ـ خدمت به آماده و پاره سویتا

مشروعيواش کسب جهت در ـ دمکراتينگتن برايت یاجرایک

صوف شبه کمک با امرحکومت، در اسالم شبهيشرع و ان

یناکجااندیهاستيمدرنپست حقوقیش موبدان یبشرا

بهیدلتدارندونهنگاهيبهجبرواقعیزکهنهچشميکاستیآمر

طريانسانیهندسه از تا است شده آغاز تیت صوريقلق از د

غربپست ترکیمدرن اليو مردهیب سنن با ،یلیاینحلشان

عرفانپستیچونفلسفهییهامعجون پرتستانتیمدرن، سميا

دمکراسیاسالم ـ،ینیدیو شود، کهییهامعجونساخته

جلویحت اسماعیاگر بزرگ همیليراهبان ناصرخسرو چون

ریم به حتما یگذاشتند، دراز تهیش نانظریاشیرا پردازانهین

سرخيس و ماه چنیخندیجامه معجونيدند؟ فقطیفکریهان

گویم روانکبنییایتواند هم.باشدیبست دليبه براين یل

بهرهگرفتیستازروانشناسیبایشترميبینمسائليفهمچن

یسهیومقایچونفروغییهاسرگذشتچهره.تافقطازمنطق

باشبهنخبگان ديونهمحصولمفیاسيکهنهخدمتسیآنها

جامعهیفرهنگ ایبه میامروز ایرانعرضه دریکنند نشکرا

ا ايانگیبرمیرانیذهنشهروند نکند که انحرافاتفکریزد وین

تغذیناشیکردار محصوالتیسریهیاز از جامعه نابهنگام و ع

پ تزرشيسعادت و دورانیقیساخته بودیپهلودر دوم رایز.

مرورآوردکهبهیدمیعجولپدیعونابهنگاممتقاضیسریهیتغذ

معادتشبههريتعمیشودوبرایصمیزماندرروندعادتشحر

آوردیمیرویالهيح ا. اگر متقاضیحال حین هملهيذاتا گر

نت در فرقیجهينباشد کردیامر نخواهد دل. آزمنديبه یل

مشکل.آوردیمیرویافکرییقاشبهانواعانحرافاتاخالیروان

دیدهدینپديددرهمیادربارپرستانراسترابایپرستانچپخلق

فروغ زبان به زایکه خود یایدهیياکنون است ا"ن نهیکه ران

چوناو،بسیشمندانکاردانی،نگاهاندیآر".دولتداردنهملت

کل از جمهوریشاهنشاهیهاشهيفراتر وافتخایو سعادت ر،

واقعیمل کشور، ـ دولت مدرن ساختار قالب در پذيرا ریت

دانستیم د. فروغیاز پادشاهید که همانطور ، نهادیبای د

جهدرخدمتجمهورمردميودرنتیهن،مصلحتمليگذارمخدمت

ـیفرهنگیهازمستلزمپشتوانهيتجمهورنیریباشد،روحومد

پادشایخیتار نهاد در افتخار اصل که ویمهمتریهاست ن
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ستیدتريمف آنها ن چن. نگاهياز شکلین و محتوا که کیبود

دادگستریقانوناساس پرورشهمراهیملیمدرن، آموزشو ،

مل بانک و ارتش حالیبا در شد نامعادلهیحاصل از یکه

کشبهیساالرانبلشووانیودیمغاناسالمینامهندسانجمهور

استثناهايغ از بیانفعالییر درونو از یهیمارخوردار

یوآقاجری،شبستری،عبدالهنوریچوناکبرگنجیدوستهنيم

ا) نهسیتازه و همهروشنفکراند استمدارينها یکهاصلگفتگو(

دخودقراردادندیجعقایغوترويادتبليرابنییشفافوگفتارعقال

سمبهيمدرناپستیوسرراستبدونلکنتزبانوبدونعرفان

پیخواهیدمکراسیرادها تنهايمردم باییدارهایناپدوستند،

س اسالميماسک انقالب بدو از که آمد حاصل وسرخ بهیاه

بودندیحکومتیهامقام دوخته طمع چشم نامنظومه. یفرق

گفتمان" نهج" زهدفروِش پستیاالبالغهآوراِن باو مدرن

ابنیگفتارسنجاندکارتیمنظومه یینايسـ ناستکهازیادر

آلیسرگردانیآسمانیهاسنگیاول حد کدر ویانورياحمد،

میخاتم حالیرها در دوميشود از ینیروآفرينیهاستارهیکه

تق قزویچون فروغینیزاده، سی، چونیپروریزندگیهاارهيو

قمرها با حکمت و امییروشنایداور بخشيبخشو چونید

.بهار

نریآ فرا آن زمان حقيسا اذهان که است وقتيده دوست

خبرپردازیاندمستقل نخبگان شبه برابر حتیشدر یبرایکه

فيتبل جمهوريِغ سالنیلم در نابشان ـیاسيسیهااسالِم

شانیياروپایهانیاخارجکشور،جزخودوکمدیداخلیمطبوعات

ران،درجهتیندارند،جوانمردانه،وهمصدابامردمایتماشاگر

جمهوريبرچ بساط تاسیاسالمیدن يو دمکراسیس یک

متحدومتشکلبشوند؟اگراحساسمسئول توغرورياستوار،

ست؟يست،پسدرچيننیلتدرايفض

 

** 

تراژد منظر روانمیاز نگاه با مانندیو توانگفتکهمرگداور

یمرگهدا نبودیشخصیکخودکشیت کردنیا. آزاد با دو ن

شیندگانخویآیواربرااميخیاميدشان،پياِندرتبعروحشانازج

گذاشتندیبهجا بیبها. و زنده کههرحامِل فضلوينمعنا داِر

ماندهيدانِشنافهم مگریاده تا گمشود بهتراستمردهشود،

ویچونخانلرینبزرگانيمرغيروحس.افکارشعبرتمردمشود

محتوا پیایآموزندهیاخوان راين جام با و عقابيگرفتند نيغ

آوردندیخو یمانندیبیهاورخش.شبرمهرفلکبهپژواکاندر

امينپیایاست،درسوآموزهيزدردشتسينیلملکيچونخل

ش کشيرا دنديهه تراژد. هدایاز و نمیداور نبایت و دیتوان

تقلکيدرامات بايوار بلکه کرد گلید که آموخت و گرفت درس د

یهااشگلوحسرتخاطره.رديمیمیآزادیونهوالتبديفض

استکهگلازی،نادانکسیآر.وانهخواهدکردیراهمدیبعد

مبستهیخانهییهوایب فنا به جان دیاش، و وانهیسپارد،

درهوایکس تنفس درحسرت جایکه به ازیشفاف، خروج

رایبستهیفضا روانخود و تنفسفکر خانه، دوِد از بهدوِدپر

.دهدعادتیبیوخودفریخودفروش

صوفینماخلق پستیانشبه شبه باو داشتهیمدرن، نظر در د

تراژد که تمدنیهایباشند ابعاد با چونیميعظیهولناک

کمونیشکستناز و تجربهيسم کنار در خودمان،یملیهاسم

کننده عقلیروشن هستندذهن گرا سرزم. هنوزینيدر که

خودیواجتماعیتعملينتوانستهاستبهواقعیوتنيکنیزيف

 با و گردد شهریقانع زلزله تبدیک غبار و شن و خاک لیبه

نبایم بهیشود، حاکمانش سواد و فهم که داشت انتظار د

فلسفیدرجه شناخت یحتیاز حد رسالهیدر اک یاهیپای

 اروپايس"مانند حکمتدر ر باشديرس" ده چن. ،ینينسرزميدر

 سیذهن جوان شاهیستانيک از عبور با ینترنتیایراههاکه

تصویم زندهیتواند يعظیهاپلیر و سالهیم آنیاکصد در را

یسو با بکند، مشاهده تراژیجهان نگاه انسانیک و یک

زنجیبومیهاتجربه در بشریرهيرا تکامل و رشد قراریروند

ایم در و احتیدهد راستا بیاجين تخهم صوفيه يل ایانه

داشتپست نخواهد مدرن چنیشا. جوانيد کنارین در که

شدیاندیزلزلهدرقالبرنجخودمیهاجنگوخرابهیهامتروکه

ازینآگاهيگرددوسپسباهمیآگاهمخودیوبهصورتهست

کمکانینينوعانخوددرتأمهمیماندگشاهدعقبیکسوی

شرفتانسانيگرشاهدپیدیازسوستسالموامناستویز

رایلسوففرانسويدانوفیاضیکپزشک،ریما،سخنانيخپیمر

نزد پیکه قرن چهار نيکبه او رنجمشابهيش، شاهد انيمیز

 بفهمد بهتر بود خود 1.)همنوعان ا( سر نیبحثبر ستکهين

حق کمال ميدکارت را یگویقت پستید یغربیهامدرنا ایو

کازيِلکداميوتکمیناستکهمبانیسئوالا.یقانشريصوف

روشبایا موقعینسه در ایتکنونيد اجتماعیدر بازتاب یران

ابديب پ. قرن بهرهیيشاروپايپنج با ریريگان پزشکياضیاز ،یات،

فلسف منطق و شرقینجوم يما عرفان با نه الهیان ما،يا اِت

ممکنساختندیشتمدنینوزا را خود تحقمطالع. قاتآنهاياتو

برميسوابنیچونرازیانیگراعقلیآثارعلم در را گرفتوینا

رساله يابوسعیعرفانیهانه سهروردید رایا کردن. غرغره

قرنیسلوکیدگاهجامعهشناختی،اگرچهازدیستيليهيمکاتبن

ازیبرالغرباست،وليافتهولیوخاصجوامعتوسعهیستميب

تصوفدرقرنیهبهتجربهيقابلتشبیادیحدودزتایخیمنظرتار

آنچهاهل.زهستينیرانیوایششموهفتمدرتمدناسالم

مرحله تا سننخود و گفتار کردندیانميپرستشبیتصوفدر

مکتبیزيچ تکرار نجز و پيکشفیستيليهيوار انشانينيشياِت

نبود مانندتصوفورايمدرننپست. کردن،نسلوکغرغیایز ره

نتوانستهاستواقع تصویاجتماعیتيهنوز به خود خیبتاریاز

 

o روانیاسالمیجمهوریزوفرنيسک ابعاد فکریدر نیو شهاستیراشهمیقاجاریايشبا خلسه. در دو یزدهونيافیهاهر

.اندپسندشانامتمطلقیلاخالقيوهردودرتحم.اندتيمطلقی،پرورندهوپرستندهیوجدانیب

 

 نتيجه رضاشاه با يکيکتانگريفکريييکهمهمکاريروشنفکران تا نگريروانيبود حسبآنمي. بر دليليکه توانتنها

زادهومدارايآزادمنشانيچونبهاررابااقتداررضاشاهيتوضيحدادهاييچونفروغي،داور،حکمتياحتيتقيمکاريچهرهه

 .هايسنتيوشرايطفئوداليبودنگريدرجهِتيکجهشروانيماوراياحکامومحدوديتهمينهم

 

o نیازا.آوردهوبازهمخواهدآوردیشبهآنهارویريسرِدشکمهديتوجیهستندکهبشربراییهاراههیمدرنبتصوفوپست

 تمدنبهرهجستیهاراهتوانبهعنوانشاهیهانمراههیب
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 محمدعلی فروغی

ازهنرمندانیاريکهبسیتابهحد.برساند

 هال)امروزغرب در مثال عنوان وودیبه در(

توسعه تجاریجهت بهیبازار کاالهاشان

رو شرق کهآوردهیتصوف همانگونه اند

زدرجهتيمانیازشاعراننثرسرایاريبس

ادب به اعتبار آساِن پستيکسِب مدرنات

گرا انددهیيغرب . در دو چهارراهیهر ک

ایخیتار با شرقیاند هنرمند که فرق ین

غرب معادل یبرخالف با ساختاریخود، ک

اجتماعیفرهنگ روشیـ هنوز که خام

همبومين دکارترا ویوتنو است، نکرده

 افقیاسيسینماکقطبیبدون یهاکه

براقدرت چنیرا به بکند، مشخص نيش

آوردیمیروییماجراجو ا. از نیغرض

شهیاندیستکهآدميننیحمختصرايتوض

.دبکنديتقلیاحتینتکراریمتفاوتونویددرقالبگفتارهایرانبا

قالب آنچهدر گذشتگانتازهیبهعکس، از دیتر اقوام تقلیا ديگر

ضرریم هیشود، ندارد يمفچيکه بودد خواهد هم بهیول.

یخی،باروندتاریاغربییاکهن،شرقینگفتارنویکهایشرط

گرآنکهجامعهیود.ساززماندرتضادنباشدتمدنیهارشدارزش

داشتهییهاافتیندريهضمچنیبرایروانیطوآمادگیشرا را

باشد تکیتوانباسلوکالموتینم. با یهبهنگرشسهرورديو

قال صورجمهوردر واقعیب شناخت با سرماتي، ویدارهیساز

یدمکراس قالب پادشاهیدر نظام کهیک ـ انگلستان چون

صنعتینقدرتاقتصاديچهارم دمکراتیـ دريو کجهاناستـ

افتاد کهسادهيهم. حتنطور کهيغیلوحانهو بود رممکنخواهد

یدارهیباسرمایاسيباسلوکشاهنشاهانهبهرقابتسیملت

یصندادنمادهيتشخیعنینیا.کافرستادهشودیآمریوجمهور

برا نظریابیدستیدرست مورد صورت به ازیبرا. خروج

جهشتاریماندگعقب پیبهسویخیو و دیشرفتبايتوسعه

روشعلمنخست شناختو فرهنگملیبا سطح دریدر و

آوردویرویگرائبهاصلانسانیاسيـسیقالبقانوناجتماع

گرفت خو آن با توسعه. و حفظ جهت در ايمدنیبعد، نیِت

یها،درقالبروشیهبههمانشناختعلمي،بازباتکیسازندگ

آزادیپا اصول به دریبند و ذوق افراد،یاقهيسلیهاافتیاز

دومبایبودکهدردورانپهلویاناصلآخرنکتهیا.استفادهکرد

ساخت امکانات فکریروانیوآمادگیاروجود آنیو به جامعه

نشدیتیتوجهوعنا هستندییهاراههیمدرنبتصوفوپست.

آوردهوبازهمیشبهآنهارویريسشکمهدرِديتوجیکهبشربرا

آورد خواهد ا. بیاز نمراههین شاهیها عنوان به یهاراهتوان

جست بهره تمدن تجربهنیا. هر مانند بخشافزونيیفرعیها

یاتمیارزشسازیهاتالش.بشرخواهندبودیخیتاریهاآموزه

تسلطبهاتحاداتمیکدانانبرایزيفیای،باروییهاشهینانديچن

ندریوا.هاستياتم،قابلتشبیبدونشکستمخربهسته

برایحال است نتوانسته هنوز بشر انرژيتولیاستکه ازید

شدهیطر کنترل گسست اقتصادیستههیق اعتبار ویاتم،

،بایآر.کهدربرابرنفتبهصرفهباشد،بهوجودآورديیاجتماع

یابینودستيبشرازمدارزمیشیوآزمایکیزيوجودخروجف

انرژ به او حیاهستهیناقص جامعي، و همچنانيات تمدن ت

تيثقلاست،همانطورکهمدنینونقطهيزمیبهجاذبهیمتک

یا نن انسانيتمدن جاِن و عقل بدون مردهیز شيبیاصنعت

نخواهدبود ه. بهامروز، تا ارسطو روزگار ـیروانیچمعادلهياز

جایاجتماع بتواند دوستیگزیکه جاذبه)ین سازندگ( یو

یکهبتواندورایـفلسفیفکریچمعادلهيبشودوه(تيجامع)

ارائهبدهد،کشفیتراقت،اصولسازندهي،رقابتولیاصلآزاد

امتحانکردناصولیایهرآنچهبشربهجا.ااختراعنشدهاستی

یابرابرییچوننابرابریاصول.ديفاجعهانجامیاحتیبهشکست

تک آزاديبدون اصل به یه فاش, سميبه

فاشیناز شبه يو ختميکمونسم ست

شدند ن. اکنون فاشيهم شبهيز، و سم

اسالميفاش جیسم در ورا عرب هان

رهبریرانیا برادریتحت امتیاصل

نابرادر برابر در ناظریاسالم کافر، امت

.ميهست

**

معلماحمدشاهشد،یکهفروغیهنگام

شناختعلم ایدریبا از هينقضیافتکه

معادلهيه سازندگیدوستیچ بریو

نخواهدخاست پ. اقتداریو بردکهنظمو

روستا مییسرباز چونیستپرهنيو

تاس و برانداختنقاجارها سويرضاخاندر

مشروطییاجرا مليک کارسازتریت ،

افتاد خواهد شناختکاف. وجود با تاریاو و فلسفه خمغربیاز

انديزم ترویجمهوریشهینو اروپا در انقالبفرانسه با جیتکه

رانیایاسينظامسیرابهعنوانروبنایافتهبود،نهاِدپادشاهی

اکا و تشخیرانیرآمدتر داديتر ص قاض. وجودیتاریامروز با خ

منصفاسنادیاولبهرایپهلویمشروطهیاسيسیهانقص

شفاهینوشتار سی، فرهنگیاسي، برایو بهيتشخی، صاو

برخالفآنچهیفروغ.قائلاستیخیوتارینسبتاعتبارعلم

یدشاهکهبراپایرانهبرایند،پادشاهیگویرلبمیهازیبعض

م خواستیجمهور ا. شیبا نه درباریفتهينکه نهیسنن بود

جمهور افکار جایولیمقلد در را دو طبیهر خودشانیعيگاه

تيازمشروطیافتفروغیشناختودر.دانستیدوالزمميمف

با ایرا در دوستید قالب سلطنتيمین و جمهور حکومت ان

(6.)پادشاهجستوجوکرد

لترسازيرانبهدلیکايآکادمیهاازچهرهیروزبخشمهماگرام

برابرچپوراستافراط در فروشآثارشان، ،یدستدادنبازار

ميحق مسکوت آیقترا در برایگذارند، اینده یرانیشهروندان

،باریانسلوکبزدالنهيدقائلبودکهدرمقابلچنینحقرابایا

تمناید از لشکريپیگر به عذابيبیاسکندروستن حِس گانه،

قاست،پسينحرفکهکارماتحقیا.وجدانبهخودراهندهند

،یفردوس.استیخیتاریشهيککلیم،یشویاستنميواردس

نوزا،الک،ولتر،سارتر،آرون،ساکاروفهميمور،اراسموس،اسپ

خوبهمتحقیقميتحق کهآثارشانیقميکردند، آنقدر کردند،

د سدهههپساز حتها، و وییها مطالعه همچنان هزاره، ک

شودیسمیتدر علم. رسالت بر عالوه عصریخویآنها شدر

لویمستبدان محمود، هییچون بي، اصل به برژنف و يتلر ایان

اجتماعيحقییبازگو نیقت مرگ خطر قبول تا وفادارزيانسان

اندمحققهستندکهچونیآنانکهمدع:میيپردهبگویب.ماندند

س نميوارد سیاست همه از بازترانديشوند، است استقالل.

ونهمطلقش،فقطدریاستآنهمبهطورنسبيدانشمندازس

دمکرات و باز حقيجوامع اجتماعيک داردیقت آنجا. کهییاز

بااو،دریهمکاریعنیستيبودندربرابرفاشیاخنثیطرفیب

یواقعیاست،بهمعنايازسرانهممحققمستقلیجهدراينت

 میعنیآن، را سکوت که نظام مخالف خطریمحقق و شکند

بهدلمیجان خردیرا تکم. گفتنیلايدر استکهینمنطق،

اینخبگانیبرا از رسما رژیکه حماین میم بیت شتريکنند

اخالقیم احترام آنانیتوان تا اصالحیقائلبود را خود طلبکه

کنندیمیمعرف ورساخودرادشمنمعرفیکهگویدشمن. یا

مقابلدشمنیم دوستمعرفیکنددر را کندنهیمیکهخود

حت که احترام قابل بیتنها اعتماد استیشتريدرخور رایا. ن

قابوس(1)بوستان مو محققیگوینامه از آندسته اگر و نيند

دانشگاهییخنث طلِب اصالح موسساتيادبیهاا و ات

موردانتقادیدرداخلیشناسانریا یاحتیاخارجازکشورفردا
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هازخودشانيندفاعیرند،بهتريندگانقراربگیآیتاخالقيمحکوم

کنندکهنهبوستانراینخواهدبودکهبهدروغیا راستاقرار ا

نهقابوس بودند، نامهرامطالعهکرده مورخ. همینيآندستهاز

طلبد،یمیفردینظروارادهیکهاندکیکهدرپاسخهرسئوال

فس و سندپرست مليناگهان جایشناس تا ازییشوند، که

یهنواتحادمليشانهمدررابطهبانجاتمینظرشخصیارائه

درپاسخبهیترلقانعکنندهيروند،بهتراستدلیانطفرهميرانیا

راهمهیز.بنداينافعالونامصممخودبیزگيهپاکيتوجیمردمبرا

حقيدانیم که تاريم فسیخیقت و مرده اسناد شدهيفقط ل

.اندخینسندتاریتریمردمغنیطزندگیمردمزندهوشرا.ستين

داشتنشرا نظر در بدون مورخ باشد قرار اگر سندیو و حال ط

گریاسنادگذشتهبپردازد،دیشناسليحال،فقطبهفسیزنده

اومستد،مورخ.رودیرسوالمیمدرنآنزیخبهمعنایمفهومتار

نییکایآمر بیمهيدر قرن کهياول خود معروف اثر در ستم،

یامپراطوریل،بهجايدانمدکترمحمدمقدمآنرابهچهدلینم

شاهنشاهیهخامنش کردهیهخامنشی، فصلترجمه در اند،

اشارهی کتاب ولیاازدهم تجربهیکوتاه به معنا یهاجنگیپر

میآمریتدرحالدگرگونيوموقعیهخامنش کندیکا ا. با نیاو

م تاريپل سند به هم گذشته و حال ویخیان جان هرودوت

پندویغرقدردگرگونیکایبخشد،همبهآمریتازهمیبرداشت

م دهدیاندرز م. سدینویاومستد بکل»: ميکنیفراموشمیما

کهحکومتیهر،زمانانجمنشیاستازمرحلهیرزمانیکهد

آتن مانند را ميخودمان اداره گذشتهیکردیها یام، اکنون و کیم،

)2)یشاهنشاه یامپراطور( جهان( کهیاشدهیزورمند م

پارس مشکالت همچون ما استيمشکالت ان با. تنها دینه

مشکالتیدلپذیهاقصه به نسبت باز چشمان با را هرودوت ر

راکهییهایروزيدپینباي،بلکههمچنميکاازنوبخوانیآمریکنون

پارس" بزرگ یجنگ اروپاییبرا" عجالتاییونان آورد بار به

9)«.ميفراموشکن جانيتحل( و زنده تارل همیدار با برخورديخ ن

ميالکتید تجربهيک ضرورتیان و امکانیهاگذشته ریپذحال

ونحالتاستکههماسرارگذشتهبهکمکفهمیدرا.است

امروز میشعور کشف استنادین به حال مشکالت هم و شود

عميتجرب و بهتر گذشته فهمقيات ميتر درک و .شوندیده

دورانیمطالعه ایتاریهامستند ایخ حقیران، ماين بر را قت

حکومتپارتیروشنم سقوط از که نکند تا قرنیمهيها اول

ییتحققشکوفاانموفقبهيرانیستمفقطدودورهاستکهايب

دریشدندوآنعصرهخامنشینحالفرهنگيودرعیاسيس

کازیچيمادره.استیعصررضاشاهیگریودیاریآغازشهر

یهبهاسنادموجود،تحققمتوازيران،باتکیخایگرتاریدیهادوره

نوزایییشکوفا فرهنگیاسيشسیا نمیو ميابییرا انیصفو.

اح ارائهیفرهنگشینوزایايموفقبه سازتمدنیهاارزشیو

موفقیفرهنگییانباوجودشکوفايهمانطورکهسامان.نشدند

تشک ایکشوریلواحديبه و اشاراتتراژینشدند در کینامر

کههرودوت،تورات،یدرحال.درشاهنامهآشکاراستیفردوس

عصریوفرهنگیاسيسییشکوفایباستانیهاوسنگنوشته

ویرانیزاسنادفراوانايدهند،امروزنیراشهادتمیشهخامن

ايغ مهمیرانیر مو همه، از عصريتر فعال همچنان و زنده راث

کهدردورانمعروفبهرضاشاهينحقيهمیرضاشاه ،یقترا

ا قابلیابهدرجهیرانیخرد عملیتفکرياز نوزایو حد شیدر

تايرسیتمدن بود میيده کنندید ایسهیمقا. در میما، انينجا

یاسيوسیخیمسلماتاریورضاشاهپهلویکوروشهخامنش

چونمشخصاستکهکوروش.استیستبلکهروانشناختين

قدرتمندجهانی بودیکامپراطور قالبيرانیآنچهایول. انچهدر

ککشورمستقلروبهرشددرهردویاییکامپراطورییاسيس

.هاستياسوتشبيقابلقیظرروانشناختدورهانجامدادندازمن

ا دلیو همان فروغیلين که وامیاست نطقیرا در که دارد

یريگبهره.رابهگفتاراندرآوردیهينتشبيرضاشاه،چنیتاجگذار

تاریروان یاز افتخار فضیخچونمنبع چونیلتکسانيکملت،

شودرایماسعادتنمیخبرایهزارسالتارنکهششیداوربها

نم چهبیهمانکار بلکههر ايکند، تحرينفضیشتر کبهیلترا

رانیباایرانکنونیایسهیمقا.کندیمیینوچارهجویابتکارنو

انيشمارازرجالوفرهنگدستیانکهچگونهعدهیوایرضاشاه

میتاریراهآندورهدو قرونوسطيانمدرنيخرا صيتشخیتهو

هم از ميدادند جانن کورکنندهنطق و داغ آفتاب ظهریدارکه

ازسرگذراندهاستوحقیطرفیب رادرطلوعویقتانسانيرا

ینمناظرههمعقلیا.زديخیکند،برمینمناظرهميغروباشراق

علم همیو اخالقیرواناست، یو هم. است شناخت هم

گریدیاستواندرسویعلمیجوقتي،حقیکسویاز.افتیدر

انسانر اخالق بخش زميسالت ینيت سرزم. چونییهانيدر

نوزایا عصر که طیران را خود یمیش دانشمند یعنیکنند،

قتکهباعملدفاعازيحقینحالمدافعاجتماعيندهودرعیجو

مدنیآزاد انسانیآفریتزندگي، و روحیشناختعلمین در را

کهباترسیقنمقطع،هرعاشیودرا.کندیمیجامعهپاسدار

خو پرسشپنهان یشبگویدر می"د جستهیافت مایانشود ،"م

دوستِفعاقلوانسانینده،حریِفجویترسشباجوابآشکارحر

روبهیداريبو آرمانش کهبخش شد خواهد "رو : که افتیآن

آرزوستیم آنم نشود ا". از جویخارج هر شرط، اندهین بهی

نتینادانیدرجه در بيو کردیندگجه خواهد افت و. ساده

سخنسرایب و سخندان زبان به و سعدییپرده یچون علم:

(13.)یست،نادانيچونعملدرتونیشترخوانيچندانکهب



 :زیرنویس

 
برا1 ايبیبررسیـ در تحوالتایشتر و ابعادینموارد از ندوره

:ديمتفاوتازجملهنگاهکن

ا بریالفـ نقشانگلرانبرآمدنرضاخان، و /هایسيافتادنقاجار

 /یروسغنيس

کامشاد.حیترجمه ن. لوفريانتشارات تجد/ با دوم نظریچاپ /د

.1312/تهران

ا پژوهشگرانمعاصر رانیبـ / هوشنگاتحاد /فرهنگمعاصر.

.1312/چاپاول،تهران

باز ـ پهلویپ عصر فروغیگران از ی، فردوست تا / اول /جلد

.1313/تهران/نشرعلم/چاپدوم/یعمحمودطلو

آزاد شاعر چهار ـ یث عارف،/ آثار و سرگذشت در جستجو

/انتشاراتنگاه/سپانلویمحمدعل/یزدیی،بهار،فرخیعشق

.1369/تهران/چاپاول



اياولیفروغـ2 متفکرمعاصر صریرانین گفتار در ویاستکه ح

عقلیکحوزهيدونتفکقترابيحقیجستوجویمدرنفلسف

رحکمتدراروپاياودرس.رممکنقلمدادکرديمانغیایازحوزه

باانحصاریتقریاشتغالبهامورعلمیدرقرونوسط:"دیگویم

د علوم طالب اصلینیبه منظور و یداشت اين.... به ویل مان

اثباتحقيقی احکامیقتاصولدينو با ساختنآنها سازگار نو

یدردوره.التبودیافتنراهتاویرفعشبهاتومشکالتوعقلو

ایجد کید تغيفين کردييت ر دانشجویاريبس. حوزهیاز از یان

جستجويبیانتید تنها و داشتنديحقیرونبودند نظر در .قترا

يس اروپا حکمتدر ر عل/ یفروغیمحمد /یریوز)چاپاول/ )

 .تهران/111/1321ص/انتشاراتزوار



چند3 واقعيپیـ حقيشمن و تلخيت دریقت شخصه به را

شا که کردم تجربه خود یوجدان درون از بارها حاشید اشهيا

درخارجیتبازارکتابفارسيناآگاهانهعبورکردهبودم،وآنوضع

ا در خصوصا کشور، استاالتیاز متحده بزرگتر. شهریدر ن

اییکایآمر ينشیرانیو شدم متوجه کتابن اغلب در که
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اولیشهریهایفروش فارسيکه کشورینمرکز زبانخارجاز

اسات آثار فروغیدياست تقیچون حکمت، ی، پورداوودیزاده ا

نمولدانیدمآثارايکوشیکهسختمیدرحال.شودیافتنمی

بینویدریفارس آوردمرواينرا محققیخیاتتاریابمبهخاطر

متونیآورنبزرگاندرجمعیبابزحماتامحترمهوشنگاتحاددر

دنیفارس سراسر تاسيدر و ویملیسکتابخانهيا بودجه با

اندک اختیامکانات در داشتنديکه ار ز. بخشیو همه از دنيباتر

شخصينفیهاکتاب کتابخانهیس به ویملیهاشان

بههرحال.منباالستیدانتظارهایدانم،شاینم.یدانشگاه

".درداستیقصهین،قصه،آریاستاقصه"



نمونه1 ایهاـ همیبارز پهلویروانینگرن دوران دومیدر

خانهکوزارتیتیریدرسطحمدیخانلرزناتلیچونپروییهاچهره

ییهادرنهادیفرهنگیاندرحدهمکاریهوشجریواخوان،سا

س و صدا بودندیمايچون کشور، شجر. و دویاخوان در رانان

یهاموردیادامهندادندوحتینهمکاریبهایاسالمیجمهور

مورداخوانکهمعروفاست.شآمديانآنهاونظامپيتنشهمم

رئ دخالت مشهديبه خامنهیسجمهور قولیاوقت گرفتن و

آقایشیسرایبرا مدح در شعر انجامیک نظامشان و کهيان د

ه بزرگوار بهچنيشاعر ندادتنینننگيچگاه در انیموردشجر.

با رفسنجانیاجملههم ایاز یبه که معنا بگوین دیيکمرتبه

چهشد" را دربار و پادشاه استیتيمعروف" افته ا. نکهیخالصه

سرشناسيب و قابل نخبگان دیشتر حکومتکودتا در یدهیکه

ادار حدود در شاه، فرهنگیمحمدرضا مدیو دستگاهیریبا ِت

نبو قهر انقالبحاکمه حکومت دوران در طیدند، یاگر

سروشانه"یهایپاکساز نميتصف" هم یه رایشدند خود ا

.دادندیاستعفامیاحتیکردندویدمیبازنشستهوبازخر



آنجاکهمنم1 تا یهارستانيسفلسفهدردبیدانماصالتدریـ

اگرهمباشد،ينیرانجدیا فلسفهستو دوستوانسانیاز

حکیدوستقتيحق از ما عقليکه ایونانییگرامان ویرانی،

دارییاروپا خبریسراغ ستينیم دورانیا. در اگر که دارم مان

پادشاه میایحکومت اجرا امر دانشین و ازشد آموزان

ينظیاهیپایهارساله اروپايس"ر در حکمت ر ش" قلم ويبه وا

چگاهيدهید،شاشدنیمندمبهرهیمرحومفروغیروشآموزنده

اگربخشیاحتی.دادندیسرنم"اهللاکبر"ادیهافربامپشتیرو

بهجایاقابلمالحظه تظاهربهیازروشنفکرانونخبگانامروز

بهیکهخودغربییهاداشتنشناخت همسردرگمکرده، را ها

رفتهشدهویپذیهاددرقالبيومفیعلمیهاارائهورواجروش

شیتصو شایدهب دیبپردازند، ما جوانان احتید بهیاجيگر

 یدمکراس"ازنوعیاديبنیهافکاربياتوجیحيتوضیدنبرايشیاند

ینید ی" اسالميپرتستانت"ا یسم " یو "یعرفانیدمکراس"ا

.نداشتهباشند



ارسطویاسيدسیکهدربابعقایحاتيدرتوضیـمرحومفروغ6

لسوف،درکتابيدآنفیمتازدوسهشکلممکنومقبولحکو

:دیگوینميارائهدادهاست،چن"رحکمتدراروپايس"

یاتمحلياجتماعبهاختالفمقتضیهاتيشکلحکومتدرهئ"

جغراف اوضاع و مردم احوال غیائياز ميو مختلف .شودیرها

دیبایستازاشخاصآزادومتساویاساساچوندولتمجموعها

همهدر(.یودمکراسیجمهور)عمومباشدحکومتمتعلقبه

باکثرياتخاذتصم را امور فصلنمایماتشرکتکنندو ندیتآرا و.

نیهنگاهدارندوايئتاجتماعياناعضاهيودادرامیوبرابریآزاد

انمردمازجهتتمولوتعقليدهدکهمیدستمیتوقتيفيک

ريفوگروهحقیشرانجماعتيااگرباشدمیارنباشديفرقبس

انآنهااعتدالرانگاهداردتايمتوسطهمباشدکهمیکطبقهی

ردستیرزياشرافچندانخودسروزبردستنشوندومردمانحق

نمانند ل. جماعتيو که هست بسا جهتیکن از مردم از

روزگارمقتدرومتنفذشدهویشآمدهايوپیوچاالکیاريهوش

نسبیاتتوانگريثيح مو خود شرافتبه قدرتویتو و دهند

م دست در را ايگیحکومت و اعیرند حکومت شکل ویانين

است اشراف ن. ميو اتفاق یز که سمتیافتد مردم از فرد ک

قدرتپیبرتر ميو جماعتپادشاه بر کرده سلطنتیدا و شود

نسهقسمحکومتاگریکازایدرهر.کندیسميتاسیموروث

حجماعتواقعشودوکارهابدستکاردانوقدرتروصاليدرخ

باشدصحيمحدودومسئول قانونحکمفرما و کار .حاستيتدر

مدارامرشودغلطخواهدبودونفسیوهوایامااگرنفعشخص

ظلمواستبدادو(یوپادشاهیستوکراسیار)ريدردوقسماخ

هرجومرجبرابدوییوعميشیبیفرعوام(یجمهور)درقسماول

."گرددیشودوامورمختلمیپام

يس اروپا حکمتدر ر عل/ یفروغیمحمد انتشارات/ چاپاول،

.63-19ص/زوار

1311در"رحکمتدراروپايس"نبخشازیدتوجهداشتکهایبا

است شده نگاشته ا. زمانیو روابطین که بایفروغاست

یهیچساينوضع،هیوجودابا.کاملقرارداردیرگيرضاشاهدرت

يک ترسین محققیا خرد و نمبرروان شودیمالحظه او. و

انيپرده،شفافورسابیبارسطورایاسيسیفلسفهقتيحق

.کردهاست



:دیگویدربوستانمیـسعد1

خلقدوستیشانیندارمپر/خلقازاوستیشانیوجودتپر

یمتدوستدارمننپندار/یتوباآنکهمندوستمدشمن

چودانمکهداردخدادشمنت؟/چرادوستدارمبهباطلمنت

 برودوستدارانمندوستدار/مدهبوسهبردستمندوستوار

 

ن قابوسنامه نمونهيدر معنایزیهاز پر و وصفدوستوییبا در

:م،ازجملهیدشمندار

همیاند.. دوستان دوستاِن که دوستان دوستاِن از کن ازشه

کهدشمنترادوستیوبترسازدوست.دوستانباشندیجمله

شترباشدپسباکيتوبیاوازدوستیداردکهباشدکهدوست

دشمن از تویندارد دشمن قبِل از کردن تو هرگز..........با و

دوروییدورو مردم از و اژدرهایمکن از و باش، سرهفیدور

مردم از و نمامترس , که بساعتبترس او چه بشکافدیهر

.نتواندوختیبسال



ترجمه2 در مقدم دکتر جایـ به یامپراطوریواژهیخودشان

.انددهیرابرگز"یشاهنشاه"

ا یدر امپراطوریمیکشاهنشاهینکه یهمباشدشکیتواند

ستين همهیآیول. شاهنشاهیامپراطوریا آیها آمریاند؟ کایا

است؟یکشاهنشاهی



تاراـ9 کتاب شاهنشاهیز یهخامنشیخ ا/ . ت /اومستد.

.231.ص/چاپدوم/ريرکبيام/دکترمحمدمقدم:ترجمه

 

سعد13 گلستان یـ محمدعليتص/ یفروغیح هفتم/ چاپ

.تهران/انتشاراتققنوس/1319



:کندیاهلعلمرامالمتمیعملیبیزمانندسعديحافظن

ب جهانملیعملینهمنز در ز/ولموبس، هم، ماللِتعلما

.عملستیعلِمب
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یهانچهرهیترازبرجستهیكیاكبرداوربهعنوانیگاهعلیدشناختهشدنجایتردیسالةاقتداررضاشاهبستيدورةبیبررسیجاصلیازنتا

.هامروز،خواهدبودران،ازعصرمشروطهتابینایازآغازدوراننویاسينكنشگرانسیواثرگذارتریروشنفكر

بازتاببخش بنیراتعليازخدماتوتأثیبهمنظور یوقضائیاسي،سیناداریساختمانونظمنویانگزارياكبرداوردر با ازیكیكشور،

ايمحقق در جوانمان نسل ارزشمند ین نشستیعلیعنیران گفتگو به مياصغرحقدار سالهائیمحقق. تالشیكه پرزحمتویاستبه

جیافكار،خدماتونتایروشنفكرانعصرمشروطهتابهامروزدستزدهاست،ازجملهكاربررویهاشهیشهواندیخاندیبورانهدرحوزةتارص

خوانندگانیمجهتآشنائيحقدارخواستینگفتگوازآقایدرمقدمةا.هيهوماليرعدلیندةمجلس،وزینگار،نمااقداماتداوردرمقامروزنامه

كموكاستـهمانگونهكهقولیزبيشاناستكهمانیایكتةتلفنیرحاصلدیمتنز.ارمانقراردهنديخوددراختیكوتاهدرمعرفیشرح

.مينمائیمـآنرادرجمیاداده



نوشتهقكردهيام،تحقام؛درسخواندهمتولدشده(یالديم1961)یديخورش1311بهسال:میتوانمبگوینقدرميهم» بهچاپیهائام،

اصغرحقداریعل«.ابدییممعنامیهاامدرنوشتهیزندگ....امرسانده



یرابهقلمخودویا،مقالهیندولتمرددورانرضاشاهیداور،ایاسيوسیتنظريشترباشخصيبینگفتگووبهمنظورآشنائیدرادامةا

برگرفتهازكتابی،مجلةآ1331سال) وعدلنده، دكترباقرعاقليداور ایبرا(یهـ متاعالوهبرنشاندادنقدرتیدینشمارهبرگزیدرجدر

یدگاههایندي،همچنیرانووضعجهانبهسرعتدرحالتوسعهوترقیماندةاازروزگارعقبیبردانشوآگاهیومتكیاستداللمبتن

دهيرانكشیندةایمحدودبهزمانةخودنبودهوگسترةآنتابهامروزومطمئنَاآیچرويراكهبههیویعملیهاوراهحلینيب،جهانینظر

 .ميانامروزقراردهيرانیخواهدشد،درمعرضقضاوتخوانندگانوا

 

 

 اكبر داور  یو عل  رانیدر ا  یتجدد حقوق






 اصغر حقدار گفتگو با علی



 
 

آقای قلمبهكهكتبیرمياناخيردهایحقدار،درسالتالشـ

شده منتشر بهشما چهرهآثاریمجموعهاند، مورد ودر ها

ایرانسدةهایشخصيت امروز و تواننمیكهخوریمبرمیاخير

این.قراردادوخاطراتاحوالها،شرحنامهزندگیهارادرردةآن

به بيشتر فكرینقشآثار اجتماعیوتأثير سياسی، اینیا

مؤلفيندرميانازاینپيشروشیچنين.پردازندهامیشخصيت

.نداشتچندانیرواجایرانی

می فكر بازگشتچرا امروز عملیبهكنيد علمیآثار فكری، و

پاسخعبارتبه؟استضروریافرادیچنين نيازكدامبهدیگر

سازد؟میراالزممریاچنينبهمبادرتجامعه



فرصتی از تشكر با ـ منكهحقدار اختيار گذاشتيد،در

،درامرساندهچاپبهگذشتهدرچندسالمنكههایینگاریتك

درگيرندكهقرارمیتاریخیشناسییااندیشهاندیشهتاریخحوزة

ودراجتماعیهایزمينههابالحاظ،اندیشهنگاریتاریخسبكاین

واقعيتتعامل بررسیعينیهایبا تحولمورد وزمانهستند؛

یكایدهبيان در همارگانيكهمبستگیها ظهوربا با دارندو قرار

جامعهایایده بهایدهآن، تجربةزدهآزمونمحكرا با درآنو

نيازهایرابطه شود؛درچنينمیفرهنگبهتبدیل،ایدهزمانهبا

ایدهنگاهی زمانةكههایی، از فرصتفراتر یافتهخود اند،بروز

شكوفاییمی و رشد در پایهبعدیهایاندیشهتوانند های،

فرهنگینوپيدایدهندونيازهایدسترابهوعقالنیمنطقی

تن با بررسیبهسپردنرا و پاالیانتقاد باشند؛شو پاسخگو ،

نهنگاریتكبنابراین كهگذشتگانبهبازگشتها منـ نظر از

بلكهاسترسيدهبستبنبهایایده دراندیشهبازخوانیـ ها

.استوفرهنگیفكریپویاییهابرایازآنوآموختنگذرزمان

خواندوهافرامیهاندیشبازخوانیمارابهكهضرورتیآنپس

اولویتآنبازاندیشی را نگاهمیها بهودستيابیانتقادیدهد،

استفرهنگیتحول كهنيستتردیدی. بخصوصتاریخ تاریخو

،دركشورماكمترمدرنيتهایپایهازاصولیكیعنوان،بهاندیشه

توجه گرفتهمورد نویسناستقرار اكثر ثبتدگانو ضبطدر و

درگزارشتاریخیحوادث احيانًا تحليلو بازخوانی، هااندیشهو

اندیشهازصاحبانپردازیوشخصيتایاسطورهبيشترگرفتارنگاه

.اندبوده

خالءایرانیفرهنگگفتتوانمیجرئتبهجهتهمينبه از

رنجنوشتاریهایدرحوزهشاگذشتهوبازخوانیتاریخیخاطرة

وگرفتهعبرتتاریخهایتواندازدرسخاطرنمیاینبردوبهمی

خاطرنبودخودراـبهاشتباهاتكهاستسالدویستبهنزدیك

بنابراین.كندتكرارمیهایشصورتواقسامانواعـبهدیدتاریخی

دراندیشیتاریخبهباوریراازاسطورهخودذهنيتاگرمابتوانيم

،ـگذردهيمتاریخیووقایعدرحوادثهاـوحتیبااندیشهمواجه

پندهایتوانستخواهيم شدهبهرهتاریخیحوادثاز ازمند و

قهرمانسازیشخصيتخرافة بهشویمخالصپردازیو نظر؛

هااندیشهنگارییاتاریخذرزمانهادرگاندیشهرسدبررسیمی

این میدر بهراستا پاسخیامروزینفرهنگینيازهایتواند ما

.بدهندوخردمندانهعينی

تاریختقـدمفضـلكهاستیـادآوریبهالزمالبته نـگاریدر

دراندیشه

بهراجعییهاكتاببانگارشكهاستآدميتبادكترفریدونایران

فتحعلیهایاندیشه» «آخوندزادهميرزا ميرزاهایاندیشه»،

كرمانیآقاخان » تبریزیطالبوفهایاندیشه»و برایراه« را

چونكسانیپيشينهایگشودتادردههاندیشهتاریختحقيقات
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ناطق دكترفرشتهدكترهما ایننورائیو درمدرنسبك، را

.كارگرفتندبهنگاریتاریخ

به میاما كهنظر بهراجعنگاریتكشيوةتاكنونرسد

حياتاندیشمندان قيد سابقهدر آننداشته، نيزنگاریتكو ها

شدهمحرومازحضورشانجامعهبودكهاندیشمندانیبهمربوط

.بود



گزینش معيار ـ نظهایشخصيتتالش آیا ؟چيسترتانمورد

حلقة بهآنمشتركیاساسًا را چهسازد؟بهمیمتصلهمها

اید؟درآثارخودپرداختهتاكنونكسانی





















































اندیشهنظامكهداشتمتوجهاندیشمندانیبيشتربهحقدارـمن

فرهنگ زمانایرانیو گذر در مواجههرا در نيازهایو دنيایبا

بهمدرن واداشته، آنتكاپو پذیرایو سيرتحولرا در تغيير و

نمودهتاریخی اینخود آگاهیاندیشمنداناند؛ دگرگونیبا از

وباانتقادگرفتهرابهسنتیهایمعاصر،اندیشهدرجهانفرهنگ

ارمغانرابهایهتازفكری،نظامسنتیازدنيایمعرفتیگسست

جدیدهایوتوليدایدهنوینحضوردرجامعةرابرایراهآوردندكه

می اندیشههموار سپيدهكههاییگرداند؛ باآشناییدمدر

پيشمدرنيته زمينهدر جریانگرفتشكلمشروطيتهای و

ازفرهنگمنورالفكری درگذار یدارساختپدسنتیواندیشةرا

چونهاییمؤلفهكه فلسفة: از دستيابیسنتیانتقاد بهـ

تبيينطبيعیحقوقهایآموزه ـدموكراتيكسياسینظامـ

.بودنددادهرادرخودجای...ودینیدرباورهایاصالحگرایی

آقاخانخانملكمهمراهبهآخوندزاده زیتبریوطالبوفكرمانی،

رابرایراهاینبودندكه«ایرانیكالسيكهایمدرن»تعبيرمنبه

اكبرداورـاحمدـعلیفروغینظيرمحمدعلیبعدیروشنفكران

چهكسروی اگر دههجریاناینگشودند؛ آفتبهبعدیهایدر

غربزدگیایدئولوژی سياستستيزی، شدهگراییو ازدچار و

دارددیگریداستانآنشدكهخودخارجومدرنانتقادیالتح

ازایگوشهبهودكترشایگاندكترطباطبایینگاریدرتكمنكه

.امكردهایاشارهاشضدمدرنولوازموعللآن

حلقةبهبنابراین شما منكهكسانیمشتركتعبير

هایشاناندیشه مورد ایدهامقراردادهبررسیرا آفرینشپروری، و

رابطهكهاستاندیشگینظام در را مدرنيتهخود تعریفبا

.كنندمی



هاخواهيدآنبهدردستوركارند،یادرآیندهكههاییتالشـوآن

؟پرداخت



علی ـ تحولحقدار و داور ایرانكهحقوقیاكبر انجامبهدر

نشرقرارگرفتهدرآستانةكهاستهایینگاریازتكاند،یكیرس

.است

آنپيش تكاز در بهفروغیمحمدعلینگارینيز ازبحث،

نگاریودرتكامپرداختهنوینایرانهایوبنيانمدنیساختارهای

كسروی كهاحمد به، تحولناظر ایرانفرهنگی نقشدر و

آنسرویك سير بازخوانیاستدر مورد گرفته، ،استقرار

.دهندمیمراتشكيلبعدیتحقيقات

رانيزشایددرآیندهدرایرانفرهنگیمدرنيتةوپدیداریآخوندزاده

.نمایمنوشتارتبدیلبه



علی یكیتالشـ داور چهرهاكبر دستوركهاستهاییاز در

مقدمةقكارتان در شما دارد؛ تاریخآدميتفریدون«كتابرار و

بهدوراناینروشنفكران«درعصرمشروطيتمدرنيته دوگروهرا

مدرنكنشگران»و«ایرانیكالسيكهایمدرن»:ایدكردهتقسيم

دارد؟تعلقدستهكدام،داوربه«ایراندرسياست

ـ23وبرایاجتماعیعملدرعرصةویوویژگیاستثنائیوجه

؟استبودهچهایرانپيشسال93



برپایةرودكهشمارمیبهداورجزوكسانیاكبرخانحقدارـعلی

آگاهیهایآموخته و خود دگرگونیجدید شرایطاز زندگیدر

توانستانسان تازةها، خویشافكار جامعة در نهادینهانیایررا

ازوضعيتكهبودوباشناختینوینحقوقكردةكند؛داورتحصيل

نوینایجاددادگستری،بهداشتایرانقضائیمراجعماندةعقب

.فروگذارنكردتالشیازهيچراهودراینگماشتهمت

به كهدادهتشخيصدرستیداور دادرسیبود ازسنتینهاد

درحلشرعیقضاوتكهآشفتگیبردوباآنمیرنجنابسامانی

ـحقوقیوبرابریعدالتبهتوان،نمیگرفتاراستمردمدعاوی

خاطرداورهمينبودـرسيد؛بهمشروطيتجنبشازاهدافكه

دمورآندرمتممكهاساسیازقانونمفادیاجرایدرراستای

رابرعهدهوبنياددادگستریعدليهبودند،انحاللقرارگرفتهتوجه

سهقوایتفكيكباصراحتاساسیقانونمتمم21؛اصلگرفت

تقسيمگانه پذیرفتهقدرتو اصلرا و قانونمتمم11بود

،عدليهومحاكمعظمیعدالتدیوان»:داشتمقررمیاساسی

«.هستندعمومیتظلماترسمیجعمر

به مادةداور الیحةعدليهتشكيالتاصولقانون111استناد ،

اختياراتاعطای برای اصالحقضاییقوانيننواقصرفعرا و

شوراینمودومجلستقدیمششممجلس،بهعدليهتشكيالت

تبصرهویكواحدهادةرادرم،آن1331بهمن21درجلسةملی

.رسانيدتصویببه

آنومدیریتنوینخاطرایجاددادگستریداوررابيشتربهاگرچه

كهگفتنگارنيزسخنازداورروزنامهتوانمی،ولیشناسيممی

 انتشار آزاد»با مرد درج« آنمقاالتیو نوینشرایطبهراجعدر

دنيادرآنكهجدیدیازوضعيتبخشیوآگاهینوتبييجهانی

میبه ميانسر در را خود نخبگانروشنفكرانبرد، فرهنگیو

درسمت را داور باز داد؛ قرار وچهارممجلسنمایندگیمتجدد

نطقكهبينيممیپنجم ایدههایبا برایایتازههایخود، را

باالخرهبرزبانایرانجامعةنوسازی درمقامداردو ـوزارتداور

ازهایشآموختهباپشتوانةكهـرابایددرنظرگرفتوماليهعدليه
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پایهمدرندنيای ایرانبوروكراسیهای، در حيطةجدید در را

.كندخوداستوارمیمسئوليت

،بهدارمچاپآستانةاكبرداوردرعلیبهراجعكهنگاریدرتكمن

تاریخویجایگاهبررسی دورةایرانیهایاندیشهدر معاصردر

نقشامپرداخته از نوسازیو فرایند در نهادینهداور كردنو

ودارمدیریتوامكهوتجددحقوقیدرایرانمدرنيتههایاندیشه

.امگفتهاوبود،سخنهایاندیشه



تفكيكتال تاریخچةنامشـ از درماليهووزارتعدليهوزارتداور

خوددرموردهایپرسشبهكهازاین؛اماقبلاستناممكنایران

اینعلیاقدامات در داور ممكنبپردازیمزمينهاكبر اگر است،

ورددرمیعنی.بفرمائيددوموضوعایندرخصوصمختصریشرح

داوردرازقرارگرفتنكشورتاقبلوعدليهماليهوضعيتچگونگی

هاوزارتخانهاینرأس یعنیاینموضوعاتدانيممی. نهاد دو

آغازازهمانمردمقانونیحقوقوامرقضاوتأمينمالیمسائل

مسائلمشروطهجنبش اهميتاز توجهپر مورد و

سالچنانوهمبودههانخوامشروطه اززیادیهایتا

.ماندندكشورباقیهایمشغولیدل



دورة ـ ميانقاجاریهحقدار در تاریخ، چندینزمينایرانسير از

تغييرمشروطيتجنبشوقوعكهاستاهميتدارایجهت و

نظاماساسی بهسياسیدر آنو زمرةایران«دورانتعبير در

شماربهدورانآنبهتوجه،محوراصلی«توسيونكنستیممالك

واقعمی در پيشمشروطيتجنبشرود؛ توابعزمينهو و ،آنها

جدیدایرسانيدودورهپایانرابهمرزوبوماینتاریخپيشيندورة

.نمودراشروع

تعدیحاكمطبقةظلم روحاو عواملنیعنصر وروداصلیاز

طبقةخواهیتظلمبهایرانیرعيت احكامهمبازرگانبود؛ از

،موردتعدیعنصرروحانیازبندوبستوهمحاكميتبولهوسانة

جان و مالبودند معرضو در را ومیاندازیدستخود دیدند

ترجریانوخيممراتببهوضعاینهمدیگرجامعهطبقاتدرميان

نبریمداشت یاد از ؛ اصلیبازرگانانطبقةكه تریناز

آنكنندگانشركت جنبشدر و نخستين«خانهعدالت»بود ،

كهایخواسته زبانبود جاریبر اینها و اشارهشد مورد دو

عدليهماليهوضعيتنابسامانیداشتندبه حتیو معوقكشور؛

بعضیمالياتماندن در والیاتها وعدهاز یا هاییو برایكه

سویتظلماتبهدادرسی دادهاز ایجادمیدربار یا و شد

نيزشاهناصرالدینحاكميتپایانیدردورةعدليهوزارتنمایشی

فروپاشی مشروطيتكهننظامنتوانستند استقرار كهو را

عدالت تأميناجتماعیخواستار مالجانو متوقفمردمو بود،

.كنند

دوران عدليهدیوانخانة«شاهناصرالدیندر بهرسيدگیبرای«

قوانينیعمومیتظلمات و شد كتابچة«بهموسومدایر

ازتشكيالتآننهشد،كهتنظيم«اعظمدیوانخانةدستورالعمل

كهایدردوره.اجرادرآمدبهقوانينآنشدونهبرخورداركارآیی

به ظلممشروطيتتثبيتمنجر تعدیشد، تمامیو اركاندر

دیدندازمیصالحهرصورتیبهبودوحاكمانكردهرسوخجامعه

ومرجدركشورازهرجامورمالیگرفتندودرواقعمیمالياتمردم

قضاییمحاكمهمچنين.بردمیرنجكنترلیرقابلغيوآشفتگی

مبنایكه بر قاعدهشرعیاحكام از بودند، قانونیدایر ثابتو

حاكمنمیپيروی و نحویبهشرعكرد اشمنافعاقتضایكههر

به حكمبود، تاریخمیمبادرتصدور ازهایینمونهنگارانكرد؛

بهدورانآنوتعدیظلم تصاحبرساندهثبترا مردماموالاند؛

ودركرمانظفرالسلطنهبيدادگری.السلطانظلازسویاصفهان

به.فرنگبهشاهمسافرتانجامبرایالدولهعينمالیسختگيری

جوروستمی.عالءالدولهازسویتجارقنددرتهرانبستنچوب

آصفكه خراسانالدوله شعاعدر فارسالسلطنهو اعمالدر

احكامیمی و كنیمالعلیكهكردند تهران آقانجفیدر وو

اصفهانشفتی قضاییدر امور مشتیمیپيادهدر ازكردند،

بی قضاییمالیمباالتیخروارها پيشو مشروطهعصر از

اند،بيانگرنوشتهمقاماتبهمردمكههمهاییحالهستند؛عرض

.كنندمیثابتعينهرابهدورانآنوقضاییناهنجارمالیوضعيت

سخنایعریضهازدوهزاروشانزدهوهماناطقآدميتفریدون

دفترمجلسبه1333تا1333ازسالسهدرعرضاندكهگفته

تمااسترسيدهمظالمتحقيق بهآنمیو بهمربوطنحویها

دعاویمالیمسائل بهاستحقوقیو آن؛ هاتعبير

رادرسودمندومهمیهایآگاهیرسيدههایحالعرضمجموع»

به زیر دهدمیدستامور نظاموالیاتحكومتوضع: ومالياتی،

رابطةمالياتارقام زارعمالك، حكومتو تجارتو پولوگمرك، ،

جنگلقلب جنگل، نوغانبانیو محاكمات، عرفیشرعی، ،و

اقليت برخیمذهبیهای .خانوادهمسائلو كههمان« طور

نوشتهاشاره خاطراتشد و اسناد ها، ازمشحوندورانآن

مالینظمیبی امور بیدر مسائلقاعدگیو بودهقضاییدر

.است

وتدوینملیشورایمجلسوتشكيلمشروطيتدورفرمانباص

واولينتطلماتنتایجنخستين،كهایراناساسیقانوننخستين

جایایرانسازیمدرنهاینطفه خود در همدادهرا نظاماند،

هابرپایةآنوجایگاهنهادمندشدهقضاییسيستموهممالی

.شدمعيناساسیقانون

91اصول خصوصاساسیقانونمتمم133ـ بهماليهدر ،

11دادواصولسروسامانپيشينآشفتةوضعيت برراه29ـ

نظام دادگستریقضایینوینایجاد كردو هموار سخنبه.

ایرانیالدولهناظمخانميرزاملكم چه، هرمیهر و خواهد

ای«كلمهیك«باشدوآنداشتهقانوندارد،بایداولایخواسته

ازتشكيلقبلسال32درتبریزیمستشارالدولهميرزایوسفكه

تدوینملیشورایمجلس آناساسیقانونو گفتهسخناز

برای بينبود، وآندستانوهمحاكمانوتعدیظلمبردناز ها

.بودایرانيانوجانیمالیوتأميناجتماعیالتایجادعد

،ـكهاساسیقانونوتهيةملیشورایكارمجلسبهباشروع

بردـساماندهیناممؤسسمجلسعنوانبهبایدازآنحقبه

درخواستخانهوزراتادارینظامبه و درمسئوليتها وزرا از

گردید؛عصرمشروطيتمسائلترینازاصلییكی،مجلسمقابل

این حسنمياندر تنظيممشيرالدولهخانميرزا تصویبمأمور و

سازماندهیقضایینظامبهمربوطقوانين .گردیدعدليهو

آگاهیمشيرالدوله وضعكهبا ،داشتعدليهنابساماناز

سالعدليهوزارت در شرط1322را دو پذیرفتبا كهایناول:

بهراجعایتازهقوانينكهایننمایدودومراتنظيمعدليهبودجه

.نمایدتدوینوجزاییحقوقیمحاكماتواصولتشكيالت

وزیرعنوانبه،مشيرالدولهمجلسهاازسویخواستهباتائيداین

ونمودهخودعملشروطبهتوانستماهششمدت،ظرفعدليه

اصولعدليهتشكيالتاصولقانون تقدیمحقوقیمحاكماتو را

نمایدمجلس مشيرالدولهاین. اقداماتهایزمينهپيشكهكار

جایعلی خود در را داور مقرراتدادهاكبر امورقضاییبود، و

حالتعدليهاجرایی از اجرایبهشينپيرا با و آورد قوانيندر

گام،نخستينملیشورایمجلسعدليةكميسيونجدیدتوسط

اصالحات در تصویببرداشتقضاییرا چونقوانينی؛ قانون:

1326محرم1مصوبمطبوعات 21مصوباسلحهحملقانون.

1322االولربيع نكولقبولقانون. 9مصوبتجارتیتبرواو

1322االولیجمادی مصوبثبتقانون. االولجمادی12اسناد

بهراجعودیگرقوانين1329مصوبنظامیحكومتقانون.1322

 1329رجب21مصوبعدليهتشكيالتاصول محاكماتاصول.

رمضان16مصوبحقوقی 1329ذیقعده19و محاكمقانون.

و1333شعبان21مصوبارتتج جمله... كهقوانينیاز بودند

يونـسـكميتصویبهابهآنعدليهاصالحتایـدرراسيرالدولهـمش
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.رسانيدعدليه

این یكحالبا اجتماعیوضعيتآشفتگیواسطةبهطرفاز

طرف از و بهكشور ازبرخیسياسیهایواكنشجهتدیگر

مانعرجال آن، تمامبهمشيرالدولهشدكهاز بتواندوكمالنحو

عدليهوزارت.ببردپيشعدليهخودرادرساختاروقوانيناصالحات

مشيرالدولهپس دستاز بههایگشتندستبهبا بسيار،

ماندتادرسالباقیترازپيشوشایدوخيمسابقحالتهمان

كابينةعلی1331 در حضور با داور حسناكبر ،مستوفیميرزا

خودبنيادیواصالحاتگرفتهرابرعهدهخانهوزراتآنمسئوليت

انحالل با نظامرا جایگزینیقدیم تمامیدادگستریو در جدید

اوهساختمانوحتیـاحكامـاجرائياتازقوانيناهمآنهایالیه

.رساندسرانجامهابهدادگاهوتشكيلپوشيدنلباسشيوة















































































عبارت عدالتخانه«تالشـ تالش« وآنتأسيسبرایو آثار در

روشنفكرانادبيات ویژهجایگاهیمشروطهجنبشنخستين

یكداشت بعدها اما پدیدآمدآنهومدرمفسردرگمی؛ به. ابتدا

است(شورامجلس)ملتناظربرخانهمفهومرسيدایننظرمی

استقوانينوتصویبتدوینمحلكه آن. از بعدها مفهومبهاما

متمماصولطبقمستفادشدكههمودادگستریعدليهوزارت

عمومیتتظلمارسمیمرجع«مشروطهاساسیقانون و«

.شدملتازحقوقنقضرفعمرجع

؟وتراستدونهادصحيحازاینكداميكبهاسناداستقرارعدالت

؟استبودهنخستينخواهانبيشترموردنظرمشروطه

این یكیكهیا بیدیگریبدوناساسًا به، و معوقمنزلهمعنا

؟استعدالتاجرایماندن



همانح كهقدارـ وضعيتاشارهطور ـاجتماعینابسامانشد

اقتصادیسياسی دورةجامعهوفرهنگیـ تافتحعليشاهاز

عواملیشاهمظفرالدینحكومت به، آوردندكهرا ازمردموجود

به،خواستاررسيدگیودیگرعناصراجراییحاكمانوتعدیظلم

 امنيتیحقوقیوضعيت چهو اگر شدند؛ خواستةاولينخود

وخانهعدالتحكومتمخالفان منورالفكر عنصر وجود اما بود،

ومردانفرهنگینخبگاندردرباروميانبرگشتگانازفرنگبرخی

آنسياست بهابتداییخواستة، شيوةرا مملكتداریتغيير

دراساسیقانونوتدوینیملشورایكشاندوایجادمجلس را

دادخواهانمشروطهاهداف قرار ومشروطيتگيریشكلتاریخ.

اندكهدادهاخيرنشانصدسالدریكپژوهیمشروطهتحقيقات

مرحلة مهاجرینخواهیمشروطهجنبششروعدر هجرت، در

تقاضاهای1323درسالصغری ، در داشتندعالمبندا2خودرا

آن1بندكه ایرانشهرهایدرتمامایعدالتخانهبنای»خواستار

.بود«،حكامهایازستمگریجلوگيریبرای

مردمجنبشكهاستوابتدایینوعًاصنفیتقاضاهایبعدازاین

ومردمهایخواستهبهحكومتتوجهییابدوازبیمیگسترش

درخواستبعدیتاعتراضا تشكيل، تدوینمجلس بهقانونو

ایدهميان تاثير و اجتماعیسياسیمدرنهایآمد برپاییـ در

رنگنویننهادهای پر بهكشور، شد؛ دراینویسندهسخنتر

ازقوةاستعبارتمشروطيتوحقيقتروح...»:مجلسروزنامة

قضائيه قوانينتوانمیوقتی. كهمستفيضمشروطيتاز شد

مملكتیمنظمقضائیمحاكم در اگر و نباشد،عدليهباشد

فرضملیراحكومتحكومتوآنرامشروطهمملكتتواننمی

شمارةمجلس)«.كرد سال131، سهچهارم، شنبه،

(1،ص1329الثانیجمادی23

ایجادنهاداوليةباگذارازشرایطبودكههعدالتخانمفهوماینپس

خواهیتظلم نظامبهعمومی سپسعدليهنویناستقرار و

نيازهایمطابقحقوقیقوانينتدوین وزارتجامعهبا در

یافتدادگستری ارتقا تعالی، و رشد با هایایدهو

زمينهخواهیمشروطه در یكحقوقیهای قانونیتفكيكعنو،

ایجادبعدیودادگستریقبلیعدليهووزارتمجلسوظایفميان

.شد



كهازآنقبلسالچندینیعنی1229باردرسالتالشـداوریك

عدليه مسند درسنبر سمتسالگی21بنشيند، در ریاست،

گرفتاحكاماجرای گفتهقرار آنمی؛ در ازیكیاینزمانشود

بودعدليهمقاماتدشوارترین به. كار،سختیهميندليلو

.بودندبالاجراماندهشماریبیاحكام

ازصدورپسبود؟وچرااحكامكارازچهبفرمائيددشوارینخست

ماندند؟بالاجرامی

این دیگر جوانكهو چهداور كهبرخوردارهاییویژگیاز بود

رؤسایش

عدليه در بدونزمانآن نامكهآن، نشاننفوذ، تجربهو اییا

دیدند؟مناسبپستاینرابرایباشد،ویداشته

،وقتوزیرعدليه(پيرنياحسن)مشيرالدولهسالازیكچراپس

؟برداشتمقاماوراازاین



دربيشترازتشددنظریاتاحكامجرایكاراحقدارـاواًلدشواری

بهتوانمیشدند؛همچنينمیناشیونبودمأموراجراییعدليه

 
 تر اصـال   تعبير صحيح  و یا به  داور در انحالل  

  منــع هــيچ   نــوین  دادگســتری  نظــامو ایجــاد 

  ها نشات مخالفت  و تمامی  نداشت  قانونی

  هـــا از قـــانون  قرائـــت  از اخـــتالف  گرفتـــه

  رفـتن   از دسـت   و بعضًا بـر مبنـای    اساسی

ــافع ــی  من ــرایت  شخص ــت  و س ــای دریاف   ه

  در جامعـه   قانون  از جایگاه  در تلقی  قدیمی

 بود؛ 

 

 

  ــدق ــد مصـ ــورد محمـ ــا در مـ ــت امـ   ، در نهایـ

دكتـر    مخالفـت   كـرد كـه    ثابـت   زمان  گذشت

داور، تمامـًا از    اصـالحی   با اقـدامات   مصدق

  شــائبة نبــود و بلكــه    خــواهی دولــت  روی

 .مشهود بود  بيشتر در آن  ورزی غر 

 

 

 ــت  از عجایـــب ــوانی  مخالفـ ــدق  خـ ــا   مصـ بـ

در   داور، حضــور ایشــان  اصــالحی  اقــدامات

  اجـــرای  داور بـــرای  بـــود كـــه  كميســـيونی

بـود،    داده  خود تشكيل  اصالحی های  نقشه

ــالی ــه  در ح ــًا مصــدق   ك ــر واقع ــه  اگ ــر   ب غي

معتقـــد بـــود،   اقـــدامات آن   بـــودن  قـــانونی

ــتی ــویت  نبایســ ــيون  در آن  عضــ را   كميســ

 . پذیرفت می
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منصبانوصاحبدرباریانازسویكردكهاشارهنفوذهاییاعمال

اگرچراكه.كردندایجادمیاختاللویاعناصردیگر،دركارعدليه

قانونینظامچه شدهمملكتدر آموزهمستقر اما هایبود،

،هنوزوبندگیخدایگانوسيستمورعيتیاربابونظامایقبيله

الیه كشور سياسیاجتماعیهایدر برجایـ پا داشتهنگهرا

.بودند

پاسخ در آنكهاینبهاما در داور سالسنچرا بهو ریاست،

منابانتخاحكاماجرای میشد، بيشترمسالهاینكنمفكر

كههاییآموزشبهمربوط زمينهبود در كسبحقوقیهایداور

زندگیكرده در آمدهنامةبود؛ كردةتحصيلویكهاستداور

هيچچونازطرفی.بودجدیدمطلعحقوقیوازتحوالتدارالفنون

مالحظهبدونتوانست،مینداشتاریهقاجحاكميتبهوابستگی

قاطعيت با احكامپرداختهوظيفهانجامبهو برایو تمامیرا

داورشخصيتدرتحليلاجراگذارد؛ازطرفیبهومجرمانمتهمان

دقيقاجرایوباوربهشخصیازمالحظاتدوریچونمواردیبه

برایكهخوریمنيزبرمیقوانينمالحظةوبدون را پستآنداور

.نمودمیمناسبحساس

انفصال ریاستاما از یكسالاحكامداور از تالشبعد

داورباشدحكایتشخصبهمربوطكهازآنناپذیر،بيشخستگی

بودودرجریانسياستمردانميانكهداشتهاییازبندوبست

بود،امابامالحظاتیداورراضیازاقداماتكهبااینهمشيرالدول

تعویضبه،تنكشورداشتسياسیازرجالبرخیبهنسبتكه

دادهپست بهداور را او و تهرانبدایتالعموممدعیسمت

.كردمنصوب

داوردریبرا،امتيازاتیعدليهدرنظامورودوخروجاینحالبااین

جملهكهداشتپی عدليهویرانیكردنملموسبهتوانمیاز

قضاییازنظامگسستتعبيریویابهكاملاوورویگردانیبرای

شدنداورباروانهكردكهاشارهمردمحقوقاحقاقبرایسنتی

بهتجربياتزآناخود،توانستحقوقیتحصيالتاروپاوتكميلبه

دورةآوردهدست سمتاحكاماجرایریاستدر و

بنيانالعمومیمدعی در تمامیبينانهواقعنویندادگستری، از تر

موفقيتیاشپيشكسوتان و شود كارزار استقراروارد در را

كهدستبهجویانهعدالتسيستم آمالآورد آرزوهایاز و

.بودخواهانوآزادیـتجددطلباناهانخومشروطه



دوم بار تماساكبرخانعلیكههنگامیتالشـ در امرداور با

خوددراوازتحصيالت.بود1299ازكودتای،پسقرارگرفتعدليه

بهشدهفارغفرنگ دورهبازگشتهایرانو و بود؛ تحتهایی را

داشتپشتملیمجلسنمایندگیعنوان سر انتقالوی. در

قاجاروسلسلهودرامرانقراضسردارسپهقوابهكلفرماندهی

مقامرضاشاهرساندنپادشاهیبه همبهنامینمایندگیدر

.بودآورده

زمانی كابينهاو در عدليهوزارتمقامبهالممالكمستوفیکه

این قضائیتشكيالتكليهسریعاقدامدریكفاصلهباربالرسيد،

(درسراسرایرانازمجلسكاملاختياراتازگرفتنوپس)درمركز

نمود؛چرا؟اعالمرامنحل

دروزارتاحكاماجرایریاستدرزمانویموفقيتعدمآیاتجربه

امرمؤثربود؟ایندرانجامسابقعدليه



ازراپيشاحكاماجرایداوردرریاسترـقطعًاحضورموقتیحقدا

بهبهعزیمت باید دالیلیكیعنواناروپا، اقداماتاصلیاز بر

ترازآنحساس،امامسالهدرنظرگرفتدرعدليهویاصالحی

اگرعدمموفقيتعدمجبرانداوردرپیبودكه موفقيتیخودـ

دركشورقضاییاصالحبه،خواستهاحكامریاستودـدرسمتب

سخنانیدست در داور بزند؛ گرفتنبراینمایندگانمقابلكه

،بهترازهرسندیاظهاركردهدرمجلسعدليهوانحاللاختيارات

تحوالتهدف از را ویاستنمودهبيانایرانحقوقیخود در؛

بنده...»:گویدمیبهبهانیبهدرپاسخاشاقدامعلتبهاشاره

اولكهعدليهایندانستممی از آمدندمردمكهمشروطيت

بوداینبود،برایآنشمابانیبكنندوپدرمحترمخواستندكاری

كننددرستعدالتخانهكه روزیمشروطيتهمين. وكهاز آمد

یكحالروزتابهبگذارد،ازآنزمينبهراخواستعدالتخانهپایة

بهتشكيالتی كارها و بهترتيبییكشد امور و شكلییكشد

كهجریان كرد مأیوسناراضیمردمهمةپيدا همهو بدبختو

ماند،طورمیهميندیدممیهابندهوباوجوداین...شدندبيچاره

بودندچطورآنبرخالفهمهراكهچيزیماند؟یكچرامیبخو

مؤثرویكاشخاصیكدانستممیبندهكهاینماند؟برایباقی

آناشخاص از حمایتمیتقویتاساسمتنفذ .كنندمیكنند،

اساسآنبهبدهدودستخرجتهوربهكهكسیآنحالبهوای

دبزن میاینبنده. را بهدانستمها كهجهتهمين، بندهبود

اینخواستمنمی بشوموارد كار كاریباالخره. استعجالتًا

وقوهایناصالحبرایوراهی،فكركردمنشستمبنده....شده

اینندیدمدستگاهاینترتيب كهمگر بگویم ایناساسًا عجالتًا

رویمنحلكيالتتش وبگذاریمبنائییكدیگریاساسیكو

پایاگرسنگكههستممدعی نشود،انداختهبندهجلو بله...

بگویماینخواهممیبنده را كفر بگویم غلطتشكيالتاینو

،است تجربهبلی... از ...استغلطكهاستشدهمعلومبعد

چنپس سالاز باتشكيالتاینكهاستشدهمعلومتجربهد

«...ندارددرستیماتناسبمملكتواحوالاوضاع

واقع استدر انحاللبهتر اقداماتاز در تغييرعلی، داور اكبر

نظام بگيریمقضاییساختار نظر در ناكارآمدیواسطةبهكهرا

نمود؛بنابراینآنبه،داورمبادرتقدیمعدليهوتشكيالتقوانين

آگاهیزماننيازهای آنو از لزومداور و تحوالتنيازها ایجاد

حقوقی كه بهاكبرخانعلیبود را پیعدليهانحاللداور ریزیو

.شدندرهنموننویندادگستری



بهتامتياراتاخبادادنكهششمدرمجلسویتالشـمخالفين

(دیگرچهارماهبرایتمدیدآنوسپسچهارماهمدتابتدابه)وی

:گرفتندایرادمیویبهكردند،ازچندزاویهمیمخالفت

عملالف قانونـ انحاللاساسیمغایر زیرا منزلهبهعدليه؛

جزئًااساسیقانونطبقبودكهمشروطيتازاركانركنیتعطيل

.بردارنبودوكاًلتعطيل

دخالتب قانونگذاریـ امر كهیكتوسطدر وظایفوزیر واز

بهقوهسهتفكيكاصلنقصترتيبوبدینبودهمجلساختيارات

.آمدشمارمی

بهپ انتقاد رادیكال«روشـ كه« كهایعدليهدستگاهداور را

دا شتوجود عمل بد اما بهمی، اعالممنحلاصالحجایكرد،

.بودنموده

توجه دستگاهحاكمواقعیوضعيتبهبا اینزمانآنعدليهبر ،

بود؟ومنطقیواقعگرایانهميزانتاچهایرادات



نبود؛چراغيرقانونی،كاریعدليهداوردرانحاللحقدارـاواًلعمل

نمودارائهملیشورایمجلسخودرابهوزیرطرحعنواناوبههك

تصویب از بعد اكثریتمجلسو یعنیبا رأی13آرا حضور 99با

وجودداوربااصلشد؛درثانیمنحلعدليه،بادوفوریتنماینده

ننمودعدليهانحاللبه،اقدامقضاوتبردنوازبينقضایینظام

بهكه را او اركانركنیتعطيلمنزلةكار نشدنیتعطيلاز

ویكنيمحملمشروطيت پی؛ خواستهدر استقرار ازای

مشروطيتاهدافبهكردنواتفاقًاعملمشروطيتهایخواسته

دادگستریوجایگزینیعدليهانحاللبهبودكهاساسیوقانون

سب بنابراینتمایلنوینكیبا كرد؛ قانونعملیپيدا با درمغایر

.داوروجودندارداصالحات

بهداورقانونیهمچنين دردخالتبهمتهمآوردكهوجودنمیرا

وبينانهواقعحلیراهدرجستجویویبلكه.شودمجلسوظایف
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قوانينعينی تا احكامقضاییبود بهزاییجو عملمرحلةرا

21اصولماندندرآوردومتروك ازاساسیقانونمتمم22و را

 برداردميان عدليهكهفالكتیبنابراین. معطلدامنگير ماندندر

راهشدهاحكام با تنها بود، آنبنيادیتحوالتحل نظامدر

.برسندعملمرحلةبهتوانستمی

طر آنعدليهوضعيتفیاز كهدوراندر آنایگوشهبهـ دراز

بودباروغيرانسانیفاجعهحدیـبهكردماشارهپيشينسؤاالت

اقداماتكاریمحافظهبرایجاییكه حفظگامبهگامو همانبا

ياستسازمردانبرخیداوربرخالفبود؛بنابرایننماندهعدليه

عدليهایدرگوشهكه ازدادهانجامناكاماصالحیاز یا بودند،

عدليهقوانينناهنجاری تنهاكردهپوشیچشموساختار بودند،

دیدوتازهوایجاددادگستریكهنعدليهایپایهرادركوبيدنراه

زحماتنامالیماتتمامی بهو بهجانرا ،خودشخنسخریدتا

صاحبایرانماندوهمبرجایایرانازاودرتاریخنيكینامهم

.گردیدهاوساختارهایشالیه،باتمامیحقوقیمدرننظام



نه وزیربرایوزیرویانخستتوسطتاماختياراتگرفتنتالشـ

برنامه بهتر پيشبرد آناصالحیهای بعدزمانتا موردیو ها

نهاستثنائی و ركنیموقتانحاللبود اركان درمشروطيتاز

خودوضعيتخصوصدراین.سابقهبیملیحكومتدورانهمه

دورهمجلس گویاستقبلهایدر بعدبسيار وضعو اما قوانين؛

عضویدولتتوسط كابينهیا صورتیاز در نهائیكه، نآاعتبار

تداخلمعنایبهباشد،آیابازهممجلستصویببهموكولقوانين

شد؟میمحسوبمملكتیقوایتفكيكونقضواختياراتوظایف



نه ـ برنامةحقدار ارائهمجلسبهداور،طرحیاصالحیخير؛در

تصویب با و بهملیشورایمجلسشد ازـمقننهقوةعنوانـ

بهوزیریسوی بهمجریهقوةعنوانـ درآمد؛اتفاقًامرحلةـ اجرا

بردناقدام در گرفتنمجلسبهالیحهداور اكثریتتصویبو

 عينآناجرایبهنسبتنمایندگان بهقانونگرایی، و بود داور

،ازينپيشعدليهوازپاشيدنخاطربااستقراردادگستریهمين

هيچنهادسازیاینبودنغيرقانونیجهت نظری، واظهار نشد

رابطهچههرآن اقداماتدر بيانبا جنبةشدهداور بيشتر ،

.بينانهتاواقعداشتهسياسی

نهایت بهاقداماتقانونیوجاهتتوانمیدر استناد با را داور

بهكهواختياراتیووظایفعدليهتشكيالتاصولقانون111مادة

شده واگذار بهوزیر اثباتبود، مادة میرساند؛ مقرر :داردمزبور

عدليه» عمومیعاليهنظارتوزیر ومحاكمكليةبهنسبتو

وتوضيحاتاطالعاتتواندهرنوعداردومیدرایرانعدليهادارات

محالزمكه از اكمبداند رؤسایعدليه نيزآنو و بخواهد ها

شفاهیتوضيحات،تقاضایاكتفاكردهكلیتوضيحاتتواندبهمی

«.كند

ایناطمينانبرای متوجهكهاز خود كهداور غيراقداماتشبود

نيستقانونی تفكيك شدهگانةسهقوایو قانونمنظور در

اودرسخنانبهتوانكند،مینمیشرامخدومشروطهاساسی

ارجاع آندربار در داور اصلسخنرانیداد؛ درقضائیوحدتاز

 میتشكيالت خبر ضمنجدید و تازهشعباتمعرفیدهد

ایجادابتداییدعاویكليةارجاعبرایكهاصالحاطاق،بهتأسيس

وهرشعبهبرایمستقلایدفترخانهوازتشكيلپرداختهشده

آشناقضاتكارگيریوبهدروالیاتاستينافشعباتساماندهی

وتدویندولتیدرتشكيالتجدیدوتمركزامورحقوقیعلومبه

مطابققوانين نيازهایجدید جامعهبا و .گویدمی،سخنافراد

گانةسهقوایميانایوظيفهتداخلداور،هيچبااقداماتبنابراین

.استندادهرخكشوری



بالفاصلهوكابينهمجلسميانهراختالفیدورهتالشـچرادرآن

كشيد؟میاساسیقانونازاصولتعبيریاختالِفبه

بود،یانهفتهمشروطهاساسیقانوندرناروشنیاشكالآیااین

؟داشتكشورازآنرهبرانتوسطصحيحدركدرعدمریشه











































































مجلسمياندراختالفاتاساسیقانونحقدارـمحورقرارگرفتن

كابينهملیشورای ناشیو شرایطها كهجدیدیاز بابود

همهردیدآنتبود؛بیوجودآمدهبهدرایراناستقرارمشروطيت

بود،ابرازشدهطلبانمشروطهازسویكههاییوتالشزحمات

كردنبرای شرطحكمرانیاصولقانونمند و قيد ایجاد برایو

پادشاهی تعجبیحدود و میبود اگر قانونكهبينيمندارد

لتعبيرازاصو؛امااختالفگرفتقرارمیمحوراختالفاتاساسی

منصبانیازصاحببرخیازطرزتلقینيزگذشتهاساسیقانون

مشروطيتكه استقرار باورهایبا از هنوز خودیمستبدانه،

بهبرنداشتهدست بنيانفكریمبانیبودند، هاییدیدگاهو

ها،وجودكابينهیاوزرایمجلسنمایندگاندرميانكهگشتبرمی

اندكهگفتهسخنهاواحزابیازانجمنپژوهانمشروطه.داشت

پی ـدموكراسیجدیدنظيرسوسيالسياسیهایایدهفكنیبا

ناسيوناليسمليبراليسم وخوددرپارلماننمایندگان،اززبانویا

.كردندراتعبيروتفسيرمیاساسیقانون،اصولدولتهيأت

وازسوی آموزهكهجودكسانیدیگر آنسنتیهایبا دورهدر

قانوناختالفدیگرازعللحضورداشتند،یكی اساسیتعبيراز

گذشته اینبود؛ كههمانمسائلاز اشارهخودتانطور نيز



o سومیكودتاوقوع تثب1299اسفند تي،

ویمركزدولتكیهياولیهاانيبن مقتدر

درواقعكهیپهلوبههیازقاجارسلطنتانتقال

پاییجابجا تيمشروعیهاهیدر وحكومت

توانستآنیكاركردیساختارها بربود،

هرجآشوب مرجو دستنيخوانو یاندازو

هوآمدهفائقانيخارج دستیملتیو از

ـیاسيسدافازاهیوبخشافتهیرابازرفته

بهتيمشروطیاجتماع مدرندولتشكلرا

.سازدمحققمطلقه



o عصرینهادسازكهاستیادآوریبهالزم

واقعرضاشاه ماندةمعوقاهدافدر

رساندوبدونییاجرامرحلةرابهتيمشروط

اهمدورانآناقداماتتیاكثرشك از تي،

مبرخورییبسزا مگر جادیاتوانیدارند؛

دانشگاهينظمدرنیفرهنگینهادها ـر

را...ویعموموپرورشـآموزشفرهنگستان

دانستتياهمكم ای؟ مگرجز كهاستنیا

ملیدائمارتشليتشك كهیو خواستةـ

قاجارآگاهیاسيسنخبگان وهیعصر

 مشروطمنورالفكران دورةبتيعصر در و ود

یريگدرادرشكليظهوررسمنصةبهرضاشاه

یشرفتگيپنمادوسمبلعنوانبهنینورانیا

ينحساببه و اقداماتیآورد؟ دركهیا

جادیدآمد،كمترازایپدیاقتصادونيزاسيمدرن

آن؟درمجموعداشتتياهمنینویدادگستر

بهدوران آث، نتااستناد و اكهیجیار رانیدر

مشعشعازدورانیكی،گذاشتیبرجانيزم

كهننيسرزمنیایارضتيتماموحافظیمل

.است
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برخیكرده اصولاید، اینابهامدارایاساسیقانوناز و بودند

همينبه.ساختمیتعابيررافراهمزاختالفبروموجباتابهامات

ایجادمجلسنخستيندرروزهایـكهاساسیقانونخاطرمتمم

اساسیینظامنامه«ملیشورای ازسویمیخوانده« ـ شد

شاهومحمدعلیپارلمانتصویبوبهمطرحازنمایندگانایعده

برطرفاساسیقانونخالهایوحتیاتازابهامایرسيدتاپاره

.شوند

خواهانازمشروطهاكثریتیبلیشدكهوبازبایدباشماهمراه

صحيحدرك منسجمی پدیدهو دیگراساسیقانونیاز و

دستيابیمدرنسياسینهادهای و آگاهیاینبهنداشتند

منجرشدهواتفاقاتحوادثنبوددرپیپیبودكهنيازمندزمانی

ودیگرحوادثایجادپارلمانازآنوپسمشروطيتصدورفرمانبه

.بودكردهدریغمشروطيتراازهواخاهان،آنمشروطهاولیدوره

مصدق محمد دكتر ـ جملهتالش كهكسانیاز تمدیدبود با

خوددرورزیدودرنطقمخالفتاصالحاتادامةداوربرایاختيارات

زوایایمجلس از پرسشاقداماساسفوقعماًل زیر نيز را داور

.برد

وزیرعدليهكهدرخوراعتناستميزانتاچهدكترمصدقگفتةاین

داور) انحالل( بهعدليهبا اینعماًل واردلطمهدستگاهاعتبار

ازآن.گردیدآنقانونیبنيانتزلزلوموجبساخت هرپسزیرا

.دهدرامیامریچنينخوداجازةبهمقتدریدولت

داوردرایجادازاقداماتتاقبلعدليهدستگاهاعتبارواقعیميزان

چقدربود؟نویندادگستری



داور،تعبيریاصالحیبااقداماتمصدقمخالفتحقدارـاساس

اصولبودكه از مخالفتمیاساسیقانون22و21او در كردو

بود؛مصدقوظایفقواوتداخلتفكيكشدنمخدوشخودنگران

رابهوظيفهاینتواندانجامنمیتقنينيهقوه...«باوربودكهبراین

وهمباشدقانونواضعهمدیگرواگذاردكهازقواییكیعهده

ازمجوزقانونیداورباكسبكهدرحالی«...نمایدراتطبيققانون

كشوربودقضایینظامدرصددكارآمدكردنملیشورایمجلس

بدون خود اگر كسبمجلسبهمراجعهو آناجازهو نهاداز

ونیغيرقانكرد،كاریمیاصالحیاقداماتبهمبادرتگذاریقانون

مخالف اصولو لحاظدادهانجاممشروطيتبا با داور چنينبود؛

عدليهكميسيونخودراازطریقاصالحات،تمامیقانونیمسائل

رااساسیباقانونمخالفتبردتاشائبةپيشمستقردرمجلس

بين ویبردهاز جاییحتیباشد؛ قانونیمراعاتتا ارموارد

برای1331مصوبتشكيالتاصولقانون112درمادةكردكهمی

داشتدادگستریقانونمندی مقرر نمیمحكمههيچ»: توانرا

«.ملیشورایمجلسكردمگرباتصویبمنحل

انحاللبنابراین در بهداور یا ایجادنظامتراصالحتعبيرصحيحو و

تمامینداشتقانونیمنعهيچنویندادگستری هامخالفتو

وبعضًابرمبنایاساسیهاازقانونقرائتازاختالفگرفتهنشات

دست سرایتشخصیمنافعرفتناز درقدیمیهایدریافتو

،دربود؛امادرموردمحمدمصدقدرجامعهقانونازجایگاهتلقی

بااقداماتدكترمصدقمخالفتكردكهثابتزمانگذشتنهایت

رویاصالحی از تمامًا خواهیدولتداور، بلكه و شائبةنبود

.مشهودبودبيشتردرآنورزیغرض

درواقعهفدهممجلسباانحالل1331درسالخوددكترمصدق

نظامدیرینةمخالفت با را برایمشروطيتخود وآمالتحققو

اگردكتركه؛درحالیگذاشتنمایشبهاششدهسپریآرزوهای

اقداماتدردورةبود،نهطلبیوآزادیخواهیدولتدرپیمصدق

ضداقداموزیرینخستدردورةكردونهمیخوانیداورمخالفت

 بهملیشورایمجلسبستنمشروطه درمیرا ازاجرا آورد؛

اقداماتمصدقخوانیمخالفتجایبع حضوراصالحیبا داور،

اصالحیهاینقشهاجرایداوربرایبودكهدركميسيونیایشان

غيرقانونیبهاگرواقعًامصدقكهبود،درحالیدادهخودتشكيل

راكميسيوندرآنعضویتمعتقدبود،نبایستیاقداماتآنبودن

.پذیرفتیم

درمورداین پيشعدليهاعتباردستگاهكهاما تااقداماتتا داور

،اینگفتمدورانآنوضعيتایگوشهازاینپيشبود،منپایهچه

تمامتقریبًاآیينةكهپردازممیسياحازحاجقولینقلجاتنهابه

بتوانحقوقیوضعيتنمای اگر پيشـ آنتا ایناقداماتاز از

 استاستفادهایرانقضایینظامبرایاصطالح ـ ویكرد در؛

وضعيترابطه با آشفتة و قضاوتناهنجار وخوفدورة»در

وحشت اشاره« امينبهبا نابسامانیالدولهانتقاد ودعاویاز

بودهغلطدادیحكمردهنكتحقيقاگراول...»:نویسدمیمحاكم

ضدیكدیگر؟بهچيستناسخدوبارهدادیحكمكردهاگرتحقيق

فصلمیحكمدليلچهبه كار چگونهشدهكنيد؟ مجددًارا

میمیرسيدگی چطور كهكنيد؟ مخالفحكماغلبشود شما

(191ص)«...آید؟یكدیگردرمی

شد،وضعاشارهقبلیسؤاالتدرجوابكهطورهماندورانازآن

بهعدليه كهدرآمدهصورتی ازدفتریمتينحتیبود

كهمینقلالممالكمستوفی ميرزاعلیبه«كند داوراكبرخان

توانستی اگر اصالحعدليهبگویيد منكنیرا راسبيلاین، ها

!تراشممی این« با تحققعمومیامنيتينتأمبرایحال و

نوین،دادگستریایرانیشهروندانحقوقیهاونيازهایخواسته

همت پایمردیبا بنيانو سبيلگذاشتهداور و هایشد

.نشدتراشيدههمالممالكمستوفی



دعوای ـ بهمجلساقليتميانتالش داور ازعضویعنوانو

تربهوسيعنبود؛درنگاهامراستثنائیرسدیكنظرمیبهكابينه

دومياندائمی،تضادیآغازمشروطه،ازهماندورانآنشرایط

.شودمیمشاهدهجامعهسياسیوسرآمدانازرهبرانگروه

دفاعاساسگروهی بر را خود قانونكار آناساسیاز چهو

شدهسياه سفيد بر اینگذاشتهبود، در جائیو تا پيشكار

قدرتنگریواقعيتهرگونهگاهكهرفتمی و موقعيتدرك

راازدستوعملگيریتصميموضرورتكشورواهميتحساس

دادمی درمقابل. كهگروهو واقعيتدیگر برابر شرایطدر و ها

وگفتگودربحثزماندنكروهزینهوقت،صرفدوراناسفبارآن

به دستمنزلهرا فالكتفرصتدادناز شدنو اوضاعبارتر

.دانستمی

وبا«درگيری«اینبهامروزمانسبتازنظرشمامعيارقضاوت

بایدباشد؟چهمقطعكشوردرآنوموقعيتشرایطبهتوجه

نتایج ایهریكروشعملیچقدر كارهایوثمراتدوگروهناز

بشوند؟مؤثرواقعقضاوتهابایددراینآن



رابرایالزمتاحدودیزمانیفرصتدورانازآنكهحقدارـاكنون

معلومایمآوردهدستبهتاریخیهایبررسی كهمی، آنشود

واقعدرگيری در ادامةها كههاییبندیجناح دورانبود در

ازاینپيشطوركههمانبودندوهركدامگرفتهشكلمشروطه

تأميناهدافتحققبراساسكردماشاره ابرازهایایدهو خود،

پسنظرمی آنبنابراینكردند؛ امریدرگيریوجود والزمها بود

بعضی در نتایجمسائلاتفاقًا مطلوبیجدید، خود جایاز بر

فاصلهگذاشت نظير بينواقعهایجناحميانكهگذاری؛

انقالبيونطلبانمشروطه ودرفرایندپيوستوقوعبهتندروكهبا

.استتأثيرنبودهاستقرارنهادها،بی

آن اینثابتتاریخچهاما كهمسالهكرد اقداماتطرفدارانبود

تعبيراتیعملی بهاساسیقانونكهو نهادمندشدنسویرا

واقعمی جناحبينراندند، تا بودند محافظهكههاییتر وبا كار

بودندمشروطههایخواستهانداختنتعویقبه،درپیسنتگرایی

وآگاهانهـچهمستبدخواهنيروهایجایگاهتثبيترابرایوصحنه

برایندوراندرآنكهساختند؛آنانمیفراهمعمدـازرویچه

بودندكه وتكميلبهوقتاتالفبدونبایستیباور ایجادنهادها
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آگاهمسالهبودندوبراینحقكرد،ذیمبادرتمشروطيتپروژة

بدون كه گسترشبودند و امكانمشروطيتاهدافرشد ،

ميانسنتیهایآموزهخاستبدادورسوبازگشت ومتجدداندر

بهخواهانمشروطه دارد، ازگفتگوهایهمينوجود گذار با خاطر

وبراساسوضعيتحساسيتشناختثمروبرپایةبی كشور

شده...ومردمیهایانجمنومياناولدرمجلسكههاییبحث

ازپسجامعةنيازهایاسخگویپزدندكهدستاقداماتیبود،به

آنانكردكهخودثابتنيزدرسيرتحولباشندوتاریخمشروطيت

.بودندنكردهخوداشتباهدرتشخيص





















































































تمامی با ـ حمایتمخالفتتالش با داور مجلساكثریتها،

گرفتنششم تغييراتتحوالتكاملاختياراتو دستگاهو در

وآناستخدامیوتغييرشرایط،تغييرقضات،محاكماتعدليه ها

دستگاهقوانينوضع ادامهقضائیجدید عدليهرا نيزداد؛ جدید

1336دراردیبهشتشد،یعنیمیزدهحدسكهزودترازموعدی

.شدافتتاح

وباالخرهداشتادامهچنانهمتادوسالیاصالحاتدامنةالبته

كهگونهآن نيمةمیگفته در جدیدسازمان1332سالشود،

انطباقدادگستری نيازهایدر آمادةایرانروزجامعهآنبا

.گردیدكاملبرداریبهره

اثرودردوسالهفاصلهبودودراینجدیدچهعدليههایویژگی

دستگاهداور،عدليهاصالحات با ماهویتفاوتچهقدیمجدید

؟داشت

این منطبقدادگستریكهگفتهمنظور نيازهایجدید روزآنبا

؟شد،چيستایرانجامعه



وتأسيسعدليهداوردرانحاللاكبرخانعلیكهحقدارـسازمانی

ـاركانآورد،تمامیارمغانبهایرانیجامعةبراینویندادگستری

.گيرندرادربرمیقضاییزبانوحتیهاـقوانينالیه

راستایاقدامات در كهسخنانیتحققداور زمانبودند در او

مجلسدرخواست از ویكردهمطرحملیشورایخود دربود؛

الیحةدفاع گویدخودمیپيشنهادیاز عامه...»: نظریاتافكار و

بودوقضائيهقوةاصالحاتمتوجههميشهدولتوتصميممجلس

 برایتشكيالت را كافیاصالحینظریاتتأمينموجود

دانستندنمی دومبتنیاصالحاتایناساسكهاستواضح. بر

استاصل رفع1: عملتجربهموجببهكهقوانيننواقصـ و

گردیده مشهود اصالح2و حيثعدليهتشكيالتـ صالحيتاز

واستخدامومحاكماتتشكيالتاصولكهایننظربه...اشخاص

محتاجعدليهواداریقضاییمؤسساتمنصبانوصاحبمأمورین

ایناستفوریاساسیاصالحاتیكبه تا بابزمينهو در و

وزیرمسئولبهمقدسمجلسازطرفاختياراتیاشخاصانتخاب

مذاكراتصورت)«...مقدورنخواهدشداصالحینشود،هيچداده

دورةملیشورایمجلس مذاكراتتقنينيهششم، بهمن21،

(131،ص1331

دخووباتمدیدالیحةازمجلسقانونیپشتوانةازكسبداورپس

 تشكيل1336خرداد21در با «عدليهقوانيناصالحكميسيون«،

چونكسانیكه ميرزاحسن: مصدقمشيرالدولهخان محمد ــ

محسن منصورالعدلخانميرزا ـ احمدخانصدر ميرزا و

خودرااصالحیطرحداشتند،اجرایعضویت،درآنزادهشریعت

:دكردرچهارمحورشروع

الف بينعدليةتشكيالتانحالل( از و وسازمانبردنموجود ها

قضاییمتصدیان كارآییكهامور ماندهاز بودندباز در. داور

دادگستریافتتاحهنگامكهسخنانی سازمان كرد، جدیدایراد

ـافزایش2،قضائیوحدتـاصل1:رادرامورزیربرشمردقضایی

وثابتشعباتبهوبدایتاستينافشعبـتقسيم3تميزشعب

 اطاق1سيار، ایجاد اصالحـ بازسازی1، وهایصلحيهـ محدود

بلدیه دفترخانه6، ایجاد شعباتبرایجداگانههایـ افزایش1، ـ

والیاتاستينافشعبات اصفهانهمداندر و افزایش2، حوزةـ

درثبتادارةـدایركردن9،حوزه31بهحوزه11ازالیاتدروبدایت

.دیگروالیات

.راداشتندامورقضاییتصدیصالحيتكهاشخاصیانتخاب(ب

ازميانازقضاتای،عدهافرادتازهانتخابداوربرای نمایندگانرا

برگزیدملیشورایمجلس مياایعده. از را حوزویانندیگر

كردانتخاب كهكسانی. ازحقوقیتحصيالتسابقةرا داشتند،

اروپاكردةازافرادتحصيلبرخی.كارگماشتهابهخانهدیگروزارت

كه تازهرا ایرانبهیا غربآمده در یا و تحصيلمشغولبودند

،ازازمناصببرخیبرایچنينهم.فراخواندكارقضاوتبودند،به

وباالخره.كرداستفادهماليهوزارتناموخوشسابقمستوفيان

استقراررانيزبرایحقوقعالیمدرسةالتحصيالنازفارغایعده

.كارگرفتجدیدبهدردادگستری

ج شرایط( برایایجاد الغایقضاتاستخدامجدید قوانينو

پيشين ایند. در همانرابطهاور ویژگیسخنرانیدر و، ها

كارگيریـبه1:مواردبرشمردرادرایننویندادگستریمشخصات

 

o ویملیشوراكارمجلسبهباشروع

دیباحقبه،ـكهیاساسقانونةيته

بردناممؤسسمجلسعنوانبهازآن

سامانده یادارنظامبهیـ

ازتيمسئولهاودرخواستخانهوزرات

مقابل در مجلسوزرا ازیكی،

مشروطمسائلنیتریاصل تيعصر

 .دیگرد



o گرفتن قرار دریاساسقانونمحور

ویملیشورامجلسانيماختالفات

ناشنهيكاب بودیدیجدطیازشرایها

مشروطكه استقرار اتيبا بهانریدر

آمده بوجود آنیتردیبود؛ همهد

تالشزحمات سوكهییهاو یاز

شدهطلبانمشروطه براابراز یبود،

جادیوایحكمراناصولقانونمندكردن

.بودیحدودپادشاهیبرادوشرطيق



o آن اثابتخیتارچهاما مسالهنیكرد

كه ویعملاقداماتطرفدارانبود

بهیاساسقانونكهیراتيتعب را

شدنیسو راندند،یمنهادمند

جناحنيبواقع تا بودند باكهییهاتر

سنتگرامحافظه و پییكار در بهی،

مشروطهیهاخواستهانداختنقیتعو

صحنه و برابودند گاهیجاتيتثبیرا

چهمستبدخواهیروهاين وآگاهانهـ

ساختند؛یمعمدـفراهمیازروچه

آنكهآنان ادوراندر بودندنیبر باور

جادیابهوقتاتالفبدونیستیباكه

تكم و تيمشروطپروژةلينهادها

بودندحقیكرد،ذمبادرت
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پاكدامن بهافراد آشنا علومو قوة2جدید، انحصار وقضاوتـ

،مملكتقضاییدرتشكيالتوتمركزآندولتدستبهحكومت

اجباری3 امالكثبتكردنـ معامالت منقولو غير بر1، اصرار ـ

زمانقانونقاطعانةاجرای مرور ایجادمحاكم1، وجدیدجزاییـ

وعدمنوینجامعقوانينبرمبنایـصدوررأی6،جناییهایدیوان

.قاضیازسویشخصیعقایدفقهیقرارگرفتنمالك

صورتبهدولتازسویكهلوایحیورتصبهتازهقوانينوضع(د

میآزمایشی صورتاجرا در و تصویببهبودنموفقشدند

111درشمارةاطالعاتروزنامة.رسيدندمیملیشورایمجلس

به دراصالحیاقداماتاین1331بهمن19تاریخخود را داور

ازایهامیكهاصطالحی.بودناميده«كمپانیانحالل«دادگستری

داستاعمالكهنةنظام خود در را آننفوذها در قانوندوران؛

عمومیمجازاتوقانونمدنیدادرسیآیينـقانونجدیدمدنی

رسيدندتصویببه مجازاتمحاكماتاصولقانون. قانون)نظامو

ارتشدادرسیآیين قانون( وزارتتشكيالتاصولـ جدید

لغوتاقانونحتیاصالحیرسيدواقداماتتصویببهدادگستری

.نيزرسيدكاپيتوالسيون

ميانتازهتشكيالتبرایجدیدیقضات صاحباز وافراد نظر

قدرتدارای قضاییاجرایی قوانيناستخدامامور و شدند

بهاصالحی قانونمرحلةبهیآزمایشصورترا رساندند؛ اجرا

قانونجدیدتجارت قانوناسنادوامالكثبتـ شرایطبهمربوطـ

قانونازدواج دیواندادگستریضابطينـ ایجاد ازعالیو كشور

كهاصالحیاقدامات بودند مراحلداور بهگذشتهابتداییاز و

.شدندتبدیلكشورقضاییثابتقوانين

تشكيالتبهتوانداورمیاصالحیاقداماتدرفهرستچنينهم

دیواننوین ایجاد ـ تشكيلدولتعمالجزایدادسراها هيأتـ

بردنكشوروازبينهایزندانمندكردنـنظاممملكتیتفتيشيه

.كرداشاره(كاپيتوالسيون)خارجيانقضاییمصونيتحق

ایجاددادگستریدرجریانشدهتصویبومقرراتقوانينمجموعه

وقضاییدرمقرراتمصوبه223ازبيشبعد،بههایوسالنوین

اكبرداورعلیوزارتدردورانالیحه123فقطرسدكهمیحقوقی

.استشدهملیشورایمجلسوتقدیمتهيه

تكميل زبانقضاییاصالحاتدر بهفارسی، وضعيتتناسبنيز

واژهپيشين،مفهومتازهجدیدونهادهای با بياننوینهایرا در

:چوننمودوواژگانیجایگزینآنهایوهمبستهقضاییمسائل

بازپرسنامهآیين پروندهـ پژوهشـ پژوهشخواهـ ـخواندهـ

ـگردش دادستاندادرسیكار وـ واردزبانقضاییروابطبرای...

.شدندفارسی

تاحدیداوراصالحات لباسشيوةحتیدادكهگسترشخودرا

نيزدادگستریهایوساختمانرانيزدربرگرفتقضاتپوشيدن

.نماندندنصيببیاصالحاتازاین



نتایج از ـ قوانينعدليهدستگاهاتاصالحعملیتالش و

انحاللمحاكمات محاكم، حوزةخارجشرع وعدليهقدرتاز

.بوددستگاهاینهادردرونآنتشكيل

این بهقضائیدستگاهكردنشرعیمنزلةبهاقدامآیا یا بود،

كشور؟ادارةومقتضياتباعرفشرعدادنمطابقتمنزلة



شرعیاحكامقانونمندكردنمنزلةبهعملخير؛اینارـنهحقد

دادگستریمدیریتاساسبودكهمدرنحقوقینظامدرراستای

تشكيلقضائیداوروساختارهاینوین كهمیجدیدرا داد؛چرا

آن بهاقداماگر نظرقضائیدستگاهكردنشرعیمنزلةرا در

وسياسیگيریهایدعواهاوموضعهمهآنبه،دیگرنيازیبگيریم

دردورانحتیازآنپيشداوروچهاقداماتدردورانـچهمذهبی

.ـنبودمشروطيت

فرایندسكوالریزاسيونداور،نوعیبينانةواقعاقدامدراینبنابراین

دورةسنتیمحاكم از گذار االقضدكة«و نهادهایبه« تازةعصر

اصلیازعواملیكینرودكهیادمان.كنيممیرامشاهدهحقوقی

نخستينمشروطيتبرپایی آنمتجدداندرخواستو ،دورهدر

ایدرهالهزماندرآناگرچهكهبود؛سازمانیخانهایجادعدالت

ابهام واقعاز در اما محاكمیگزیندوریبود، وشرعیاز

الزم،ازكارآییمردمتظلماتبهرسيدگیبرایبودكهدستگاهی

نمی و نبود برخوردار برابریعدالتتوانستخود درحقوقیو را

.كندتأمينآحادملتميان

فقطاقداماتآنبنابراین راستایتوانمیرا بهپاسخگوییدر

بهكهاین،بدونگذاشتتحليلبهایرانیجامعةاینوپيدنيازهای

فقهیوازپاسخگوییحاضربيافتيمدورةزدةسياستمفهومدام

اینآوریمميانبهسخنزمانمقتضياتبه یا اقداماتآنكهو

دینخردمندانه بیبخوانيمستيزانهرا سالسیبهتردیدنزدیك؛

اقداماتيشپ نظاماز پاسخگوییسنتیقضاییداور، بهاز

تأميناجتماعیعدالت ماندهایرانيانامنيتو برایباز و بود

ایرانمسائلاینبهدستيابی سيستمزمين، جدیدنيازمند

آنحقوقی كاریبود، درایتكه با واقعداور بهشروعبينیو و

.رساندسرانجام







































همچنين ـ همقوانينمطابقتالش بهارجاعیدعاویجدید،

وهممعينشرعمحاكم محدود جملهقضاتهمةو قضاتاز

احكامبهمؤظفشرعهایدادگاه بهمطابقصدور مستند و

تنظيممدونقوانين حوزةشدهو دستگاهوتوسطنفوذعرفدر

.كشورشدندسياسیاداری

عدليهبردستگاهنفوذشرعمحدودساختنمنزلةبهاقدامآیااین

به یا دادنقضاتمنعمنزلةبود قرار مؤخذ شخصیاز وعقاید

درامرقضا؟شانفقهی



همان ـ كهحقدار این،هدفكردماشارهقبلیدرسؤالطور از

نيازهایقضائیسيستمسازماندهیتاقداما با جامعهكشور

بود تحوالتكهنيازهایی. سياسیاجتماعیبا اقتصادیـ بهو

آمده گردونةوجود در و قرارمدرنجهانفرهنگیتحوالتبودند

.داشتند

همـآنهادرامورقضائیازآنبخشیكهفقهیمسائلبالتبع

كاربردداشتند،نمیشخصیائلدرمس نوینتوانستندمسائلـ

ـراپاسخگوباشند؛بنابراینمستحدثهفقهاـمسائلسخنیابه

ایدهاینبودـكهنفوذشرعمحدودساختن،نهاقدامازاینهدف

وواقعياتسياسیمسایلميانخاطرخلطبهگذشتهدردودهة

حقوقییاجتماع مربوطاستشدهمطرحـ اصحاببهو

اشخاصعقایدفقهیبهازمراجعهمنعباشدـونهمیایدئولوژی

 
 كردةليتحصیوكهاستداورآمدهنامةیدرزندگ

تحوالتدارالفنون از بوددمطلعیجدیقوقحو از.

هیقاجارتيحاكمبهیوابستگچيهچونیطرف

منداشت قاطعمالحظهبدونتوانستی، با تيو

احكامپرداختهفهيوظانجامبه براو یتمامیرا

 .اجراگذاردبهومجرمانمتهمان



 نبود؛یرقانونيغی،كارهيعدلداوردرانحاللعمل

كه بهچرا بهرطرحیوزعنواناو را مجلسخود

بامجلسبینمودوبعدازتصوارائهیملیشورا

،بادوندهینما99باحضوریرأ13یعنیآراتیاكثر

.شدمنحلهيعدلتیفور
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گرفته درنظر بلكهرا جهتبود، تحققمثابةبهعدالتتأميندر

تدوینایرانیشهروندانبرایواجتماعیبرابرحقوقیهایفرصت

.بودشده



دورة در نشانهرضاشاهحكومتتالشـ و روندها بسياریهای،

كه دارند تحوالتیوجود بنيادینعميقاز حكایتاجتماعیو

وجدیددادگستریوقوانينقضائیدستگاهاماتشكيل.كنندمی

مهمایدرجههابهنشانهایندرميانمدنیقانونتدوینویژهبه

.استیافتهنمادینتقریبًاجنبةكندكهمیجلوه

جامعه گذر در همههميشهمدرنجامعهبهسنتیآیا جاو

ایناستداشتهكنندهتعييننقشقضائیدستگاه یا اینكه؟

كند؟میصدقدرموردایرانفقط

این استاگر تحوالتطور چرا بفرمائيد اصالحات، دستگاهدرو

ایرانقضائی ماهيتچنين تغيير بودهكنندهتعيينجامعهدر

؟است



درواقععصررضاشاهنهادسازیكهاستیادآوریبهحقدارـالزم

رساندوبدوناجراییمرحلةرابهمشروطيتماندةمعوقاهداف

برخوردارند؛مگرزاییبس،ازاهميتدورانآناقداماتاكثریتشك

نهادهایتوانمی دانشگاهمدرنفرهنگیایجاد ـنظير

آموزشفرهنگستان پرورشـ وعمومیو كم... اهميترا

ایندانست مگرجز ـوملیدائمیارتشتشكيلكهاست؟یا

قاجاریهآگاهسياسینخبگانخواستةكه منورالفكرانعصر و

ظهوررسيدرادرمنصةبهرضاشاهبودودردورةمشروطيتعصر

ایرانگيریشكل سمبلعنوانبهنوین و بهپيشرفتگینماد

اقداماتیحساب یا و كهنيآورد؟ مدرنيزاسيون پدیداقتصادیدر

آن؟درمجموعداشتاهميتنوینآمد،كمترازایجاددادگستری

،گذاشتبرجایزميندرایرانكهاستنادآثارونتایجی،بهدوران

سرزميناینارضیتماميتوحافظملیمشعشعازدورانیكی

.استكهن

،دوراندرآننوینوایجاددادگستریقضائیاصالحاتحالبااین

وتحققممردامنيتباتأمينمستقيمدرارتباطكهاینازجهت

رامردمطبيعیازحقوقحراستهابودووظيفةآنميانبرابری

قضائیبودبراحكامبطالنیبودوخطدردستوركارخودقرارداده

بهسنت درآوردنمرحلةو خواستهیكیاجرا اصلیهایاز

هممشروطيت نهادهایوزن، ركنینویندیگر اركان، تغييراز

.استقرارگرفتهموردتوجهمدرندورةبهجامعه

جدید،دنيایدرنظربگيریمكالنرادرسطححقوقیاگرتحوالت

ازتكاليفوبریدنانسانیحقوقبهبخشيدنمحوریتواسطةبه

كهمتافيزیكی گرفتشكلبود تمامی در زیستیهایالیهو

طرحوجودآورد؛درواقعبهمهمیهایودگرگونیييرات،تغانسان

طبيعیحقوق» پایهیكی« موارد پایةایاز شاید نخستينو

مدرنيتهسنتچالش استو جهانانسانكه از را بهبستهها

.بازرسانيددنيای



كهگرانیوسياستازروشنفكرانتعدادیتالشـداوروهمچنين

دستگاه در تحوالترضاشاهدورانحكومتی اصالحاتمنشا و

پيشبسياری بهشدند، مصادررضاشاهرسيدنقدرتاز در نيز

.اموربودند

داوروسایروزراوآوردكهرافراهمشرایطیچهرضاشاهحكومت

همكاران تحقبهپوشاندنعملجامهامكانوی و قآرزوها

خودرایافتند؟اصالحات



بررسی ـ 1333تاریخیدورانحقدار زمانخودبحث1323تا و

یكمیمستقلی با و مقالهمصاحبهخواهد چند بهتواننمیو

دورهآنجامعبررسی،ازطرفیپرداختدورانآنمختلفزوایای

آنبهكوتاهایاشارهفقطجااین.استماخارجفعاًلنيزازبحث

 تردیدیاندازیممیدوران این؛ ایدةكهنيستمسالهدر هر

بتوانندآنكهاستایكنندهپشتيبانینيازمندنهادهایاصالحی

واسطة،بهایرانمثلدرآورند؛درجوامعیعملمرحلةهارابهایده

برسياسیرانظامپشتيبانیاین،مدنیازنهادهایخالناشی

بایدازباالمدرنيزاسيونپروسةوطینوسازیدارد؛درواقععهده

بهگرفتهانجام جامعهتعبيریو چنين بهشرایطیدر باید

دهدتنآمرانهمدرنيسم جامعه. در كهایرانمثلایخصوصًا

سياسیتحولاوليةمراحل ودرگيرودارسرگذاشتهپشترا

.باشددچارشدهالمللیوبينداخلیهایكشمكش

درگيرزمينایرانبودكهنگذشتهمشروطيتازجنبشچندسالی

مرجهرج وقوعایمنطقههایوآشوبو ،اولجهانیجنگشد؛

بهبيگانهكشورهایقشون شاند؛كایرانوسرحداتداخلرا

شمالروس عثمانیها غرب، شمالها انگليسیغربو هاو

بهمركزیدولتخوددرآوردندوقدرتتصرفرابهوشرقجنوب

باالوبامبلغهایواممحدودشد؛دریافتپایتختیمحلهچندین

ازعواملآنموقعبهبازپرداختعدم نيز برایدهندهشتابها

بودندخارجیداخالتم كهبحرانیحدیبهاوضاع. شاهشد

كابينهبهمملكت و افتاد فرار ازپسیكیقدرتبیهایفكر

پایدیگری از دهه، در تجربهمشروطيتاولیدرآمدند؛ یو

سی تنها صغير، یكتعویضكابينهوششاستبداد در و شدند

ششدولتسال گشتدستبهدستبار طرفی. ویاغياناز

وغارتگریآشوبكشوررادستخوشاكثرمناطقمحلیهایخان

تعدیمردمومالبرجاننيزاوباشتهرانیبودندودرحومهكرده

كردندمی این. بيماریآشفتهدر وضعيتبازار، و بدها

.بودافزودهدورهآننيزبرناهنجاربودنجامعهاخالقی

رابهمشروطهینوگرایانهاهدافطرفازیكاجتماعیآشفتگی

،نخبگانشدتادرمياندیگرموجبدرآوردوازطرفتعليقحالت

ازمشروطيتپيشكهایرانیوناسيوناليسمخواهیمليتنوعی

تقویتشدهمطرح بود، در سو دیگر از كهحالیشود؛

خواسته مدرندموكراتيكهای حضوریواسطهبهمشروطهو

خوردهبستبنبهوقتحاكميتلياقتیوبیبيگانهكشورهای

حلیراهبهمعطوفایرانیوكنشگراناندیشمندانبودند،اذهان

تشكيلخواهانعملیدرساختارهایكهایناول:شددوسویه

بهآشفتگیشدندكهنيرومندومتمركزیدولت .رساندپایانرا

گفتمانكهایندوم توجهملیوهویتایرانيگریبهفرهنگیدر

.یافتند

دولتیكاوليههایبنيان،تثبيت1299اسفندسومكودتایوقوع

انتقالمركزی و قاجاریهسلطنتمقتدر واقعكهپهلویبهاز در

كاركردیوساختارهایحكومتمشروعيتهایدرپایهجابجایی

توانستآن آشوببود، هرجبر مرجو دستخوانينو اندازیو

هویتآمدهفائقخارجيان دستملیو بازیافتهرفتهاز ورا

اهدافبخشی اجتماعیسياسیاز بهمشروطيتـ شكلرا

.سازدمحققمطلقهمدرنلتدو

حوزه ایدهفرهنگییدر عصرمنورالفكرانكهمدرنیهای،

بهكردهمطرحپيشامشروطه وباستانگراییشكلبودند،

سهناسيوناليستیهایآموزه سطحدر الف: ،ادبيات(

سههر.بروزیافت،فرصتنگاریتاریخ(وجسياسییاندیشه(ب

دوران،تباربهآندیگراضالعهمراهبهایرانیمدرنگفتمانسطح

طرحمیقبلی و نوشتهآنبرد در تأليفاتها و :چونكسانیها

ملكمآخوندزاده وخانـ نظامشدهعنوان... استقرار بود؛

اندیشمندانمدرنیاندیشههایبرالیهمشروطه و وافزود

وزادهجمالاكبردهخدا،محمدعلیعلیچونویسندگانین در...

اینانهایدرنوشتهفرممحتواوهمهم.زدندهاقلمآنگسترش

ازكهنوینومفاهيمعينیومضامينخودگرفتدیگربهشكلی

خودیزمانهوفرهنگیـاقتصادیـسياسیاجتماعیهایپدیده

جایگرفتهتنشا مفاهيمقصهبودند، ـ مضامينمتافيزیكیها ،

.راگرفتندپيشينمثالينهایوپدیدهعرفانی
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ـدهخداـحسنزادهجمالهایدرآثارونوشتهمنثوركهادبيات

شعریابداعاتهمراهشد،بهمیعرضهكاظمیومشفقمقدم

دردادكهمی،خبرازگسستیتانودیگرپيشكسونيمایوشيج

بودپيوستهوقوعبهایرانادبيات ادبيات. كنار مشيرالدولهدر ،

ایرانباستانی،دورانوفرهنگتاریخیپيرنياوپورداوددردوالیه

بااستفادهزمين .دادند،گسترشمدرندنيایتحقيقازروشرا

عرضهپيكهنگاریتاریخ پورداود و پيشمیرنيا اینانداشتند، ،از

فرهنگآغازیدهكرمانیآقاخان و اسالمپيشایرانبود بااز نيز

تحقيقات تأليفات محورهاییكیبهآخوندزادهو اصلیاز

نيزكهسياسییاندیشه.بودشدهتبدیلمنورالفكراناندیشگی

همان شدهنمنورالفكرااز كورهآغاز از گذار در سياستیبود،

مجلسعملی دوماولدر پایهو بر ازآگاهیگسترشیو

جدیدوساختارهاینوینهایحوزه،بهمدرنسياسییاندیشه

.اندیشيدمی

واندیشمندانبودكهوفرهنگیاجتماعیواحوالاوضاعدرچنين

كنشگران یكسياسی باكاركردگرایانههمسوییدر توانستند

اجتماعیبرآشفتگیومتمركزرضاشاهملیدولتكردننهادینه

باستانیدورهبهرابارویكردمدرنفرهنگیومسائلآمدهغالب

اندیشيدهمنطقیحلیراهبه باشكلنزدیكو دولتگيریكنند؛

ـجغرافياییملیرفتند؛سرحداتازبينایمنطقه،یاغيانملی

ساختارهایآرامشبهایران سياسیرسيد؛ شدند؛تثبيت

ساختارهایشكلمدنینهادهای نهادهبنيانفرهنگیگرفتند؛

زیربناهای مدرنيزاسيونبهاقتصادیشدند؛ پيوستندفرایند این.

داد؛میدرایرانمدرنیمطلقهتازاستقراردولحكایتاقدامات

كه كردهاجتماعیامنيتتوانستمیمطلقهدولتچرا برقرار را

بهسياسیونهادهای عينرا در اندازد؛ ضرركمترینحالكار

اولویتمدرنیمطلقهحاكميت ،استقاللیاندیشهبهبخشی،

نارضیتماميتحفظ ایجاد و امنيتظمكشور بودو این.

یدراندیشهراكهمشروطيتجنبشاصلیهایها،آرمانضرورت

اقتصادیآزادی آزاد بازار رشد تكوین، ومدنییجامعهو

پرورشگرفتهشكلاجتماعیدموكراسی بهیافتهو حالتبود،

بهتعليق طبقاتجایگزینیایندنبالدرآورد؛ تحولماعیاجت، از

پروژهبازمانده جامعهمدرنيتهنهادسازییو درعقيمدر ماند؛

چنينواقع وقفهوضعيتدر كهایو هایآرمانكردنعملیبود

یافتفرصتمشروطه آنبروز بهخواستهو را دولتها استقرار

اذهانتقليلمطلقه عمومینخبگانداد، افكار آنذیرایپو

.شدحكومت



پاسخ از سپاسگذار و نباشيد خسته حقدار آقای ـ هایتالش

.جامعوروشنگرتان
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 سفرنامه های رضاشاه سخنان اوست، به
 .اهلل بهرامی خامه فرج


سفرنامةخوزستانبيانيکیازمهمترينرويدادهای

وسفرنامة1333تاريخصدسالةگذشتهبهسال
هایرضاشاهبرایمازندراننشانگرآرمان
.اندنگاشتهشده1331نوسازندگیايراندرسال


صفحه333/نشرتالش:تجديدچاپ
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  حرانب












 اکبر داور از علی  یا نوشته









  است  یما اقتصاد  بحران  اساس



.دیخاطرداراواخروردزبانهابودـالبدبهنیدرابحرانكلمة

نمافيبالتكلیوزرا اربابملتندگانیـ مردمـ ـ ـيبجرائد كار

بذهمهخالصه تا صدر همهلیاز بحرايپرسیمـ تمامیكندند

.«داد دیباخاتمهبحرانزودبه»گفتندیمشود؟همهیم

دولتبهآمدـمجلسمجلسبهدولت:شدتمامبحرانباالخره

!اظهاراعتمادكرد

.دارددوامدـبحرانيامررابخواهقتياماحق

!شودیشترميروزبروزبیواقعـبحرانبله

كهیاوضاعنیا اوضاعيكنیممالحظهرا استیبحراند اگر:

همهیهادولت ـ جوانسرهمپشتما اگریممرگـ ـ شوند

اگر اندـآوردهستوهرابهمردمدارندواداراتنالهازاداراتمردم

ازكهاستنیایبراـتمامستينیامورراضانیازجرچكسيه

بحرانمبتالبهرانیامروزـاتابهیناصرازدورةطرفنیاسالهابه

!ميكنینمیوعملمیانكردهیكارآنرفعیوبراشده

یگرناشیدیآمدهاشيپـهمةاستیمااقتصادبحراناساس

آن مناستبحراناز مقصود اهمـ تشریدر موضوعنیاحینجا

.دولتازبحرانصحبتنهـاست



***

ـبادوبودمكردهمراجعترانیابهـتازهقبلوچندماهسالپنج

آقا از همآمدهمندنیبدكهیانینفر در اختالطبابنيبودند

میكردیم اوضاعیشرحانیآقا. ازمملكتیاسيساز ـ گفتند

مأمور بخصدولتنیفشار یحسابیتهایشكاهيعدلظلموصو

همتيمشروطیكسیوبمساواتیبیازغرصحبتداشتندكه

ازفحشیسهمانهيمنیدراهمواشرافنيآمدـخائنانيمبه

لعنت باالخرهو و بردند ناسزا منو دنديپرساز چه»: دیباحاال

«رسد؟یمنظرشماچهبه«كرد؟

:بودمضموننیابهبیقردادمكهیبجوا



  فكر نان  اول



ـاستیزيچیمابیكارهایخراباساس.دكرد؟فكرنانیباچه

بهيفقملت استنكبتنیاتمامبهمحكومعتيطبحكمر .ها

ومادهراباچندبندواصلیملحكومتداصولیكرداليشماخ

ویسعتمامبودكهنیشودكردـایفروممفلوكمردمحلقبه

مساواتیآزادحرفدنبالتوجهتان ضمنرفتو در ديخواستو

میدربارقدرجالهمتدسترابهكارفرنگتيمشروطبساطنیا

!ديبكنپهنودشتستانتپهازقمش

جهيدونتيرفتغلطدكهیدیگرنباشدـدیددیتردیاجایامروزگو»

ـماخواهمیعذرمعبارتنیـازااستخوبنشدـپسحاصل

ازمایاعتقادعلمابه:میبشوكارداخلازراهآدمبچهمثلهم

تولبهتران طرز ادباخالقاساسدثروتيـ مللاستيوساتيو

استيدن حكومتا زندیامروزـ قدرتالتیایگما ويلخانیاـ ها

نبودنیمحلنيخوان یآزادـ همه همهيگفتكهیبهائيعو ـ د

تولكهاستوهيوشسبكیعيطبتراوشات در بهدثروتيما و

 ممیدارمحصولآوردنعمل واقعًا اگر اوضاعیدارليـ یعمومد

زندگاناصالح تازیاقتصادیبشود كنهرا نو نداشتهيو كار ـ د

ـنگاهكنمیمضعفیآزادازعشقچندمرتبهیشبدمنيباش

ـدارمیوفكرعملنقشهشماچهیمادیزندگاصالحیدبرايكن

.«دیآیشمامعقبخودشیدآزادیبروناندنبالخالصه



***

كهآن مجوابنیامنروز مسائلادادمیرا چندانیاقتصادز

البتهینمصحبت ـ مردمشد یپولیب»از ولناله« یداشتند

كهنیایعمومدهيعق حكومتیبابود با خواهیآزادد از»ـ

پاكدامناشرافنيب آنجست« آورد كار بسر یالوزراسيرئو

اصالحادارات«یقانون» معارفرا ترقبكندـ دهدومختصربیرا

.بچرخاندتيمشروطاصولراموافقهزارسالهششرانیاكالم

شترازيبحكومتسيرئبودنخواهیآزادبهبودكهجهتنيهمبه

اهميچهمه تيز میمداده اگر ـ ایشد از چهیوزنیگفتند ر

بهانخلقشخوردـهمهیدردمچهالوزراءبهسيرئاستساخته

كهیمهم ااستیسئوالچهنیاخورد از آزادیـ وخواهینها تر

د؟یدارپاكتركجاسراغ

همه«اتیاقتصاد»ـكردهیفكرماترقامیاآنبهامروزـنسبت

نطقاستیجائ هر مقالهـ كهو سهيبدهتكانرا دو نخودد

اتیاقتصاد» آن« زدیریماز كسیول. از اگر دميترسینمیـ

!ميگوئیمچهميدانینمـبازهنوزاغلبگفتمیم



 ما  یاقتصاد  بحران  علل



موضوعاصلبهمیبرگرد

استیاقتصادبحران كجا از پما شدهي؟چطور یفعل؟بحراندا

عللیناشقسمتكی استیموقتاز سالمحصولیبد:

یموقتعللنیابهمنهيروسسرحداتشدنستهوبگذشته

.كارندارم

جااساس از ما عیدیكار مربوطكردهبيگر ما فقر نیابهـ

اینبودهخوبرانیاقسمتكیقبلسالحاصلكهستين

روسمحصوالت را اگرمنحصربهدهینخرهيما دردما بودنيهمـ

.ادجانداشتیوفرهآنقدرنال

ـبه:تریواساستراستكهنه.نهاستیرازايغیكاراصلبحران

ناشیاقتصادبحرانمندهيعق ایما نيبتعادلكهاستنیاز

خوردههمبهرانیدرادثروتيوتولمصرف ميتربخواهاروشنیـ

.ميكنیممصرفندخودمايتولازقوةشيماب:ميبگوئ

:بزنممثالكیداوليبدهاجازه
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براهیقركییداهاليكنفرض خوداجيقدراحتبههمهنكهیایـ

ـدوخرواروصدخروارگندمبهمحتاجبخورندوبپوشندـدرسال

.باشندپارچهروهزارذرعيپنمنپنجاه

اورنديبعملبهروپارچهيوپنـگندمرفمصنیازانيازمشياگرب

كنندخوراكیاندازمبهترخواهدشدـمازادراپسروزگارشانالبته

پوشاكشان مو زیبهتر ـ پنگندمیادیشود بارشانيو مثاًل را

برنجگوشت روغنو پارچهمعاوضهو ـ كرد رایاضافخواهند

.رنديگیمآالتنتیدهندوزیم

بهمهمحصولیادیزخالصه كندـیمثروتصاحبوكمشيرا

.شودیداميپواستراحتشیآساعمومیدرزندگان

ميسطبقهوپوشاكـخوراكمتمدنیايامروزدنیدزندگانیشا

هیاروپا نسبتطرفچيامروز نيپقرنكیبا مردمستيشتر ـ

بهت بعمومًا و سابقير از میمشتر و زندگیخورند و یپوشند

.كنندیم

هشتادخروارگندممادرسالةیقریداهاليكناليحاالخ كیـ

پن ذرعيخروار پانصد و ر نداشتهيبپارچه نتشتر ـ چهجهيباشند

خواهدشد؟

همهی لختیدگرسنگیبایبالتساوا و يببهیبكشند بینند ها

احتبهیمعدود پارچهخوراكاجيقدر اكثرو وگرسنهتیبرسدو

.بمانندلخت

هشتادواوضاعاستممكنمینگذارهیماازخودماننكهیامحض

:میاوريفالندرراشاهدبشيپچندسال

بیقر-داشتدرفالندررونقیبافكتانیالديم1213یتاحوال

.كردندیمیزندگكسبنیارنفربااصدهزيس

دايپدرانگلستانچرخلهيوسبهیبافپارچهنوزدهمقرندراوائل

كارشرفتهورفتهگذاشتیترقیبناصنعتنیا1221شدـاز

بوددگربافدستفالندركهیهاوپارچهنخ1213ـدرباالگرفت

انگلستان داخلهاستسهلرفتینموشفربهدر مملكتدر

.نداشتیدگرمشترهم

افتادهنیابهكسبشانكهیهائچارهيب مروز تا توانستندیبود

وليب گرفتند مزد كمتر و كردند كار ماشیشتر مسابقهنيبا

:شددادینم

روزكهینساج فرانكیسابقًا مدو بهیكار 63یروزكرد

تقرميسانت ـ ثلثیمزد سابقبًا اساختمزد وجود با حالنیو

.داكننديتوانستندكارپینماغلب

:سندینویبودمشدههيتهدولتیبرااوقاتهمانكهیدرراپورت

مردم«ستينیدگركافحوائجشنیتریضروررفعیمزدكارگربرا

عاندارلباسدنيپوشاستطاعت كهستيناندازهبهداتشانیندـ

!«غذابخورندیقدركافبهالاقل

گرسنگ از سالیمپناهمحبسبهیفقرا در ـ 1211بردند

بروكسلمحبس 19113داشتیحبس21633یتنهائبهشهر

.فالندربودنداهلعدهنینفرازا

زندهاتازتمام بچهـ مردـ هرـ بهداشتحركتقوهكسـ

صدهانعشكردـدركنارهرجادهیفرارمكینزدیشهرهاطرف

!دندیدیمختهیرهمیروومخصوصًابچهزن

:ميكنحیراتشرخودمانحالستيبدنمثالنیبعدازا

هم وقتما پكهیتا وطنهيبا كار زنميساختیمسوز یهاـ

دهاتخوشیشمیابریكالغبهمملكتمانكيش ـ یهایبودند

ناخوشهامانیچابهعادتوكالرستانفوالدمحله بهنداشتندـ

رفتندـگوشهابهیخدامرحمتابهیشدندیمخوبرخشتيش

بوقدرشكهسم نشدهلياتومبو قشونمانآشنا ـ یبرابود

كاركسبخودش مرغوتخمشكستیمزميه)داشتیو

مال(فروختیم وسررشتهیمستوفنيباچنددوجمملكتاتيـ

بسریخاكشددرهرحالیانمیشدیمدفتروصولداروعزب

اجدادقهيمابابسلیتاوقتبدهمعیتصدكردـمختصرچهیمام

خودمانچشمبهالاقلكاروبارمانمیكردیمیزندگپدربزرگمان

.میگذراندیمیشكلكیعمررابهدوروزةنیبدنبودوا

افرادتمامدرسالكهیاجناسهيكلثروتمجموعنيدورهابآن

بهمملكتاهلكهیثروتومجموعمیكردیممصرفهمیمارو

ثروتمیكردیدنميادتولیزبودـاگرثروتیآوردندتناسبیمعمل

.شدینممصرفهمیادیز

وقت قسمتانيمبهفرنگمصنوعاتیپاكهیاز و اعظمآمد

ادشدـیزاجاتيركردواحتييهاتغورافتادـذوقخودمانمصنوعات

وآمدوآمدوآمدپاودامنشيپنرمنرمیاقتصادروزبحرانازآن

ریوزانداختهحالماننیابهتاامروزكهراگرفتمانبانیگرباالخره

!ميزنیپامدستآنپنجة

بالنتاجياحتادشدنیزكنمینمگمان زجهيو مصرفادشدنیـ

:بزنماطًاچندمثاليبازاحتیـول.انكارباشدمحل

؟هستادتانیكهینينائیالحكماسلطانمرحومزمانیدواها

نزدسلطان مشروطیهاكیتا یتوداشتوٌهيحتيعهد

نیـازاعوامقولـبهچيهدورهآنیواطبامرحومآنیهانسخه

د؟یدیدیمیفرنگاتیجوهر

گنهتازهدراواخرسلطنتشیكذائآنبهشاهنیناصرالد گنهبا

پ كار و كرديسر امروزههدا ـ بچيبود داردجرأتیسوادیعطار

خواهند؟ینمگنهارگنهیشهریهایددهاتیبگو

خانهقهوهدادندتهراناجازهباالخرهیعهدناصردرهمانیوقت

بودـامروزجوجهمسلمیخرجیولخانهقهوهباشدخرجداشته

بهیهایمشت دگر یتنائاعخانهقهوهما ـ كافه»ندارند و«

.استآنهاالزمیبرا«هتل»و«رستوران»ـ«لقانطه»

بودنیامنحصربهشيپتاچندسالارازمردميبسیعمومحیتفر

سرپادوساعتمرحبشیودرونيغالمحسیلوطدوربساطكه

هندـامروزچقدرنداّللهچراغهماهيسیدوپولكیستندوآخریبا

همان افراد قرصیهایمشتراز كهمرحبشیدروپا بههستند

عوضشیمشیدروزدهفلكیريگمعركه و یتماشابهخندند

روند؟ینماوتئاترميس

بهیلياتومبشاهنیمظفرالدیوقت روزآنیهابچهقولا

مردمدستهد؟دستهیآیمادتانیبودواردكرده«یدودكالسكه»

كنندبهیم ايبرفتندتماشا خوبیفرنگنینندباز چهكردهخدا

!!بكارزدهوةيش

راهامسال اغلبخردهافرادطبقاترانيشمدر اتومبپا بهليبا

.رفتندیمشیوتجرقلهك

زمصارفخالصه احتادشدـهمهیما دايپیاتوعاداجاتيماها

مجموعپدرانكهمیاكرده ـ نداشتند یثروتما مجموعیعنیـ

كهیاجناس االنـ لباسخوراكیبراسالههمهما بهو و

یبرایگركافیدمیآوریمعملبهخودمانیزندگیبرایطوركل

یوطنهاازهمیريكثعدهكهاستنیـاستيناجاتمانياحترفع

ز كمیما و گرسنگاد اغلبشدهیدچار يزارعاند «واگردون»ن

ب ـ اهليندارند آنقدرلباسدستكیمملكتنیاشتر را

رقتبهازسرووضعشانانسانزنندكهیمپوشندووصلهیم

!كشدیمدوخجالتیآیم

جا فعاًلكهیاجناساستیباقشكرشیباز مصرفما

نمیزميكنیم بهیادكار و واالمگراستارزانجهتنيهمبرد

.نداشتبچرخد؟امكانماهماششیزندگشدچرخیم

فكربكن بودكاردوچنگال!ديواقعًا پارچةیوچاقواگربنا دركها

همانیمصرفرانیا با خودمانشود دستیطرز با ابزارـ با و

ساختهیوطن آمادهـ میمو ما عهدهميتوانستیشدچطور از

؟ميائيبرب

بهسيانگلیهاكارخانهچونیول سالیتنهائـ یقدربهدر

كهیمپارچه سهیمبافند كرةمرتبهشود پارچهنيزمدور را

3122ـ(1911مه11)روزـكیدر«فرد«كارخانةپوشاندـچون

ـگفتمیمدميترسیـاگرنمليواتومبسازدـپارچهیملياتومب

مالخور«یطور كهیم« همشود فرنكپارچهميتوانیمما كار

.ميكنیسوارليواتومبميبپوش

كاراخوبيدنآدممللـهرقدرهمگرانیداختراعاتاماـباهمه
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اجناسنیاورندـبازايبعملبهارزانجهيادوبالنتیزكنندوجنس

قهيسلخوشمیابناگذاشتهماكهداردـپسمتيبردوقیكارم

ـگرانیدذوقـبابميكنهيتهاجناسددرمقابلیباماهمميباش

داشتباهيبگوئستينطورنیادـاگرایمقدارزوبهمناسبمتيقبه

منكنمیم اشتباههمتا اگرحقمیايبرونيباز منو استبا

؟میاكردهدچهيبگوئ

نالبته نسبتستميمنكر همقبلهفتادسالبهـ تولما ديدر

ادیزاكمانیوتركشمشـمثالمحصولميرفتشيپاجناسیبعض

.ميبافیمشترازسابقيامروزبهمیشدـقال

:دبودینباازآنغافلكهنجااستیدراینكاتیول

بعض اگر باجناسیاواًلـ گذشتهشيـ ـیآیمعملبهاز د

ثروتهایاريبس بهیسابقیاز تقرییكلا دیا امروز تولیبًا ديگر

.استیكافمثالیبراكاشانومخملكرمانشودـشالینم

اصيثان با ـ درفالحتكهیولًا دروباالخرهوتجارتوصنعتما

یزندگانتمام ثروتيتولمیدارخودمان د تا منتها یحدكیما

.كردیترقینيمعدرجهكیبكندوتایترقتوانستیم

.شودیمروشنددالئلشيفكربكنیدچطور؟قدريگوئیم

رایفالحتواساسًامحصولستایفالحتماغالبـمحصوالت1

ارادهعيمطكهستيننيماشنيشودباالبردـزمیمیحدكیتا

چه هر ـ باشد فصليبخواهشما هر در و برايبخواهد شماید

.بسازد

صرف2 اـ از اصولموضوعنینظر اجازهیزندگانـ وینمما داد

ومحصولمانمیببردهیفاخودمانازفالحتگرانیددهدمثلینم

.ميادبكنیراز

ا در زميبفرمائهستیدیتردبابنیاگر ما داریزنيد؟ ـمیاد

.زدهمشودبهینمیزندگتنهاكهنيـامابازماستراست

وقتمحصول كهیمالعادهفوقیما كارمانهیسرماشود باو

.بشودناسبمتنمانيزمیادیز

.ستيننطوركهیایول

؟دهستيگوئیم

یحسابكارآدموهيشكارمانوهيشـهممیداركمآدمماهم

.بستهوبالماندستهیسرماثيازحـهمستين

ـمملكتماستفالكتعللنیازبزرگتریكیرانیانفوسیكم

وطولعرضنیابه ارا .رساندیجائبهاستمحالعدهنیبا

نميكارپهمهیبرااستماكمعدةچون ولیدا شرحیشودـ

بهموضوعنیا گذاشتیبایگریدوقترا همد نقدريفعال

جمعمیبگوخواهمیم راعشيوسنيزمتمامرانیاكمتيبا

آنكهتوانینم آبادكردولو رااوقاتشانهمهمردمعيمجاساسًا

آبادبه چهیمنيزمیكار تا ازیادیزجماعتنكهیرسدبازدندـ

بهكمعدةنیا فالحتيغیكارهائناچار امور ویبایر بپردازند د

ویزنوراهیـدزدبودنكارهيوبیخوراصالمفتهمیريكثجمع

آزادمشاغل«نیاامثال همه« بر شغلقسمرا و حيترجیكار

.بدهند

گرفتنحاصلیمابراكهاستادـواضحیزليتفصـبدونخالصه

مثلهمكمعدهنیوامیداركمدآدميبخواههرچهازخاكمان

!كنندیامروزكارنمیآدمها

.ستيعصرحاضرنیزندگكارمابابـاسباببله

مزارعمیبگوخواهمینمنم تمامچرا ماشما دیجدیهانيبا

كشتشخم نهینمو ـ ممكنشود مطالعهپساستـ واز

یرانیایبرانيباماشفالحتیاصالتامدتمينيببهقيدقحساب

فقطصرفه اصولكهاستنیاقصدمننداردـ فالحتیعلمبا

فالحتمیاعتناندارآنبهچيماهآنچهآوردوبرعكسنمایدایبا

.استیعلم

اسرارخاكسالهاعمرخودرادركشفگرانیدیعلماكهیوقت

كیازاستدهندممكنیمنشانعلمقدرتكنندوبهیمصرف

چارةيبرعآوردـزاعملبهگندم(1)هزارتاهفتصدونهگندمدانه

برا ملخگندمشنكهیایما شر سناز بهمحفوظو ـ بماند

سینوطلسم میممتوسل دعا و منيگیشود و ازرد شما و

!استیبازحقهچهنیاميبگوئمیندارجراتترس

گاومیاكردهتوجهچيه سرمایريد از بهمملكتةیچقدر بادرا

دارداده خبر اغلبی؟ در هنوز قلمدهاتد كهیمأموریپاما را

برایاطياحتیب و شكستقیتزریكند خواهند برود ؟گاو

دهاتيدانیم اكثر طاعونيد طلسمیگاوها با یريجلوگیبندرا

كنند؟یم

ا داریعلممعتقداتنیبا زارعیانتظار د در زمكیما نيهكتار

اورد؟يبعملبهینيمزبيسصدهزارمن

درجةبهكندـاطالعاتمانیقدرچرا؟فكرمابهكالمـطولیبار

رعكم كار عتيطبحكمبهكهاستجاهالنهیقسمبهتمانيو

.بكندالعادةفوقاتيترقستينبودونماممكنمحصوالت

.داردصورتچهمانهیماسرمينيـحاالببنیاوكارمانـآدمخوب

سرماچهیعنیهیسرماميدانیمهمهالبته ومحصولهیـ

بهاندازشدهپسكهاستیجنس آندهينرسمصرفـ كنارـ را

اندگذاشته توجه. ماهیسرماميستينالبدمتوقعیمعننیابهبا

.ادباشدیز

كندـبهدثروتيتولازمصرفشيبكهاداستیزیكسةیسرما

شيپدمانيتولنسبتآنشودـوبهیادمیزمصارفماندائمماكه

ازمصرفعالوهیزيـچميباشداشتههیسرماميتوانیرودنمینم

بابخوروكهیـآدممیراكناربگذارآنماندكهینمیماباقیبرا

!كجااستاندازشدبسازدپسیرباينم

نرخپولةیشدناچاركرانطوركمیاهیسرماكهیجائ باالتنزلـ

یفالحتمحصوالتیترقدـمانعيدانیمكهادهمیزفرع.رودیم

لیتنزیشودـوقتینمپولـبدونفالحتوتوسعةیآباد:است

رسستيبیصد چهار ميو چطور ـ فكربهمالكميهخواید

كدامينیآبادان امروز یصدبهخالصشنفعكهاستملكفتد؟

استيب در برسد؟ چهار كهیپولصورتنیو چهارستيبرا و

منفعت بهیمدرصد آبادبهیكسیعلتچهدهد نيزمیكار

زند؟یم

نبودـشخصًارضقبهمحتاجنشيزمیآبادیبرایمالكبرفرض

ادهستندـیزمحتاجنيمالكدچونيكنیـتصورنمداشتهیسرما

اغلب ممتيقثلتبهو یحاضر قرض ملكيبگشوند و رند

گرانیدملكگرفتنعيبهیماصاحبمالكبدهندآنعيرابخودشان

وستيدبيماخواهدداد؟همحيترجخودشنيزمرابرآبادكردن

امدردسرداردوهمیبیدیچهاردرصدوعا كهنیدايمخصوصًا

!ببردنازلمتيقرابهسربرسدوملكمدت

جمعاغلبحسابرقمنیاجهينتالبته خرابهدهاتكردنجز

ولستينیزيچ ماحسابیـ كهیمسرمانحيصحاگر شد

سپهساالرسابقمرحوممثلینهابودومالكیابهترازروزگارمان

.ديكشیانتحارنمبهعاقبتش

كارسبكیـبدآدمیكم:كنمشدخالصهگفتهآنچهتمامیبار

ماگذاردامالكینمدادههمدستبهدستـهمههیسرمایـكم

.بشودمافراوانیفالحتآبادومحصوالت

چنانكهیزراعتمحصوالتیترق-3 ـ محدودمیدیدما ناچار ـ

؟ميكنیموچهمیكردچهیدرامورصنعتاست

!چيه



  گرانیاقتصاد د  یسّر ترق



؟امفكرننوشتهیراب«چيه«كلمةنیادكهيدباوركنيخواهیم

كردندراسلوبقهيدقكی اتيرقتدسرعتيكنگرانتاملیدكار

ببیاقتصاد را ترقينيآنها سّر و بگید نظر در آنیريرا بهوقتد

.دبرديخواهیواقعًاپ«چيه«كلمهنیاقتيحق

جنسكمدرمدت»:ديدانیرامغربممالكیاقتصاداتيسّرترق

«آوردنعملادبهیز

فرداكهشودیمنیاصرفنيزمرمغربيوتدبیسعتمام
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.دبكننديشترتوليبكمترمحصولامروزباوقتبهنسبت

به ششیكائیآمركارخانةكیكهاستاصولنیانظر نفربا

.دهدیمرونيب«لیر»آهنچهارهزارتنیكارگرروز

سالدهدرفاصلهفرانسهكهدكاراستیجداسلوبازكرامت

مجموع1933در.كندیشترازدوبرابرميرابودشخآهنمحصول

شدودریمتن333496641بودآوردهعملبهكهیوفوالدچدن

!(تن3334939412ازجنگقبلسال1913

كهژاپونیداقتصادیجداصولبهمانیكاروارسبكييتغبواسطه

 هشتفقط1262در نی»هزار درفروختیمخارجبهمس«

صادرات«نی»3334233429كردكهاستخراجمسیقدربه1931

!بودمملكتشمس

وقرصغربرمللیازساشيهابيكائیدآمریجداصولدراعتقادبه

ازشيكابیدرآمریاقتصادیترقهممناسبتنيهممحكمندـبه

.دهدیكامیاراآمريدنانهيالدسالفوتمامنصف:جااستهمه

ترقيهم ایناشتمامآلمانیاقتصادینطور اصولبهمانیاز

استیجد بركتد از یانیاـ ازعالمیبازارهاكهاستمان پر

كارخانهشدهیآلماناجناس تنها درشیسازرنگیهاو

.دكرديتولطالثروتاركمونيليم113اردويليمكیمعادل1912

فرانسو خود اغلبیباقرار جنگقبلكهیدواهائها دراز

براآلماندماليرسیمفروشبهفرانسهیدواخانها یبودچرا؟

عملآلماننكهیا فرانسويبدر از اعتقادیجداصولبهیشتر د

.دادیمنشان



  یسر دوراه



راـكمرمطلبستينالزمليدگرتفصنیازاشيپكنمیماليخ

بانيهم گرفتیجا درز بهد كفاـ بهكهمیزدمثالتیقدر كار

.ستيچكارآدمیمعن

ماـسالگرمصرفیدعبارتابهیماـاجياحتكهنیاكالمخالصة

میزسالبه ثروتیاد و ميتولكهیشود بهنسبهبالميكنید

ااستكممصارفمان با برابيترتنیـ ما افراد اكثر رفعیناچار

بمعطلاجاتشانياحت زیمچارهيو فقر ـ كمیمانند و تماماد بر

اشدهمسلطناس تا یو نيبتناسبعدمنیایعنیبحرانن

تولمصرف بدبختدعالجيو ـچيهماندكهميخواهینشوددچار

.شترخواهدشديبروزبروزفالكتمانم



 ؟ میكن  حاال چه



برد؟نيشودازبیراچطورمتناسبعدم

.دافزودیدبايابرتولیكاستدازمصرفیبااستكهمعلومنگفته

واگرهمیجا استيناما سر بهماندنیدوراهنیـ پا یپاو

.دجلودادیراباازدوجادهیكیـاستدورازعقلهمكردن

.نجااستیدراصحبت؟همهاماكدام

پمصرفكردنكمباشدراهخوبیبعضدهيعقدبهیشا شيرا

مرحوممیريبگ مگر يشـ دخلت«نفرمودهخ خرجستينچو

كنآهسته ول«تر منبهی؟ حتمصلموافقنهراهنیااعتقاد

.نبودبودخوبهمیكاراگرشدننیـابله.یعملونهاست

حاكمعقل شما خود اتومبیآدمكهستينفيح: بر را ليابو

بدهد؟حيترج

بیراست استنيـ بهتر چوخا ـ خدا و ماهوتیخود كرباسا ؟

ازبرقراغچیجاداگربهيكنیمالياچلوار؟واقعًاخیبهتراست

زندههيپامشب را مابهیحسابییهاآدمميكنسوز فكر

خندند؟ینم

یـهرقدركساستتازهاجاتياحتداشدنيدپیجدتمدنالزمة

شترخواهدشديباجاتشيامروزآشناتربشوداحتیايدنیبزندگان

حمام حمامشيبالبتهنمرهـ مبمصرفیمعمولاز ـیر دارد

سوختساختمان ساو لوازمشیو مگرانر ولیتر هریشود

كردكهیدكاریوباخواهدرفتنمرهپسندشدحمامنظافتكس

.پسندبشوندنظافتهمه

بهیولموافقمبرد؟مننيراازبددرشكهیدبایداردهيشماعق

.دیايبدرشكهیبجالياتومبكهنیاشرط

دـدریايكفربنظرهمهبهدهيعقنیـولوامندهيعقمختصرـبه

كاستن كماجياحتصدد بامخالفافتادنمصرفكردنو

.استیپرستوطن

تمامهرصبحباشدكهنیدایبایپرستهروطنیآرزو افراددر

یازاهالكیهرومصارفبكندطلوعتازةاجياحتحسرانیامردم

چندمملكت آننیما ـ بشود وقتبرابر بدون را آدمتعارفما

ازامروزشيهابمبلغدرسالیرانیهراكردكهشودحسابیم

لباسمطبخشمصرفبه ـ صورتيتمبرساند در ـ بپوشد ز

تربیصححوائجرفعیبراعمدهمبالغمخارجش وتيو خود

.مينيببهاوالدش

ـعتيگداطبقانعملتديباشداشتهنيقی شد خواهد گدا و

كردبتوانـشانهشیازبهرراگرنباشدشانة»ندیبگوكهیمردم

اگر»گفتكهیوادبارندـقومنكبتمستحق«شیخوباانگشت

قومنیا«مسجدبسازركهنةيطرازـباحصشمیابرنباشدفرش

و...گردةیرو...مشتكیدكهیآیازكاردرمهمتدونیقدربه

همهمملكت ميچو سوار پیز و شيشود شیدروچشم

عصمتشمسلكش باریمیبازبا نشدهدوارميامیكند مرتد

مقصودمباشم باشدیولوعملمصرفكردنكمكهاستنیاـ

.ستينمصلحت

.شودینمیعملقیطرنیـاصاًلامنگمانبهیول

امروزماازمصارفیبعضیضررروچيهبدوناستممكنالبته

چه»دينهكشقلم عطریمقدارخواهدشداگرمادرسالواقعًا

خوردنمينكناستعمال«یكت» از فرنگو كار غاز (؟میبگذرجگر

اغلب نمصارفاما بشو كسر ستيما چامردم: و قند از یرا

رازورمردمد؟بهیايبرانیادقندبهیگذاریانمید؟يكنیممنصرف

كرباس مبا حكمیپوشند؟دبهیداریوا پارچةيخواها فرنگدداد

نشود؟رانیواردا

گنهگنهیاجلوی؟دبسازنديبباپوستمردمدكهیگذاریمقانون

؟دگرفتيراخواهیفرنگ«اتیجوهر»ریوسا

م االغيدهیامر يپتيعمومیسوارد كند؟ منعیدا ديكنیما

اورند؟ينرانیابهليواتومبدرشكه

ونيكام«كاربردنبه تحر« تلفونيخواهمیرا ـ كرد درآوردند را

اماممحاربةحكم وارداتيدهیقرارمزمانبا وفوالدوآهند؟از

راآالتشهيوشوشمعد؟كاغذونفتیريگیوطالجلومنقره

د؟یدبخريخواهینمازسرحدبگذرد؟اسلحهدگذاشتينخواه

جواب در يگوئیمسئواالتنیااگر بله»د به« دلـ درليهزار

.ديهستاشتباه

م يگوئیاگر نه»د هممصارفاغلبكه« استنيشما وها

.ستينیعملكاستنازمصرفدكهیاكردهقیتصدنیبنابرا



 توليد  شیافزا  عالج  راه



دافزوديدبرتولیباپس

.وبساستنيهممنحصربهعالجراه

هيعللياتومبنيهمكهكردهیترقشودگفتیرامرانیایوقت

ع بهيلما و شهرها همهنيدر و دسترسشهرها در همةجا

تمامناسطبقات و وشیآساوسائلعيجمیدارامردمباشد

سالاستراحت هر ـ پنبهشمیابرونيصدملنیچندبشوند وو

توتونپشم مو مسخشكوةيـ ترـ سربو قسمو صدها و

بهیدالتجارهمال ممیساگر آنميفروشبهالكر با اجناسپولو

.میبخریفرداعلخوب

تمامهمخالصه باـ یمشترجنسبشودكهنیادمصروفیما

ادبهیزـثروتميكنهيتهوخارجداخلیبازارهایادبرایپسندز
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.بچربدبرمصرفماندمانيـتولمیاوريبعمل

به رسیبامقصودنیاچطور منيد سهبهد؟ اختصار شرططور

؛كنمیماشارهآنمهم

وبابددرنظرگرفتیرابابازارشجنسآوردنعملازبهقبل-1

.حاضركردبازارجنسآن

وميباشبازارنداشتهبهیدرستتوجهكهشدهنیمابراعادت

كردنيپدنبال نرودا زبانمیبازار تقرحالـ ایما بازار«استنیبا

«داكرديماراپخودش

!میفكررادارنیماضرراونيليمنیچندیـسالاستاشتباهنیا

رودـیممتاعیكمتربیمشترميكنیمیزندگكهیعهدنیدرا

.استیمشتردنبالمتاع

مللیهاـقنسولهاتجارتخانهنیـمأموریتجارتیهاندهینماتمام

بگردنديدنممالكیبازارهاكهاستنیاكارشانـهمهغرب ارا

درهربازاریاجناسنندچهيبداكنندـبلدبشوندـبسنجندوبهيپ

استمرغوب بتر طالبيـ سلشتر ـ بازاریمشترقةيدارد هر

باگرانیدیچطورمشتر.ستيچ بهگرفتدازدستشانیرا چهـ

آنهابهتازهیهاكردوجنستازهاجاتياحتیرادارادمردمیباحقه

چهفروخت كهیباآببهیرنگـ زد شيپنیریسامتاعیحناد

.باشدنداشتهیرنگیمشتر

!ميكاماًلغافلمسئلهنیماازا

تجارتیحيصحاطالعاتتجارماننه طرز نهاز ـ دارند امروز

ماقداماتليقبنیااجازهشانیمادلیوسا نهیرا و دهد

.اندشدهكارقنسولنیایمابرایها)!(قنسول

.نداردحاصلآوردنعملادبهیزجنسازبازارهمباغفلت

یچكسيههيروسیازاهالقسمتكیماراجزكشمشیوقت

نینم بلد ما و ميستيپسندد راه بجوریگرید، مطابقمیرا و

جنسآنقهيسل كردنیزميكنهيتهبازار دهیفاچهكشمشاد

؟خواهدداشت

توتونسرخگل بهمملكتو كارخانةما ویعطركشدرد

میگارسازيس ولیاروپا رفتیبایخورد حرفد دستورو و زد

راهنیحاضركردوفرستادوازادستورجنسآنومطابقگرفت

چكسيسالهابگذردوهاستكردواالممكندهیهافامبلغیسال

.دیايشمانسرخوگلتوتوندنبال

ميكنحسابكهمادرستیفعلازاجناسقسمتكیديتول-2

.كردلیگرتبدیداجناسدبهیآنهاراباستينصرفهبهمقرون

ووقتدهيفهمملتیولاستیضرورالبتهآوردنعملبهجنس

مثاًل.كندینمیهرجنسآوردنعملبهصرفمطالبهیرابكارش

بسیمنيماشقسمهرفرانسه اما ـ بسازد ازیاريتواند

.دخریكامیوامرسيازانگلكههااستنيماش

چرا؟

اددارندویزوآهنسنگذغالمعادندومملكتنیاكهنیایبرا

كنندویمترتمامراارزانیكيكانيموادواتآالتمناسبتنیابه

امرواردكردننيماشفرانسهیبرا وانگلیاز وقتوصرفسيكا

.داردشترصرفهيبدثروتيگرتولیددرشعبهكردن

!ميستينحسابرقمنیااهلچيماه

؟میكردینمیكارآنقدربرنجمی؟اگربودستيهمچون

زند؟یماضررمچقدربهبرنجدزراعتیافكركردهچيـواقعًاـهنه

يكنحساب آدمكید بهنفر عاملتا و برسد رشد زراعتحد

تمام ـبشودچقدر صرفچهخواهدشد پوشاكخوراكمقدار و

د؟یزدنيداردـتخمیبرمخرجزانيمچهیطوركلشودوبهیم

اينيحاالببخوب بهیوقتیانساننيماشنیادایزمخارجنیدبا

زراعت زودخراببرنجكار كاریمواسقاطافتادچطور از شودو

افتدیم نوعقطعپس. از صرفیرستپنظر لحاظو یاقتصاداز

حكمبرنجزراعت در ضررالرحمههيعلنیمالنصرالدیهاكسبـ

.استمحض

كارمانیتوحسابكهاستنیمادرایزندگانلطفاماـهمة

واالعوضستين آنمیآوریمعملبهیگریدمحصوالتبرنجـ ـ

مردمعدهكیجانهموقت همهمانچارهيباز نیایروسالهرا

همميگذاشتینمزراعت كهميداشتیمحصولو سالكیاگر

بخرددربازارهاآنتوانستینممانهیهمسا همدوردستیرا

.رفتیمفروشبه

كلیبار محصوالتیبایبطور در صنعتیفالحتد خودمانیو

دورـجنسمیندازينداردبصرفهراكهیـاجناسميدنظركنیتجد

.رزديبزحمتشبهكهمیاوريبعملبه

.دكردیواردبازاربامناسبمتيقرابهجنس-3

عملجنسحسابیوازرویمشترقهيسلوبهداكردنيبازارپ

قستينیكافیولاستالزمآوردن شرطمناسبمتيـ

چشيباستفروشیاساس هر بهياز توجهیباشرطنیاز د

:داشت

قیوقتاجناسنیبهتر شد،نامناسبمتيبا بازار وارد

درصورتـمحصولاستیمشتریب رسدكهیمفروشبهیما

.ترندهندراارزانرآنينظ

محصوالتهمنیا مگر شد نخواهد اعمنخودمامقدور ـ ازرا

نیتروباصرفهیعلماصولنیترتازهـبرطبقیوصنعتیفالحت

بازاربهعیسرهينقللیوسانیوباارزانترمیاوريبعملكاربهسبك

.ميبرسان

.شوددادینمليتفصنیازاشيب.میايبكوتاهخواهمیمچون

هروقتبطورخالصه ومصرفماناجيازاحتشيبمیشدموفقـ

ماخواهدبانیازگردستیاقتصادبحرانوقتآنميكندثروتيتول

.وبسروزمامقدورشدهآنیبرادنيكشراحتدـنفسيكش

كاریرویالوزرائسيندـهررئیوبگوميبگوئروزهرچهازآنقبل

خانهیايب و نينشد تفاوتبشود اساسیابدًا پیزندگدر دايما

!نخواهدداشت

***

بكند؟بحراندرفعیبایك

.كنمیگرودعامیدكلمهكی

معلومبحران طرما كنيمعآنرفعقیـ جانیبایـ ازد را ما

بكند؟خالصبحراندست

؟ادولتیمردم

قادربهقوهچيهـجزدولتكتمملیفعلـدرحالمندهيعقبه

ستينبحرانرفع نم. ما امروز تجار داشتیاز انتظار بازارشود

دولتيپرانیامحصوالتیبرا ـ كنند بهیبادا نشاند بازار تجار

.بدهد

مردمینم از محصوالتیبرایاتازهطرحداشتتوقعشود

یراراهنمائدمردمیبادولتمتخصصنیـمأمور.زندیمابریفالحت

.بكنند

طرقیجدیعلماصولبهبستهآوردنعملبهارزانمجنس دـ

ابهیپولهیكرایـكمومناسبخوبهينقلـوسائلخوبیتجارت

مربوطیادیزتادرجههمآنكهاستلیتنزنرخیگركمیعبارتد

.استیقضائتيامنبه

اكيكدامانجام قوهشروطنیاز بهیمایبمردمدر اطالعیو

.ماست

.كندامروزماراعوضپرنكبتاوضاعنیدایباـدولتبله

؟یاماك

!«خدابخواهدهروقت»:دگفتیالبدبا



داور



دکترباقر«هيداوروعدل»برگرفتهازکتاب,1331ندهسالیمجلةآ)

(عاقلی
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 تاریخ در محکمة انصاف



 

 نانه خـود ـ كـه     يب ندهیمورتاش با نگاه بلند و آيت

دولتمردان بزرگ باشد ـ بارها   ید تنها ذاتیشا

در خانة ملت در ضرورت استقرار اقتدار دولت 

ت و يـ جاد نظم وامنیبر سراسر كشور و ا یمل

ت به خطر افتادة مملكت سخن گفـت و  يتمام

خــاموش كــردن آتــش نفــاق و     یدرســت بــر

ــتجز ــ هیـ ــعار و       یطلبـ ــر شـ ــش هـ ـ در پوشـ

 .ديـ كوب یا بندهیو فر  بندهیهرظاهر ز

 

 ان يــانســجام در نظــرو هــدف، عــدم تنــاق  م

حــــرف و عمــــل و بــــدور بــــودن از هرگونــــه 

 یهــا یژگــی، از و”روشــنفكرانه“ یبــیفر عــوام

 یضـرور . مورتـاش بـود  يت یاسـ يت سيشخص

، دفاع از سركوب یدانستن خلع سال  عموم

ة يـ ه وعدليـ جـاد نظم یهـا، ا  انيـ ها و طغ آشوب

، در اصل یل ارتش مليت از تشكیو حما یقو

ــه ــا حلق ــم پ  یه ــه ه ــوســتة يب اســت يك سی

ك جامعـة  یـ جـاد  یكپارچه و روشـن در جهـت ا  ی

اسـت  يتنهـا س  یآرام، و امن بود كه از نظـر و 

ك یــن اســتقالل از يشــرط تــأم شيو پــ یاصــول

 یمــردم از ســو یر بــران نــان وكــايســو و تــأم

 آمد یگر به حساب مید

 

 یهــا برنامــه یایــمورتــاش در واقــع زبــان گويت 

ــالح ــاه و آ یاصـ ــوالت   یرضاشـ ــد تحـ ــة رونـ نـ

ــه ســرعت جر  یاجتمــاع ــكــه در كشــور ب ان ی

ــد  ــا   . داشــت، ش ــا در مرزه ــه تنه ــم ن  یآن ه

ــا آنچــه رو یكشــور، چــه در ا  ــ ینج داد، در  یم

ت یـ روزمرة مردم قابل لمس و قابل رؤ یزندگ

امـا بازتـاب   . ان دوبـاره نداشـت  يـ از بـه ب يبود، ن

د دولـت  یت جديافته و وضعیرييتغ یها تيواقع

م آن يرون و انتقـال و تفهـ  يو كشور، در جهان ب

جهـان و انتظـار    یندگان ملتها و دولتهایبه نما

ــتغ ــاه پييـ ــير نگـ ــه ايشـ ــا بـ ــن آنهـ ــه یـ ران و بـ

 یداشـــــتها ســـــپردن چشـــــم یفراموشـــــ

ــه تم   ــابع، ب ــه من ــامنامشروعشــان ب ــه ي ت و ب

بــود كــه   یتــر نيفــة ســنگ يآن، وظ یهســت

ــد يت ــا توانمن ــاش ب ــراوان   یمورت و اســتعداد ف

 .از آن را بر عهده گرفت یسهم بزرگ

 

 محاكمات، اتهامـات  یري، دستگینحوة بركنار ،

مورتـاش  ين تيان بردن عبدالحسيو سپس ازم

ش از آنكـــه يپـــ 3130در زنـــدان در مهرمـــاه  

” زيــرت آمعبــ“و عاقبــت ” مجــازات“گــر  هيــتوج

ــرد يس ــار“ یاســتمدار و دولتم باشــد، ” خطاك

  یاعتمـاد  یك سـوءظن و بـ  یـ تار یانگر فضـا يب

ــت رضاشــاه    ــه از اواســط دوران حكوم ــود ك ب

ا زود بـر دسـتگاه   یـ ر یكه د یفضائ. دار شدیپد

ــرد   ــت ف ــر حكوم ــه  یه ــزء   یغلب ــه ج ــه و ب افت

 .گردد یك آن بدل ميرقابل تفكيغ

 ايتالیمورتاش در سفر ايت   
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 خ در محکمة انصافیتار



بررس بازنگریدر تاریو بحثایخیدوران بویمورد تالش، بینشمارة دورة در چهرهستيژه به رضاشاه اقتدار یابرجستهیهاسالة

سازمانینوبنایراننویایگذارهیاشاندرپاانقشیانآمدهويبهمیاكمترسخنیازنامآنهایخیمكهدركتبورساالتتاریخوریبرم

رمقتدریمورتاشوزينتيعبدالحس.استندورهمكتومگذاشتهشدهیایواصالحاتاجتماعیجادتحوالتفرهنگیكشوروایـاداریاسيس

یةبرخوردهایدرسایفوقاستكهنقشوخدماتویخیتتاريدرخورتوجةدورانپراهمیاسيسیهاتيدرباررضاشاهازجملهشخص

.خ،مبهموناگفتهگذاشتهشدهاستیبهتاریاسيكوسیدئولوژیاینشیگز

تار كتب در تاكنون نامیذكریخیاگر از

انآمده،نهبهيمورتاشبهمينتيعبدالحس

بررس یویاسيسوابقسیمنظور ایو

یپرداختنبهسهماودراصالحاتاجتماع

تنهابهقصدانگشتگذاشنآندوره،بلكه

پا تأسفیبر زندان عمدتَایویگبار بهو

گواه محكومیعنوان ويدر رضاشاه ت

بودهیو”مستبدانه“روش ادارةكشور در

است جائ. ندرتدر به اگرـ خودیو به ـ

تالشيت هم آن شده، پرداخته یمورتاش

تصویبرااست ازیریارائة مخدوش

ويشخص معرفیت عنوانیو به او

كل”طلبجاه“یانسان ويكه تالشها ة

داشتهیهاتيفعال قرار قدرت محور بر ش

 .است

تصویشا كه امروز اید ملت یر در كیران

كریختگيآمدرهم چهرة حكومتیبا ه

وبدنامیاسالم ننگ به شدهی، آلوده

حر مزورانه، رفتار عیاستو حالنيصانهو

آخوندمسلكان و آخوندها گدامنشانة

یگر،ملتیدیحاكم،ازمادرچشمملتها

ود ممفلوك ترحم خور شاینمایر دیاند،

بهتر براینفرصتیامروز یبازنگریباشد،

س سرگذشت بهيتیاسيدر و مورتاش

كوششهایو نقش ویژه دریگستردة

تصو ملتیریارائة و كشور از آبرومندانه

جهانیا نزد در انيران جملهيت. از مورتاش

هبراقتداررضاشاهويبودكهباتكیكسان

،یناصالحاتاجتماعیترقيباپشتوانةعم

اقتصادیفرهنگ توانمندیو جهت در

تالشها عيبسیساختنكشور، ودر نيار

تغیزيآمتيحالموفق در اييرا چهرة رانیر

دیرانیوا دیدر مید از و آنيگران بردن ان

113رانكهحاصلیرباربهملتاينگاهتحق

خفت حكومت سالطسال قاجاربود،يبار ن

یكوتاهازسوابقویشرح.دبهثمررسان

كنوندرينشانم تا برخالفآنچهكه دهد

پشتیبازتابیخیكتبتار در افتهاست،

عالقمندیا تالشها بهیقيعمین

ملتیوبهروزیسرنوشتكشور،سرفراز

واالئ جایو بههمراهینامو آنهردو، گاه

كاماَلروشنقرارداشتهیاهدافوآرمانهائ

.است

 

 
 هيمورتاش در سفر ترکيو ت رضاشاه  



 316 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

يت
ر 
د
ش 
تا
ور
م

ی
ی
ج
ار
خ
ی 
ها
ر
ف
س
ز 
 ا
ی
ک

 



سرراپشتیكههنوزدورانكودكیمورتاشزمانينتيعبدالحس

خوان از كه پدر خواست به بود، والينگذارده و مناطقين یان

دانشوپرورش كسب منظور به بود، علومیازخراسان در افتن

فرنگشدیراهینظام یرانافسریاوبههنگامبازگشتبها.

آزموده بهتربود تزاريروسینظامینآكادمیدر مسلطبهیة و

یزبانروس بها. زمانیبازگشتاو با كهشوریرانمصادفبود

فراگ كردگانليةنازكتحصیرشدهواليانقالبمشروطههمهجا

ویدگيوپوسیرانازكهنگیاقكندنايرااشتیرانیفرنگرفتةا

دمیماندگعقب غرب جهان به آن رساندن نمیو .گذارديآرام

بهعنوانمترجمبهكاریوانیدردستگاهدیخانمدتنيعبدالحس

شتردردستگاهامورخارجهزبانيشرفتبيپرداختهوبهضرورتپ

امادستگاهفرسودة.زبهصورتخودآموزفراگرفتيرانیسيانگل

تاخالقشترزائدةدرباروخادمسلطانبوديآنزمانكهبیوانید

پاسخگوینماست،يس آمالدهیایتوانست و طبقةیهاآلها

تحصیجد كسانليد و كشور عبدالحسیكردگان خاننيچون

دریاستكشوروسهميدرسیخواستنددستیباشد،كهم

باشندینوساز داشته آن ا. در كه دیاو زمان بهین ملقب گر

خراسان برایسردارمعظم بود، اصلیشده كانون به یورود

نواندیاستايس جوان چونهر طالبترقیران، آزادیشو ،یو

برگزیملیمجلسشورا درجدالیسردارمعظمخراسان.دیرا

مشروطهيم محمدعلان و پيخواهان به تمایرويشاه، التیاز

مشروطهیآزاد تجددطلبانةخوددرصفدفاعاز خواهانخواهانهو

فرجامماند،شاهبهمجلسكهنايورشاولمحمدعلیدرآمدهودر

 با دیهمراه تن فرماندهیازده مشروطه طرفدار افسران از یگر

.حراستازمجلسرابرعهدهگرفتینظام

محمدعل خلع و تهران فتح از توسطيپس سلطنت از شاه

برگزارمشروطه و سردارمعظمیخواهان دوم مجلس انتخابات

حضوردریهااودرتمامدوره.دهشدیبرگزیندگیبهنمایخراسان

فعال از نمایترمجلس مین محسوب شدیندگان یسخنران.

انوسلطهبركالمازيبیوائيشیاریتوانمندبودوقدرتمنطقبه

یازموضوعاتموردبحثوشورازسویكسوواشرافوآگاهی

جاید بسرعت میگر در را سركردگانياو مجلسو رهبران ان

نمودونيفراكس باز م.ها برابر دریجلسونمادر چه مردم، ندگان

ازیقویندهوچهدركسوتوزارت،بااستداللومنطقیمقامنما

میهانظراتوطرح دفاع كردیخود سمتیدگاهید. وروشن،

خاليدقیسوئ تناقضداشتیقو از متونسخنران. یهایدر

وهموارهینانةويبدرمجلسودرموضوعاتمختلف،نگاهواقعیو

تندگرائایخال آرمانیز حتیهايگرائو جوانیكودكانهـ نیتردر

دارديندگینمایسالها بازتاب كاماَل ـ ش طرفدار. آغاز همان از

امن و نظم دولتياستقرار وجود استقراریتو در دستتوانا با

ی،برخالفگفتةبرخیدگاهراویشودینگرایا.بودینظمقانون

وبعدهایالوزرائسي،رئیرجنگیازوزن،نهتنهادردفاعيازمورخ

بلكهسالیپادشاه داد، نشان پرضاشاه دفاعيها آندر شاز

قو و الیمستدل از مبنیخود قوام سالحیحة خلع ضرورت بر

حتیمجاهد ـ یترمحبوبین آنها ضرورتیعنین و ـ ستارخان

انرووبيازهم.شگذاردیتمركزاعمالقهردردستدولت،بهنما

اهم به حاكمیتيتوجه ضرورتاستقرار نقشدولتو به تيكه

اودربرابرلحظهیكپارچهدركشورمی مويسختتصمیهاداد،

بو قاطع، مختلفیعمل نقاط در شورشها سركوب مورد در ژه

برخالفبرخ چگاهازيخواهـهازروشنفكرانمشروطهیكشور،ـ

نانهيبندهیبانگاهبلندوآاو.وتزلزلارادهنشانندادیخودسست

كهشا ذاتیخودـ درخانةیدتنها بارها دولتمردانبزرگباشدـ

مل دولت اقتدار استقرار ضرورت در ویملت كشور سراسر بر

تبهخطرافتادةمملكتسخنگفتويتوتماميجادنظموامنیا

درست تجزیبر پوششیطلبهیخاموشكردنآتشنفاقو در ـ

شعا وهر زر فربندهیهرظاهر كوبیابندهیو ديـ یسخنران.

تيعبدالحس ازين دفاع در چهارم مجلس برابر در مورتاش

يمش وقتيرئ)روالدوله دولت س ) مخبرالسلطنه ویوال)و

حلشورشدمكراتهابهیجانبرایبهآذربایفرستادةدولتمركز

یابانيخیرهبر ش( شورش خواباندن به موفق خيكه

نحادثهينسالگردهميكمیجانشدهودریدرآذربایابانيمحمدخ

بهشدتیزدییتفرخیریروزنامةطوفانبهمدیندوازسویا

سند بودند، گرفته نكوهشقرار و حمله صحتیمورد استدر

نسخناندرادامةیمتنا.)مورتاشيتیهادگاهیبرداشتفوقازد

.(نامهدرجشدهاستینمعرفیا

د تناقضمانسجام عدم هدف، نظرو بدورير و عمل حرفو ان

عوام هرگونه از و”روشنفكرانه“یبیفربودن از یهایژگی،

مورتاشبوديتیاسيتسييشخص سالحیضرور. خلع دانستن
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آشوبیعموم سركوب از دفاع طغ، و اانيها نظمیها، هيجاد

یها،دراصلحلقهیلارتشمليتازتشكیوحمایةقويوعدل

كیجادیكپارچهوروشندرجهتایاستيكسیوستةيهمپبه

و نظر از كه بود امن و آرام، سیجامعة اصوليتنها ویاست

مردمازیننانوكاربرايكسووتأمیناستقاللازيشرطتأمشيپ

میدیسو حساب به آمدیگر و. نمونه عنوان ازیبه دفاع در

جادارتشدربرابریتوايمنناينةتأمينةقوامودرزميبرنامةكاب

:ندگانمردمگفتهاستینما

یرانیكملتواحدایممايكهماقشوننداشتهباشیتاوقت...“

اتخودمانرایمتاواليدداشتهباشیمداشتوقشونبايتوانینم

بده ربط مركز بايبه قشون باشیم داشته وقتيد كه كلنلیم

كقسمتیخواهندیوندومشیمیاغیخانهابادولتیمحمدتق

هرجومرجكنندبرخالفآنتریبزرگا كطرفدارانطهراناویرانرا

بكوب كوچكيمیمقشونالزماستكهوقتيسرشانرا خانهارزا

كوبندبازهمبرخالفارادهيانكنندوطبلاستقاللميالنطغيدرگ

بكوبند فقطقشوناست.....وبرخالفطرفدارانطهرانسرشرا

تحم از غيكه اجنبيالت مشروع كندیمیريجلوگیر با. دیما

منمعتقدمكه.میریلرانپذيچتحميمكههيمداشتهباشيتصم

تمامدولروابطدوستانهوحسنهداشتهباشدیرانبایملتا دبا

دحقوقمشروعیرانبایدرهمانآنكهمعتقدمدولتوملتایول

 كنند حفظ را تحمیهمه ذره غيك اجنبيل مشروع نبایر دیرا

دهمكهیكنموبهدولتحاضرهتذكرمینجاتكرارمیردودرایبپذ

موقع هر بپذيلغيكتحمیكهیدر را مشروع طرفدارانیر ما رد

گفتمقشونالزماستو.مبوديحكومتمخالفاوخواهیامروز

مپولالزماستيهكنينكهقشونتهیایمبرايهكنيدتهیقشونبا

كییداتخارجیمتوسلبهعایدیچنانچهدیآنهمازمنافعداخلو

برایبدبخت میایرا افزون يران مقابل در و شراینمود طیك

استقاللیكشرانیا یكشو ما میبه بخس ثمن دادنديك و.

عرضم بنده بهيباالخره خودشرا مخارج دولتحاضره كه كنم

قآنیكنندلكنطرنيتواندتأميمملكتمیداتداخلیواسطةعا

”...ست؟يچ

وستنيپیاندازهائدگاههاوچشمیندياستباوجودچنیهیبد

رضاشاهيت واصالحات اقدامات مدافعان كاروان به مورتاش

سيپوهم كنشگران و روشنفكران با و او با شدن یاسيمان

میگرید او چون نميشیاندیكه انتظاریبایدند، از دور ست

استيورودبهصحنةسیرپنجازهمانابتدايمرضاخان.نمودیم

ایا در را قدرتخود و اراده آرامشامنیران ثباتيجاد یعنیتو

ساز براشيپیفراهم والزم مناسب بستر و آغازیشرطها

،یاسي،سیگستردهوهمهجانبهازتحوالتاجتماعیامجموعه

مآرزوورغيكهعلیبستر.گذاردشیبهنمارایواقتصادیفرهنگ

باطنيم سیاريبسیل رهبران و روشنفكران طرفداریاسياز

دولتمشروطهبهداشتنآن،تاآغازدورانبرآمدنرضاشاهفراهم

بود نشده برایدوران. سیكه و چونیاستمدارانيروشنفكران

تيعبدالحس ايمورتاشطلين و آرمانها تحقق ویآلهادهیعة خود

عیشافقرهائیگشا از عقبیتناآگاهیفركشور ،یماندگو

.وخفتبودی،فقروفالكت،زبونیدگيتحجروپوس

دورةينتيعبدالحس در بعد و دورانصدارترضاشاه مورتاشدر

شد،ازیگوناگونیهاتيدارمقامهاومسئولعهدهیویپادشاه

مدت كابیجمله ويدر شدیوزینة تجارت و عامه فواعد ر اما.

نزدیشتريب و همراهیكترین دریوهمكارین رضاشاه با خودرا

و دربار وزارت داشتیمقام گو. زبان واقع در یهابرنامهیایاو

آیاصالح و تحوالتاجتماعیرضاشاه روند بهینة كشور در كه

كشور،چهیآنهمنهتنهادرمرزها.انداشت،شدیسرعتجر

ا آنچهرویدر زندگیمینجا در للمسوروزمرةمردمقابیداد،

یهاتيامابازتابواقع.اندوبارهنداشتيازبهبيتبود،نیقابلرؤ

رونوانتقاليددولتوكشور،درجهانبیتجديافتهووضعیرييتغ

رنگاهييجهانوانتظارتغیندگانملتهاودولتهایمآنبهنمايوتفه

ايشيپ به آنها فراموشین به و چشمیران یداشتهاسپردن

تمامنامشروعش به منابع، به هستيان به و وظیت فةيآن،

واستعدادفراوانسهمیمورتاشباتوانمنديبودكهتیترنيسنگ

.ازآنرابرعهدهگرفتیبزرگ

ردربارشیانرضاشاهووزيوروابطسرشارازاعتمادمیكیدرنزد

دردسترساستیاريشواهدواسنادبس ت. مورتاشدريحضور

كمشكالتيپلماتیبهمنظورحلدیحساسخارجیهاتیمأمور

سا شركتویبا دول، جلساتهیر دفعاتدر ئتدولتبهيبه

شاهیپادشاه،برعهدهگرفتننقشسخنگوئیازسویندگینما

جلساترسم خارجیداخلیدر مطبوعاتهمهیو برابر در و

حيهووتوضياماآنچهدرتوج.دارندینمناسباتيداللتبروجودچن

روایماندهوینروابطبرجایرهشدنايعللبرهمخوردنوت تیا

نیحايتوضیبرا.لاستيةحدسوگمانوتحلیشتربرپايشده،ب

تار وتأسفیگوشة تارك ایبار بایخ مورخیران منتظر هنوز ن،يد

كهاحتمااَلهنوزدردسترسقرارندارند،یخینواسنادتاريمحقق

،محاكمات،اتهاماتیري،دستگیةبركنارنحویامابههررو.شد

زنداندرمهرماهينتيانبردنعبدالحسيوسپسازم مورتاشدر

توجيپ1312 آنكه از هيش مجازات“گر ” عاقبت آم“و ”زيعبرت

دولتمرديس و خطاكار“یاستمدار ب” فضايباشد، كیتاریانگر

ب اواسطدورانحكومترضاشاهیاعتمادیسوءظنو از كه بود

شدیپد دار دیفضائ. یكه حكومتفردیر هر دستگاه بر زود یا

.گرددیكآنبدلميرقابلتفكيافتهوبهجزءغیغلبه







 متن سخنان عبدالحسين تيمورتاش در مجلس چهارم



یدینتردیدرا.راناستیانعنصریزتریجانعزیخواهمعرضكنمالبتهآذربايرالدولهچندكلمهدراصلمطلبميمشیاناتآقايبندهبعدازب»

گریرانمجزاشوددیكهازایرانباشدبمجردیاستكهجزءایجانمادامیآذرباینگرانبهائیایراناستولیندرتاجایستكهگرانبهاترين

بنابراینمیآنباقیبرایعزت قدردانیماند و بهاشخاصیناحترام آذربایراجع بخواهند برایاستكه رانحفظكنندهركهیایجانرا

مااوراصالحوخدمتگزاربوطنخودو(دیتواندبگويخواهدمیودرخارجهركسهرچهم)نحدخارجشدیكهازایخواهدباشدبمجردیم

نمیا آقايدانیران نميمشیم خودشان فرمودند سایروالدوله و خودشانقضاوتكنند بارة در نمیریتوانند ینهم مورد در شانیاتوانند

منم آقایگویقضاوتكنند ملتايمشیم استیرالدوله قضاوتكرده حقشما در ران ا. كماستشماینمملكتیدر خدمتگزار كه

ویخواهنمملكتبهوطنیرادرایدزيددلتنگنباشيستيدشمامحتاجبهمحاكمهنيهستیپرستدمظهروطنیاكهكردهیاتيبواسطةعمل

رااصالحیخواهدزیدهاصالحنمیطدورهفترتپسندينمحیا.ادداردیخواهدشمنزطاصالحواصالحينمحیگذارنددرایاجرنمیخواهاصالح

اصالحكهیاصالحندهماندشمنانواقعیاشخاصهستندكهدشمنانواقعیليخیرتداردبلیمغایوخارجیداخلیبامنافعخصوص

ازروآنجامهیكنندوقتیهتنخودشانمداصالحبيسرخوسبزوسفیهاجامه بردارندخواهیهارا هارآنجامهیدكهدرزیدديآنها

.باشندیرانمیملتایقيدشمنانحق

سالدورةفترتفهمجلسدورهچهارمكهپسازششيفةشماووظيراوظیدزيازحمالتدشمنانمكدرنباشیملیشماومجلسشورا

یمختلفهدورهفترتومنافعخارجیهاكهدرراهاصالححكومتیناستكهآنسنگهائیردايرمملكترادردستبگخواهدزمامامویم
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وبدستمجلسشوراانداخته دكهازهرطرفمورديدانیدبرطرفشودشمامیوبدستعناصراصالحخواهبایملیاندبدستشما

داگردرتهرانمايستطرفداركمداشتهباشيراننیایرااگردرتهرانكهمظهرافكارواقعیزدینحمالتنگراننشویدشدازايحملهخواه

آنكهآنیمبرايددلتنگباشیمنبایشویشوندواقعمیطبعوهمهروزهمنتشرمیستبهپولكيكهمعلومنیدیدجرايموردحملهوتنق

مثلیملیخوردپشتسرشماومجلسشورایبردوبهعرقخودنانمیمكهزحمتورنجیهمانملتیعنیرانیملتایحسواقع

«.كوهخواهدبود

 
 
 

 گفتگو با منيژة تيمور تاش

 تيمور تاش در بارة عبدالحسين
 
 
 











































 مورتاش در کنار پدرشيت


سالهازتاریخیکسدةگذشتهایرانـاز31درکاربررسییکدورة

مج کار آغاز شهریور بهنامتيمورتاش1323لسمشروطهتا ـ

دربارخوش تکيهوزیر سيمایدورانرضاشاهیبرخوردیمکهبا

یکپارچگیواستقاللدوبارة,براقتداررضاشاهوبربسترانسجام

باتالشهاوخدماتارزندةخودسيمائیخوشازایراندر,ایران

بين نمودعرصة ارائه المللی خر. ,اسانیسردارمعظم

دراینراهازخود,کردةبهتریندانشکدةنظامدرروسيهتحصيل

کم توانمندی و شگفتشایستگی و نمایشنظير به انگيزی

گذارد برایآشنائیعميق. ایندرجستجویمنابعبيشتر با تر

دست تيمورتاش منيژة خانم وی نوة به تاریخی شخصيت

.یافتيم

 برانجام مبنی خود درخواست موردمصاحبهما در ای

بامنيژةتيمورتاشطرحنمودیمکهبا عبدالحسينتيمورتاشرا

وصف صفائی و گرفتلطف قرار قبول مورد ناپذیر هرچند. او

امکانآشنائیباپدربزرگشرامستقيموبرپایةتجربةشخصی

باسرگذشتویوخصوصياتشچهازطریق,خودنداشت اما

چهسایرافرادخانوادهآشناشدوپدروچهتوسطعمةخودو

حسرت غياب عليرغم خویشـ پدربزرگ رابطهبا ایآفرینشـ

عاطفی برقرار, احساسغرور و احترام از سرشار و شورانگيز

آنرابطهواحساسبرگفتگوئیکهدرنمودکهگوشه هائیاز

.سایهافکندهاست.گيرداختيارخوانندگانتالشقرارمی



,خانمتيمورتاشبایدابتداواقعيتیرانزدشمااقرارکنمتالشـ

متاسفانهتاهمينچندسالگذشتهنامعبدالحسينتيمورتاش

می فکر همبهگوشمنو نسالنمنکنمبسياریاز چندان,

نبود آشنا می. اغراضبنظر نتيجة و تاثير تحت امر این رسيد

درکتابهائیکه.سياسیخاصیبودهاست درمورداما اخيرٌا

تصاویری,دورانرضاشاهورجالسياسیآندورهمنتشرشده

هرچندبسياریازاین,جالبآنکه.اندنيزازتيمورتاشارائهشده

,اندنيتنسبتبهایشاننگاشتهشدهسطورنهچندانباُحس

می این وجود با برجستگیاما به آنها خالل از وتوان ها

.بردهایویپیتوانائی



نمی تيمورتاشـ میمنيژه اصاٌل توانيدتهرانبرویدیادانمشما

درموردناآشنائی,آیمرومومیولیمنچونبهایرانمی,نه

.بانامتيمورتاشموافقنيستم



تالشـچطور؟



برای.فاميلتيمورتاشفقطماهستيم,منيژهتيمورتاشـببينيد

هيچوقتندیدمکهاز,بهایرانرفتمهمينمنازهمانروزیکه

ازابتدایانقالبتاهمين.تقاوتیعبورشودرویایننامبابی

اوائلهنگامی,بههميندليل.آوربوددهسالپيشنوعیدلهره

ابتدا,شماچهنسبتیباتيمورتاشدارید,پرسيدکهکسیمی

چيستمی طرف منظور اصاٌل بفهمم تا مگر؟ چطور !پرسيدم

نيست اینطور دیگر االن می. که هرجا کوچکترینامروز روم

میبی همه و ندارد دانندتفاوتیوجود فرودگاه. روزیدر مثاٌل

نسبتی تيمورتاشچه با گفتشما من به آقایان آن یکیاز

دارید؟پرسيدم؛آقاشمابهتاریخعالقهدارید؟گفت؛نهخيرمن

!امسریالتلویزیونیدیده



اینتالش که است خوشحالی بسيار جای این خوب ـ

استبی رفته ميان از سکوت این یا تفاوتی جامعة. برای و

هایناگفتهوناشناختهتاریخایرانیامکانروشنشدنگوشه

واینباراميدواریموقایعآنگونهکهحادث.ایرانفراهمشدهاست

.هابازتابیافتهباشندانددرآثارونوشتهشده



شيخ کتاب من بنظر ـ تيمورتاش کتابیمنيژه تنها االسالمی

البته.دهداستکهاطالعاتدرستیراازایندورهبدستمی

درموردMaicel Rezunیکیازاستاداندانشگاههایکانادابنام

است داده انجام مفصلی تيمورتاشتحقيقات با. ارتباط در او

مور پروندةکاملیرا و کتابیعمةمنبود دمطالعهقراردادهو

همقبلازانقالبدرموردروابطایرانوشورویتاسالهایقبل

البته,ازشروعجنگجهانیدومنوشتهومنتشرساختهاست

.بهزبانانگليسیاستوبهفارسیترجمهنشده
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که است حياتی چقدر ـ تالش

در و شده ترجمه آثاری چنين

یرانیدسترسمحقيقينوجامعةا

ایندورهامروز!قراردادهشود زیرا

از بسياری توجه مورد بشدت

می فکر من و است کنمایرانيان

شدن روشن به آثاری چنين

شدن باز و حقایق از بسياری

ایران رویتاریخ زوایایجدیدیبه

.کمکفراوانخواهندنمود

.اتانبپرسماجازهدهيدازپدربزرگ

بنامپدربزرگشماشخصيتصاح

تاریخی مشخص دورة یک

می امروز که بود رودکشورمان

پایه دورة نوینبعنوان ایران گذاری

نامگذاریگردد ازمی. شما دانيم؛

پدربزرگ دیدار محرومامکان اتان

بودید نمی. فکر وجود این کنيمبا

و یاد از خالی کاماٌل شما ذهن

باشد وی تصویر با. شما

بعن تيمورتاش وانعبدالحسين

بعنوانیک یا شدید پدربزرگآشنا

 شخصيتسياسیتاریخیایران؟

 

ایندو من ببينيد تيمورتاشـ منيژه

راهمراهباهموآميختهبایکدیگر

تابلویپدربزرگمدرمنزل.شناختم

بود هميشه ما یک. بعنوان او از

می یاد مهمهميشه شدفرد پدربزرگم. برایمنهميشه اما

دانستمآدمبزرگیبااینکهمی.گفتيمپاپابزرگومیمابها.بود

می فراتر مسئله این از اما بوده مهمی عرصةو وارد و رفت

چيزی.خوبباالخرهپدربزرگمبود.شداممیاحساسوعاطفه

او به ما همة هميشه استکه این دارم یاد به خوب که را

زرگمنسالنمثاٌلهمهمدالهایپدرب.کردیمخيلیافتخارمی

میخانه را آراستامان شکل. در که بود عامل گيریاین

.احساسواحتراممننسبتبهپدربزرگمبسيارنقشداشت

.بهرحالاوپدربزرگمبودکهفردیمهمبود



تاریخبدل اوبهشخصيتمهمیدر اینکهچرا درمورد تالشـ

شد؟شدهبودهمبرایتاندرخانوادهصحبتیمی



1ـ1گویمدرحقيقتخاطراتنيژهتيمورتاشـاینهائیکهمیم

البتهبعدهامتوجهشدم.سالگیاستکهدرذهنمباقیمانده

امادرآنسنوسالکودکیاین.کهپدربزرگچکارهبودهاست

نبود مهم برایمنطبعٌا مسائل نبودم, آنها متوجه اصاٌل تنها.

می که چيزی که بود این بودهدانستم مهمی آدم پدربزرگم

.است



بعدهاکهدرآثاروکتابهایتاریخیبهناموکارهایاو تالشـ

برخوردید؟



منيژهتيمورتاشـکتبوآثارتاریخیدرسنچهاردهسالگیاز

دراختيارمقرار,امایرانتيمورتاشکهدرپاریسبودطریقعمه

گرفت عمه. نزد مرا فرستادپدرم ام ن, دختردر منشدم تيجه

میعمه بازی را مادرم ُرل که بود او و بعنوانام واقعٌا و کرد

بود پذیرفته دخترش این. در غرق سالگی چهارده سن از

.کاماٌلغرقدرتصویراو.غرقدرتصویرپدربزرگم.مسائلشدم

پدرشرا دختری هر البته تالشـ

دارد دوست عشق. گویا اما

لحسينتيمورتاشاتانبهعبداعمه

.وصفناپذیربود



دوست این ـ تيمورتاش منيژه

.داشتنماورایعشقبود



تالشـمطمئنٌاعمةشمااززوایای

و خصوصيات و شخصيت بسياری

زیرا.روحياتپدرشرامیشناخت

.سالهایزیادیبااوبود



نيستم مطمئن تيمورتاشـ .منيژه

!مطمئننيستم



 یکی در ـ تاریخیتالش کتب از

تيمورتاشهنگامیکه که خواندم

برایمبارزاتانتخاباتیبهخراسان

سالهرانيزهمراهایرانده,رفتمی

.برد



عشق ببينيد ـ تيمورتاش منيژه

و من پدربزرگ ميان عميقی

داشت وجود دخترش رابطه.

پدربزرگمهمعاشق.استثنائیبود

بود دختر این نمی. بهولی توانم

عمهش که بگویم بهما خيلی ام

بود وارد پدرش مورد در چيز همه و. احساسات او نزد زیرا

بودواقعيت شده آميخته هم با ها عالقه. و عشق مورد در

امپدرشرادانمچقدرعمهنمی,امادرموردبقيه.شکینيست

.شناختخوبمی



ماندهتالشـازتيمورتاشدرکتبتاریخیتصویرمتعددیبرجای

است خراسانی. سردارمعظم تحصيالتاشراف, که ای زاده

که روسيه نظامی مدارس بهترین از یکی در را عاليه

.بهپایانرساندهبود,کردندشاهزادگانروسدرآنجاتحصيلمی

مشروطه مجلس دورة چندین برجستة نمایندة از, یکی

مقتدر وزیر باالخره .رضاشاهتوانمندترینناطقيناینمجلسو

کداميکازاینتصاویردرذهنشمابيشترنقشبستهاست؟



سالهبودکهپدرشاورا6پدربزرگمن!منيژهتيمورتاشـببينيد

او.ازخراسانبهروسيهفرستادبهسرپرستییکیازایرانيان

.سالگیعماٌلازپدرومادرخوددوربودودرروسيهماند6از

رودبعدبهمدرسةنظاممی.اصلروسیبوداشدرزبانمادری

درحاليکه.گرددسالگیبهایرانبازمی26وپسازآندرسن

خواستبهازهمانابتدامی.دانستفارسیرابدرستینمی

بهمينخاطردر.داداشاجازهنمیمجلسراهیابد؛اّمافارسی

فارسی زبان یادگيری به یکسال مدت به خراسان همان

برایاینکه,کنددرواقعخودرادرخراسانحبسمی.پردازدیم

بههدفشیعنیآموزشزبانفارسیدرحدورودبهسياستو

اشبهبعدهمکهچونسن.بهمجلسشورایملیدستیابد

,نرسيدهبود,سالبود33حدنصابنمایندگیکهدرآنموقع

شناسنامه ودر زمان آن در که هرسندی یا داشتاش ,جود

مجلسبشود وارد بتواند تا برده دست . سن در او 6اینکه

کنممنفکرمی,ازپدرومادردوربوده,سالگیبهروسيهرفته

.باید؛اواٌلدراستحکامشخصيتویبسيارنقشداشتهباشد
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توانستوجودثانيابایدمی.اومجبوربودرویپایخودبایستد

بنظرمازهمانزمان.ابعنوانیکایرانیخودر,خودراثابتکند

میعشق شوداشبهکشورشایرانآغاز عشقشدیدیبه.

ایرانواینکهایرانبایدپيشرفتکند دراوازهمان,ترقیکند,

.گيرددورانکودکیشکلمی



بایداشارهکنمکهایشانپساز تالشـدرتأئيدصحبتشما

هماندو ایراندر تنیبازگشتبه فارسیبا یادگيریزبان رة

چندازادباوشعرامحفلادبیراهانداختهوبشدتبهزبانو

می فارسیعالقمند شوندادبيات ویبعنوانبعضی. از نيز ها

گویندتيمورتاشدرهمانزمانمالکیکیمی.اندبردهادیبنام

.هایشخصیدرایرانبودهاستازبزرگترینکتابخانه



هاومنچندتاازدفترچه.ژهتيمورتاشـکاماٌلدرستاستمني

روسی زبان به البته دارم را پدربزرگم خصوصی یادداشتهای

.شایدبتوانمچيزهایدراینزمينهتهيهکنم.است



ولیخانمتيمورتاشنگفتيدکدامتصویرپدربزرگ تاندرتالشـ

.ذهنشمابيشترنقشبستهاست



.پرستتاشـانسانیباهوشسرشاروشدیدٌاوطنمنيژهتيمور

آمده بوجود ترکيه در تحوالتیکه آتاتورکو بشدتتحتتأثير

بود طلببدونشکجاه. وبشدتسردرپیبسياردوست, باز

زیباروی زنان گفتمی, باید واقعيترا و بوده اینطور که .دانم

نمی مطلقٌا اخالقی قضاوت اینجا در من کنمالبته تنها,

درهرصورت,آیدآنچهبنظرمنمی.خواهمواقعيترابگویممی

!برایآنروزگارایرانآمدنپدربزرگمنزودبود



هایعبدالحسينتيمورتاشتالشـمنچندنمونهازسخنرانی

امروزکهبهشرایطاجتماعیآنهنگامو.امدرمجلسراخوانده

 در حکومت راه برسر برنامهمشکالتیکه طرحها هایاجرای

متوجهدید,کنيمسالهنگاهمی93ـ23اشبافاصلةاصالحی

صریحوروشنوینسبتبهمسائلومعضالتمهماجتماعی

بعنواننمونهنطق.شویمحلهایصحيحآنهامیودرگزینشراه

سالحمجاهدینوالسطنهدرموردخلعدفاعیویازطرحقوام

اقدامرابطةآنبامسئ از دفاعاو یا لهامنيتدرمجلسدومو

به شدید برخورد و برایستادگی مبنی مشيرالدوله

حاکميتحکومتمرکزیشيخ اسقرار منظور محمدخيابانیبه

ایرانو درهمةنقاطایرانوحفظیکپارچگیحاکميتملیدر

همچنيننطقویدرمجلسچهارموتکيةمجددویبررابطة

ميا وپراهميت اجتماعی اصالحات و طرحها و امنيت ن در...

هميننطقاشارةگویایویبهراهتأمينمخارجادارةمملکت

و کشور استقالل تأمين منظور به و داخلی عایدات طریق از

...اجتنابازتوصلبهخارجیو



وطن ایمنحتیلحظه.پرستبودمنيژهتيمورتاشـاوشدیدٌا

.دربزرگمتردیدندارمپرستیپدرموردوطن



جهت و جامعه مسائل به وی نگاه توصيف در ـ گيریتالش

سياسی عبارت شاید پرستیوطن»اش نباشد« کافی زیرا.

درشخصيت تيمورتاش عبدالحسين همدورة متعددی های

داشتند حضور زمان آن سياست صحنة را, ایران همگی که

دلمشغولیجزدوستداشتهودرتصمياتواقداماتخودهيچ

نداشتند ایران به خدمت انتخاب. و طریق اتخاذ برسر بحث

راهراه و مناسب مشکالتحلهای حل به قادر که بود هائی

بایستراهدرستبهسمتآیندهرابهجامعهکشوربودهومی

.نمایاندندمی



منيژهتيمورتاشـگفتمپدربزرگمشدیدٌافردیباهوشوبسيار

ساعتکار12ـ11روزی.شدتعالقمندبهایرانبودپرکاروب

.کردمی



مدیران و اینخصوصيتعمومیمسئولين اینکه مثل تالشـ

داورهمچنينبود.کشوردرآنزمانبود یاخودرضاشاههم.
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 تيمورتاش در یک سفر خارجی

همچنين عبدالحسين. که خواندم جائی ایشان مورد در

همه از ميانتجددخواهانآندوره «بیباکتر»تيمورتاشدر

بود موردمی. آندوراندر خاطراتیاز خواستمسئوالکنمآیا

زنانچيزیشنيده برابر در ویژه آنتجددخواهیویبه در اید؟

و اجتماعی سخت تعصب شرایط رفتارسلطة مذهبی

تجددخواهانهویدرمقابلآزادیزنانچگونهبود؟



بعنواننمونه.اشتمنيژهتيمورتاشـدیدیبسياربازوروشند

خودشخيلیمعنی,کهنامدخترشراایرانگذاشتهبودهمين

هاکردوهنوزسالامهنوزتحصيلمیکهعمههنگامی.داشت

قبلازکشفحجاببود کردکهآخرسالتحصيلیتعریفمی,

بود نظقشده ایراد و تهيه موظفبه نزد. پدربزرگمنویرا

گویدکه؛فردابایدبرایانجامایننطقخودخواستهوبهاومی

امنيزنطقخودرابدونحجابدرحجابحاضرشویوعمهبی

نمونهدیگرهنگاميکه.دهدمدرسهانجاممی سالهبودم11یا

می کشيدمسيگار بودم. رفته تهران به که روزی بعد ـ. پدرم

.کشمگفتمنمی,منوچهرتيمورتاشـبهمنسيگارتعارفکرد

.سالهبودمکهباپدرمبهسفریرفتهبودیم23گفتببينمن

درجوابگفتم.دراینسفروینيزسيگاریبهمنتعارفکرد

پدربزرگدرمقابلاینامتناعپدرمگفتهبود؛.کشمسيگارنمی

واگرخوباستچرا,کشیاگربداستچراپشتسرمنمی

بهتومیومنهمهمينحرف.کشیجلویمننمی .زنمرا

امانکنمبرایامروزجامعهفردبسياربازیبودوحتیفکرمی

یکنکتهدیگرراهمبينخودمانکهدو.حضورشخيلیزودبود

اوخيلیجذاب,بایدبگویم,کنيمزنهستيموباهمصحبتمی

بود ترینمردایرانبودبسيارخوشقيافهشایدخوشگل, طبعٌا.

خيلیباز.نموجبشدهبودتاحدودیلوسشودهمينبنظرم

کمبودی و حقارت عقدة که کسی من نظر به بود راحت و

.تواندبازفکرکندنمی,داشتهباشد



تالشـودررابطهبامسئلهبرخوردبهحجابزنان؟



می اواٌل تيمورتاشـ خانممنيژه دومشیک همسر که دانيد

ارمنیروسبود میپدربزرگم. خيلیفرنگیرفتار .کرداساسٌا

خانواده از مادربزرگم صورتيکه بسياردر و ایران قدیمی های

.هاراخيلیزودبهخارجفرستادپدربزرگبچه.سنتیبود



دررابطهباکلوپیکهایشانتأسيسکردهبودومحل تالشـ

دانيد؟چهمی,رفتوآمدخيلیازروشنفکرانبود



یکیازکسانیبودکهدرتأسيسآننقشمنيژهتيمور تاشـ

آمد و رفت آنجا به حجاب بدون خانمها زمان آن در و داشت

.تازمانانقالبهماینکلوپوجودداشت.کردندمی



اینکلوپبا مورد در آیا ایرانتيمورتاشـ ـ عمهشما تالشـ

کرد؟شماصحبتیمی



.درایراننبودامدرآنزمانمنيژهتيمورتاشـعمه



متاسفانهبهاسناد.اتانـایرانتيمورتاشبگوئيدتالشـازعمه

قدرهمين.مستقيمیازایشانیادرموردایشاندستنيافتيم

بودمی دانيمکهزنیادیبونویسنده 1321زنیکهدرسال.

رستاخيز»کهخوب,کردرامنتشرمی«رستاخيزایران»روزنامة

یکیرستاخيزکشورایرانو.توانددوگونهتعبيرشودیم«ایران

دیگریباتوجهبهروحياتصاحبروزنامهورفتارویبهنسبت

زمان تيمورتاش, ایران بانو رستاخيز چنين! صورت هر به



 340 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

یا
ت
ن
را

ي
اه
مر
ه
ه
ب
ش
تا
ور
م


ش
در
را
ب

 

اجتماعیحساسو تحوالت نسبتبه قاعدتٌا شخصيتیباید

تماعیآنخواستيمبدانيمایشانبهتحوالتاجمی.آگاهباشد

نگریستندوسهمتيمورتاشرادراینتحوالتتادورهچگونهمی

کردند؟چهميزانارزیابیمی



ببينيد تيمورتاشـ منيزه نکته, اینجا روشنکنممنباید .ایرا

پدرم یعنی پدربزرگم فرزند چهار مطمئنٌاعمه, عموهایم و ام

بود زنده پدربزرگم وقتی که آدمهائی همان , کهبا وقتی

 و فرستاده تبعيد به را آنها و شد کشته در1پدربزرگم سال

خراساننگهداشتند نماندند, . 33منایرانتيمورتاشرا 13ـ

 اینکه از بعد و دیدم بعد بود1سال تبعيد در سال وضعيت.

اینگونهنبودکهآنهاازتهرانیااصفهانبروندخراسانبهدهی

بعيدیبودکهپدرمراکهدراینجادرت.بعدبهکاشمرومشهد

بود نظام مدرسه کوچکترم, عموی و انگليس در عمویم یک

امکهتازهازدواجکردهوازعمه,همراهوليعهددرسوئيسبود

بود رفته ایران پاریسبه خراسانفرستادند, به اینمکانها .از

آنهمبهروستائیبهنامجنگل آبخواستندجائيکهوقتیمی,

آنها.آبیکهدرآنکرمبود,کشيدندبخورندبایدازچاهآبمی

مینوشيدند بایداینآبرا زمان. در آنها عقایدونظر مطمئنٌا

زندهبودنپدربزرگموپسازکشتهشدنویبسيارتغييرکرده

بود عميقایناوليننکته. و برایشناختبهتر ترایاستکه

.بایددرنظرگرفتشخصيتورفتارعمةمن



.تالشـاگرممکناستدراینموردبيشترتوضيحدهيد



آنزماندر کهدر فرزندیبود عمهمنتنها تيمورتاشـ منيژه

می بسر بردتهران از. پدربزرگم که خواهری دو جز به البته

مادربزرگمبودندبچه.همسرروسشداشت همه.هائیکهاز

می بسر خارج بردنددر ایران. به کردند مجبور را آنها همة

بازگردند بود. کرده تمام را اینجا نظام دانشکده تازه که پدرم

فوریواردایرانشددرزندانقصرویکماهقبلازکشتهشدن

کردند مالقات را همدیگر که بود پدربزرگم برایمان. هميشه

اتاقیمالقاتکردنتعریفمی در دکهازکردکهآنهاهمدیگررا

می عبور زندان یکمأمور کردبينشان حتیحقلمسکردن.

نداشتند را یکدیگر می. هميشه تمامپدرم نگاه با گفت

بودبهمنبگوید کهقرار حرفهائیرا زد, آنزمانپدرم. 21در

مدتیپسازآن.سالبيشترنداشت

مالقات می, وتلفن بيائيد که کنند

بگير تحویل را پدرتان یدجسد بعد.

می خراسان به را .فرستندهمگی

عمه جز داشتوالبته شوهر که ام

آقایحسينقره بودهمسر گزلو اما.

گيردبهخانوادهاشاونيزتصميممی

برود تبعيدگاه به و پيوسته آن. در

فقط!مکانچهکسیبود؟هيچکس

چندتاپاسبانکهمواظبآنهابودندو

برایشان که افسر کتابشاهزاده

پدربزرگمی مادر برد همسرش,

یعنیمادربزرگمن خواهرهای, دوتا

فرزندش چهارتا و پدربزرگم , !همين

تحمل را اینشرایط آنها هقتسال

.کردند



بی این یعنی ـ رویتالش عدالتی

تأثير طبعٌا آنها فکر و احساس

تأئيد نظر احيانٌا که را آنها و گذاشته

 رضاشاه حکومت به ,داشتندنسبت

کند؟بدبينومخالفمی



بود همينطور مطمئنٌا تيمورتاشـ منيژه ایندليل. به آنها تأئيد

جایداشتند سيستم آن در آنها که بود اینکه. بدون بعد اما

یعنیازردةدومبههيچ.دیگردرآنجاینداشتند,بدانندچرا

کردند سقوط ابر. مخالفتشرا شدیدٌا که کسی آن از ازبعد

داشت بودعمه, ام دید. زمان همان از او متأسفانه

شایدبهاین.اماپدرمچنيننبود.اشراازدستدادطرفانهبی

برعهده21دليلکهپدرمدر سالگیمسئوليتتمامفاميلرا

.گرفت



دیدواقع یعنیبا اینمسئوليتگرایانهتالشـ ایکهناشیاز

یست؟نگربهپيرامونخودمی,بود



کردکهدرهميشهبرایمنتعریفمی!منيژهتيمورتاشـکاماٌل

تبعيد دوران می, چونروزها بود بيدار شبها و خوابيد

.توانستشاهدزجرخانوادهباشدنمی



و رضاشاه ميان اعتماد از سرشار و نزدیک رابطه به تالشـ

ریخیهایتاعبدالحسينتيمورتاشوزیردربارشدرهمةنوشته

ایندوراناشارهشدهاست عمه. یا پدر از اتانهيچوقتشما

بهبی اعتمادینشنيدیدکهچهشدکهاینرابطهتيرهشدو

رضاشاهبهوزیردربارشختمگشت؟



!منيژهتيمورتاشـنفتفقطنفت



.تالشـممکناستدراینموردبيشترتوضيحبدهيد



اینه از هيچيک ـ تيمورتاش نمیمنيژه توانستندا و), راست

نمی من را دانمدورغش و( رقابت احساس مقداری منکر

خارجازآنمقابلهبا.سوءظنرضاشاهنسبتبهپدربزرگمشوند

که کاپيتوالسيون موضوع و نفت مسئله انگليسبویژه منافع

بود کرده کار آنها روی پيگيرانه من پدربزرگ دشمنی, این و

برانگيانگليس را بودطرفوپدرمنخيلیبازتروبی.ختها .تر

عمه بیولیمطمئنم طرفنبودام می. حرفهافکر این با کنم

بهرصورتروزیکهرضاشاه.دهمامارائهمیتصویرجدیدیازعمه
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 مورتاش به همراه خانوادهيت

ازایرانرفتوخانوادةتيمورتاشبهتهرانبرگشتندیعنیابتدا

کاشمر به تهران, به سپس و مشهد به بعد الةسرمق,

:شعرمعروففردوسیبود»رستاخيزایران»

پدرکشتیوتخمکينکاشتی

پدرکشتهراکیبودآشتی



تالشـبهرحالتوضيحیراکهعمهیاپدرتاندرموردعلتتيره

اندشدنروابطميانرضاشاهوتيمورتاشداده چيزیبيشتراز,

آمده کتابها در که آنچه نيست, نفت. مسئله طراحساسخ.

زمينهچينیایجادبدبينیوانگليس نسبتبهمنافعشانو ها

.سوءظنرضاشاهنسبتبهوزیردربارش



کاماٌل تيمورتاشـ منيژه پدربزرگمن! فقطنسبتبه نه ,البته

...الدولهوبلکهبهافراددیگر؛نصرت



هازمينهمادیهموجودداشت؟تالشـآیابرایاینسوءظن



تيمو میمنيژه من از اگر ـ پرسيدرتاش نهمی, گویم فکر!

اگر,چونپدربزرگمنآنهنگامکههنوزرضاشاهنبود.کنمنمی

!توانستشاهشودخواستمیمی



ایرانبه درستاستکهگرایشدستگاهسلطنتدر تالشـ

سمتاستبدادیودیکتاتورینهبارضاشاهآغازشدونهباوی

یافت خاتمه آن. میاما پرسشباقی جای هنوز که گذاردچه

اینکه؛چگونههمکاری ایکهميانهمفکریمحکموپيوسته,

همراهی وی با که روشنفکرانی از یکدسته و رضاشاه

کردندمی شود, متوقف بيکباره نصرت. مورد خوبدر ,الدوله

سوءظنرضاشاهباتوجهبهاقداماتویدرفارسشایدچندان

نبو زمينه دبدون گمان. و حدس فقط تيمورتاش مورد در اما

آیادراینزمينههيچمدرکوسندیکهقابلبحثباشد.است

بدستنيامده؟



پدربزرگمنزد مربوطبه ایندورة تماماسناد تيمورتاشـ منيژه

مناست نفت. پدربزرگمنسبتبه دالبهموضع همگیآنها

هارابرانگيختونگليساستکهطبيعتٌابهمقدارزیادیخشما

بينببرند از نتيجهسعیکردنداورا در کنمالبتهمنفکرمی.

باشد روانشناسیداشته ُبعد مقداریهم اینقضيه این. به

ایرازمانیشماعده,معنیکهدرتاریخوحوادثآندیدهشده

دهيدوبعدهنگامیبعنواننردبانترقیمورداستفادهقرارمی

میکهبه بهنفسپيدا کافیاعتماد کنيدمقدار آنها, به دیگر

ندارید احتياج می. فکر دیگرمن رضاشاه که رسيد روزی کنم

نيازی افراد این به و یافته بخود را الزم اعتماد کافی بقدر

نداشت می. حرف این واقعهبا این هم چندان بگویم خواهم

.عجيبنيست



اندرفتاررضاشاهراازاینیکردههانيزسعتالشـالبتهبعضی

.نظربررسیوتحليلکنند



ایراازروحيةرضاشاهبهمنيژهتيمورتاشـدراینجابایدخاطره

عمه از کنمنقل بازگو برایتان ام من. عمة گفتم که همانگونه

حسينقره بودهمسر گزلو دستگير. پدربزرگمرا هنگامیکه

کردند وصلتادا, این داشتهنوز مه امشببه. از یکباره اما
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فردا که, موجودی به شد تبدیل تيمورتاش سوگلی دختر

ازروزیکهپدربزرگ.گزلوبودخانوادةقره«ننگ»وجودشموجب

گرفت قرار نظر تحت من قرهحسينعلی, نامهخان بهگزلو ای

می من که؛ مضمون این با نوشت شمارضاشاه از خواستم

بگيرمکهد طالقبدهماجازه اینخائنرا ختر تمامعمه. امبا

کردکه؛روزیکهامابرایمتعریفمی,نفرتیکهازرضاشاهداشت

خواند را آن و رسيد رضاشاه بدست نامه ,این

میمچاله پرت و کرده میاش و گوید؛کند

طالقشبدهد بگوئيد اینطالق, ولیدر

!وکيلدخترتيمورتاشخودمنهستم

خا این میبا نشانطره خواستم

ماورای اساسٌا روابط که دهم

.مناسباتسياسیبود



اینروایت به ما البته تالشـ

برخورد تاریخی کتاب چند در

کردیم توسط, آن بازگوئی

ایران از نقل به شما

در تردید جای تيمورتاش

.گذاردصحتآنباقینمی



من اینرا تيمورتاشـ منيژه

عمه دهان شناز وام ام يده

باقی حرفی جای دیگر

.نيست



می بنظر بهرحال رسد؛تالشـ

اینوقایعاحتمااٌلازرازهایتاریخ

ماند خواهد باقی ایران علت,

شدن کشته و داور خودکشی

آنمقطعتاریخیتأسف تيمورتاشدر

باقی ناگشوده حال عين در و بارترین

,دورةتاریخیکهدرآنهمرائی.خواهندماند

شخصيت و رضاشاه همکاری و هائیهمراهی

تيمورتاش نظير داور, فروغیو, برای... که پرارزشیبود روند

داد رخ کشور و مردم نفع به و ایران و. دردآور حوادث اما

انگيزیچونخودکشیوزیرالیقدادگستریوکشتهشدنغم

.اندایباقیماندههایتيرهوزیرتوانمنددربارازآنبعنوانلکه



اینزخم هرگز حداقلدرخانوادهوفاميلما منيزهتيمورتاشـ

انگيزباقییکپدیدةغم.التيامنيافتواینفراترازیکرازاست

خواهدماند ما. هيچيکاز در,حتیمن, حتیدخترمکهاصاٌل

.نتوانستهاینمسئلهرابرایخودحلکند,غرببزرگشده



هر شما عمه ـ واردتالش پدربزرگتان به که را اتهاماتی گز

وظاهرٌابدليلآنهاایشان...نظيرسوءاستفادةمالیو,ساختند

کردند محاکمه را نپذیرفت, بدیهیاستکههيچیکاز. البته

نپذیرند را فرزنداندیگرهمآنها دیگران. بيشاز عمةشما اما

 اتهامات این کسانیکه با و داد نشان موردعکسالعمل را

می قرار علنیاستناد بصورت و شدت به دادند در, حتی

پرداخت مقابله به مطبوعات ایران. که است شده گفته

می منتشرتيمورتاش اتهامات این رد در را اسنادی خواست

سازد منتشر. هرگز اسناد این چرا و شد وی مانع چيز چه

نشدند؟



,قبلازهرچيز.استمنيژهتيمورتاشـتمامایناسنادنزدمن

برایاینکهعمةمنهرگزنتوانستفاصلةتاریخیباحوادثرا

.مسئلهبرایاوکاماٌلجنبةروانیوعاطفیداشت.حفظکند

مياننبود ایندر جز دیگر بنظرمهيچچيز منشاهد. بار چند

مختلف نقاط از فرنگی چه و ایرانی چه مختلفی افراد بودم

اینبودکه,خواستچيزیکهازاینافرادمی.آمدندجهانمی

بنویسند تنهاخوبیتيمورتاشرا نمی. پذیرفتیعنینقدرا به.

فاصله من باشداعتقاد داشته تاریخ در است الزم که را ,ای

نداشت فکرشدر. ذهنو براینمسائلدر عالوه

بودهم ریخته کرد. را تالشخود تمام او .اما

د اسناد این منتمام نزد حاضر حال ر

است فوتش. از قبل سال چندین

گفت؛منازتودوهميشهبهمنمی

می بهچيز مرا جنازة یکـ خواهم؛

تهرانبردهودرمقبرةخانوادگیدر

امامزادهعبداهللدفنکنیودوم

منتشر را اسناد کتاب این

نمائی این. حتمٌا من روزی و

خواهمکرد را کار کی. و, کجا

نمیچگو دانمنه؟ فرد! هنوز

من.امشایستهاینکاررانيافته

که باشم مطمئن ابتدا باید

کارراوایناسنادتوانماینمی

برسانم بهمقصد را عمةمن.

در غرق عميقٌا صورت هر در

عاطفهبودوامکاناینکهبتواند

را دهد بيرون تاریخی سند

!بههيچوجه.نداشت



سویایشان از قابلفهمتالشـ

است استروزی, اميد بهرحال اما

چنين تيمورتاشدستبکار نوة منيژه

.امرمهمیشود



خير منکه خود تيمورتاشـ منيژه اسناد, اما

نزدمناستکهبایدآنهارابدستفردمورداعتمادی

آیاشماآدممورداعتمادیسراغدارید؟.بدهم



دومدارکمربوطبهایندورةتالشـدرهرحالانتشارکليهاسنا

مورد روزی باید و است برخوردار زیادی اهميت از تاریخی

.بررسیدقيققرارگيرند



نمی اصاٌل منما بهنظر تيمورتاشـ توانيمدیدصحيحیمنيژه

جامعه کنيمنسبتبهوضعيتامروز امانپيدا بهایندورة, اگر

رابهشمابگویمکهالبتهاینکته,اجازهدهيد.تاریخینپردازیم

اوائلیعنیبعدازانقالبکهبه.شایدبرایشماعجيبباشد

من,هنگامیکهکنترلحجابخيلیشدیدبود,رفتمایرانمی

می آزار اینامر دیدمخيلیاز اینآزار. روزیتحتفشار فکر,

فکرکردمهمينطورکهامروزبرایمن.عجيبیازذهنمگذشت

برایزنانیهمکه,اجباریرنجآوراستاینحجاب پسحتمٌا

برداشتند13 سرشان از اینحجابرا زور پيشبه سال آزار,

.دهندهبود



احساسمنطقیاست بهرحالپرسشو تالشـ ولیوقتی.

انسانمسئلهراشخصینبيندوآنرادرمجموعهحرکتیک

.کندشایدبهنوعدیگریازخودسئوال,جامعهببيند



تفکيککرد هم از باید را مسئله تيمورتاشـ منيژه برایمن.

اماتاریخ.خيلیقابلاحتراماست.ایداردپدربزرگمجایگاهویژه
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 تيمورتاش به همراه وليعهد محمدرضا پهلوی

 تيمورتاش به همراه وليعهد محمدرضا پهلوی



































توانممنکراینقضيهمنکهنمی.همبرایخودشتاریخاست

.شوم



اینکهچني زنانایراناز بسياریاز امروز اما اینحادثهتالشـ

بسيار,درتاریخایرانرخداده(خارجازشکلونحوةپيشبردآن)

خرسندند تحليل. از بسياری حادثهحتی براین تاریخی گران

.گذارندانگشتتأئيدوتاکيدمی



 در منخودرا 63منيژهتيمورتاشـ ,سالپيشگذاشتم13ـ

.فقطبرایاینکهاجبارشرانشاندهم



 اینهمدرستاستتالشـ موافقهستم. حرفشما .منبا

پورایدرهمينشمارةویژهباآقایدرویشاتفاقٌاتالشمصاحبه

جنبه مسئله اگر که شد بحث مورد همين در و داده انجام

...شدداشتبرمبنایآزادیحجاباقداممیاثباتیمی



!انتخابآزاد,منيزهتيمورتاشـانتخاب



 البته ـ بینمیتالش آزادانة انتخاب زماندانم آن در حجابی

درآنشرایطایرانچقدرامکانپذیر,بدونپشتوانةقهرحکومتی

دهةآنرامادر1دههکه1امروزباتوجهبهگذشت.شدمی

لباس نوع قانونی)آزادینسبیانتخاب نظر از (آزادیحداقل

کردیم طی نيست, ساده چندان روزگار آن تصور همهب. آن ا

شما,تصوربفرمائيد.مقاومتیکهدردرونجامعهوجودداشت

































تيمورتاش ایران بعنوان بی, را او پدرش که بهدختری حجاب

مراسمیمی نطقیدر انجام برای و فرستادشمدرسه اوال,

از درصد اینوضعيتشاملچند اینحمایتخانوادگیو مگر

شدزنانمی عمومینمیثاني. اجبار به اینامر اگر شدا چه,

بی که اندکی دختران یا زنان که بود رااعتباری حجابی

گزیدندبرمی متعصبیباایطلبهروزیسرپيچکوچه, فرد اییا

نکشد دیگریانتظارشرا چيز هر یا شيشهاسيد ایننوع. از

یعنیحتاچندیندههبعداتفاق1312حوادثدلخراشدرسال

.افتاد



البته ـ تيمورتاش منيژه یکی, است ُبعد دو دارای قضيه

اجتماعیودیگرروانی



رسدتنهاُبعداجتماعیقضيهاستکهمالکتالشـبنظرمی

.گيردقضاوتقرارمی



نمی ـ تيمورتاش دانممنيژه روانی, ابعاد جمع شاید شرایط,

.سازداجتماعیرامی



تجربه اگر حال سرگذشتتالشـ و بخواهيمها را هایفردی

کنيم بررسی و, فشارها دچار بسياری زنان مسلمٌا

اماآنچهازنظرتاریخی,اندهاورنجهایفراوانشدهعدالتیبی

مسلمٌااز.برجایماندهاستنتایجاجتماعیایناقداماتاست

نقضحقوق بعنوانحجاباجباریو امروز اجتماعیآنچه نظر

گيرددرجهتآیندةایراننيستزناندرایرانصورتمیانسانی

محکومخواهدبودوبهنفعایراننيست خارجازآنکه,وتاریخٌا

هائیخواهانایناجباربودندویاچهکسانیازاینچهانسان

!برنداجباررنجمی



منهيچانتقادیبهقضيهحجاب.منيژهتيمورتاشـحتمٌانيست

گویمهرجاکنمومیفقطاحساسمرابيانمی.دارمآنزمانن

.کهزوربکاررودیکجائیطغيانبوجودخواهدآورد



دهيد اجازه اگر ـ تالش فرزندان, رابطة وضعيت بعدها ببينيم

.تيمورتاشباحکومتبهچهصورتادامهیافت



عمةمن1323بعدازشهریور,منيژهتيمورتاشـحتمٌامیدانيد

,بههمراهعمویکوچکمکهبعدهادرتصادفاتومبيلدرگذشت

پدربزرگم عاملکشتن که پزشکاحمدیرا عراقو به رفتند

بود برگرداندند, ایران به مهرپور. عمویم و من عمة بهانه, به

به معالجه برای باید و دارد چشم ناراحتی عمویم اینکه

پزشکاحمدی,راقابتدارفتندآنجاوبعدبهع,فلسطينبروند

به زندان در هوا آمپول که را او و آوردند ایران به و یافته را

بود تزریقکرده پدربزرگم کردند, محاکمه ایران در عمة. ببينيد

.منتااینحدبااینهابدوآشتیناپذیربود



ميانی در پا و وساطت با شما عموی و پدر بعدها ـ تالش

.روندمحمدرضاشاهمیمحمدعلیفروغیبهمالقات



!منيژهتيمورتاشـبخصوصعمویم



؟«بخصوص»تالشـازچهنظر



.منيژهتيمورتاشـعمویمبهفروغینزدیکتربودتاپدرم



تالشـعمویتانهيچگاهنگفتندکهچراعليرغماحساسفاميل

نسبتبهفروغیاینرابطهراباویحفظکردهاست؟
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مورتاش در مراسم مهمانیيت  

.امراقبولنداشترفهایعمهمنيژهتيمورتاشـح



همه اینها یعنی ـ تالش بود؟, شما احساسعمة و حرفها

راستیخودشمادرموردهمةاینقضایاچهنظریدارید؟



ببينيد تيمورتاشـ منيژه نمی, متأسفانه هم بيطرفمن توانم

باشم می. عمهولی احساسات تمام مخلوطدانم تاریخ با ام

 شده اصاٌل, نمیولی اشتباهدلم کجا اینکه مورد در خواهد

!دانمچرانمی.کردهوکجادرستگفتهفکرکنم



نشد حاضر هيچگاه شما عمة که است درست این تالشـ

اعضایخانوادةپهلویرامالقاتکند؟



عمةمندرفرانسه.منيژهتيمورتاشـاصاٌلچنينچيزینيست

 بود سفير انتظام آقای هنگاميکه سالهای وابسته63یعنی

بود ایران مطبوعاتیسفارت عمویکوچک. اینکه از بعد البته

احساسخطریدراووجود,مندرتصاوفماشينکشتهشد

رفتدونفرمسلحبهچاقوداشتوحتیعمةمنهرجاکهمی

می تعقيب را او محافظتش کردندبرای عمه, از اممادربزرگم

ترک گویدمنیکفرزندازکندوبهاومیخواستکهایرانرا

.دستدادمودیگرقدرتندارمفرزنددومراهمازدستبدهم

 سال در من عمة دليل همين و1916به آمده پاریس به

دکترایشراگرفتوبعدبهعنوانوابستةمطبوعاتیدرسفارت

.شودایرانبهکارمشغولمی



چيست شما نظر تالشـ هيچگ, او باآیا مالقات به حاضر اه

خاندانپهلویبود؟



می اگر ـ تيمورتاش نبيندمنيژه را پهلوی خانوادة ,توانست

.دیدنمی



یعنیدیدارشداوطلبانهنبود؟«اگرمیتوانست»تالشـ



خارج در باید ضمنمیدانستکه ولیدر تيمورتاشـ منيژه

ببرد باال را ایران تصویر هممی. را اینکار کردو همان. دقيقٌا

حالیکهپدرمداشتورفتونمایندةمجلسشد برایآنها.

!کشورایرانمهمترازدولتایرانبود

اساسٌامثل.گویاارثیبودکهازپدربهآنهارسيدهبود_تالش

بسياری,اینکهروشنفکراندرآندورهدارایچنينویژگیبودند

.فرایهمهچيزاستازآننسلمعتقدبودندایران

خواستمنظرشمارااساسٌادرموردهایممیدرانتهایپرسش

آندورانیعنیدوراناقتداررضاشاهبپرسم قضاوتخودشما.

درموردآندوراندرمجموعچيست؟



است سختی بسيار سئوال ـ تيمورتاش منيژه سعی. من

کنمکرده تفکيک خود نزد را قضيه ام رضا. من دوبرای شاه

است شخصيت برده. ميان از مرا پدربزرگ که فردی .اول

.پدربزرگیکهبشدتبرزندگیمااثراتعميقیبرجایگذاشت

پدرکشتگینمی توانمبشوممنکر رضاشاه. اماشخصيتدیگر

,درآنخدماتیکهبرایایرانانجامدادوایرانیراکهجلوبرد

بازتابدارد نمی. اینهم منکر بشومتوانم مسائل, از خارج زیرا

.عاطفیدارایدیدتاریخیهستم



و شما برروی شخصيت دو این از یک کدام تأثير ـ تالش

تراست؟احساستانعميق



,مثلایناستکهازمنبپرسند!منيژهتيمورتاشـنمیدانم

ُبعد یا دارد بيشتری اهميت من برای امر این روانی ُبعد

.اماقادرمآنهاراازهمتفکيککنم,دانماجتماعی؟نمی



عمه از کاریکه یعنیهمان تيمورتاشهمتالشـ ایران اتان

انتظارداشتيد؟



نهاتفاقٌا,سالبهتبعيدنرفتم1ببينيدمن!منيژهتيمورتاشـنه

نه بفهمممی! توانماورا یکشایدمی. توانمبفهمچونشما

و کردید باز را بهروزیچشمتان یکباره باالیباال از که دیدید

!ایدپائيِنپائينافتاده



نهایتازاینگفتگویصميمانهوازتالشـخانمتيمورتاشـبی

.سپاسگزاریم,اینفرصتیکهبمادادید
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 ابی فرهنگستان اول دگرگون ساختن نگاه به زبان فارسیيکام








 وش آشوری یگفتگو با دار



 باِن ين بود كه رضا شاه با تماِم قدرت پشتیفرهنگستاِن اول ا یابيكام ی ِل عمدهيك دلی

 .آن بود

 

 آن دوران،  یستيوناليناس ی هياد روحين است كه، بر بنیت فرهنگستان اول در اياهم

ان بردارد ياز م یو فن یزبان علم ی را در حوزه یت بر زباِن عربینها یب ی هيتوانست تك

ها نشان دهد و راِه دوباره به كار افتادِن  نهين زمیرا در ا یبان فارسز یها ییو توانا

. باز كند یو اشتقاق را در زباِن فارس یساز بيترك ی زده دستگاِه از كار افتاده و زنگ

 .   ست كه از آن پس دنبال شده است ین راهیا

 

 رند و س یزبان فارس یاز درون دستگاه دستور یزبان عرب یطرِد دستگاه دستور

اما . بود یاست درستيس یعرب ی ل شدهيهوده تحميزائد و ب یها كردِن آن از واژه

بود به  یز ميناممكن بود كه اگر ممكن ن یا برنامه یكسرو“ زباِن پاك“ ی برنامه

 .ديانجام یم یشتر زباِن فارسيب یتنگدست

 











هنمدرسیازاستادانايلنيباشروعكاردارالفنون،بهدلتالشـ

معادلیعلمیآموزشیهاكتابیترجمهبه یبرایابیضرورت

علميمفاه پیجدیم آمديد ش ا. وظیبعد عهدهين به یفه

 كه شد گذارده اول معروفیكیفرهنگستان نهادهایتراز ین

بودیفرهنگ رضاشاه زمان حكومتپهلو. و درینقشرضاشاه

 فرهنگستانچهبود؟یانگذاريبن

 

ال ـ دکترآشوری و شاه رضا پهلو”بته همه“یحكومِت مثل ی،

چ نمیزيحكومتگران، آن مسائل و زبان دانستندیاز نیا.

حاكم دروِن بنيروشنفكراِن بر كه ناسيتبودند روح یستيونالياِد

شيبرپاكردِنفرهنگستانراپیشهیآندوراناندیرهبرفضايچ

ههرحال،رضاشاهب.آوردندوضرورِتآنرابهرضاشاهفهماندند

اين نظر از همیدئولوژیز در راستايك دورانيونالسيناسین آن ِم

.كردیدوعملميفهمیمسائلرام



فرهنگستاناولبه كار انجامتالشـ نیتاستكهاید؟روايكجا

یهاازواژهیاريلكهبسيندلیاارموفقبود،بهيفرهنگستانبس

تارونوشتارمردمجاافتادوكاربردآندرزباِنگفیساختهشده

.افتی



نبودیفرهنگستاِناولایابيكامیِلعمدهيكدلیدکترآشوریـ

ینوساختهیهاباِنآنبودوواژهيكهرضاشاهباتماِمقدرتپشت

و دولت دستگاِه ارتشو راه از شاهانه، فرماِن با فرهنگستان

م برده كار به پرورش، و ویآموزش آنشد به عادتمردم ها

،ماننِدیدولتیهاونهادهاوزارتخانهیكردند،ازجملهناِمتازهیم

دانشگاهیدادگستر كشور، وزارِت ، اد. مقاومِت ویوگرنه بان

نمیزبانیهاعادت هرگز كاربرِدیعامه از چرخش گذاشت

فارسیعربیهاواژه به بهیتبار شود،یپذامكانیآسانتبار ر

باسرسختهمچنا كندیمیداریپاینكههنوز وِریپسازشهر.

یساختهیهابرضدفرهنگستانوواژهیميهمموِجعظ1323

.باِندورانبودندیاشادآنبرخاستكهسردمداران



ـ گستردهتالش تكنولوژینوسازیموج ورود مدرن،ی،

كارخانهنيماش و راهآالت ساها، و رشتهیآهن صنعتیهار

بیرابرت فرستادِن دانشجوي، خارجوگسترشارتباطباانبهیشتر

فرهنگ و دگرگونیدیهاجوامع اداریگر، ساختار در ،یها

ری،ناگزیغربیهالگوهایدرزمانرضاشاهبرپایوحقوقیآموزش

پديرانیا باهزاران را مینویدهیان كه كرد آشنا ستیباین

وشناساندهشوندینامگذار ازعهدهفرهنگس. كجا یتاناولتا

نبرآمد؟يسنگیفهينوظیا



آنهمهیتوانستازعهدهیدکترآشوریـفرهنگستانالبتهنم

بیادیآن،كههمگیرااعضایز.دیدبرآیكهبرشمردییهافهيوظ

د از را زبان و ادبیبودند فارسيدگاه كهِن بهیات شعر،یو، ژه

یوفنیِكعلمینوژيكرانترمیبیازگسترهیستند،خبرینگریم

تفرهنگستاناولدريامااهم.آننداشتندیِتزبانيمدرنوماه

آندوران،توانستیستيوناليناسیهيادروحيناستكه،بربنیا

ازیوفنیزبانعلمیرادرحوزهیتبرزباِنعربینهایبیهيتك

توانايم و ایزبانفارسیهاییانبردارد در نشاننهينزمیرا ها

زنگ افتادهو كار از دستگاِه افتادِن دوبارهبهكار راِه یزدهدهدو

ستینراهیا.بازكندیواشتقاقرادرزباِنفارسیسازبيترك

.كهازآنپسدنبالشدهاست



متالشـ بیگفته اول فرهنگستان گنجيشود، آنكه ینهيشاز

باواژهیزبانفارس بخشد،درعملیشتريبیدغنایجدیهارا

مادرـش.چالشتجددآمادهشودیاندادتابراـزباننشراهرابه



 343 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

د؟یدارینبارهچهنظریا



كم فرهنگستاِناولازنظِر تچندانيدکترآشوریـكِلدستاورِد

بهين نگاه دگرگونكردِن نظِر از چنانكهاشارهكردم، اما، ست،

فرمانروابرآنیچندصدسالهیهاوشكستِنعادتیزباِنفارس

.داشتهاستیاراثرگذارينقِشبس



ـ لغتتالش نوع دو دوران همان آمدیپدیسازدر د یكی.

ازیخواستزبانفارسیكهمینوعاحمدكسرویسازواژه را

بیبپاالیواژگانعرب هرچه زبانرا و فارسيد به ناببدلیشتر

ضمنیعنی.جكردیرهنگستانراگرهماناستكهفینوعد.كند

عربیبرخینیگزیجا بلدیلغات عدلیمانند و واژهيه با یهاه

نشی،اماهدفمهمترآنآفریودادگستریرشهردارينظیفارس

ویفارسیهاواژهینهيبگستردِنگنجينترتیمتازهوبديمفاه

آنبودیانيتبيباالبردنظرف ایبراست. ينمیاز وـانكدامراهـ

خطابود؟یكلبهیاروشكسرویروشدرستاست؟آ



پ گماِن آشوریـ واژهيدکتر گانهيب”یهاراستنزباناز آفر“ دنیو

نابالبتهخ خاميزباِن ستیاِل ا. بایاما زبان پاینكه بر یهید

دستور واژگاِنیدستگاِه ساختاِر بایاديبنو نظریخود از ستد،

درستاستیشناسزبان ایزبانفارسمشكِل. كهینه نبود

عربیبخش واژگاِن ایاز بلكه بود، گرفته وام ایرا كه بود نین

دستورینهایبیريگوام دستگاِه و عربیتبود بایزباِن هم را

ژهدریودورگه،بهیختهبودوزبانيدرآمیفارسیدستگاهدستور

پد بسینگارش، كه بود آورده بيد و زشت زمختو وگهودهيار و

بود ناتوان دستور. دستگاه عربیطرِد دستگاهیزبان درون از

هودهيزائدوبیهاوسرندكردِنآنازواژهیزبانفارسیدستور

شدهيتحم بودیاستدرستيسیعربیل برنامه. زباِن“یاما

پاك اگریابرنامهیكسرو“ كه بود ناممكن

ن ميممكن تنگدستیز به زباِنيبیبود شتر

.ديانجامیمیفارس



ـ نتالش و دوم فرهنگستان چند زيهر

جمهور یهاواژهیاسالمیفرهنگستان

جایاريبس در آنها اقبال اما اند، ساخته

در واژگانشان شدن گرفته كار به و افتادن

بهيم هرگز مردم دورانیپاان فرهنگستان

چرا؟.ديرضاشاهنرس



 دوم فرهنگستاِن مورد در ـ آشوری سيدلكیدکتر آن استيِل

نكهیگرایكردِنمطلقآنبودود“یرانیا“ِشزبانویپاالیافراط

پشت دوم زورمنديفرهنگستاِن ویباِن نداشت شاه رضا ماننِد

گر،باترسویموارِددیز،مثِلهمهينموردنیمحمدرضاشاهدرا

میدودل ادبایرفتار و علیكرد ماننِد جلویدشتیپرنفوذ، ،

.كردندیرفِتكارفرهنگستانراسدمشيپ



بخشعمدهیگوتالشـ از اول فرهنگستان بیشایا یستگان،

دعوتبههمكاریدیچمالحظهيه دعوتازیگر مثاًل بود، كرده

شيِردارالفنون،كهپيگالب،استاددانشگاهتهرانودبنگليحس

پا بهیگذارهیاز شروع اول كردهیمعلیسازواژهفرهنگستان

بود حال. فرهنگستانیدر ظاهرًا روشيچنیبعدیهاكه ین

گراندركارنشیگزیهمازسویاسينداشتهاندومالحظاتس

چهیاسيمالحظاتسنشبهیگزیرهیتنگكردندا.بودهاست

كیمیريتأث در چنيفيتواند بازدهی و كار نهاديت داشتهین

باشد؟



فرهنگستاناولچهگونهوازیاعضادانمیدکترآشوریـمننم

كار وـ سازـ چه شدندیبرگزیراِه ده نم. هم گمان كهیو كنم

رادریز.نداشتهاستیچنقشيهنشینگزیدرایاسيعاملس

گزی قدرت نظاِم خواهنشیك س–ها، هست،یاسيناخواه، هم

اگرچهبهدرجاتگوناگون ی“شرور”یهاآدم. ناباب”ا همهجا“ را

محذ یف نمیكنند راه دهندیا كمیعضو. در یهاونيسيت

شا اساِس بر هم دوم گمانینسبیستگیفرهنگستان و بود

تدریالبتهعضو.گذشتیساواكمیكنمكههرگزازصافینم

داردویگرینمرجع،حكِمدیفرهنگستان،بهعنواِنباالتریشورا

یگستانجمهوردرموردفرهن.دهندیرابهآنراهنم“یهركس”

.نباشدیكنموضعجزایهمگماننمیاسالم



طبعشد،بهیرانازدورهرضاشاهكهآموزشهمگانیتالشـدرا

یبود،زبانآموزشهمگانی،كههموارهزبانعمومیزبانفارس

شدين ز كشور. هر در رسمییاساسًا زبان آموزشیك یو

دیم و زبانیشود ساگر در میها قرار رنديگیه نمونهیبهتر. ن

زبانیشا آن در كه باشد هند زبانیهاد اما دارد، وجود فراوان

اتوعلومبهآنزبانياستوادبیزبانآموزشهمگانیسيانگل

نوشتهم ا.شودیآموختهو پرانازسالیدر نبحثدریشايها

داردكهرشدزبانفارسیزبانیهاتياقلینبعضيب رایوجود

اقليعتضینوع متيفزبان بهیها آن از و نوعشمارند یعنوان

رسدینظرمكهبهیدرحال.كنندیادمیزبانانیفارسیازبرايامت

اربهترويبسیكزبانهمگانیداشتن.وجودنداردیگریدیچاره

نظرهرصورتبهبه.ترازداشتنچندزباندركشوراستنهیكمهز

برندینامم“یملستم“عنوانازآنبهدهكهگاهینپدیشما،باا

دبرخوردكرد؟یچگونهبا


دولت كه است درست ـ آشوری سدکتر و ناستيها در رويها

ازینوشتاریهاهانقشدارند،امازبانفكردنزبانياضعیدادن

پرورش نانیآفرسندگانوفرهنگیرقلمنویدندرزيافتنوبالیراِه

باق مانندیمیاستكه نیزبانفارس. هنوز جانومهيهماگر

ژهیوخاست،بهیناِنآندرطوِلتاریآفرداردازاثِركاِرفرهنگیتوان

شاعران ا. كوششیدر با هم قرن زبانیهان و فرهنگ اهل

حدود تا است خواستهیتوانسته با را مدرنیايدنیهاخود

 

 
 ژهیو،بهیكزباِنجهانیدیبایمیم،كههمگیازمندايخودنیزباِنملیماامروزنهتنهابهباالبردِنسطِحفرهنگ

م،نهآنیگذاشتهاستباخبرشونهمهماراپشِتسریكهایمازكاِرجهانيمتابتواني،راهمبدانیسيزباِنانگل

.میخودفرورویومحلیشتردرالِكبوميكههرچهب

 
 كهازیورساندنآنبهسطحیكزباِنمشتركملییبرایگذارهیسرما

دنیدهيچيپیكاركردهایعهده در برآیصنعتیايزبان بسیمدرن اريد

 .روهاستياناتونبهتروسودمندترازپراكندنوهرزدادِنامك
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سازگار نظِر از هنوز، اگرچه كند، یهمساز یهاخواستهبا

كميمدرن ناپروردهتزباِن بسیاتواِن در گنگویاريستو جاها

لنگ زبان. وضع كه جا فارسیآن تكليچنیمانند باشد، فين

بومیمحلیهازبان مایو با نوشتاريناچیهی، زباِن ازیِز شان،

دریكوششفرهنگ–و–ستكهكاریعيطب.ننظرروشناستیا

ستیترنیيارپايدرسطحبسیبانفارسهانسبتبهزآنزبان

اتوفرهنگمدرندرسطحيعلموادبیهاواگربناباشدبهزبان

انرژ شوند، بدل سرمایباال و پشتكار زمانیگذارهیو طول یو

دینمایزناممكنمينیطلبدكهباهرحسابسرانگشتیم بنا.

رساندنآنبهویكزباِنمشتركملییبرایگذارهین،سرمایبرا

عهدهیسطح از دنیدهيچيپیكاركردهایكه در یايزبان

اربهتروسودمندترازپراكندنوهرزدادِنيدبسیمدرنبرآیصنعت

.روهاستيامكاناتون

























































o   رو يـ هـا در ن  اسـت يهـا و س  درست است كـه دولـت

ــدادن  ــانيا ضــعی ــا   ف كــردن زب ــد، ام هــا نقــش دارن

دن در يافتن و بالیاز راِه پرورش  ینوشتار یها زبان

نــان اســت كــه یآفر ســندگان و فرهنــگیر قلــم نویــز

 .مانند یم یباق









ا مقصود زبانيننیالبته، محلیبومیهاستكه بایو ازیرا د

بايم بلكه برد، آنیان سرماد عنواِن به هم را ملیها ثروِت و یه

من،روشنفكراِنپروردهدربستربهگماِن.حفظكردوآموزشداد

،یبازباِنمشتركملیتوزنيكی،بهجایومحلیبومیهازبان

شاندورراازدسترسیمشترِكملیهامنابِعثروِتفرهنگكهآن

،یكزباِنمشتركملیضرورِتوجوِدیرِشهمدالنهیكند،باپذیم

نشر،درراِهیبرایِتكنونینهایدبااستفادهازامكاناِتبیبایم

آنیخودوباالبردِنسطِحفرهنگیمادریهادنبهزبانيغنابخش

بكوشند مشتركملیسرما. زباِن ثروِت و ایه میدر تواندینراه

ماامروزنهتنهابهباالبردِنسطِح.رساندیارینكاریاربهايبس

ملیفرهنگ زباِنكیدیبایمیم،كههمگیازمندايخودنیزباِن

بهیجهان انگلیو، زباِن بدانیسيژه هم را بتواني، تا كاِريم از م

م،ینهمهماراپشِتسرگذاشتهاستباخبرشویكهایجهان

.میخودفرورویومحلیشتردرالِكبومينهآنكههرچهب



مثالیبرا.رودیشميپیكپارچگیینوعیسوتالشـجهانبه

كردهیتحادچنانایاروپائیكشورها نیاندكهدبرپا ستاروپاير

تركیكونزدیهمنزدگوناگونبهیهافرهنگ.ككشوربدلشودیبه

حدیم تا شوندیشوند ادغام هم در است ممكن كه زبان.

مقصود.جهانشدهاستیهمدرواقعزباناولعلمیسيانگل

نوعنیا كه یجهانیاست یشدن، ،یائيجغرافیكپارچگیا

زبانیگفرهن حالشكلگرفتناستی، در چن. یطینشرايدر

واژه بهیناگزیاريبسیهاطبعًا فارسر میزبان كهییراه ابند

تازهچنداناستیهاستوسرعتورودواژهيآنهانیبرایبرابر

كهفرصتساختنبرابرهاهموجودندارد ایآیطینشرايدرچن.

برابرهایا ساختن و فرهنگستان هاونیسفاریجاد در آب ،

كردنآنبهيدانیست؟ضمنآنكهميدننيكوب یاندازهكافمرها

معناستیب افهيلط. ذوقايرانیاشرا با ساختهنیان كهطور اند

كهپشتدستگاهیخانمشدوبهییمايواردآژانسهواپیرمرديپ

بل گفت بود میبرایتينشسته خواهدیمشهد گفت. :خانم

یآخرفارسی/ه/نجملهفقطیازا.)“ناستاپهشیوتررزرويكامپ“

معنا كه است“یاست دارد“ بهيپ( خانم نه گفت خارجرمرد

مینم یروم، بلیخواهم بهيك مشهد بدهت بهيمن ارتیزد

.رومیم



نیدازایگر،بایموارِددینموردهم،مثِلهمهیدکترآشوریـدرا

خاميذهن یاندِت سوم”ِش یجهاِن سی“ بومینتا رونآمديبیو

چنانكه.كراِهحلعامومطلقدارندیكپارچهاندویكهمسائل

مویكرژیمطلق،ماننِدرفتِنیاسيكراِهحلسیميكنیگمانم

 دیكرژیآمدِن میِم جملهمسائِلیدهمهیبایگر از ما، مسائِل

یاسيس“آنتراكت”ددریبایمانرا،حلكندوتاآنزمانمیزبان

.ميكنیزندگ

ساده فرمول برایبگویاشانهیاندخامیهر مورِدید، در مثال،

ایدساختیدكرد،لغتبایاچنانبایني،دركل،چنیزباِنفارس

دگرفت،ازیانبایگروامگرفتیداززباِندیدساخت،همهراباینبا

یدهازبانوكاركریدهيچيِتپيمطلقنسبتبهماهیسِرناآگاه

استیب آن گوناگوِن شماِر كاربردها. فنیعلمیامروزه ویو

هنریفرهنگ گسترهزبانیو چنان شاملیپهناوریها را

.ارزشاستیربیهاناگزآنیدربارهیشودكههرحكمكلیم

نوچندبخشخردكردودرهربخش،بایدبهچندیمسألهرابا

آنبخشدرزباِنمبدأوامكاناِتیِتواژگانيتوجهبهتوجهبهماه

دكهیم،دیمواندوختهاینآنچهتاكنونكردهايما،وهمچنیزبان

م سیچه چه و كرد روشيتوان و میاست پیبایرا در شيد

گرفت دیبا. حوزهید كدام در شدن وارد كه براد زدن زور و یها

،بخشمثالیبرا)معناستیجهبيكسرهناممكن،ودرنتیهاآن

طبیعمده پاریعيعلوم مانندِِ پالهییشناسنی، ویُانتولوژا

شیولوژيب یميو به( كجاها باو ویضرورت شد وارد د

كياترافیافلسفهییماننِدقلمرِوعلوِمانسان)كردیشیاندچاره

نجاینبحثدرایازآنجاكهامكاِنوروِدگستردهدرا(.)یوترابر

زباِنیشیخود،بازاندیمقالهیرابهمجموعهست،خوانندگانين

.(كنمیمیی،راهنمایفارس



دار دکتر آقای ـ ایتالش بابت شما از آشوری مصاحبهیوش ن

 میسپاگزار
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از همان  یة اقدامات و اصالحات دوران رضاشاهيان كليس دانشگاه تهران در ميتأس

. ژه برخوردار بوده استیو یاز احترام یسته ودر افكار عمومیار شايبس یآغاز از مرتبت

ن نهاد آموزش یا یگزار انيبن یژه بدون پرداختن به چگونگین شماره ویاست ا یهیبد

افته و منظم علم در مفهوم مدرن آن، ی گاه سازمانین پايت به عنوان نخستيپراهم یعال

مورد اعترا           اندركاران را فراهم آورده و مسلما ت دستیتوانست موجب رضاينم

  .گرفت یز قرار مين یاريبس

نه تنها ی ت و نقش دانشگاه و اساسَا نهاد آموزش عاليست كه برسر اهمين یدیترد 

از  یكیشه، و یعلم و اند یائیگاه گسترش و پویدر امر آموزش و اشاعه دانش، بلكه پا

االت و ها، نقدها، رس كنندگان كشور بحث ران و ادارهیپرورش مد ین مكانهایمهمتر

م در يتوانست یكه م یاما ما تنها كار. د نگاشته و منتشر گردندیبای اريبس یها هینظر

دانشگاه از  یگذار هیبود از پا یا خچهیم، ارائة تارين مجموعة فشرده مقدمتَا انجام دهیا

س دانشگاه تهران يطر  تأس یر ومسئول اجرایر معارف و مدیاصغر حكمت وز یزبان عل

ن بخش از یا. نشگاه در آغاز به كار كه در كتاب خاطراتش نقل شده استن دایس ايو رئ

ار ما گذاشته يهان چاپ لندن در اختينامة ك مان در هفتهيخاطرات توسط همكاران گرام

  .میگزار ار سپاسيبس ین همكاریشد كه از آنان بابت ا



  اصغر حكمت یعل 





 
 
 

 وجود آمد؟ دانشگاه تهران چگونه به






 ليهباغ جال

 

صحرایشنزاریبود1312درشمالغربیشهرتهراندرسال

تپه به شمال از و تهران خندقشهر به جنوب از هایقریهكه

درایندشتتنهاآبادیكه.شدمنتهیمی(زادفرح)تا(اميرآباد)

خوردباغبسياروسيعیبودكهعمارتمختصریدربهچشممی

هایكهنسالكاجدهوبهدرختجنوبآندردوطبقهساختهش

شدودرتمامآنباغاشجارميوهبسياركاشتهشدهاحاطهمی

.بود

 در133قریببه سلطنتناصرالدینشاه اواخر در سالپيش،

 جالل1333حدود شاهزاده قمری ارشدهجری فرزند الدوله

ازسلطانمسعودميرزاظل و بود احداثكرده را باغ آن السلطان

اینسرزمينمباركمقدربود.موسومشد“جالليه“جهتبهاین

و آبادترین پهلوی دودمان عصر در چهاردهم قرن اوائل در كه

بشود ایران بلكه پایتخت محالت زیباترین سابقًا. آن شمال در

اسفندبرگزیدهشدواكنونبرایرژهسوم“جالليه“ميدانمعروف

آنجا“فرح“نامپاركدالویزیبه ایجادشدهاستدر وباالخرهدر.

همينسرزمينمباركبودكهدانشگاهتهرانآفتابوجودمسعود

.خودرادرافقعلمودانشدرخشانكرد



 شبی كه دانشگاه متولد شد

 

جلسةهيأتوزرا1312هایفرخندهاواخربهمندریكیازشب

كاخملكهپهلوی عمارتیكهاكنونمقر در شاه حضور استدر

سخنازآبادیتهرانوعظمتابنيهوعماراتو.تشكيلشدهبود

آمد ميان در جدید زیبای قصور . فروغی (ذكاءالملك)مرحوم

وزیراننيزرئيس تبریكگفتدیگر اینباببهشاهنشاه در الوزرا

بودند گشوده زبان تمجيد و تحسين به هریك بنده. به نوبت

وزارتمعارفدرآنميانحاضرنگارندهرسيدكهبهسمتكفيل

گویاخداوندمتعالبهقلبمنالهامكردكهعرضكردمدر.بودم

آبادیوعظمتپایتختالبتهشكینيستولینقصیكهدارد

 مخصوص عمارت هنوز شهر این كه است “اونيورسيته“این

نداردوحيفاستكهاینشهرنوینازهمهبالدبزرگ(دانشگاه)

ا ینحيثعقبباشدعالماز اندكتأملییككلمه. بعداز شاه

.“رابسازیدبسيارخوبآن“گفتند

به آغاز در وزرا هيأت بعِد جلسه علیدر مرحوم ماليه اكبروزیر

تومان213333داور،رونمودهوفرمودنددربودجهسالآیندهمبلغ

مدرسه ساختمان مصرف به كه بدهيد اعتبار معارف وزارت به

چندروزبعدكهبودجهسالنوتدوینوتنظيمشدوبه.رسانندب

تصویبرسيدوزیرماليهاضافهبراعتبارمقررسالقبلمبلغمزبور

قبلاز و فصلمخصوصگنجانيده جهتساختمانمدارسدر را

وزارتمعارفهمابالغشدومنبهتصویبرسيدوبه1313نوروز

.ندانشگاهراآغازنمایممأمورومكلفشدمكهساختما



 انتخاب زمين

 

 زمينیبرای1313فروردینماه كردن پيدا اوقاتدرصدد بيشتر

بهپی كنار و گوشه در و بودم دانشگاه عمارت آغاز و ریزی

تجسسوتحقيقمشغولشدمباالخرهباغجالليهراازهرجهت

بادبودآهاییكهعرضهشددربهجتمناسبدیدمازجملهزمين

هاییبناشدهكهآنوقتدراطرافباغمعروفآنعماراتوخانه

گدارآنرانپسندیدوكمیمهندسوزارتمعارفموسيوآندره.بود

 .عرصهوقلتوسعتآنراخاطرنشانساخت

آبادكهازاینجانبمایوسشدنددرنزدوزیرمالكيناراضیبهجت

مرابررجحانزمينخودجلبماليهكوششكردهوخاطرآنمرحو

هایفروردینماههمانسالكهپيشنهاددویكیازشب.كردند
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نفرسومازسمت/بهفرمانرضاشاه1931بنایساختماندانشکدهپزشکیدانشگاهتهراندرسال
 چپعلیاصغرحکمت

آبادآبادمطرحشدمرحومداور،رجحانبهجتزمينجالليهوبهجت

كردوباالخرهاخذرأیبهعملآمدومعلومراقویًاپشتيبانیمی

نوميد و دلشكسته بسيار من و داشتند اكثریت ایشان شد

پسازاندكی.درایناثناشاهبهجلسهوزراورودفرمودند.شتمگ

چه)بهرسممعمولازمرحومفروغینخستوزیرسئوالكردند

صحبتانتخابزمينبرای“مرحومفروغیعرضكرد(كردید؟می

بهجت یك شده پيشنهاد محل دو و بود دیگریدانشگاه و آباد

جالليه تأملیفرمو“ اندك از بعد شاه انتخاب“دید را جالليه باغ

كنيد نيستبهجت. شایسته آباد آن. اراضی و كم آن عرصه

استسيل گير و. اسبگردشكرده با نواحیرا این منهمه

.مطلبتمامشدومنمشغولبهكارشدم“امدیده

هزارمترمربعبودكهازمالكآنتاجریباغجالليهافزونازدویست

توافقحاصلآقبهنامحاجرحيم اتحادیهتبریزیخریداریشدو ا

ازاینمبلغوزیرماليهمتری.ریالحسابنماید1گردیدكهمتری

كمكردده شاهیآنرا وزارت. موقعامضایقبالهبهنماینده در

نيز قناتمخصوصجالليه قباله، در بودمكه داده معارفدستور

ننماید امضا بایدقيدشودواالقبالهرا وبه. مالكقبولكرد ناچار

 حدود بيست133333مبلغیدر شاید امروز پول به كه تومان

ميليونتومانارزشدارددریافتكرد اولچيزیكهبهعملآمد.

نردهاطرافآنباغواراضیوسيعآنبودكههنوزآننردهفلزی

.زیبابرقراراستواميداستكهتاابدبرقرارباشد



 شریح اولين ساختمان دانشگاهتاالر ت

 

صورتفنتشریحكهازاركانمهمعلمطباستتاآنتاریخبه

تعليمعملیآنبدونوجودمحل.شدتدریسمی”تئوری“نظری

.مخصوصكهبتواناجسادامواتراعماًلتجزیهنمایندممكننبود

ناحساساتعواموخرافاتاحتراماجسادامواتمانعازاجرایای

بود تشریح تعليم عملی سبك كه. شد گرفته نظر در بنابراین

ساختماندانشگاهازدانشكدهپزشكیشـروعشـودوازآنهم

تشـریـح تـاالر (Salle de Dessection)شعبـهتشـریـحعمـلیو

گردد آغاز به. و شد شروع ساختمان این اردیبهشت اوایل در

می تعقيب جدیت شدكمال . محل درنقشه اجساد نگهداری

سالن و زیرزمين تئاترطبقه آمفی و طبقه دو در تشریح های

اواخر تا و شد گذارده اجرا مرحله به نظری مخصوصتعليمات

وقتیكهگزارشاتمامبنابهعرض.خاتمهپذیرفت1313ماهدی

ابرازتعجبكردندوقرار شاهنشاهرسيدازسرعتاتمامآنبنا

مخص تاالرشدكهیكروز و تشریفآورده وصبهزميندانشگاه

.تشریحرامعاینهفرمایند

دكترابوالقاسم و بود تشریح كرسی رئيس كه دكتراميراعلم

جراح آمریكائی دكتربلر و طب دانشكده معاون و جراح بختيار

بيمارستانآمریكاییتهرانسعیبليغوكوششفراواندراینراه

دادند خرج به ا. برای راحتی بالصاحب اموات اجساد بار ولين

مریضخانه از دكتربختيار درمخفيانه و گرفته تحویل دولتی های

آوردودرسالنزیرزميناتومبيلشخصیخودبهتاالرتشریحمی

.گرفتهایمخصوصمملومحلولضدعفونیقرارمیدرمحفظه
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كهیكلوحهتاریخینظررسيدمقارنباگشایشتاالرتشریحبه

یعنی.ازطالیخالصتهيهودرزیربنایمركزدانشگاهدفنشود

شنبهپانزدهمبهمندرمحلیدرروزسه

زمين در بود خواهد دانشگاه مركز كه

شودبه گذاشته ودیعه دستشاه این.

شاهمشاه و رسيد عرض به پيشنهاد

تصویبفرمودندولیروزسيزدهمبهمن

ینجانبابالغشدلوحهطالباتلفنبها

نمائيد تهيه ساده فلز از و داده تغيير را

خاك زیر در طال مبلغی كردن دفن زیرا

است برخالفاقتصاد به. مبارك امر این

 شد21فاصله انجام ساعت لوحه. آن

موجود ملی بانك مخزن در هنوز گویا

.باشد

در شدیدی باران بهمن چهاردهم روز

كهتانيمهشباتصااًلتهرانشروعشد

می آن عصر فرطبارید از جانب این روز

و تشریفات انجام جهت كه نگرانی

پذیراییازموكبشاهانهداشتمازآقای

رئيسادیب سميعی حسن السلطنه

تشریفاتدربارباتلفناستعالمكردمكه

سيل باران آیااین یابد ادامه اگر آسا

مایمحلفرموكبهمایونیفرداتشریف

دانشگاهخواهندشدیانه؟بهفاصلهده

 فرمودند كه رسيد جواب اگر“دقيقه

آمد خواهم ببارد آسمان از هم “سنگ

توكلبهخداكرده.البتهتكليفمعلومبود

.آمادهپذیراییشدم

سه شنبهصبح شاهانه... موكب

دقتبازدیدفرماشدهوساختمانآنرابهنخستبهتاالرتشریف

فرمودند قسمت... بازدید از پس شاهنشاه هایاعليحضرت

مختلفتاالرتشریحنقشهتفصيلیساختماندانشگاهراكهمحل

دادودراتاقدفترتاالرگستردههارانشانمیهریكازدانشكده

به معارف وزارت كفيل و داده قرار توجه مورد بود عرضشده

تش تاالر نقشه این مطابق كه ازرسانيد كوچكی جزء ریح

دانشگاه قسمتیاز خود دانشكده آن طباستكه دانشكده

باشدكهانشاءاهللروزیبرسدكهتمامدانشگاهبافروعبزرگمی

.وشعبومنضماتتمامًاساختهشود
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علیاکبردهخدا



 لوحه تاریخی

 

تاالر سركشی و مالحظه از پس

تشریحشاهنشاهبهفضایدانشگاه

 تشریف چادرپوش جلو .بردنددر

دورنمایوسيعباغجالليهكهجایگاه

نظر مد در بود دانشگاه آینده

گستردهودرزیرتابشآفتابوهوای

خاصیفرح جذبه و جلوه انگيز

داشت حفره... كه بود آنجا در هم

تاریخی لوحه دفن برای مخصوصی

بود لوحه آن منتظر سنگی محفظه و بود شده حفر كفيل.

راكهبررویآنبهخطنستعليقزیباعبارتلوحهفلزی...معارف

ذیلنقروكندهشدهبودتقدیمنمود آهستهسئوالفرمودنداز.

 از كه عرضكردم طال؟ از یا است است“فلز شده تهيه “برنز

:عبارتمنقوركهبهفارسینابانشاءشدهبودایناست

سردودما“ پهلوی رضاشاه ایران پادشاه شاهنشاهی نهنگام

پهلویساختماندانشگاهتهرانبهفرماناوآغازوایننوشتهكه

به سنگجاگرفته دل در یادگار شدبه سپرده زمين ماه. بهمن

“خورشيدی1313

به ازدستاینبندهگرفتهوآنرا اعليحضرتشاهنشاهلوحهرا

فرمدند آنگاه كاریاستكه“دقتمطالعهكردند دانشگاه ایجاد

اینشروعكردهباشدحالكهملتایران بایستیخيلیقبلاز

“.شروعشدهبایدجدیتنمودكهزودترانجامگيرد

مهدی مرحوم ميانحضار (مخبرالسلطنهحاجی)قلیهدایتدر

قدمتخدمتمرتبهرئيس لحاظسنو از سابقایرانكه الوزراء

ذاتمقدسشاهانهچندسال“ارشدیتداشتمرتجالعرضكرد

راق بلكلنگیبهزمينزدندكهاوضاعجسمیمردماینكشور

می اصالح در)كرد شاه اعليحضرت كه بود كلنگی به او اشاره

(آهندرمحلایستگاهكنونیبهزمينزدندبرایایجادراه1331

شروعمی بناییرا نيز پرورشمیامروز را روح كه .دهدفرمایند

“...رادیدمالحمداهللكهنمردموچنينروزی



 ساختمان

 

 تاریخی روز 11پساز شاهنشاه1313بهمن اعليحضرت كه

پلكان اكنون محلیكه در را دانشگاه عمارت بنياد یادگار لوحه

ودیعه به سنگ دل در است پزشكی دانشكده جنوبی ورودی

.درنگشروعگردیدنهادندساختماندرزمينوسيعجالليهبی

كه زمين این خيابانعرصه به منتهی شمال طرف از اكنون

دانش“ جنوبآنخيابان“ شاهرضا“و ضلعشرقیآنخيابان“ و

 وضلع“فرانسآناتول“

 خيابان آذر21“غربیآن “ مساحت به مربع231123است متر

بردانشكدهمی شامل آن اعيانی ابنيه مساحت و هایباشد

باشگاهاست كتابخانهمركزیو مربع119123.ششگانهو متر

.است

فرانسوی مقام عالی معمار یك را دانشگاه عمومی نقشه

باستانشاسی كل رئيس ُگدار آندره به ایرانموسوم موزه و

و كرده پاریسطرح ظریفه عالیصنایع مدرسه دیپلمه باستان

درتاالرتشریحآنرابهعرض1313بهمن11نگارندهدرروزمبارك

ضم و رسانيده موردشاهنشاه و نمودم تقدیم توضيحاتالزم نا

.تصویبقرارگرفت

 سال در 1313دستگاهی نام به معارف وزارت اداره“در

213333تشكيلشدهبودكهبااعضایفنیواعتبار“ساختمان

نخستطرحچهار.توماناعطاییدربودجهمعارفآغازبهكاركرد

ودراواخرزمستانخيابانخارجیودوخيابانداخلیریختهشد

نهال دوطرف از اینششخيابان تمام در سال هایدرختانآن

.اندگسترچنارغرسگردیدكهاكنونچهلسالهشدهسایه



 اولين دانشگاه

 

دستاقدامگرفتهشدایكهبرطبقبرنامهبهنخستيندانشكده

 طب پزشكی)دانشكده بود( رأسبه. در دانشكده آن دليل دو

اواًلدرآنتاریختشكيالتمدرسهطبتاحدی:امهقرارداشتبرن

عالی صورتیكمدرسه به و یافته فاكولته)تكامل بود( درآمده

خانه در روزولی مضيقه كمال با نامناسب استيجاری های

گذرانيدمی اطباء. وجود به كشور مبرم احتياج مهمتر آن از ثانيًا

هرچ دانشكده آن در كه بود چرخجوان و تربيتبشوند زودتر ه

داروسازو,بهداشتمملكترابهكاربيندازندتهيهوتربيتپزشك

.دندانسازوظيفهحياتیمملكتودولتبود

درخدمتمرحوممحمدعلیفروغی1311صبحروزسومخرداد

11الوزراكلنگنخستينمدرسهطببهزمينزدهشدوروزرئيس

 ت1316اسفند دوساختمان فرع و اصل از دانشكده آن مام

فاكولته) و( شرقی شمال طبقه دو در دواسازی و دندانسازی

غربیساختهوپرداختهگردیدودرمجلسباشكوهیكهدرتاالر

دانشكدهطبتشكيلشدباحضورهيأتدولتووكالیمجلسو

رجالواعيانودانشمندانواساتيددانشكدهپزشكیچنانكه

 .نامبرداراستافتتاحیافت“سيناابن“نتاالربناماالنآ



 سينا تاالر ابن

 

به.خياباندانشداشتدرشمالدانشكدهدرورودیبزرگیبه

معروفداخلدهليزعریضیواردمی شدكهدراضالعآناشعار

الكالمیخطاطحكيمنظامیبهخطثلثبهقلمعبدالحميدملك

.كتيبهشدهبودمعروفبررویسنگمرمر

به بهنگارنده درخوبی مقابل در دهليز وسط در كه دارم خاطر

 .شدورودیاینابياتخواندهمی



پيغمبرگفتعلمعلمان

علماالدیانوعلمادیان

درنافدوعلمبویطبيباست

آنهردوفقيهیاطبيباست

اندوزباشفقيهدانشمی

آموزامانهفقيهحليت

باشطبيبعيسویهشمی

...امانهطبيبآدمیكش



 دو دانشكده حقوق و فنی

 

اعتبارساختمانوزارتمعارفبهیكميليونتومان1311درسال

عمارت هزینه بر عالوه بعد به سال آن از كه یافت افزایش

برایساختمان شهرهایهایدبيرستاندانشگاه در هاینوبنياد

ولیقسمتاعظمآنبرایساختمان.بزرگنيزبهمصرفرسيد

تخصيصیافتدانشكده ها سال. تا همهساله1311ایناعتبار

.شدوساختنآنابنيهادامهداشتاعطامی

بعدازدانشكدهپزشكیبرنامهماعبارتازساختندودانشكده

حقوق“ “ فنی“و جای“ دانشگاه غربی ضلع در دو هر كه بود

دارند ینبناهایعظيمووسيعدرمركزوالیاتازچونساختنا.

طاقتیكادارهكوچكخارجبود،ناچاربنایآندودانشكدهبطور

.واگذاروقراردادبستهشد“سانتاب“مقاطعهبهشركتسوئدی

طرحنقشهداخلیدانشكدهحقوقبهمهندسمحسنفروغی

پاریسكهتازگیبعدازتكميلتحصيالتدرمدرسهصنایعظریفه

اینمهندسجوانوباذوقكهبه.بهایرانآمدهبود،محولگردید
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ارثی عالقه حقوق مدرسه

بزرگوارشسال پدر و هاداشت

تدریس ریاستو آنمدرسه در

و فطری اشتياق با بود كرده

پرداخت كار به ارثی نقشه.

مهندسسيرو فنیرا دانشكده

عمل و كرد طرح فرانسوی

رامقاطعه مهندسدركار دو آن

در.تحتنظرومراقبتقراردادند

اینجابایدازحسينجودترئيس

ادارهساختمانبهنيكییادكنم

ساختمان مدت طول در كه

به بزرگرا كار این شوقمباشرت ذوقو جدیتو با دانشگاه

عهدهگرفتوبادرستیوامانتوجدیتخستگیناپذیربهاین

.ليغنمودبنایتاریخیسعیب

اینجانب زمان در دانشكده دو آن اتمام و افتتاح روز متاسفانه

 تيرماه در من و نشد من بركنار1311نصيب معارف خدمت از

االمرشاهانهباكمالشدمولیبعدهاوزرایمعارفوقتحسب

.جدیتبناییراادامهوآنهردورابهپایانرسانيدند

 علوم و حقوق عالی عمارتمدرسه در زمان آن در سياسی

این.قرارداشت(زاروفردوسیبينالله)كوچكیدركوچهاتابك

اتابكاعظمعصرناصریالسلطانخانهكوچكبيرونیمرحومامين

 شد منتقل دولت به بعدها كه بود مظفری اواخر)و در اتابك

صدارتخوددرشمالغربیشهرتهرانپاركوسيعیاحداثكرد

هاوآنپاركرابهاربابجمشيدبازرگانزرتشتیفروختهوكهورث

این حالتحریر در و خریداریكرد سفارتدولتروسآنرا بعدًا

(...پاركمقرسفارتشورویاست



 سازمان

 

دو تهرانكهشرحآندر ساختمانعمارتدانشگاه همزمانبا

شد یادداشتسابقذكر آ. نيز عظيم دستگاه آن غازتشكيالت

یعنیهمراهساختمانبهكارسازمانهممشغولشدیم.گردید

وسازمان حقيقتساختمانبهمنزلهجسموجسدبود كهدر

بعدازآن.باشدمانندروحوروانوهردوالزمهوجودانسانمی

لوحهیادگاربنایدانشگاهدردلسنگنهاده1313بهمن11در

.يزتشكيالتآنشروعگردیدشدهمچناندرزمستانآنسالن

طرح در كميسيونیمطالعه عهده به دانشگاه تاسيس ریزی

معارفو.محولگردیدكهاعضایآنبهدقتانتخابشدهبودند

علومعاليهكشوردرآنوقتدربرابرچهارمكتبوچهارفرهنگ

شدقرارداشتكههریكباقيافهمستقلومخصوصینمایانمی

.بهجایخودبهصفاتچنداختصاصداشتوهركدام

تمدن نتيجه در كه ایـران تاریخـیمملكت فرهنگملـیو اول

نشان اینكشـور در فنـونگـوناگـونرا اسالمـیپيكـرهعلـومو

مساعـیو.دادمـی

هایعلماودانشمندانایرانازقرندومتاریخاسالمبهكوشش

 مدنيتقدیم تركيبیاز تعاليمصورت به ساسانیآميخته عصر

عرب ادب و لسان با و پارسیممزوج فرهنگپهلوی و اسالم

می خود زیباییبه و آویز شكلدل و گرفتتكاملیافته تعاليم.

ترجمه با واسالم یونانی و ایرانی پهلوی منابع از عدیده های

هندیصورتخاصیگرفتهومكتبیبهوجودآوردكهنمونهكامل

رمدرسهنظاميهبغدادومدارساصفهانوخراسانوفارسآند

كردگریمیجلوه . مدت در ایران نوزاد و123تمدن تحول سال

ترقییافتهوسرچشمهفيضیازعلمودانشبهجریانآوردكه

.شدندفرزندانایرانازآنسيرابمی

براساسآنمكتبموروثالبتهمی تهران دانشگاه بایستیكه

تمدنن اقتباسازسایر قبلاز و شود هایخارجیبهياكانیبنا

این از نماید كار به آغاز ملیخود اصيل كميسيونميراث در رو

نخبهطرح از دانشگاه ایرانریزی تمدن دانشمند شدگان تربيت

ازميانعلماودانشمندانمعاصردرميانمعلمانو.برگزیدهشد

شدند انتخاب دو زمان فضالی حاجی. تقویاول سيدنصراهلل

نام به جوانی دانشمند دوم سپهساالر، مدرسه مدرس

الزمانفروزانفركهتحصيالتعلومعاليهاسالمیرادرمحضربدیع

و برگزیده دانشمندانی دوتن هر و بود آموخته خراسان اساتيد

.عالیمقامبودندكهدرآنكميسيونعضویتیافتند

 مركب كه دوم بامكتب آميخته ولی نياكانی ملی معارف از

ميالدیمطابقبا نوزدهم قرن از فرنگستان بالد فرهنگنوآمده

صورتیبدیع و رسيده ظهور به كشور این در هجری سيزدهم

آنمدرسه بودومظهر دارالفنون“حاصلكرده تهرانبودكهدر“

 همدوش1262سال فرنگی معلمان و شد تاسيس هجری

انیبهتعليمعلوموفنونقدیموجدیدپرداختندیكاستادانایر

دراینمكتببه وجودآمدهبودكهعلومطبقهدانشمندانوعلما

جدیدهراازقبيلطب،مهندسی،فيزیك،شيمیوعلومطبيعی

وتعليممی فلسفه ادبو از عاليه علوم همانحال در و دادند

.كردندحقوقومنقولراتدریسمی

فرازآنميانبرگزیدهشدندیكیمرحومغالمحسينرهنمادون

دارالفنون) ریاضيات معلم مرحوم( دومی دهخداعلیو اكبر

هر(التحصيلمدرسهعلومسياسیورئيسمدرسهحقوقفارغ)

كميسيون در كه شدند مامور و بودند مكتب آن نماینده تن دو

نمایندطرح شركت نوبنياد دانشگاه اساس ریزی سوم،. مكتب

عبارتازآنطبقهدانشمندانبودندكههمهتربيتشدهمدارس

فارغ و خارج اونيورسيتهعاليه از فرنگستانالتحصيل ممالك های

فرهنگ و تمدن یافته تعليم یا جوان فضالی این بودند

آنگلوساكسونبودندیعنیدرانگلستانوآمریكاتحصيالتخودرا

از یا و رسانده پایان به ژرمنی“تمدن و“ آلمان در و یافته بهره

 گروه نيز و بودند آمده ایران به و یافته یااتریشتعليم دیگریو

می تشكيل را خاصی فرهنگطبقه شدگان تربيت كه دادند

شدندودرمدارسفرانسهتحصيلكردهبودندشمردهمی“التين“

مينازدستهاولدكترعيسیصدیقرئيسوقتمدرسهدارلمعل

انتخابشدكهمخصوصًادرآناواخردر(دانشسرایعالی)عالی

آمریكامطالعاتبسياركردهواطالعاتمبسوطیازطرزتشكيالت

بوداونيورسيته آورده بدست متحده ممالك و انگليس های از.

رشته در برلين دانشگاه از كه شفق رضازاده دكتر دوم دسته

انتخابگردیدوازدستهسومالتحصيلشدهفلسفهوادبفارغ

دردانشگاهليونآموختهو مرحومدكتراميراعلمكهطبجدیدرا

التحصيلالدولهادهمرئيسمدرسهطبوفارغدیگرمرحوملقمان

.اینهاهمهدرآنكميسيونانتخابشدند.اونيورسيتهپاریسبود

هدهجوانیعالوهریاستادارهتعليماتعاليهدرآنتاریخبهعبه

علی دكتر نام به بود دانشگاهدانشمند در كه سياسی اكبر

 و روان“پاریس مباشر“ و مسئول حقيقت در و آموخته دانش

اونيزطبعًادرآن.مستقيمسازماندانشگاهدروزارتمعارفبود

.كردكميسيونشركتمی

طرح كميسيون متعدد مكاتب این از برگزیده جمع واین ریزی

جدیدشال دانشگاه بندی میوده تشكيل ازالتاسيسرا و دادند

اینكميسيونشروعبهكاركردوميرزامحمدخان1312اواخرسال

 تقاعد بازنشستگی)گركانیرئيساداره و( مدیرانمطلع از كه

البتهبهحكم.آگاهمسائلاستخدامیبودهبرآنجمعافزودهشد

جل در نيز نویسنده بنده این كميسيونوطيفه آن عدیده سات

.كردمشركتمی

دراینجلساتآنآقایانباتبادلنظرومشورتسازماندانشگاه

طرح مطالعهرا و مشورت ماه چند نتيجه عاقبتدر ریزیكردند

حاصلبررسیآنكميسيونبهصورتالیحهقانونیدرآمدكهبه

قانونتاسيسدانشگاه“نام الیحه “ اسفند 1312در مجلسبه

شورایملیپيشنهادگردیدومدتدوماهنيزدركميسيونمعارف
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و بود مطالعه و بحث مورد پارلمان

سرانجامبهصورتیكقانوندرآمدو

 2تاریخ تصویب1312خردادماه از

به و گذشته ملی شورای مجلس

صحههمایونیموشحوبهموقعاجرا

چهل از بعد هنوز كه شد گذارده

مبنای دانشگاهسال عملمتصدیان

.تهراناست





 3130خرداد  3قانون 

 

مادهاست21اینقانونمشتملبر

هایششگانهآنودستگاهكهازتشكيالتدانشگاهودانشكده

مدیریتآنیعنیمقامرئيسوشورایعالیونيزازمدرسينو

وناساتيدومعلمينومسائلمربوطبهاستخدامورابطهآنباقان

.كنداستخدامكشوریبحثمی

است نوشته آن اول ماده در وزارت: به ملی مجلسشورای

برایعلومو“دانشگاه“ایبهنامدهدموسسهمعارفاجازهمی

تاسيسنماید تهران در فلسفه و ادبيات و فنون از. دوم مادة

هریكازآنها:گویدكندومیشعبوتشكيالتداخلیبحثمی

درآنموقعهنوزفرهنگستان.)موسومخواهدبود“شكدهدان“به

را“دانشكده“و“دانشگاه“اینقانوندوكلمه.تاسيسنشدهبود

وضعكردهاستوكلمه(فاكولته)و(جامعه)بهجایاونيورسيته

این:رابهجایپرفسورومعاوناوقرارداده“دانشيار“و“استاد“

:ششدانشكدهعبارتبودنداز



ـدانشكدهعلوممعقولومنقول1

ـدانشكدهعلومطبيعیوریاضی2

ـدانشكدهادبياتوفلسفهوعلومتربيتی3

ـدانشكدهطبوشعبوفروعآن1

ـدانشكدهحقوقوعلومسياسی1

ـدانشكدهفنیوعلوممهندسی6

تشكيل را دانشگاه اصلی گوشه شش دانشكده شش این

دادندوبههمينسببنشانیكهبرایعمومدانشگاهيانبهمی

تصویبرسيدعبارتبودازیكنشاننقرهمينابهشكلمسدس

.كهوسطآنبهعالمتشيروخورشيدمزینبود

چهل مدت ظرف در دانشگاه توسعه و تكامل با كه گفت باید

متوقفنماندهسالاخيررشدایندانشكده ایهاندوسازمانها

هایتازهبرآناضافهشدكهدراینتاریخنامدانشكدهجدیدیبه

می دانشكده هفده به آن برایتعداد فرعی موسسات و رسد

.شعبعلمیگوناگوننيزدرحاشيهآنهابهوجودآمدهاست

قاجار شاه مظفرالدین عهد از قدیمی عالی مدرسه اولين

تكهبعدهادركرجتاسيسشدهبودبهناممدرسهعالیفالح

دراراضیوباغوسيعوعمارتقدیمیوجودداشتادارهمدرسه

وزارتكشاورزیبود فالحتبرعهده سال. یكجوانبا1322در

شمس نام به ذوق با و وزارتهوش متصدی اميرعالئی الدین

ذوقوابتكاروعالقهبهمعارفآنمدرسهویبه.كشاورزیشد

البرات ضميمه به منتقلرا دانشگاه به چاپخانه و كتابخانه و وار

.اكنونیكیازشعبمهمدانشگاهتهراناستساختكههم

اینعصرهمایوندانشكده هایجدیدتاسيسچنانكهگفتيمدر

شد دانشكده. یا بيطاریو عالی مدرسه مانند دیگر های

دامپزشكی) شدند( ملحق تهران دانشگاه به اسامی.

زتغييریافتوازجملهدانشكدهمعقولومنقولكههانيدانشكده

گفتندبهنامدانشكدهمی“شنگولومنگول“ظرفاآنرامدرسه

ناميدهشدهودوشعبهدواسازیودندانپزشكیفرع“االهيات“

دانشكدهطبخودتوسعهوتكاملیافتهوبهصورتدودانشكده

موسوم“وعلومانسانیادبيات“درآمدندودانشكدهادبياتبهنام

.گردید

دربدوتاسيسمقرساختمانپنجدانشكدهطب،حقوقوعلوم

منظوربودودرآنجاتاسيسو(جالليه)ادبياتدرمحوطهمركزی

عالی مدرسه در منقول و معقول دانشكده ولی یافت تشكيل

.سپهساالرناصریقرارگرفت



قدیم1 طبكه دانشكده ازترینمدارسـ استو عالیجدید

عصرتاسيسدارالفنوننيمهقرنسيزدهمدرآنجاتشكيلشده

گذرانيدبوددرایناواخربهنامكالسطبدرهمانمحلروزمی

 نصيرالدوله)مرحومميرزااحمدخانپدر سال( معارفوقتدر وزیر

كردوبهصورتیك1291 ازمدرسهدارالفنونجدا آنمدرسهرا

مست دكترمدرسه مرحوم عهده به آن ریاست كه درآورد قل

.ادهمواگذارگردیدلقمان

2 در حقوق دانشكده مرحوم1311ـ ابتكار به قمری هجری

تاسيسشدومنظورازآنتربيتكادر(مشيرالدوله)حسينپيرنيا

به شباهت و بود خارجه امور وزارت در خدمت برای سياسی

داشت پاریس سياسی علوم مدرسه . كه1332در هنگامی

و معارف وزاری ریاست سمت به پهلوی رضاشاه اعليحضرت

 دادگستری)عدليه صورت( به را آن و داده تغيير را آن برنامه

تشكيلدادندوبهنام(كاخگلستان)جدیدیدرخلوتكریمحانی

 حقوق“مدرسه تربيت” بر عالوه آن از مقصود و شد ناميده

تنيزبودوصورتمنظمیداشتدرزمانها،تربيتقضادیپلمات

علی ریاستمرحوم به عمارتتاسيسدانشگاه در دهخدا اكبر

.قرارداشت(زاردركوچهاتابك،بينفردوسیوالله)بيرونیاتابك

اینمدرسههمازجملهموسساتعالیموجودبودكهدرقالب

.دانشگاهدرآمد

دودانشكدهادبياتوعلومد1و3 صورتهستهرآنتاریخبهـ

دارالمعلمينعالی دانشسرایعالی)ابتداییضميمه با( و بود

قسمتتعليماتعلومتربيتیتركيبیافتهوبهموجبقانونجدید

به دانشگاه در مستقل دانشكده دو و شد جدا دارالمعلمين از

دانشگاه شرقی ضلع در اكنون دو آن ساختمان كه آمد وجود

داردعمارتمركزی قرار آنوقتبهعهده. در ریاستدانشسرا

داشت قرار اعلم صدیق دكترعيسی آقای تاسيس. از بعد

.اكبرسياسیواگذارشددانشگاهریاستآنبهاقایدكترعلی

دودانشكدهنوبنيادكهبهحكمضرورتواحتياجمملكتدر1 ـ

تاسيس سال 1313)همان تاسيسآ( افتخار و آمد وجود نبه

یكی.نصيببندهشده،كهدرآنتاریخمتصدیوزارتمعارفبودم

(تكنيك)دانشكدهعلوممعقولومنقولودیگریدانشكدهفنی

.بود

 تابستان در دانشكده دو هر آنها1313این تاسيس مقدمات

ریاستدانشكدهاولی.هایآنهامدونگردیدفراهمآمدوبرنامه

حاج آقای به سيدنصراهلل اخوی)تقوی دادات گردید( واگذار در.

مدرسه در كه باشكوهی مجلس در سال همان ماه شهریور

عالیسپهساالرناصریمنعقدشدعلمایدرجهاولتهرانمانند

جمعه آقایامام بهبهانیو مرحوم خوئیو جمعه امام مرحوم

تهرانوبسياردیگرازدانشمندانتهراندرآنمجلسحضوریافته

ر گردیدو سميتآناعالم در. جدید آنمطابقبرنامه اول سال

تكميل تدریجًا آن چهارساله دوره و تاسيسشد مدرسه همان

ناصریبرقرار1322گردیدوتاسال درمدرسهقدیمسپهساالر

ولیدرآنتاریخبرحسبتقاضاواستدعایعلماوروحانيون.بود

درسهسپهساالربهطالبازآنمدرسهبهخارجمنتقلگردیدوم

یافت اختصاص مدرسه آن حجرات در مقيم دینيه علوم اولين.

بهدرجهليسانس1311هایایندانشكدهدرسالالتحصيلفارغ

.رسيدند

بهكلی6 علوممهندسیكهیكمؤسسه فنییا دانشكده ـ

 نوبنيادبوددر

 علی اکبر سياسی
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 .شودتاریخحياتآنشروعمی1313همانسالتولددانشگاه

مؤسسه تكنولوژی و مهندسی فنون و تعليم برای تهران در

.خاصیوجودنداشت

هاییدرمدرسهقدیمدارالفنونآغازشدهبودكهیكعدهكالس

مهندسهمتربيتكردهبودولیبعدهاكهدارالفنونبهصورتیك

كالس آن از درآمد متوسط نماندمدرسه باقی اثری ها مرحوم.

عبدال دانشمهندس از یكی بغایری كالسرزاق آن آموختگان

.قدیمیبود

راه و راه كارخانجاتوزارت و صناعت كل ادراه همچنين و آهن

نوبنياداحتياجزیادیبهمهندسينجوانوتربيتشدهداشتندو

اینمعنیبرایاعليحضرترضاشاهكبيریكیازمقاصدومنویات

ازاستخدامكاركنان تنفرخاصبودزیرا وكارشناسانبيگانهقلبًا

داشتنداینبودكهازموقعتاسيسدانشگاه،یكمدرسهبهنام

جزوبرنامهجدیوزارتمعارفقرارگرفتودر“تكنيك“ویا“فنی“

.بينیشدخردادپيش2قانون

تاسيسكردمحلخاصیبرایآن نویسندهوقتیآنمدرسهرا

نيادمدرسهدارالفنونكهتازهتجدیدبناونبودناچاردرباالخانهنوب

 آنرا اول سال بود شده آقای1313مرمت و نموده تاسيس

بود آن امور حسابیمتصدی دكترمحمد كه. بعد سال ولیدر

برنامهآندانشگاهاجراوتكميلشدمرحومغالمحسينرهنمابه

آقایمهندسعبداهللریاضیبهسمتمعاونت سمتریاستو

نتخابگردیدندودورهچهارسالهآن،درشعببرقومكانيكوآنا

راه و درآمدساختمان منظمی صورت به سازی دوره. اولين و

برایخدمتبه1319ـ1312التحصيلیآندانشكدهدرسالفارغ

شدند حاضر كشور . ماه شهریور در را آن افتتاح در1313روز

مجلسب و گرفتيم جشن دارالفنون حضورعمارت با شكوهی ا

منصورعلیمرحوم.الوزراووزراووكالیمجلستشكيلشدرئيس

وزیرراهومهندسامينرئيسكلصناعتبهایندانشكدهبسيار

چشم تمام زیرا داشتند دانشعالقه به اميد آنهای آموختگان

.دانشكدهبود

 

 رئيس دانشگاه

 

 قانون سوم تصریحمی2ماده كخرداد بركند رئيسدانشگاه ه

حسبپيشنهادوزارتمعارفوبهموجبفرمانهمایونیتعيينو

روسای ميان از الزم شرایط با چهارده ماده برطبق بعدها

.شودهاانتخابمیدانشكده

ایقانونیبرایدربدوتاسيساجرایمادهسومتكليفووظيفه

نویسنده.كردیاینبندهكهدرآنوقتوزیرمعارفبودم،معينم

نوینتهيه برحسبوظيفهپيشنهادیبرایریاستآنموسسه

نمودموسهنفرازمعمرینرجالودانشمندانراكهبهزیورعلم

.وادبآراستهبودندبرایریاستپيشنهادكردم

نخست كه وقتی فروغیمرحوم)وزیر علی به( را پيشنهاد آن

قبول فرمودندعرضشاهنشاهرسانيدندمورد امر واقعنگردیدو

كهخودوزیرمعارف،خوددانشگاهراتاسيسكردهوهمچنانبه

الوزراامرمباركرااجراكردهورئيس.ریاستدانشگاهبرقرارباشد

 به... را دانشگاه دادندكهامور اجازه ابالغكردندو بهاینبنده

آنرا تشكيالت و بگيرم برعهده منظمسمتمتصدیرسمیآن

در تدریس برای را خارجی و داخلی استادان احكام و كرده

نمایمدانشكده صادر ها مانند. معارف وزارت من از بعد و

مرحوممرحوم و دكترعيسیصدیق و مرات سيدمحمداسماعيل

مرحوم منصورالسلطنه)مصطفیعدلتدینو پياپیپستوزارت(

تصویبنامهشمارهمعارفوریاستدانشگاهراداشتندوبهموجب

شغلریاستدانشگاهوانجاموظایفآن21/13/21مورخ11131

گرفت قرار معارف وزاری برعهده . سال در آقای1322بعدها

استقاللدكترعلی قانون بودند، معارف وزیر كه سياسی اكبر

.دانشگاهراگذارندهخودایشانرئيسدانشگاهشدند



























 دکتر اميرعلم





 شورای دانشگاه

 

 ماده 2در نام به مجمعی تشكيل دانشگاه“خرداد “شورای

بينیشدهاستوچگونگیسازمانوتعداداعضاووظایفپيش

می معين را جلسهآنان از پس ماده همين استناد به كند

 جمعه روز كه 21تشریفاتی ميالد1311اسفند مناسبت به

مدرسهحقوقتشكي پهلویدر بعدیعنیشاهنشاه لیافتروز

اسفنداولينجلسهآندرهماندانشكدهحقوقمنعقد21شنبه

گانهومعاونينآنهاویكنفرازهایششروسایدانشكده.گردید

اساتيدبرجستهازهردانشكدهبهسمتنمایندهبهعضویتآن

.معرفیشدند

 جمعه روز تشریفاتی جسله محمدعلی21در مرحوم اسفند

بياناتیتشویقفروغ با را جلسه یافتو حضور افتتاحینيز آميز

و دانشگاه رئيس وظيفه اهميت به جلسه آن در هم و كرد

كرد اوستاشاره برعهده قانونًا تكاليفیكه جواب. در اینبنده

دانش مقامعلمو به و شرحیبيانكردم عرضتشكر، از بعد

عالمانسانيت به خدماتآنقوم و گفتمایرانيان و كردم اشاره

دانشگاه تاسيس تاریخ برتاریخهرچند اكثر راقيه ممالك های

تاسيسدانشگاهتهرانتقدمداردولیدرحقيقتافزونازهزار

سالاستكهكاروانعلموادبدراینسرزميندرحركتبوده

استونياكانماكهنامآنهادرتاریختمدنجهانثبتشدهاست

اینكهمبهصورتدانشگاه.ومعاليهپيشقدمبودنددرتعليمعل

فرزندان استشكنيستكه شده تجدید پرافتخار تاریخ همان

استعداد با و كرد خواهند تجدید را خود آنانهمانميراثاجداد

خدادادونبوغذاتی،گویسبقتازدیگرانخواهندربودوسخن

:فرمایدادمكهمیراتيمنًابهاینبيتخواجهحافظپایاند

القدساربازمددفرمایدفيضروح

كرددیگرانهمبكنندآنچهمسيحامی

جلساتمتوالیو.گذرداكنونبيشازچهلسالازآنتاریخمی

پی دراز مدت این طول در كه شورا شدهمرتب تشكيل درپی

آن مذاكرات صورت كه است جلسه هفتصدوپنجاه از متجاوز

اینزماننمایندهحركت مداوموسيرترقیپيوستهدانشگاهدر

به بودهاستوانشاءاهللروزگارانباقیبودهودیعهگذشتگانرا

.آیندگانخواهدسپرد
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 العين تا پروین اعتصامی آزادیخواه ایران از طاهره قره زنان




 نيلوفر بيضایی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 مقدمه

نگاریازدیدونگاهیكامالیافتنردپایزناندركشوریكهتاریخ

دشوار بس كاریست است، گرفته صورت مردانه ما. فرهنگ

آنچهمكتوباست، كماكانفرهنگشفاهیاستو همچنانو

ندرتازدخالتعالیقشخصی،فكریوگروهیاینیاآنگروهب

ماندهاست برحذر اثباتدرستی. بر اصرار تعصبو پيشداوری،

دركایدئولوژیكوطرحسياسیخودازطریقتحریفتاریخ،نگفتن

یاهمه كردن محكوم بخش، آن یا این كردن حذف واقعيتها، ی

وقایعتاریخی،بدوندرنظرپذیرفتنتام،حكمصادركردندرمورد

مسلمًا و دوره هر خاص اجتماعی و سياسی اوضاع گرفتن

افزودهنتيجه آنها بر ابهامات كردن روشن بجای كه گيریهایی

هاباكالفسردرگمیاست،باعثشدهكهدربسياریاززمينه

ناممكن گاه كاریست آن كردن باز كه شویم روبرو بر. گروه هر

ایدئ درك میاساس تاریخی قضاوت خود، امروز وولوژیك كند

دهدكهباروایتگروهدیگرصدوهشتادروایتیازتاریخبدستمی

اشتباهنشود،منظورمننفیحقداشتننظرات.درجهفرقدارد

استكه نكته بدین اشاره بلكه نيست، گوناگون دیدگاههای و

،نيازبهمثلهركشورمتمدندیگر،برایقضاوتكردنوشناخت

تاریخی روندوقایع مورد منصفانهدر توافقو یكحداقلهایمورد

داریم سرزمينمان ستایش. تالشهای ندارم قصد اینجا در من

تاریخ و محققين از محدود تعداد آن كهبرانگيز را ایرانی پژوهان

روزنهدریچه یا گشودهای بيشترای قصدم بلكه كنم، نفی اند،

نبوهكسانیاستكهچهمذهبیوچهغيرجلبتوجهبهآنا

اثبات برای تنها و تعقلی غير نگرش یك تاثير تحت مذهبی،

هارانيزهاوروزنهحقانيتآیينوایدئولوژیخویش،هماندریچه

اندبسته تاریخ. كه عرصهآنها به را جبههنگاری نبرد “حق“یی

“حق“ایكسرهاندودراینعرصهخویشربدلكرده“باطل“عليه

یكسره دیگریرا باطل“و وقایعترسيمكرده“ آن، از بدتر یا اندو

بسيارمهمتاریخیراازقلمانداختهیاكماهميتجلوهدادهویا

پرداخته افكارشانناهمخوانبودهاست،ساختهو آنچهبا یهر

...اندخوانده“اجنبی“

تاری عملكردهای طریقآشناییبا از تنها میما باخيمان توانيم

.هویتامروزیوسرنوشتفردایمانارتباطایجادكنيم

زنان.هاستشود،یكیازاینعرصهآنچهبهنقشزنانمربوطمی

بعنوانآننيرویپيشرودرحركتایرانبسویمدرنيته، امروزما

بيشازهرزمانبدنبالجستجویآنبخشهایگمشدهو امروز

دانندآنهامی.تماعیوسياسیخویشندیهویتاجحذفشده

تداوم بلكه نيامده، بوجود آنها تولد زمان از حركتامروزشان كه

حركتهاوتالشهایزنانیاستكهدرایجاداینروندنقشمهمی

كرده اندایفا می. چگونه بودند، كه زنان آناین در و اندیشيدند

خ در و بود محبسخانه ایرانیدر زن كه ودوران چادر با يابان

می قدم مرد ركاب در و میروبنده چه .كردندگذاشت،

“یكارگرطبقه“راازآنجاكهمنافع“بورژوا“ماركسيستهااینزنان

اهميتقلمدادكردند،مذهبيهابهاقتضایكردند،بیرادنبالنمی

بندوبی“رابرگزیدندواینزنانرا“فاطمه“نوعنگاهشان،الگوی

“بار درباری“. تاریخنگارانیكهبههيچيكاز“ و فاسدخواندند و

 و ندیدند را اصالآنها نبودند، وابسته جرگه بزرگ“ایندو مردان

تاریخ نهادند“ ارج را طاهره. چون كسانی مورد در همچنين

قره برطبقداوری)العين یكسو از بهایيان چون و بابیبود چون

وابستهبه“و“مشكوك“،هموارهبسياریازچپگرفتهتاراست

بيگانه شده“ مصلحتانگاشته رعایت در دیگر سوی از و اند

اندیشیهرسهگروهدرمقابلغولروحانيتواسالمسياسی،

درجاهاییتنهابهذكریكیدوجملهدرموردنقشتاریخیآنها

بسندهشدهوبسياریازجوانبشخصيتواهميتحضورشان

یا...(یسكوتماندهاستایههمچناندرس یاسكوتشدهو ،

اگركسیبهنيكیازاویادكردهحساباووبابيانراازبهایيان

هميننكتهمانعازاینشدهكهدربررسیتاریخ!جداكردهاست

برابر233 در دینیكه رفرم نيرویاصلیمحرك آن اخير، سال

،بدرستیتشخيصاندیشیآخوندهایپامنبریقدعلمكردجزم

وبهمينگونهبودكههمانهاكههمچنانبهقهرمانان.دادهشود

بالند،بهنخستينزنایرانیكههمدرجنبشرفرممرددورانمی

یعنی بود، مبارزه پرچمدار برایآزادیزن، مبارزه دینیوهمدر

شوندكهچندانهمنبایداورارسند،مدعیمیالعينكهمیقره

گبزر“ كرد“ شخصيت. گوناگون جوانب كه است گونه بدین

قره دینی اجتماعی، پردهسياسی، پس در ضخيمالعين ای

می ناخوانده و ناگفته و ماندمحبوس اسالم. كه بپذیریم اگر

یآشكارخوداندیشانراموردحملهسياسیدوگروهزنانودگر

قره است، داده تعلقداشقرار گروه دو هر به تالعين اهميت.

العين،آنهمدراوایلقرننوزدهودرزمانیكهحضورزنیچونقره

هنوزنهازانقالبمشروطهخبریبودهونهآزادیخواهانوترقی

داشته ایران بيشماریدر میطلبان معلوم ما بر شودایم، تنها.

ببریمالعينپیتوانيمبهاهميتحضوركسیچونقرهزمانیمی

دوران از زنكه موقعيت بخصوصاز و ميزیسته آن در او كه ی

.ایرانیدرآندورانآگاهباشيم

قره پيشاز كه است توضيح به ازالزم بسياری زنان نيز العين

اندیاحتیبطورغيرمستقيمدراندوسرودهحقوقیزنگفتهبی

اندقدرتسياسینقشداشته برخیازهمانزنانحرمسراها.

ایر زن آوردهوضعيت در شعر به را اندانی آگاه. زنان همچنين

حقوقیزنایمكهاززمانجلوترحركتكرده،بیدیگرینيزداشته

شده یادآور جامعه انددر رابعه. سامانی زمان رادر سخنور ی

عالم النساء، مهر گنجوی، مهستی آن پساز ایم، تاجداشته

تاجقائم بیمقامی، بیالدوله، (...الرجالكتابمعایبمولف)خانم

ایم،امادرحركتاجتماعیوروشنگری،دربرخورداریازراداشته

دانش،آگاهیوخودآگاهی،درمخالفتباتعددزوجات،حجابو

.العينبراستیسرآمداستدردفاعازحقوقزن،قره
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ندیدهتاریخ را زنان معاصر، درنگاران حضورشان اهميت و اند

یاجتمعرصه چندكهبلحاظكمیتعدادشاناز هر مردان“اعرا

بزرگتاریخ نيافته“ در بودهاست، اندكمتر اینپيش. از فرضآنها

ایرانیدرحركتكرده زنان مشروطيت، دوران پيشاز تا كه اند

می مطلقبسر اندبردهجهل تاریخ. روند در ایران نقشزنان آیا

اینچنينكماهميتبودهاست؟

بدنبالپاسخپرسشهاییازایندست،بدنبال1996سالمندر

منابعیگشتمكهازطریقآنبتواناطالعاتیدراینموردبدست

منابع،اسنادواطالعاتموجوددرآنزمانبسياراندكبود،.آورد

اماباوجوداینبهدومنبعارزندهدستیافتمكهراهیرابرمن

كارنامهزنانمشهورایراناز“یكی.كهپرازسوالبودم،گشود

بقلمفخریقویمیاستكهدرسال“قبلازاسالمتاعصرحاضر

1312 دیگری و شده منتشر ایران انقالب“در از ایرانی زن

انقالبسفيد مشروطيتتا سال“ در كه بدرالملوكبامداد بقلم

درایندوكتابشرححالهر.درایرانمنتشرشدهاست1311

دمختصربسياریاززنانفعالومدافعحقوقزنرایافتموباچن

بسياریازانجمنهاونشریاتزنانازانقالبمشروطهببعدآشنا

هایپراكندههاواشارههمچنينتوانستمازالبالینوشته.شدم

العينمنابعیدرموردطاهرهقره.اطالعاتیبيشتربدستبياورم

ده در اكثرا كه شدههیافتم منتشر ایران از خارج در اخير های

بزبان كه تشریحی و تحقيقی كتاب تعدادی همچنين و است

.انگليسیدرمورداونوشتهشدهاست

انعكاسیافتكه“بازیآخر“ییاینجستجودرنمایشنامهنتيجه

.درهمانسالنوشتموبهكارگردانیمندراروپابرویصحنهرفت

هاییازپسازاجرایآننمایشنامه،بهنوشتهدرسالهایبعدو

زنانداخلكشوربرخوردمكهالبتهبارعایتخطقرمزهایموجود،

آوریشده اطالعاتجمع بودند تالشكرده تقویماما در شانرا

هایپراكندهیاحتیكتاببهنسلهایبعدیزنانیابصورتنوشته

منتقلكنند یافتمفاصل. بودكهدر بمعنایهآنجا الزاما یمكانی،

نيست یكدیگر از بودن دور نيز. دیگر زنان بسياری كه دریافتم

.هارادارندهاوسوالهميندغدغه

آری،مادرانفكریماكهدردورانسختتسلطروحانيونمرتجع

روشنگرانراه تحقير توهينو و فشار وجود با عمومی، افكار بر

در را ایرانی زن ودشوار اجتماعی حضور و پيشرفت مسير

حكومت برقراری پساز كه چند هر و كردند سياسیهموارتر

زنان موقعيت و رفت برباد دستاوردهایشان از بسياری دینی،

ایرانی زنان نسلجدیدیاز اما پيشبازگشت، قرنها ایرانیبه

پرچم را طلبی تجدد و زنان خواستهای طرح كه گرفت شكل

خویشمبارزه زمينهساختهی در هم و دراند هم و تئوریك ی

یعملیاززندگیشخصیگرفتهتاحياتاجتماعی،تفكرعرصه

.اندهابهچالشكشيدهگرارادرتمامیعرصهسنت



العينطاهرهقره

*“ .... منده كاتوله از تئاتر ستاره برنارد نویسنمایشنامه)سارا

یطاهرهبنویسدتااوربارهایدخواستهبودنمایشنامه(فرانسوی

نقشویرابازیكندوچونمندهتعللكردنزدمنآمدوتقاضای

اطالعاتكرد همانند. ایرانیبود، مبارز طاهرهیكشاعرجوانو

طاهره.ژاندارك،هلوآزقرونوسطیوهایپاتدردورهیافالطون

تاریكترینعصرعليهنابرابریهایاجتماعیومشكالتز نانقددر

كسكالمشمی هر و كرد عرفانمیعلم یافتشنيد نقاباز.

حجابدرجمعاصحابكههمگیازعلمایچهرهبرداشتوبی

توانهيچبانویینبود اگرقرار.عصرخودبودندحاضرشدكهدر

و قائم طاهره پيامبریمعبوثگردد بانوییبه زنان عالم در بود

“...مهدیبود

(المشناسفرانسویژولبوآ،اس)

“ به... رو بتدریج سرزميناسالمیافشاند در طاهره بذریكه

می معلوم بعد قرن دو حاصلشیكی و است .شودسرسبزی

اصالحات دفتر كه آنست در ایرانی بزرگوار بانوی این افتخار

“...اجتماعیاولباربدستاوبازشد

(دكترچين،روحانیانگليسی)

يحيتزنانیبودندكهدوشبهدوشمرداندستدرعالممس...“

“...العينبهتنهاییدرجهاناسالمبهكارهایبزرگزدندوقره

(ژرورآژان،عضوفرهنگستانفرانسهدراواخرقرننوزده)

“ شاعر... شهامت و شجاعت تقدیس، و تنزیه جمال، حسن

قائلمكمحبوبایرانطاهرهقره تكریمبسيار نهایتالعينرا هدر

شهادتطاهره.دارآزادیزنانگردیدشجاعتوجانبازی،مشعل

“....ترینوقایعتاریخمعاصراستیكیازمحزون

(یانگليسیلردكرزن،نویسنده)

گفتند،اگردرایرانتامدتهازنانومادرانبهدخترانخودمی...“

بایددرسبخوانیمی نمادیطاهره.خواهیمثلطاهرهشوی،

“...ازكمالوجمالبود

(دكترلوولجانسون،محققآفریقایجنوبی)







































































قره طاهره شخصيت اهميتبررسی حائز جهت چند از العين

اولآنكهاودردورانیكهزناندرپستویخانهیادرپشت.است

دورانیكهزنپرده محبوسبودند، وهایحرمسرا درد ایرانیبا

كابوس و هوو“رنج گونه“ هر از بدور روبنده، و چادر در پيچيده

جنبل جادو و حسد و آتشخرافات در اجتماع در حضور امكان

اولينمی دینیو رفرم سرآمدان اولين از یكی بعنوان سوخت،

.مبشرآزادیزن،باشجاعتیكمنظيرپابهميدانمبارزهگذاشت
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وی اینكه سنتهایتربيتیدوم و حتیزندگیخصوصیرسوم

زنانرابهچالشكشيدهبودونهفرزندیمطيعبودونههمسری

اعتمادبهنفسیعجيبدرراهیكهدرست بلكهبا فرمانبردار،

پنداشتقدمگذاشتمی سوم،دانشوتواناییكمنظيراودر.

منطقسخن مباحثهو گراییاستوریو اهميتحض. ورچهارم،

.اوستبعنوانیكشاعرتواناوآگاه

توسط وی تولد دقيق تاریخ به مربوط اسناد تمام كه آنجا از

قشریوندربارودینازميانرفتهاست،تاریختولداورابهحدس

گفته(دورانسلطنتمحمدشاهوناصرالدینشاه)ميالدی1211

مكتب(.1)اند در قزوین، شهر زادگاهش، در ینهخاطاهره

خاصدخترانخانوادهدرست(حاجمالصالح)خصوصیكهپدرش

هوش و بدليلاستعداد گرفتو فرا علوماسالمیرا بود، كرده

كهامكاناتتحصيلی“عبدالوهاب“سرشارش،حتیازبرادرخود

.بيشتریداشت،پيشیگرفت

 نيكال مسيو شناسفرانسویاسالم) ) كتاب باب“در “(1931،

وشتهاستكهطاهرهدرسيزدهسالگی،ازپشتپردهن(پاریس

می پاسخ علما سواالت قرآنبه از او تفاسير و تسلط و گفته

(2.)شدهاستباعثحيرتبرخیوخشمبرخیدیگرمی

روحانيون اشرافو معدودیاز تنها آنزمان در اینكه قابلتوجه

برایفراگيریقرآنبهتحصيلمی تنها را ودخترانخود گماردند

.هاباسوادآموزیدخترانمخالفبودنداكثرخانواده

با بلكه اعتراضداشت، بشدت زوجات تعدد به تنها نه طاهره

حجابنيزمخالفبودودرميدانهایشهربهنطقوابرازعقيده

اشرانيزبهوحشتانداختهبود،شهامتاوخانواده.پرداختمی

امالیمتررفتاركند،اماطاهرهراهخودخواستندتبطوریكهازاومی

.رفتوتاپایاننيزبدانوفادارماند

همسریپسرعموی به پدر اصرار سالگیبه سيزده در طاهره

همسرطاهره.خودمالمحمددرآمدوازاوصاحبسهفرزندشد

شيخ مكتب به طاهره گرایش با و بود قشری مالیان احمداز

كتبشيخيهكهعلمایشيعهباآنشدیدابنيانگذارم)احسائی

تبليغكفرمی آنرا دانستندمخالفبودندو رفرمسيتهای( كهاز

سرانجامطاهرهازشوهرش.ورزیددینیبود،شدیدامخالفتمی

.یپدریبازگشتجداشدوبهمراهسهفرزندشبهخانه

وششسالگیبهمراهخواهرشعازمكربالشدطاهرهدربيست

احسائیبودباسيدكاظمرشتیكهازعلمایپيرومكتبشيختا

مالقاتكند او. با اما بود، نزدیكندیده از اوسيدكاظمرشتیرا

بودكهبهطاهرهلقب داشتوهمو راهدور مكاتباتفراوانیاز

سيدكاظمدهروزپيشازورود.راداد(نوردوچشم)“العينقره“

طاهرهبسيار.رفتواینمالقاتانجامنشدطاهرهبهكربالازدنيا

خواهش به اما داشت، ایران به بازگشت قصد و بود غمگين

بعنوانجانشينسيدكاظمبه و كربالماند سيدكاظمدر همسر

 پشتپرده)تدریسفقه از پرداخت( مرید. پنج سوی از طاهره

خواندهشدكهمقامیدرحداولياء“نقطهعلمالهيه“سيدكاظم

دیناست پيشگوییمی. قرآن، از آنها مبنایتفسير كهبر شد

كرد خواهد بزودیظهور قائم حضرت بيست. وهفتسالگی،در

اوليه پيروان جزو بودطاهره تن هفده از یكی و شد باب .ی

توانددراینشعركهویدریافكارایندورانطاهرهرامیچكيده

:همانسالهانوشتهاست،یافت



صبحهدیفرمودآغازتنفسهان

روشنهمهعالمشدزآفاقوزانفس

دیگرننشيندشيخبرمسندتزویر

دیگرنشودمسجددكانتقدس

ببریدهشودرشتهتحتالحنكازدم

(ریاكاری)نهشيخبجاماندنهرزقوتدلس

آزادشوددهرزاوهاموخرافات

(وسوسه)آسودهشودخلقزتخيلوتوسوس

محكومشودظلمببازویمساوات

(هوش،فراست)معدومشودجهلزنيرویتفرس

گستردهشوددرهمهجافرشعدالت

(الفت)افشاندهشوددرهمهجاتخمتونس

مرفوعشودحكمخالفازهمهآفاق

(همسویی)بهتجانس(جدایی)تبدیلشوداصلتباین



به حاكمينكربالرجوعدراینهنگامجمعیبهسركردگیعلما

طاهرهبهكاظمين.العينازكربالشدندكردندوخواستاراخراجقره

كربال به دوباره گرفتو قرار موردخشمعلما نيز آنجا اما رفت،

دركربالحاكمينوقت،اورابهحبسخانگیواداشتندو.بازگشت

خانه صورتاطراف آمدی و رفت آنجا به تا گذاشتند اشمامور

گيردن سال. العينبهحاكمعراقابالغحكماخراجقره1211در

حدودسینفر.گشتبایستبهایرانبازمیالعينمیقره.شد

همراه او با پایپياده برخیبا اسبو برخیبا وی، پيروان از

پسازورودبهایران،طاهرهسهروزدركرندتوقفكردو.شدند

مردمپرداختوگروهیازمردمبهدراینمدتبهسخنرانیبرای

هوادارنشپيوستند جمع به. كرمانشاه علمای مدت، همين در

از را طاهره كه خواستند شهر حاكم سركردگیسيدعبداهللاز

نيمهشب،گروهیازمردمبتحریكعلمابه.كرمانشاهاخراجكند

یطاهرهوبههمراهانشهجومبردند،بطوریكهآنهاشبانهخانه

طاهرهویارانشبههمدانرفتندووی.اچاربهتركشهرشدندن

همه راه بين سخنرانیدر شهر مردم برای و نمود توقف جا

.كردمی

(سياستمدار،محققووزیرمختارفرانسهدرایران)كنتدوگوبينو

:نوشتهاست“مذاهبوفلسفهدرآسيایميانه“دركتاب

“ انگيمی... چه بدانم اززهخواستم مردم استقبال موجب ای

سخنرانی و استطاهره بوده وی های كه. نفر چند از

كردمسخنرانی سوال بودند، شنيده را او های گفتند،می.

باآنكهعلم.كردسخنانشبقدرینافذبودكهدرشنوندهتاثيرمی

گفتبطوریكهبرایهمهقابلدركبسيارداشت،سادهسخنمی

بود به. ومیاولرو میكردواشارهبهزنها اینهامردها گفت،

می چطور یكدیگر، خانه در هستند شما برخواهران توانيد

از گاهیاشك و دارید روا ستم و ظلم یكدیگر و خود خواهران

(3)“...افتادندچشمانشسرازیرمیشدكههمهبهگریهمی

اربازگشتدراینهنگامپدرطاهرهبرایاوپيغامفرستادوخواست

درپيغامتاكيدشدهبودكهطاهرهتنهاوبدون.ویبهقزوینشد

بازگردد همراهانش با. و نكرد توجهی خواست این به طاهره

خانه در خود بازگشتو قزوین ماندهمراهانشبه یپدر ميان.

طاهرهوعمو،پدروشوهربحثشدیدیدرگرفتودراینميان

بهعمویطاهره،مالمحمدت قیكهازمالیانقشریبودشدیدا

اوحملهكردوبهاودشنامگفت مالمحمدتقیودیگرمالیان،.

افكاروعقایدشيخاحمداحسائیراكهطاهرهازمبلغينآنبود،

می قراركفر آزار مورد را او پيروان نفرینو مورد را او و دانستند

يكهرویمنبربهشيخچندروزبعدمالمحمدتقیدرحال.دادندمی

می دشنام و شيخاحسائینفرین پيروان یكیاز توسط گفت،

اینواقعهباعثشورشوبلوا.قصدقرارگرفتاحسائیموردسوء

درشهرشدوطاهرهرابعنوانمحركاینماجرابهحصارخانگی

كردند محكوم از. پس داشت، نام عبداهلل كه مالمحمد ضارب

آزارعدهشنيدنخبردستگير بهحاكمينایبییو خودرا گناه،

گناهیطاهرهنهتنهادرابتداامابی.معرفیوبهقتلاعترافكرد

یحبسویداشتوپذیرفتهنشد،بلكهشوهرویاصراربرادامه

.برایطاهرهتقاضایقصاصكرد

به و كردند آزاد مخفيانه را او یارانطاهره تناز اینمياندو در

همانجابودكهطاهرهوهمراهانشمصممشدندتا.رانبردندته

رارسمااعالمكنندوخواهانفسخاحكاممتحجر،(باب)آیيننو

.آنهابدینقصدراهیبدشتشدند.احقاقحقوقزنانشوند
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:كنتدوگبينومینویسد

تنبودندچندروزقبلميانباغتختآراستندو22اصحابكه...“

 قاليچهآنرا هایرنگارنگمزیننمودندبا با. اینهنگامطاهره در

چهار بیحجابباالیتخترفتو باغشدو وارد لباسیفاخر

چند.زانونشستتاسخنرانیكندكههمهمهبينحاضرانافتاد

كنانسربهزیرعبادهبردندتاایاعتراضتنبلندشدهرفتند،عده

موی و روی دیدن با مقدسچشمانشان را او كه طاهره

یكتنبهنامخالقازشدتمی و نشود آلوده دانستندبهگناه

(1)“...تاثرگلویخودرابرید

یارانشراهیمازندرانشدچندروزبعدقره العينبا درميانراه.

را پرتابسنگبسویشانآنها با و كردند حمله آنها قشریونبه

رمازندرانبهتحریكعلماچندتنازهمچنيند.موردآزارقراردادند

العينبهقتلرسيدند،درنتيجهدرگيریهاشدتیافتكهیارانقره

تعدادزیادیكشتهبرجایگذاشت اینواقعهحكمجلب. پساز

یدوستانشپناهبردطاهرهصادرشد،امااوبهاطرافنوربهخانه

اینمدتشعروومدتدوسالدرآنجامخفيانهزندگیكردودر

پسازدوسالمحلزندگیطاهرهكشفشد.نوشترسالهمی

وماموراندولتناصرالدینشاهاورادستگيركرده،اموالشرابه

و بردند تهران كالنتر محمودخان، منزل به را وی و بردند غارت

جانبویشدند از دستور رسيدن منتظر مدتسه. به طاهره

شمسیدرحبسبودوآنطور1231ییعن1212سالتااگوست

گفته سبزیجاتكه آب با و ساخته قلم چوب قطعات از اند

همچنينگفتهشدهكه.فرستادهاستنوشتهوبهبيرونمیمی

یوافریرابطاوهمسرمحمودخانبودهاستكهبهطاهرهعالقه

دهیطاهرهبارهاوبارهاپيشآماصوالدرزندگينامه.پيداكردهبود

اندكهزنانوهمسرانمخالفينوموافقينشبهیاریویشتافته

شودكهناصرالدینگفتهمی.اندوبسياربرایاواحترامقائلبوده

شاهبهطاهرهعالقمندبودهوپسازتعریفاززیباییواشعاروی

زنیمثلشماشایستگیقصرسلطنتیرا...“:بهاوگفتهاست

ماتبریكنيدودستازپيرویباببرداریدوآزاددارد،درحضورعل

شوید نمی. بيشتری سوال شما از علما طورآقایان هر كنند،

كنيد بيان مایليد “...خودتان بهقره. دوباره را او و نپذیرفته العين

.زندانبردند

قصدشدكهدرپیآنهفتدرهمانسالبهناصرالدینشاهسوء

پس.نضاربشناختهشدند،بهقتلرسيدندتنازبابيانكهبعنوا

آنبرایطاهره پساز و آرامشد ایراننا اینحادثهسراسر از

آنسوءقره اینكههيچارتباطیبا وجود ازالعينبا نداشت، قصد

.سویمالعلیكنیومالمحمداندرمانی،فتوایقتلصادرشد

او تهرانبه استكالنتر آمده

 قرار كه داده نزدمژده است

اميركبيربرودوابرازپشيمانی

طاهره اما شود، آزاد تا كند

خود فردای از كه داده پاسخ

می و است كهآگاه داند

شد خواهد كشته طاهره.

فردایآنروز،بهترینلباسخود

زیباترینزیورآالت و پوشيده را

آویخته گردن بر را خویش

است را. طاهره مامورین،

بطوریكه بابيانمخفيانه،

بردند بيابان به نشوند متوجه

وبادستمالخفهكردهبهچاه

درروایتهاآمدهاست.انداختند

بوده قرار كه كسی به كه

گفته بكشد، را اوطاهره اند،

زنیاستكافركهمومنينرا

.گرداندازطریقهاسالمبرمی

لهامااوپسازدیدنوشنيدناینجم.اورابادستمالخفهكن

كه طاهره از آدمكشی“: به دستتو حيفاستكه ایجوان

از“آلودهشود انجامیكیدیگر سر و خودداریكرده اینكار از ،

 حاليكه در را طاهره قتل31ماموران، به نداشت، بيشتر سال

.رساند

ازآنپسبسياریازآنهاكهكهروشنگروروشنفكروترقیجو

بهفجيعترینشكلبه“بابی“عنوانبودند،بهفتوایعلماتحت

.قتلرساندند

در زنیاستكه اولين روحانیشيعه، یك فرزند طاهره، آری،

خانواده از اشكههمچنانبهایرانقرننوزدهكشفحجابكرد،

نيزبهحفظهمانسنتها قيودكهنهوارتجاعیپایبندبودواورا

رخالفرسومآندورانباخواند،بریدوراهخویشیافت،بفرامی

عملی تعددزوجاترا صيغهو بحثنشست، و مردانبهگفتگو

به مخالفينرا بسياریاز جدل، بحثو در انسانیشمرد، غير

موافقيننظراتخویشبدلساخت،ازدانشیكمنظيربرخوردار

بود دستگاه. بر شيعه علمای شدید تسلط دوران در كه زنی

خيابان در ازحاكميت، شد، سنگباران و گرفت قرار آزار مورد ها

لحظه اما شد، تبعيد دیگر شهر به برایشهری مبارزه از ای

ایرانی خواهران رهایی و عدالت نداشتآزادی، بر دست .اش

اشزندانییكیازواپسينجمالتاوبهكالنترتهرانكهدرخانه

:بود،اینبود

اما.كردید،مرابهقتلبرسانيدتوانيدبزودی،هرگاهكهارادهمی“

یزنانبرایآزادیراكهروزگارشبزودیجلویپيشرفتومبارزه

(1)“.توانيدبگيریدخواهدرسيد،نمی



 العين  زنان آزاد اندیش ایران پس از قره

قره مرگ از پس قرن نيم بیحدود بنام بانویی خانمبیالعين،

ایرانبنيانگذاشتهبودوزیرافنخستينآموزشگاهدخترانهرا در

و شوشتری سيدعلی شدید مخالفت با روز همان از كه

گرفتفضلشيخ قرار نوری اهلل در. اعتراض بعنوان سيدعلی

تكفيرآستانه روحانیدر دو و یحضرتعبدالعظيممتحصنشد

رفتوحتیبازارسياهاییكشاهیبهفروشمیایكهدانهنامه

ك نوشتند كرد، مدرسهپيدا آن در كه مملكتی بحال وای یه

دخترانهتشكيلشود شدت! مخالفتها فتوایایندو، تحریكو به

:خانموزیرافبهوزیرمعارفشكایتبردوپاسخگرفتكه.گرفت

مدرسه“ دخترانهبخاطر میی شما بهی را مملكتی خواهند

آشوببكشند كنيد. تعطيل را مدرسه ایناستكه در “.صالح

یكسالبعد،بییب بستو را روحمدرسه آزرده خانمغمگينو

شدن بسته توب به از پس

دوباره ملی، شورای مجلس

تقاضایگشایشمدرسهنمودكه

اینباربااینشرطكهفقطدختران

رابپذیرد،(ساله6تا1)خردسال

شد موافقت او تقاضای !با

یهمچنينازاوخواستهشدواژه

دوشيزه“ “ را انگيز“كه “شهوت

.استازناممدرسهحذفكند

بانوانی دیگر از طوبیآزموده بانو

بودكهیكیازاولينسنگبناهای

دختران برای را دخترانه مدارس

حرم و باروبسته نشين،

گذاشتسرمایه یشخصیخود

شمسی1226) .) مدرسه “این

.نامداشت“ناموس

بسيار ایران اوضاع حاليكه در

ایناقداماوموجبپریشا نبودو

حملهوتكفيرویازسویمالیان
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قشریشد،باوجوداینكهاینبانوعالوهبرهتكحرمتوحيثيت،

درخطرجدیجانیقرارداشت،امامقاومتنشاندادوتوانست

.مدرسهناموسرابهیكیازمجهزترینمدارسدخترانهتبدیلكند

تاج1221درسال دخترانناصرالدینالسشمسی، یكیاز طنه،

شاهكهزنیبسيارآزاداندیشبود،موقعيتزنایرانیرااینگونه

:دهدشرحمی

یایرانافكنيدوببينيدطلباروپا،نظریهمبهگوشهزنانحقوق“

خانه دارددر ارتفاع ذرع پنج تا سه از دیوارهایش كه هایی

رنگ بعضیبا پریده،مخلوقاتیسرودستشكسته، و هایزرد

برخیگرسنه،برخیبرهنه،قسمتیدرتمامشبانهروزمنتظرو

زندگیزنانایرانیابهرنگ.گریهكنندهدرزنجيراسارتبسربرند

یسياهتنكنندوبههيكلموحشیاپرده.سياهاستیاسفيد

كفن آیندیا در رختبربندندعزا دنيا از هایسفيدپوشندو من.

ازاینزنهایبدبختهستموآنكفنسفيدراترجيحبهاینیكی

زیرادرمقابلاینزندگانیتاریك،مرگروز.دهمهيكلموحشمی

(6.)“...سفيدماست

افتخارتاج و شاه،السلطنه ناصرالدین دختران السلطنه،

شمس دكترایوب،افسرالسلطنه، خانم جواهركالم، الملوك

جردنافندیه ميسيز نوابخانم، دولت، صدیقه آبادی،سميعی،

منيره همانسالها در انجمنآزادیزنان“خانموگروهیدیگر را“

دادند تشكيل بطور. مالیان تكفير ترس از را خود جلسات آنها

برمالمحرمانهتشكيلمی آنها چندینگذشتكهراز اما دادند،

دازایازعلمابهمراههمراهانقشریومتعصبخوشدوعده

تهرانبسمتمحلانجمنحركتكردند بازار جوانیارمنیكه.

بهاینبانوانرساندو را دوچرخهخود با بود متوجهقضيهشده

فرار محل از بموقع توانستند آنها و كرد خبر با ماجرا از را آنها

(1.)كنند

ایندورانبودكهبازشدنبرخیروزنه بهدر آمدها رفتو و ها

تاس زنانفرنگ، برخیاز اهميتیافتنآموزش، و يسدارالفنون

ایرانیمتوجهایننكتهشدندكهزناندرغربازآزادیهایبسياری

برخوردارندوهمچنينامكاناتآموزشی،شغلیواجتماعیبرای

مهياست آنان تا. ناصرالدینشاه دوران در جنبشتنباكو آغاز از

اقتضایش به و مشروطه انقالب سياسیخاصآندوران رایط

عرصه وارد ایرانی زنان شدنددوران، مبارزه ی از. بسياری در

زنانحرمسرای برخیاز جنبشتنباكو آمدهاستكهدر روایتها

داشته شركت نيز شاه تحریمناصرالدین را قليان كشيدن و اند

كردند مقتضياتخاص. بر بنا و ایندورانبيشتر مبارزاتزناندر

مبارزاتاستقاللآنزمانحو وجهلمحور آزادیخواهانهدر و طلبانه

به“انجمنمخدراتوطن“تشكيل.سياسیآنشكلگرفتهبود

می مربوط دوران شودهمين خارجی. كاالهای پوشيدن)تحریم

پارچههایوطنی وتاسيسدارااللتيامازجملهفعاليتهایزنان(

.درایندوراناست

بسيا آوردن روی درهمچنين و علنی حركتهای به زنان از ری

مالء در زنان توسط سخنرانی اشعار، سرودن عام،اجتماعات،

نوعی دوران آن در و كرد ایجاد آنها در بنفسجدیدی اعتماد

تابوشكنیمحسوبمی طاهره)شد نيستیادیاز بد اینجا در

بودهقره پيشرو اینعرصه در آن پيشاز سالها العينبكنيمكه

.(است

آخوندبرآنجایداشت، آنتنها زنانبرمنبریكهپيشاز حضور

اجتماعیآندوران تغيير به مناسباترو نقطهعطفیدر شاید

آميزازسویهایاعتراضهمچنينفرستادننامه.محسوبشود

زنانبهدولتهایخارجیدرشكایتازدخالتبيگانهدراموركشور

.ندورانمرسومشد،درای(ازجملهروسيهتزاری)

بود تاسيسمدارسدخترانه دوران این ویژگيهای از .یكیدیگر

انجمنمخدراتوطن،بهیاریسپهساالرتنكابنیوبرخیدیگراز

مدرسه توانست دخترانهآزادیخواهان، كهی كند تاسيس ای

 ارمنی بانوی یك را آن خان)سرپرستی ماطاووس همسر

ملكيانس گرفت( عهده بر دخترانا. اینكه بانویارمنیبرای ین

.كردمسلمانبهمدرسهبيایند،خودچادروروبندهبرسرمی

 مدرسه بعد یكسال پرسان“همچنين فرانكو مدرسه“ یك كه

درس آن در مسيحی و ایرانی غير دختران و بود آمریكایی

تا.الملكتاسيسشدریشارمودبخانخواندند،توسطیوسفمی

مشرو مدرسهزمان این در تحصيل حق مسلمان دختران طيت

و وزیراف بانو چون شجاعی بانوان آنكه از پس اما نداشتند،

دخترانهدره مدارس تاسيس به اقدام آزموده طوبی و المعالی

كردند،اینمدرسهنيزتوانستشاگردانایرانیرابپذیردكهاولين

جرخشانوپروینفارغالتحصيالنایرانیاینمدرسهبانوانمهرتا

.اردالنبودند

“المدرسام“شمسیمدرسه1299بانومهرتاجرخشاندرسال

تاسيسكرد را دختران. و وصلبود كاله به روپوشاینمدرسه

می اینروپوشرا پوشيدندبجایچادر، مورد. بارها رخشان بانو

مخالفتمالیانباعثبستهشدن.آزاروتكفيرمالیانقرارگرفت

ویپسازآنبرایمدتیبعنوانمعلمومدیربهكار.مدرسهشد

 سال در و داد ادامه كودكان1311خود برای پرورشگاهی

ماندبی همانجا در و تاسيسكرد دماوند سرپرستدر زنی. او

بود زنان حقوق احقاق آرزویش بزرگترین كه بود آزادیخواه او.

ایكوتاهازیكیازونههمچنينطبعشاعریداشتكهدراینجانم

:آوریماشعاراومی





ایدلغمينبرخيزكنبنایآزادی

تازنیهمیجوالندرفضایآزادی

هابایدتدراینميدانجهدهاوكوشش

...تاكنیاسيرانراآشنایآزادی



.خانمرخشانتاپایانعمرمجردماند

اودر.تآبادیبودازدیگرزنانسرآمدایندورانخانمصدیقهدول

مدرسه1296سال ایدخترانهدرسطحمملكتیتاسيسكرد،

كهبابرخوردهایشدیدمتعصبينمذهبیوروحانيانقشریقرار

قابلتوجهاینكهخانمدولتآبادیخودفرزندیكروحانی)گرفت

بود .) سال در همچنين 1299او بنام را زنان مجله زبان“اولين

ایبودكهبناموبهقلمزنوایناولينروزنامه.دتاسيسكر“زنان

چادرهایی تيره درون راهیبسویروشناییاز گشودن بمنظور

كهپوشاكظاهرودرحقيقتكفنیبرایمردگانسرگردانبود،

خانمدولتآبادیبعدابهتحصيلخوددرخارجاز.یافتانتشارمی

پایانتحصيلوشركتدرسال،بعداز6ایرانادامهدادوپساز

جهتكنگره در و بازگشت ایران به زنان المللی بين های

.روشنگریورهاییزنانتابهآخرفعالبود

شاهزاده دختر اسكندری، محترم ميرزا)عليخان علی محمد

(اسكندری متولد یكخانواده1211، زنیاز آزادیخواه، و یمبارز

را“جمعيتنسوانوطنخواه“بنامبودكهاولينجمعيتزنانایران

كرد تاسيس فخر. پارسا، آفاق فخر منگنه، نورالهدی بانوان

 ارغون از(خلعتبری)عظمی اسكندری صفيه افشار، مستوره ،

بودند اعضایسرشناساینتشكلزنان جمله تاسيس. با آنها

تجمع ایجاد و دراكابر زنان تر گسترده حضور در گوناگون های

.يربسزاییداشتنداجتماعتاث

 متولد اردالن، بود1211مریم شمسی مدرسه. مدیریت وی

ميسبارتنت“ ریاضینيز“ معلم بعنوان آن كنار در پذیرفتو را

شد بكار مشغول زنان. حقوق از دفاع در گوناگون مجامع در او

ایبرایكردوبعدهادرمنزلشخصیخودمدرسهسخنرانیمی

اوازجملهزنانیبودكهدر.تاسيسنمودزنانبزرگسالبيسواد

دورانرضاشاهازموقعيتمثبتیكهبرایگسترشحضورعلنی

عرصه در بهزنان و برد بهره بود، شده فراهم گوناگون های

مدرسه وقت دولت خصوصیپيشنهاد ی سال به1331اشدر
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آنمدرسه بریاست وی خود و شد بدل دولتی و عمومی ی

آمد در مدرسه . بنام را مدرسه آن اردالن“او مستوره بانویی“

است، ویميزیسته پيشاز سال صد كه مورخ و شاعر ادیب،

بهپيشنهادرضاشاهیكهنرستان1311اودرسال.نامگذاریكرد

.دخترانهنيزدایركرد

موسسين از هنرمندكه و بانوییروشنفكر عظمیارغون، فخر

یدیگراززنانبناموفعالبرایجمعيتنسوانوطنخواهبود،یك

او(.بانوارغون،مادرخانمسيمينبهبهانیاست)حقوقزنانبود

تاسيسكردكهخود“نامهبانوان“ایبنامروزنامه1311درسال

اوهمچنيناشعاراجتماعیووطنی.نوشتنيزدرآنمطلبمی

مامی باقی زنان حقوق پيگير مدافع و روشنگر یك و .ندسرود

:آورمبخشیازیكیازاشعاراینبانورادراینجامی



صبازقولمنایننكتهرابپرسازشيخ...

چراضعيفهدراینملكناممنباشد

یمناگرضعيفهمنمازچهروبعهده

وظيفهپرورشمردپيلتنباشد

بكوشایزنوبرتنزعلمجامهبپوش

تبتنباشداخوشآنزمانكهچنينجامه

بهچشمفخر،دانشزبسكهشيریناست

هميشهدرطلبشهمچوكوهكنباشد



و كرد دكلمه را فارسی اشعار كه بود زنی اولين طریان وارتو

موضوعاكثراین.سپسدرچندیننمایشنامهبرایزنانبازیكرد

مسئلهنمایشنامه به و بود اجتماعی و انتقادی وها زنان ی

ب میظلمیكه آنها میر برخورد كردرفت، از. بارها طریان بانو

برای.اشتهدیدشدسویمالیانموردتكفيرقرارگرفتوخانواده

.درتئاتربازیكند“الله“همينناچارشدتامدتهابناممستعار

مدتیبعدبروی تئاتر، زنانبازیگر از یكیدیگر لرتا همچنينبانو

صحنهرفت م. در اشوسختيهایكارورددورانجوانیویبارها

جامعه در زن یك برای گفتهصحنه آنزمان ی

است و. مالیان تكفيرهای و تعصبات اما

خانوادهبی كردن بازیگر،حيثيت زنان های

ادامه از را شجاع زنان این ونتوانست كار ی

.ایكهبرگزیدهبودند،بازداردحرفه

ش نویسنده، منگنه، نورالهدی وبانو اعر

گذارانجمعيتنسوانروانشناسكودكوازپایه

بود وطنخواه زبردست. نویسندگان از یكی او

 سال در كه بود وطنخواه نسوان 1332مجله

شمسیبهصاحبامتيازیبانوشاهزادهملوك

می منتشر شداسكندری نسوان. جمعيت

با داشتكالسهایدرسجهت قصد وطنخواه

بزرگسا زنان كردن برایاینسواد و كند دایر ل

داشت نياز پول به كار شدند. مصمم آنها

ضمن در تا دهند ترتيب زنان برای نمایشی

یتفریحزنانخانهتامينمخارجكالسهاوسيله

كنند فراهم نيز را نشين منگنه. نورالهدی

او شخصی منزل نمایشدر كه داوطلبشده

شود اجرا جشن. بنام را نمایش كارتهای

خودعروسی آشنایان به و رساندند چاپ به

فروختند ماه. شبهای از یكی كار این برای

راانتخابكردندزیرادراینماهبود1333رمضان

پاسیازشبگذشتهكهزنانمی توانستندتا

در.دركوچهوخيابانرفتوآمدداشتهباشند

نفتیو چراغهای نور با نمایشمجلسرا این

دندزنبوریروشنكر و. بودند زن بازیگرانهمه

پرده.خانموارتوطریانآنراكارگردانیكردهبود

از.اولودومبهخوبیخاتمهیافتكهناگهاندررابشدتكوفتند

بهمبزنند اینكه.طرفنظميهدستوررسيدهبودكهمجلسرا با

عده بسيج اما بود، شده محرمانه اجازه كسب اوباشقبال ای

حملهتوسطمال آشفتهیانو را بهمجلسنمایشاوضاع یآنها

بود كرده رفتارهای. با مجلس این در كننده شركت زنان

خارجاهانت خانه از كه زنانی سوی به و شدند روبرو آميز

.شدشدند،سنگپرتابمیمی

اینزنانشجاعتوانستندچندیبعدایننمایشرا وجوداین، با

.ندوكالسهایاكابرراتشكيلبدهندسهشبمتوالیاجراكن

:بانومنگنهدریكیازاشعارشآورده



برهنهناخوشوبيمارسختاست

گرسنهزیرسنگينبارسختاست

نگاهلرزونتباپایمجروح

دویدنرویتيغوخارسختاست

بدونرهنمادردشتوهامون

بهنگامشبانتارسختاست

رتنعریانميانفوجزنبو

قبولدردناهموارسختاست

بزیربارزورویاوهرفتن

بسانسوزونيشمارسختاست



بانوفخرآفاقپارسایمعلمویكفعالفرهنگیواجتماعیبودو

بهتحریك.كردرامنتشرمی“جهانزنان“یدرشهرمشهدمجله

یاجتماعتحملمالیانشهركهبهيچوجهحضورزنانرادرعرصه

یویتعطيلوخودشبرایمدتدوسالبهكردند،روزنامهمین

شد تبعيد قم شهر به. رضاشاه سلطنترسيدن به پساز او

وجمعيتنسوانوطنخواه“عالمنسوان“یتهرانرفتوبامجله

.بههمكاریپرداخت

تحصيلكرده و متولد فاطمهسياح، سالبانو كهدر یروسيهبود

درآغازشغلكوچكی.زگشتبهایرانبا1311

دانش از كه بانو این به فرهنگ وزارت در

رشتهگسترده در تطبيقیای ادبيات ی

شد داده بود، برخوردار . سال در 1311او

متعصب، قشریون شدید مخالفتهای عليرغم

استاد سال پنج از پس و دانشگاه دانشيار

اواولين.ادبياتروسیدردانشگاهتهرانشد

اددانشگاهدرایرانوبنيانگذارشورایزناست

.زنانایرانبود

دراینجاوبرایاینكهبتوانماینمطلبرابپایان

دیگری زنان تعداد نام ذكر به بناچار برسانم،

می همهبسنده به پرداختن مجال كه یكنم

 باشد كوتاه بوده بنا كه اینمقاله در )!(آنها

دیگ فرصتی در اميدوارم و بهنيست بتوانم ر

.آنهابپردازم

 تندری)فانی صفا،(بدری بدرالملوك ،

گيالندره ماهالمعانی، ابراهيمی، امير تاج

نصرت و موچول محمودی، هما رخسار،

یزدی، صفيه گوهرشناس، ماهرخ مستغنی،

سلطان ماه قوامی، ربابه آذرخشی، فروغ

نراقی، گوهر هوسپيان، برسابه اميرصحی،

الملوكشقاقی،امينهشوكتپرویناعتصامی،

شمس جواهركالم،پاكروان، الملوك

فصيحشمس نشاط، مهام،الضحاء الملوك

السلطنهفروهر،الملوكخواجهنوری،فخرعفت

الملوكغيبی،قمرمریمعميد،پروینپيرمارشال

وزیری،ملوكضرابی،كوكبناصریوبسياری
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یزنانوبرابریطلبانهدیگركهازپيشروانحركتهایآزادیخواهانه

.ایرانبودند

زندگينامه اینكههمانگونهكهدر اینزنانسخنآخر یكاز یهر

بزرگترینمخالفينپيشرفتمی اجتماعیبينيم، حركتوحضور ،

.ایناآگاهوشدیدامتعصببودندآنان،روحانيونقشریوجامعه





























































ایازشاعرانونویسندگانمرد،زنانوهمچنينعدهتمامیاین

الشعرایبهارگرفتهازميرزادهعشقیگرفتهتاایرجميرزا،ازملك

آبادیوعارفقزوینی،برایناعتقادبودندكهچادرتایحيیدولت

عرصه اجتماعیزناندر راهحضور مانعیبزرگدر روبنده هایو

مخالف آن با و است اندبودهگوناگون كشف. اینكه نظراز صرف

نادرست یا درست امروزیمان دیدگاه از را رضاشاه زمان حجاب

می كشفبدانيم، پساز كه كنيم اذعان واقعيت بدین بایست

طاهره با بدان اعتراض كه تابویی شدن شكسته و حجاب

العينآغازشدوپسازانقالبمشروطهدرميانآزادیخواهانوقره

هایشنفكرکهخواهانلغوآنبودند،حضورزناندرعرصهزنانرو

گوناگونوورودآنهابهبازاراقتصادیوشاغلشدنآنان،رسميت

یافتنآموزشگاههاومدارسبرایزنان،ورودزنانبهدانشگاههاو

هنری، فعاليتهای ورزش، آموزشعالی، از آنها شدن برخوردار

علمی روحاني... مخالفت یافتعليرغم گسترش قشری، .ون

فعاليتهایاینزنانكهازهمه و روشنگریها مبارزاتو با یاینها

بدونوجودزنانیاینچنين.آغازشدهبود،ممكنشدسالهاقبل

ایبرایعملیناپذیرحقوقزن،پشتوانهفعالومبارزینخستگی

.داشتهایزنانوجودنمیشدنبخشهایمهمیازخواسته

كهپرویناعتصامیآن“زندرایران“اینمطلبراباشعربگذارید

 اسفندماه در ناتمام1311را دفتر بپایانبيریمو سرودهاست،

پروین مطلببا این در اقل ال ایرانیرا مبارزاتزن و شجاعتها

.اعتصامیبهپایانبرسانيم

زندرایرانپيشازاینگوییكهایرانینبود

هروزیوپریشانینبوداشجزتيرپيشه

زندگیومرگشاندركنجعزلتميگذشت

زنچهبودآنروزهاگرزانكهزندانینبود

كسچوزناندرسياهیقرنهامنزلنكرد

كسچوزندرمعبدسالوسقربانینبود

یانصافزنشاهدنداشتدرعدالتخانه

دردبستانفضيلتزندبستانینبود

جوابعمریبیدادخواهیزنانميماند

آشكارابوداینبيدادپنهانینبود

بسكسانراجامهوچوبشبانیبودليك

درنهادجملهگرگیبودوچوپانینبود

ازبرایزنبميدانفراخزندگی

سرنوشتوقسمتیجزتنگميدانینبود

داشتندنوردانشرازچشمزننهانمی

اینندانستنزپستیوگرانجانینبود

نخودوكوهنرنكجابافندهميشدبیز

خرمنوحاصلنبودآنجاكهدهقانینبود

یدانشفراوانبودليكهایدكهميوه

بهرزنهرگزنصيبیزینفراوانینبود

دادجاندرقفسميارميدودرقفسمی

درگلستاننامازاینمرغگلستانینبود

بهرزنتقليدتيهفتنهوچاهبالست

زیركآنزنكورهشزینراهظلمانینبود

بایستشرطبرتریآبورنگازعلممی

بازمردپارهولعلبدخشانینبود

جلوهصدپرنيانچونیكقبایسادهنيست

عزتازشایستگیبودازهوسرانینبود

اززروزیورچهسودآنجاكهناداناستزن

زیوروزرپردهپوشعيبنادانینبود

زنچوگنجوراستعفتگنجوحرصوآزدزد

وایاگرآگهزآیيننگهبانینبود

بایستاماازعفافچشمودلراپردهمی

چادرپوسيدهبنيادمسلمانینبود



2331آگوست

www.nbeyzaie.com 

niloofarbeyzaie@gmx.at
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العين،شاعربزرگوطاهرهقره“ینقلقولهایباالازكتابكليه

.بهتاليفبقاءاهللوثوقبرگرفتهشدهاست“مبارزدرعصرقاجار
 

1 Martha Root, Tahirih the Pure: Iran’s Greatest Woman, 

1938, Karachi 
 

العين،شاعربزرگومبارزدرعصرطاهرقره:وقالهوثدكتربقاء 2

2332اتریش،قاجار،
 

همانجا3
 

همانجا4
 

5 Martha Root, Tahirih the Pure...., S.6 
 

هماناطقوفریدونآدميت،افكاراجتماعیوسياسیو6

یدورانقاجاراقتصادیدرآثارمنتشرنشده
 

ا 1 زن بامداد، انیرانیبدرالملوك مشروطاز انقالبيقالب تا ت

ديسف

http://www.nbeyzaie.com/
mailto:niloofarbeyzaie@gmx.at
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 های زنان حقوق و آزادی

 و نقش اصالحات دوران پهلوی


 پور شیگفتگو بادکتر مهرداد درو 







































جامعهروشنفكر سیتالشـ نامياخیهارانسالیایاسيـ با ر

قلمخودقدمدریاریكهبهیپور،بعنوانمحقِقمردشیهرداددروم

.رانگذاشته،آشناشدهاستیزنانایراهدفاعازحقوقوآزاد

جامعهاعماززنومردرابهدفاعازینكارتمامیشمادراصلباا

انزنانوي،چهدرمیاريكهبسيدرصورت.ديخوانینحقوقفرامیا

استویصنفیردان،هنوزمعتقدند،حقوقزنانامرانميچهدرم

.زنانخوددردرجةنخستموظفبهدفاعازآنند

برخالفگروهیفكریبرچهمبنا ویفوق،مسئلهآزادیهاشما

د؟يدانیحقوقزنانراامرمهممشتركهمةجامعهمیتساو



دانزنانومریسمومسئلهبرابرينينكه،فمیپورـنخستاشیدرو

نیكالترینورادیست،بلكهمنآنرامهمترينهتنهاصرفًاامرزنانن

ازیابرجنبهیتههركسيدربحثمدرن.شناسمیتهميوجهمدرن

م انگشت گذاردیآن عدهیبرفردیبرخ. ویبرسكوالریات، سم،

به.زدرستاستينهانیكههمهایگربرحقوقشهروندیدیبرخ

رسنتييتهكهدرتغيكالمدرنیرادیهاوزهازحیكیگمانمناما

رهائیدينقشكل مسئله دارد، و تأمیداشته و برابريزنان ین

نوجهیكالتریسمرادينياماچرابهباورمنفم.زنانومرداناست

ايمدرن نخست است؟ شعاریته با زنان جنبش رينظینكه

استيسیشخص“ .است “(Personaly is Politic ) ما یاریبه

دگردیم حوزة كه تغیسیرساند و دریراتاجتماعييها صرفًا را

ردرروابطييمبلكهبهضرورتتغيجستجونكنیعمومیساختارها

دهدكهماصرفًایننوعنگاهاجازهمیا.میوروزمرههمبنگریفرد

راتيينامروزهمدرجهتتغيموهميبهتردلخوشنكنیبهفردا

زنانازیشهصرفًابهرهائیناندیآنكهاگرید.ميبكوشیاجتماع

پدرساالر بینمیستم وحدت ضرورت طرح با بلكه نيپردازد،

یاچهیدریگانگيدرمقابلهباازخودبیواجتماعیخصوصیزندگ

م هیگشایرا كه يد ایچ از آنیدیهایدئولوژیك به كنون تا گر

گریدیهایدئولوژیاسمونهيبراليسم،نهلينهماركس.اندنپرداخته

زندگ وحدت اجتماعیخصوصیضرورت بایو كه آنچنان ویرا د

یسمتاحدودينيحالآنكهفم.انددموضوعكارشانقرارندادهیشا

میا پر را كندینخالء فمیدیازسو. اندينيگر اريبسیاشهیسم

یراد در را جامعه معضل صرفًا چون است، خالصهیكال نظام ك

كندینم ااگر. به سوسيلیدئولوژیشما یستياليبرال، ایو

دیهایدئولوژیا باشیمشابه داشته باور ايگر به نتید، جهين

استیمانعتحوالتاجتماعیاسيكنظامسیدكهيدرسيخواه

كهبنايدرحال.كشدینپرمیبر دنآن،جامعهبهبهشتيوبابرچ

فمیبراند سیستينيشة ساختیهاستميگرچه و یارهاحاكم

حتیاجتماع و بسیمؤثرند ایاريدر نابرابریمواقعدر یهایجاد

جنسیاجتماع كنندهييتعیو تأكن اما وياند، نوعید بر ازیژة

.استیمردانةزندگیازالگو وضرورترهاشدنیرابطهاجتماع

روابط-ینروابطاجتماعیدارتریازپایكیردرييبهضرورتتغیعنی

نروابطروزمرهازگذشتهتایتریدرجزئیكهحت - نزنومرديب

ردرساختارييپردازدوخودرابهتغیزميحالبازتابداشتهاستن

اينيفم.كندیمحدودنمینيمعیاسيس یزبرايهنینزوایسماز

بس استيمن ارزشمند ار برا. رادیعالوه اندین بودن شةیكال

میستينيفم تأكیرا در ويتوان بر آن برخد الگویجود یعناصر

نرواستیازا.زمشاهدهكردينیازستمپدرساالرییرها زنانهدر

مفاه زاينظیميكه مراقبت؛ صلح؛ همبستگیر و آنیش در

شةپدرساالریداستكهانديناگفتهپ.استیدياركليجنبشبس

نوعحكومتخشنمردانه در ایاتنها در روبروئیكه آن با م،يران

نجلوه آنجائیذاتاند.ستيگر از جنگ؛يشةپدرساالر كهبررقابت؛

اتور مفاهیطلبتهیخشونتو ایميو است،یاز ندستاستوار

ـیستماجتماعيچهدرخانواده،چهدرروابطزنومردوچهدرس

میاسيس چشم به خوردیحاكم بگويدق. الگوهایقتر یم،

درهمیواداریاسي،سی،اجتماعیمردساالرانهدرروابطشخص

استيآم خته اينيفم. برابر در برارزشهایسم الگوها، چونیین

زا مراقبت، همیصلح، و ويتكیاريش تفكراتیه و داشته ژه

رقابتتهیاتور و خشونتیجوگرا وانه، و میگرا نقد را .كندیرانگر

نيدلیب اصليل مبارزان كه جنبشیست صلح، یهاجنبش

.دهندیلميسترازنانتشكیزطيمحیهاانهوجنبشیجوعدالت

ا نمودنفرهنگزاينترتیبه مراقبتبعنوانیببرجسته كیشو

ویستينيفمیالگو فرهنگ برابر رقابتیرانگریدر و خشونت ،

روبهنظرنیازا.عتًاتقابلدوالگوستيمردانه،طبیكالگویبعنوان



 حجاب در جامعه ما عماًل  ا منعیحجاب  ن است كه كشفیت ايواقع

زنان در جامعه نقش  یش راه برایدر به عقب راندن سنت و گشا

كه به آن اشاره  یبه رغم تمام انتقادات و نواقص. فا كردیا یمثبت

 .  كردم

 

 ر ييد به تغیست و ما باين یكاف یات قانونريين ادعا كه تغیا

 یم در جائیر فرهنگ و رفتار بپردازييو تغ یاجتماع یها نهيزم

ن ادعا به یاما دلخوش كردن به ا. باشد یتواند بحث درست یم

ن است یت ايچرا؟ واقع. قًا پرت استيعم یبحث یاسيلحاظ س

د یو نباشوند  یا جامعه و نخبگان آن منتظر نميدن یجا  چيكه در ه

جه مطلوب يهم منتظر شوند، تا نخست شهروندان خودشان به نت

ن صورت حل شود، یبه ا یاگر قرار بود مسائل اجتماع. برسند

خود را از دست  یبنام دولت و قانون ضرورت وجود یا دهیاصاًل پد

 .داد یم
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مدرن مبتنیاتهيمن زنیكه بسیوربر عمياست، تر،قيار

رادیانسان و میتر بشریكالتر جامعة تاریتواند ماقبل از خیرا

اگر.تروسعادتمندانهسوقدهدیانسانیتمدنیانسانبهسو

هر ایاز رایستينيشهفمیداندیفوقكهبرآنبنگریاینزوایكاز

.افتیديتهخواهيمدرنیهانجلوهیكالتریازرادیكی



یستينيجنبشفمیرسد؛مسئلهاساسیتالشـالبتهبهنظرم

برایعنی وحقوقمساویهایآزادیمبارزه اصلیزنان مردان، با

نراه،یكند؛چرامبارزهدرایاستكهروشنمیاهینوزاویاديبن

كهشمارایهمانامریعنی.مردانوزناناستیفةهمگانيوظ

داردبهدفاعيدـواميشیاندیبعنوانمردـاگربهسالمتجامعهم

اماطرحمسئلهاز.ديزنانبشتابیعنیگرجامعهیازحقوقبخشد

آنگونهكهتوضیزاو بازهمنوعیحداديةسومـ ـ ویالگوسازید

“زنانه“جنبةیهمقداريگراستوقضیكدینالگوهادربرابریتقابلا

ميپ درپرسشاولطرحكردیكندوازوجهبرداشتیدا میكهما

.استخارج



مردشیدرو ـ مردانگیپور يمفاهیو ستندينیكسانیم اجازه.

كجامعةیمادر.ترسازمنگاهخودراروشنیگریدبامثالديبده

اينظیاستبداد بزرگیر جامعه آن فرهنگ با و شده متولد ران

استمامحكومیراننظامحاكماستبدادیاماچوندرا.میاشده

نیم،اگرچهازايدانآنجامعهمستبدباشمبعنوانشهرونيستين

تأث پذيفرهنگ میارفتهیر م. چالشاستبدادیشهروندان به توانند

م چنانكه پردازندیحاكمبپردازند، الگوينیمردساالر. یحاكمیز

تكهينبدانمعنانسیاماا.رپاوجودداشتهاستیاستكهازد

اآمدهاست،محكوميبدنیازآنجاكهدرجامعةمردساالریهرمرد

نیدرستازا.غكندينالگوراتبلیاایدفاعكندیاستازمردساالر

نوجهمربوطینظربودكهمنوجهسومرامطرحكردموگفتمكها

الگوها چالش استیبه مردساالرانه مسئلهیا. چالش یان

باشدين زنان عالقة مورد صرفًا و تنها ستكه بس. ازیاريامروز

قم در فميردان گذشته شدهزهينياسبا اندتر یعنی. “یورزن“به

كترمردانبایترونزدمثالبهروابطدوستانهیبرا.اندكترشدهینزد

دكرديد،مشاهدهخواهیهمسرانوفرزنداندرجوامعمدرنبنگر

تحول آن در استیكه داده رخ الگو. در مردساالرانه،یاما

یقدرقدرتدرخانهبافرزندانوهمسر،جزئنمرديبیگذارفاصله

بلكهاز“پدر“ن،نهازینویامروزامادرالگوها.ازآنفرهنگاست

كرابطةیبعبارتروشنترماشاهدگذاربه.برندینامم“بابا“واژة

شتربهيمكهبااحترامبيكترباكودكوباهمسرهستینزدیعاطف

استیبرابر توأم مرد و زن بازیافاقًاات. جامعه تمام به نكته ن

زنانیم به صرفًا نه گردد ميس. دوبوار، بایگویمون مردان، د؛

ندهیآفریقفسیمردساالر خود كه اسياند زندانيز و آنیر

اندشده ا. به اشاره مناتفاقًا بسیمراد استكه ازیاريننكته

شكستنا میمردانبا همآزاد را كنندینقفسخود كهیدمر.

برخشونت،یكانشمبنیاشباهمسرشوفرزندانشونزدرابطه

اساسًا.شودیتواندمتعالیوستمباشد،نمیته،سركوبگریاتور

مبتن رابطة دوستیبدون نمیبراحترام، عشق تعالیو یتوان

یهمردساالريناستكهمبارزهبرعلیدمنبرايروتأكنیازا.افتی

برعكسمردانبا.ستكهمختصبهزنانباشدينیاضرورتًامبارزه

عل بر مردساالريمبارزه رهائیه نیبه يخودشان یاریز

تاریم ماقبل از گذارشان به یرسانند، به انسان تمدنیخ ك

!یانسان



های اصولی دولتی بر مسئله  استيح و سير قانون صحيتأث

 زنان



ده اجازه اگر ـ صيتالش اول قسمت به بازهم ما تانیحبتهاد،

تدارندوياراهميدبسيكنیراكهمطرحمیهرچندنكات.میبازگرد

دیبا ایدگاههاید زمیمختلفدر ين آن مهم اجزاء و امریعنینه

تربيجنس فرهنگيت، آموزش، نظرگاهموافقومخالفبه...ت، از

ميننكاتموضوعمستقینكهایابحثگذاشتهشوند،اماباتوجهبه

هنخستنظراتتان،یمبهزاویگردیستند،پسبرميمانبحثامروز

آزاديمسئلهمدرنیعنی ورابطةیوحقوقمساویفردیهایتهو

امشبیمًابهموضوعانتخابيكهمستقیوعمومیعرصهخصوص

.ماربطدارد

دكهیننظریبرا“هنقشمردانيزنانعلیچالشگر“شمادركتاب

رييرانبغیتهگرفتارندودراينتومدرنانسيمیراندربرزخیزنانا

نیهمپروسةعبورازای،فشارحكومتمذهبیازموانعساختار

برزخ میمرحلة دشوارتر كندیرا آنچنانشدیا. داستینفشار

اززنانتجددطلبراهممجبوربهسازشودستیاريكهحتابس

عقب به استیهائینينشزدن نموده ا. بردیاز گفتار اشتن

ایشود؛كهمنظورشماتلویم بااصالحیناست؛اگرحكومتیحًا

عرصةس داشتهباشدویاستايقانونبهنفعزناندر رانحضور

سیاسترسميس حقوقیاستحكومتيـ از جهتدفاع در ـ

یزنانبلكهبراینبرزخنهتنهابرایبود،عبورازایامیزنانباشد

نبرداشتدرستاست؟یاایآ.شدیلميكلجامعهتسه



صحشیدرو كاماًل ـ استيپور ح جهتیما. در را نكته دوسه لم

د،مطرحیازآننوشتهبرداشتكردیقآنچهكهشمابدرستيتعم

ستموفرهنگيزنيمذهبستینكهمنانسانیدبرغماينيبب.كنم

ام،امااتفاقًاامروزبهدركزراسالهاستكنارگذاشتهيمذهبست

ایترقيعم نقشمذهبدر بهیاز جامعه گذار برسرراه مانع جاد

نیشتربهايورگنهابرماسپیلورویچارلزتا.امافتهیتهيمدرنیسو

كرده اشاره سكوالرمسئله كه دمكراسیاند به گذار یسمشرط

كهجامعهنگاهبهآسماندارديلسادهكهتازمانيندلیبها.است

كحكومتدرآسمانجستجوشود،یتيوعنومشريامرجعقوانی

ايتوانینم اينقوانید تردينمشروعینو موردشكو دقراریترا

يده بهزیدو دیرسئوالببریا محالاستدریندمكراسیبنابرا.

ننظریازا.توسعهداشتهباشدیبرایشانسیكجامعهمذهبی

خود به چه اگر جامعه در مذهب راندن عقب متیبه رادفخود

ينیدمكراس اما دمكراسیكشرطجدیست، به .استیگذار

كردنمذهبنیعقبراندنمذهببهمعنا بهينابود بلكه ست،

حوزهیمعنا از بویعرفیزندگیهاجداكردنآن روزمره دریو ژه

ناستيحكومتوقوانیاسياتسيح ا. استیعيننظرطبیاز

 حاكمیكه ديك جدینیت سكیمانع ویوالربرسرراه است سم

كهيتاآنجائ.استیمنتفیسمهمتحققدمكراسیبدونسكوالر

زنانبرم مسئلة برسر بحثما میبه كنمیگردد، خواهماشاره

o ن یـ د بـه ا یداشـتند، شـا   یز مـ يـ ن نیـ ش از ايپ... اند  دهيبه آن رس یرانیرا كه امروز روشنفكران جامعة ا یاگر نگاه

ر ين تـأث یران ایانجام دهند و نزد مردم ا یتر یتوانستند برخورد مثبت و اصول ید میشا.... كردند و یگونه برخورد نم

 . مده استبدانند كه امروز برسر جامعه، آ ییهاينگذارند؛ كه روشنفكران را مسبب تمام بدبخت یرا از خود برجا
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گرهخوردهاستیزيستختماممذاهببهزنیكهتار چهیا. نرا

مذاهبديحيمس چه و اسالم چه دادهیت، نشان طیشرا.اندگر

یريگشكل نمو و رشد خشنیاو جوامع متن در مذاهب ن

یطینشرايزدرچنينیآسمانیهاوكتاب بودهاستیمردساالر

همخلقشده به و هيندلياند ويلمذاهببه الگوها از چوجه

بریارزشها تعلق.ستندينیپدرساالرانهحاكمبرجامعه هرچقدر

پایشدیمذهب خطر باشد، بیدتر زنان حقوق شدن شتريمال

است نیا. اسالمن جوامع در تنها كلیه در بلكه كشورهاي، یه

بهيجهاننیحيمس خوردیچشممز ا. دریدنظرینكهتجدیمگر

حقوقزنانومردانینبرابريدرجهتتأمینمذهبيارزشهاوقوان

یمذهبیهاننظرهرچقدرارزشیازا.رديسمصورتگیوسكوالر

حقوقزنانومردانیبرنبرايرومندترباشد،امكانتأميدرجامعهن

ااعالمموضعیكویةتئوريكفرضینیا.درآنجامعهدشوارتراست

پژوهشهاينیاسيس دارم، اطالع من كه آنجا تا جامعهیست،

ایشناس نشانگر تمامكشورها بهیدر ناستكهرشدزنانبا

وارونهعقبراندنیاابهگونهی.عقبراندنمذهبتوأمبودهاست

 مدنمذهب جامعة حوزة سیاز اینقشمهمیاسيو جادیدر

طلبانةزنانفراهمساختهیبرابریهاتيفعالیمساعدبرایفضا

تواندبهینمیكفردمذهبیستكهينبدانمعنانیالبتها.است

یبرابر داشتهباشد، باور مرد ایحقوقزنو بهینكهكسیا كه

اما.باشدیضرورتًاضدمذهبدیحقوقزنومردباوردارد،بایبرابر

جنبشیتردیب حكومتهاینیدیهاد ندشمنانیبزرگترینیدیو

هستند زنان حقوق بنیا. چه را چهیحيمسیادگرائين و

نیم،ایرانبنگریخایاگربهتار.اندنشاندادهیاسالمیهاجنبش

دبرداشتشمايحدرجهتتأئينتوضیا.دیمديخواهیرابهروشن

ازیريدرممانعتوجلوگیتةمنبود،كهمذهبنقشمهمازگف

كهیژههربرداشتمذهبیبو.تهداشتهودارديعبورسنتبهمدرن

ارزشها و مشروعیسنت را طبيپدرساالر ببخشد، عليت هيعتًا

.تهخواهدبوديزنانقدعلمكردهومانعگذارآنهابهمدرن



ا به ترتیتالشـ يفرمائیبمين در مذهبیسنتیاجامعهد یو

ا بخود سختیخود به گذار مین تصوريگیصورت قابل حال رد،

حكومت اگر سيمعیاست، و ارزشها و جهتیاستهايارها شدر

تثب و چنيحفظ در اعتقاداتمردم و ویانجامعهيتباورها بوده

اساسكارشرابرآنهابنانهد،طبعًاموانعبرسرراهسخترخواهند

بود سیبرابنا. و ارزشها برسر ما بحث كهیاستهائين است

دربرابریاتخاذمیبطوررسمیحكومت برخالفباوریكندوآنها ا

.استیكجامعةمذهبییمسلطوعموم

مایا بحثرا مقاین با ايبیاسهیلم این و امروز یران دهة2ران

انقالباسالميهشتدههپ.شادامهدهميپ جامعهیشاز در

تحوالتریا و روندها پاگیان اگر كه بود وقوع حال ماندگاريدر و ر

یدردگرگونیشترازهرقشروطبقةاجتماعيشد،درواقعبیم

تأثيوضع زنان ميت گذاشتیر . زنانیآزاد“مسئله ازیكی“

مشروطهو ازروشنفكرانعصرجنبشیادستهیفكریهاهسته

بود آن از بعد باورهایادسته. هیكه رويشبه رنگتعصبیچ

نداشتینید ا. بهیاما آنافكار روشنفكرانبا ندستهوگروهاز

تامرحله.تزناننشديدروضعیرعمدهوعملييقادربهتغیتنهائ

تصو و رضاشاه اجرایبرآمدن ينینظيقوانیبو “كشفحجاب“ر

مجموعهيتأس و آموزشدختران مراكز گسترشمدارسو سو

دورانییهاجودرفاصلهزمانیبهنفعزنانكهبتدریاصالحات در

.پابهعرصهوجودگذاشتیپهلو

دردفاعیحكومتیاسترسمينواتخاذسينقوانیشماوجودا

رآنبرباورهايزنانوتأثیبرایواجتماعیازاتفرديازحقوقوامت

د؟يكنیمیابیندورانچگونهارزیرادرایوفرهنگعموم



موردنكتهاولباشیدرو در ـ .حدهميلتوضيبهتفصیداندكیپور

یدربارةانقالباسالمیتزهائ“بانامیامقاله1926مندرسال

رانیا “ مجله در آزادیاند“نوشتم شه برا“ آنينخستیو از بار ن

 بعنوان بردمیانقالب نام واپسگرا انقالب ك سع. آنجا كردمیدر

یهاواهدافمتفاوتزهيباانگیمتفاوتیهاوهنشاندهم؛گرچهگر

انقالبهمتمامًایامدهاينانقالبشركتداشتندوگرچهپیدرا

دریكدستییامدهايپ اما بود، چندگانه و متناقض گاه و نبود

كردمواساسًایكانقالبواپسگراتلقیرایمجموعانقالباسالم

ازمقا قاتگوناگونوازآنجملهسهباآنچهبرجامعه،برطبیآنرا

كردم استنتاج گذشته جامعه در برزنان كه آنچه ا. در رانیگرچه

رومندبودندودريخشنپدرساالرانهنیزساختارهاينیدورةپهلو

برابر از بوديزنومردبسیمجموعهنوز دور نمیار اما ميتوانیم،

وشعارگونهینگاهتكُبعدیزومخالفتمانبانظامپهلويلستيبدل

دمنخوديدانیهمانطوركهم.ميبهتحوالتآندورانداشتهباش

ابودهیازمخالفانپهلو درهیامو پنهاننكردهينرا امچكجا اما.

امخالفتیكویدئولوژیلایكجامعهبهدالییمدربررسياگربخواه

چیاسيس يهمه از را بنگریز ُبعد شناختعمیك هرگز یقيم،

آورديخواهبدستن م پهلویا. دوران در حكمفرمایكتاتوریدینكه

طبقات شكاف دریبود، همچنان زنان داشت، وجود گسترده

استكهیرهنكاتيبردندوغیفرهنگخشنمردساالرانهبسرم

بدان خود سهم به منهم و شده نوشته و گفته بارها و بارها

ا.ستينینهاشكیدرا.امپرداخته استكهیتيقعنهموایمعهذا

كهبسمتبهبودحقوقزنانبرداشتهیباگامهائیمادردورةپهلو

درمجموعبهبودیتزناندردورانپهلويموقع.میشد،مواجهشد

لمیمطلبراهمروشنكنم،مایخیرتارينكهسیایبرا.داكرديپ

دورة تحوالت سپسبه و كنم حجابشروع منع قانون همان از

اصواًلرضاشاهمتأثرازآتاتوركدرصددمدرن.ردازممحمدرضاشاهبپ

تركیرانبهمانصورتیساختنا بوديكهدر هانجامگرفت، یعنی.

بوروكراتیاجباریاتهيمدرن و باال از مدرني، طریاتهيك، از قیكه

ناصالحاتدرمتناجتماعرسوخینكهضرورتًااینبدونايرقوانييتغ

شده ارزشبدل به و ا.باشدكرده سردمداران واقع پروژةیدر ن

يمدرن دركعمیحكومتپهلویعنیته آنكه مدرنیقيبدون تهياز

مدرن به باشند ايزاسيداشته البته پرداختند؛ جامعه نیون

بهتوسعهشهرنشيزاسيمدرن كردنجامعهیوصنعتینيونصرفًا

نم ویخالصه مذهب نقش راندن عقب در تالش بلكه شد،

گریتزنانومردانهمازديدرجهتبهبودوضعیامهائبرداشتنگ

بوديتجل آن ات ا. در مهم گام زمیدو ين كهیتالشیكینه بود

عقبراندنروحان در نفوذيرضاشاه محدودساختننقشو وندر

 تغ)آنها امر در تصوييكه و اساسيبقوانیر قانون در نظارتین

رابهنفعجامعهیساسكردقانونایسعیو.انجامداد(داشتند

جادوتوسعهمدارسینهآموزش،ايندرزميهمچن.دیسكوالرترنما

تالش برایدختران، آنسودیبود مدرنكردنجامعهكهزناناز

كهدردورةرضاشاهباینقانونیزتريانگنوبحثیامامهمتر.بردند

o               عقب راندن مذهب در جامعه اگر چـه بـه خـودی خـود متـرادف دمكراسـی نيسـت، امـا یـك شـرط جـدی گـذار بـه

عقــب رانــدن مــذهب بــه معنــای نــابود كــردن مــذهب نيســت، بلكــه بــه معنــای جــداكردن آن از . دمكراســی اســت

  .  های زندگی عرفی و روزمره بویژه در حيات سياسی حكومت و قوانين است حوزه
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 حضور زنان  و مردان در کنار هم بعد از قانون کشف حجاب

 

یهانقانونبحثیدرموردا.حجاببودم،قانونمنعیآنروبروشد

دنبالكردتوانآنبحثیصورتگرفتهكهامروزهممیادیز را ها

حجابمنع“توانگفتیم آنجائ“ تغياز با ارزشهاييكه یفرهنگیر

آنجائ از و طريدرونجامعهتوأمنبود بصورتیقبوركراسیكهاز و

انقالباسالمیاجبار و دریواكنشیصورتگرفتنادرستبود

كردیرویحجاببصورتاجبارمنع رتروشنترپاسخبعبا.برابرآنبود

حجابيفنات خمیاجباركبه دوره بودینيدر منع. پروژةبا حجاب،

یاجباریاراندنسنتبهگونهاشرادرعقبلیتمایتهپهلويمدرن

طر از وسنتیاسيمقدرتسيقتحكیو باينیگرائنشانداد ز

نمودنآنكلیواجباریدبرحجاباسالميوتأكیانقالباسالم

مدرن پهلويزاسيپروژة دورة زیون بهیرا را جامعه و برد سئوال ر

درواقعدرهردودورهماشاهدرابطهآشكارقدرت.عقببرگرداند

هيتوجیهردواززنبعنوانسمبلونمادبرا.ميتهستيوجنس

.خوداستفادهكردندیهاپروژه

ا ایبا رغم به اینهمه روشهانكه به اتكا من رایاجباریصواًل

ساختارهاييتغیبرا مفیاساسیر چندان نميجامعه وید دانم

م بسیفكر در میاريكنم موارد ارزشهایاز با تضاد در یتواند

قرارگرفتهيدمكرات خودشتبد ك ضد به ندارمیو باور اما شود، ل

ا به بحث كردن بگونهیخالصه آنهم نكته سیكلیان در طحو

 ناستكهكشفیتايواقع.بهشناختجامعهكمككندیانتزاع

منعیحجاب بهعقبراندنسنتوا در عماًل جامعهما حجابدر

برایگشا نقشمثبتیشراه جامعه در كردیایزنان فا رغم. به

.كهبهآناشارهكردمیتمامانتقاداتونواقص













































 هنگرابطة قانون و فر



ا در اجرایتالشـ در گرفتهیاینكه بكار قهر خشونتو قانون ن

ترد ستينیدیشد، س. اتخاذ برسر بحث قوانياما و نياست

ا.است مایدر لمدرموردرابطهونقشروشنفكرانورهبرانینجا

قبالسیوفرهنگیفكر بامضمونوینياستوقوانيجامعهدر

صحبتیساختنآن،مقداریدودرنهایدرستواصولیراستا

بعدروشنفكراندریهاودورهیخینمقطعتارینكهدرایموايكن

میا چه به هوشيران خود از مسئولیاريزان نشانیریپذتيو

دادند پ. شمارة چند در مصاحبهيما مجموعه تالش، ییهاش

مهشيداشت خانم با اميم ایرشاهيد یكه مدافعانیكیشان از

هازنانهستند،آنهمازدههیهایقدمحقوقوآزادبتاستواروثا

اسالميپ انقالب از یش ام. یرشاهيخانم پاسخ ازیكیدر

میپرسشها ندیگویما همیبا“: كه داشت نظر در دريد و شه

تحك جا ميهمه اعطاء قانون تثبتآنچه و تغیم مستلزم رييكند

بههرحالباكملتاستكهیكقومویینشوعاداتاجتماعيب

میسرعت وضع قانون پیكه وردیشنميشود دقیا. آنين قًا

 ازدولتوبخشازمسئلهاستكهبهتحققرساندنشاساسًا

رتمدافعانيشازهمهبههمتوغيستوبيحكومتساختهن

مردیآزاد زنو اعماز است، دولت. فقطموظفاستیدستگاه

قوانیا بسين را جدين نادكنیتلقیار با و وید گرفتن ده

خالفكاریانگارسهل قبالخالفكارانو ویدر منسوخ قانونرا ها

سرينصورتمیجزبهایچاحقاقحقيه.متجلوهندهدياهیب

یندههموقتیننكتهآگاهبودودانستكهدرآیدبهایبا.(ستين

گرچهبارینمطلوبوجامعيقوان بابحقوقزنانوضعشود، در

نراازينقوانیمايتوتحكيفةتثبيوطیكندولیرزهراسبكترممبا

“.(داردیبرنمیدوشكسیرو

خانمیحالپرسشا نظر از كه ـ روشنفكرانما ناستكهچرا

حيازقانونصحیفهاشاعهفرهنگناشيوظیبدرستیرشاهيام

نیكهدرگذشتهبهنفعزنانوضعشد،يرابرعهدهدارندـازقوان

قوانیاريهوش آن از صراحت به و داده نشان خود دفاعياز ن

بدنبالآزادینكردند؟آ یهایژهآزادیوبویاآنهادرآنمقاطعاساسًا

الزم“رتيهمتوغ“نكهیاایزناننبودند،یوبهخصوصآزادیفرد

ترد دوم قضاوت صحت در البته نداشتند؟ وارديبسیدهایرا ار

یز.است دربه“یرتيهمتوغ“را بریثمررساندنانقالبكهآنها

يههمانقوانيعل حداقلدر اريكقرنگذشتهبسینبخرجدادند،

!!ربودهاستيكمنظ



بسشیدرو نكتة دوسه شد گفته آنچه در ـ ظريپور و مهم فیار

یشترينگفتگوعمقبیننكاترابازكنمتاایلمایوجودداردكهما

ابدی اینخستا. تغنینكه كه ماينیراتقانونكافييادعا ستو

مدریرفرهنگورفتاربپردازييوتغیاجتماعیهانهيرزمييدبهتغیبا

نادعایامادلخوشكردنبها.باشدیتواندبحثدرستیمیجائ

ناستیتايچرا؟واقع.قًاپرتاستيعمیبحثیاسيبهلحاظس

دیشوندونبایظرنماجامعهونخبگانآنمنتيدنیجاچيكهدره

جهمطلوبيهممنتظرشوند،تانخستشهروندانخودشانبهنت

نصورتحلشود،اصاًلیبهایاگرقراربودمسائلاجتماع.برسند

.دادیخودراازدستمیبنامدولتوقانونضرورتوجودیادهیپد

ايثان قرارباشدبا اگرما ینبنگريننوعنگاهبهقوانیًا در نيهمم؛

ن غرب نميجوامع تدویستیبایز قوانیخواستار هيبرعلینين

متایشدیدمنتظرمیبلكهبا.میبودیخشونتوكتكزدنزنانم

تكهجامعهودولتبهينواقعیا!جهبرسنديننتیمردانخودبها

میندگینما وضع قانون قوانیآن دوگانة خصلت نشانگر نيكند،

دگانوحاكمانیلنخبگان،برگزیسوتماكینازيبقوانیتصو.است

رایدهدكهآنهاچهارزشهائیدهدونشانمیجامعهرانشانم

كنندیمیندگینما سو. زمانیدیاز اجرايگر به قانون خود كه

نبايقوانیعنی.شودیروزمرهبدلمیاززندگیدبهجزئیآیدرم

كارزشویدبهخویوآموزشیمجازات،اداریهااتكاءبهدستگاه

بعبارتروشنتر.شودیفرهنگبدلم نحالينجامعهدرعيقوان.

نيبرابطةبينترتیبها.ازفرهنگجامعهاستیشاهنگبخشيپ

ستينییادوگراییکوتومیدیقانونوفرهنگوارزشضرورتًانوع

ندویایخیتاریاهموارهشكافیگرباشندویكههموارهمقابلهمد

.گراستیكدیندومتقابلومكملید،بلكهرابطهایجدانماراازهم

تغیقانونمیعنی در ارزشهاييتواند مؤثرییفرهنگیر كجامعه

دبدلشودیكارزشوفرهنگجدیباشدوخودبه نحاليدرع.

یكهدرعاداتورفتارانسانییاستكهارزشهایتينهمواقعیا

دیر قوانیشهدارند، از ميينتغيرتر كنندیر اكنونبعنوانمثالهم.

بسكتك در زنان و كودك كشورهایاريزدن ممنوعیاروپائیاز

زدنزناندستنمردانهنوزازكتكينقوانیامابرغموجودا.است
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استیدارترشهیریررفتاروعاداتانسانكهامرييتغ.انددهينكش

.ازدارديترنیبهزمانطوالن

اما.ستيتبرخوردارنيرجامعةغربازمشروعامروزهخشونتد

مشروع نداشتن يصرف كفایت قانون، توسط داشتن برحذر تیا

امرینم كه نسلشهیریكند نسلبه كه ساله هزار چند و دار

اییهفرهنگيكتوصیكقانون،بایبایدشده،بهراحتیدوتجديتول

جامعهصبركندتاشودكهینباعثآننمیاماا.ابدیرييآموزشتغ

كندوسپسقوانييهزارسالهتغینخستآنعادتها تغير ريينرا

دهد ا. نیدر اصاًل بشر صورت نبودين قانون ازیاريبس.ازمند

یكهبهرروینكهدردورهپهلويدرموردقوانیرانیروشنفكرانا

نیاندكهاتكردهیننكتهكفاینفعزنانتمامشد،تنهابهذكرابه

ناستداللیا.نصورتنگرفتهاستيكارهاهمهازباالبودهوازپائ

.ستينیكاف

باالصورتگرفتهیاريبس تحوالتاز انداز باشدهمواره. قرار اگر

نكنندييابانتعيجاناتكوچهوخيكجامعهراهیاتيسرنوشتوح

ايشمابهجامعهاسپان.شخواهدآمديستچهپيكهاصاًلمعلومن

كن عمومينگاه عرف در چگونه كه گاوبازید نمایدر شاتیو

د حیمشابه همچنان وحشيگر به را ممكنیترانهيوان شكل ن

میم لذت آن از و یكشند و ویبرند خودمان كشور در چگونه ا

موجبیپرستوناموسیريگرامونانتقاميپیازكشورهایاريبس

یانانقالببرخیرجراچگونهدی.ارشدهاستيهایبسیزیرخون

نصرفًاازياگرقراربودقوان.هاومامورانراتكهتكهكردندازپاسبان

رد،معلومنبودكهتايجاناتروزمرهجامعهنشأتگيهاوهدلتوده

بهنظر.میريفاصلهبگیمازجامعهبدويتوانستیكنونتاچهحدم

انهيمعامسينماركسيسموهمچنيننگرشمحصولپوپولیمنا

ريعمیرانیانروشنفكرانچپاياستودرم شهدواندهبودویقًا

.نمودیبرخوردمیتیعناینرووبههرنوعتحولازباالبابیهمازا



 نقش روشنفکران در اشاعه فرهنگ ناشی از قانون



كتاب من برگیتالشـ در كه مقاالتشماستيرا مجموعه رندة

صراحتخوانده اما ایام، در بكاریكه گذشته مورد در گفتگو ن

نوشتهيگرفت آن در ندد دمیها ا. در كاماًلینكتاببرمواردیشما

خیودرتار(شيسالپ233حدود)گذشتهیهادردورهیاستثنائ

باورهایراناشارهداریا .مسلطزمانهبودندیدكهخالفعاداتو

قوان عوضبه در اقداماتياما و دوراین در پهلوكه دریبوین ژه

تأث برجامعه و پوسته بوقوع رضاشاه عميدوران یبرجایقيرات

نم دیپردازیگذاشته، قوانیا. هنگامين وجودین عرصة به پا

رممكنيتودركامروزغيطآنروزگارباذهنیگذاشتندكهتصورشرا

دینمایم ملتیاجامعه. انقراض، حال وضعیدر فالكتبار،یتيدر

ینواقداماتيحالوضعقوان.یمانده،متعصب،خرافاتتعقبیبغا

جادیدرآنایتركیاحتیراشكستهیوارسختینديكهبتواندچن

شمابعنواننمونهدر.بودهاستیاردشواريد،مطمئنًاكاربسینما

هم به خود يكتاب كشف“ن حجابقانون ی“ منع“ا “حجابقانون

قانونیپردازینم به قوید، به زمكه شما بحثنهيل یهاساز

واریـازنظرماـدردیاساسیهادرجامعهبودوتركیاگسترده

عقب رفتاریفكریماندگسختتعصبو واردیو زنان مورد در

كاقدامیدكهدریناشارهداريامادرعوضبهعملقرةالع.ساخت

استثنائيدل و برگرفتیرانه حجابرا ا. همة با جیاما در امعةنها

پ233 ايسال ابعادیش افتينیران م. عنوانيتوانیما به م

استثنائیخیاستناداتتار اما بهعملكردهایـ چونیانمونهیـ

یسمدارسيعهدرتاسیالشرامعصومهعزتییاقدامفخرالتاجرمز

كنیبرا اشاره ازيدختران ـ اندك چند هر خواستبخشـ كه م

م مستند را سازندیجامعه بسیتردیب, اعمال زمانخود در اريد

كهبهیكسان.همماندندیامااستثنائ.بودندیرانهواستثنائيدل

نمونهیا میخیتاریهان ستایمتوسل را آنها و شیشوند

بهنفعزنانـینيكهقوانیاتواننددربارةدورهیكنند،طبعًانمیم

استثنائ اقدامات همان جهت در تصویو یـ شده حكومتب و

سیمقتدر عملپشتيبا در حقوقزنان از دفاع برنامة استو

!ندید،سكوتنمايتبخشيراعموم“یريدل“نیآنانقرارگرفتوا

استثناهاوسكوتدربرابرید،انگشتگذاشتنرويكنیافكرنمیآ

واعتمادیآناشاعهخودباوریامدهايكهپیتریانعمومیكجری

تودهایائانبخشهينفسمبه زمیزنانعادیاز و سازنهيشده

تيازهمانذهنیحضورگستردةآنهادراجتماعبودهاست،بعبارت

زد؟يخیپرورونمادسازبرمك،قهرمانيچپرمانت



اشیدرو مورد در آشكارا گفتگو اول قسمت در من ـ تفكریپور ن

گفتمیستيپوپول را نظرم ، اهمیعنی. بر كه تيآنجا ديأكتقانون

كردم تغ. گفتم كه اجتماعييآنجا ازطریرات مبارزاتیصرفًا ق

اصرفًاازكوچهویدیآیبدستنمیاجتماعیوجنبشهایاجتماع

ما.زديخیبازاربرنم گرهماشارهكنمكهدریلمبهدونكتةدیاما

است نهفته پرسششما كرد. اشاره روشنفكرانیشما چرا د،

ایا به آنچیران تحوالت بان كه شاینان و دید به نگاهید مثبت دة

نكردند واقعیا. وقتیتين كه یاست مقام در نیشما یرويك

خصمانهيمخالفكهروابطعم دولتداریاقًا رامونخوديدبهپیبا

سرهیچتعصبيهیدشوارخواهدبود،درلحظهبیليدخینگریم

كن جدا ناسره از بتوانيرا و برخورديد ید و داشتهیعلمنقادانه

ديباش ا. مرحلهبرخوردقطبنمواقعقضاوتیدر تا دايلپيتقلیها

كنندیم سركوبيهنگام. بشدت خودشرا مخالفان رضاشاه كه

اآناقدامدورهینینمخالفانهرچقدرهمنسبتبهایكرد،ایم

ازآنیتوانستندبسادگیداشتهباشند،نمیممكنبودنظرمثبت

كنند دفاع ابرعك. یس سین اصل نیاسيك كه یروياست

آنكندبرنقطهضعفیمیونسعيسیاپوز از انگشتبگذاردتا ها

يپروف سود)ل بسازدیاسيس( جوامع. اينظیدر بایر كه ران

حاكم اقدام نوع هر است، روبرو خشن زياستبداد سئوالیت ر

ناصواًلیا.شودیآنغلومیمنفیهاگاهدرجنبهیرودوحتیم

یاستبدادیژهدركشورهای،بویاسيازفرهنگمبارزهسیخشب

عالوهبرآن.داستیدرآنشدیاسيسیهایبنداستكهقطب

ايزمان موضعیكه سیريگن سطح در بهيصرفًا و نبوده است

معیدئولوژیایباورها اینيك از ماجرا باشد، خورده نهمیگره

شد خواهد دشوارتر زمانی. آن نمونة كهیك بااست شما

یدارهیدكههرآنچهدرجامعهسرمایروبروشویروشنفكرانچپ

!كند،چهبرسدبهجامعةدورةرضاشاهیمیتلقیرخدهدرامنف

چپ منظر ارزشهایسنتیهااز تمام به غربیاصواًل یتمدن

منف مینگریبصورت شودیسته بدل. ويآنهم بسته نگاه ل

دایكیدئولوژیا سروكار آن با رندكه م. فكر ایمن نگاهیكنم ن

دریحجاب،بلكهحتكوبستهنهتنهادرموردمسئلهمنعیدئولوژیا

بس اقداماتدیاريمورد پهلویگریاز دورة در صورتگرفتیكه

ندستهازروشنفكرانیازایاريامروزهمبسیحت.كردیعملم

اچپ نگاه با كه میدئولوژیها حایكبهآنروزگار نگرند؛ به كیضر

.ستندينامورنیتأملدوبارهدرا

ا برخورد با كاماًل نقادانه یدئولوژیبرخورد در كه سویك آنیك

سو در و تقدس تخریدیفرهنگ فرهنگ حكمفرماست،یگر ب

ستيننیشماایك،مسئلهذهنیدئولوژیدرنوعنگاها.تفاوتدارد

جنبه منفیهاكه و پدییمثبت ببیك را مسينيده د، در كیئله

شةیرانديژهاگرشماتحتتأثیبو.رديگیموردبرخوردقرارمیتيكل

قًامتأثرازيعمیرانیشةچپایاند.ديساختارگراباشیستيماركس

یامدهايهاوپزهيننوعنگاهبود،كهدرآننهاصالحاتونهانگیا

تدارندينموضوعيمع ا. ویاسيكساختارسیینمنظروقتیاز

روزمرهیامدهاين،عملكردهاوپيباشد،تمامقوانیمنفیاعاجتم

ن منفيآن بودیز خواهد پديبهم. آن به اگر روال ساختارین و ده

فاجعه هر شود، نگاه گیامثبت صورت آن در هميهم باز رد،

بودیپذهيتوج خواهد ر ایا. نگاه ساختارگرایدئولوژین و مانعیك انه

گذشیجد به نقادانه هستبرخورد و بوده حال و ته واقع. در
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ا بررسیسلطة و برخورد ذهنینمتد نیاريتبسيدر یروهاياز

كشف قانون به نه كه شد آن از مانع قوانچپ به نه نيحجاب،

حقرأتیحما به نه و اقداماتیخانواده و زمانیزنان آن در كه

عم توجه گرفت شوديصورت ق ا. چپ برآن همچونیعالوه ران

اندیوكلحكومتپهلویمذهبیروهاين از متأثر یشهقویخود

حساس با و بود بررسیتيپدرساالر در امروز مابهیكه به ازاءها

م،ينينشیمیابیزنانبهارزیاآنقانونبراینیوروزمرهایعمل

مشابهیاكشورهاییمنگاهازآنچهدرشورو.شدیبرخوردنم

میآنگذشت در بعنوانرانغیانچپايا سمياليسوس الببود،

برده امپدرساالرانهنام آننگاهيالينسوسیا. با سمپدرساالرانه،

قرابت بررسیساختارگرا تحوالتیتيسينيفمیهایبا به كه

زندگ در نیروزمره ميزنان نداردیز پردازد، بفرمائ. منيدقت د،

باا ختارفقطبهسایستينيكمنظرفمینآغازكردمكهیبحثمرا

ننوعیروزهمباایاگرد.نگردیزميكند،بلكهبهروزمرهنینگاهنم

ازروشنفكرانازآنبرخوردارندبهیكهامروزبخشیستينينگاهفم

م گونهینگریجامعه به احتمااًل پیدیاستند، به نیایامدهايگر

ميقوان برخورد زنان با رابطه در كردندین ا. معنایالبته بدان ن

زنانومردانباهمبرابرشدند،امابهیتكهدردورانپهلوسين

مهماستیستينيوازمنظرفمیاسيسیلحاظجامعهشناس

جادشدهاشتیراكهبهنفعزناندرجامعهایراتييدتغيكهبتوان

قوان) در زندگيچه در چه شانیواقعینو بررس( و یمشاهده

.ننگاهوجودنداشتیكهگفتمایامابهآندالئل.ديكن

ننكتهبحثدركهدرسئوالشماهمنهفتهبود،نقشیاماآخر

منع“ حجابقانون است“ با. را سئوال ایبنظرم به طرحید گونه ن

كرد كن. بگونهيفرض رضاشاه آزادیاثباتیاد، دفاعیاز حجاب

از اگردرقانون.بودیآزادمیحجابیبرطبققانون،بیعنی.كردیم

نداشتنحجابسخنمیداشتنیآزاد بهاحدیا اجازهیرفتو

نم شدیداده بدلیكس. لنوعلباسموردشماتتوضربويرا

مازيتوانستیدمیتردیكنموبیشتمقراردهند،آنگاهمنگمانم

 دمكراتیوجود قانون بگوئيك سخن ميك زمان. در حجاب كشف

كهدریاادربرابرجامعهریداشت،زیننقشمثبتيطاهرهقرةالع

یآنحجاب بیكارزشو با ازیحجابیكاصلاست، عماًل خود

آزاد شدیحق دفاع پوشش مورد در منع. نقانون تايحجاب ز

فراهممیكهايآنجائ كندكهافرادبدونحجابباشند،ینامكانرا

استیتردیب مثبت د آنجائ. از نوعياما منعیكه را پوشش از

حوزهكندیم من گمان شهروندیهابه رایدمكراسیحقوق

...دامروزدرآلمانيفرضكن.كندیدارمخدشه



ن مناقشه مثل در البته ـ هرگزيتالش را آلمان امروز اما ست،

!سهكردیرانمقایتوانباآنروزگاراینم



یگریسهدرواقعاشارهبهنكتهدینمقایپورـمنقصدمازاشیدرو

كياگرامروزدرآلمانوسوئددمكراتیمحتیخواستمبگویم.بود

تزنانيشهدواندهوحقوقوموقعیسمدرآنجارینكهسكوالریباا)

ند،یكبارهبگوی(استرانیترازجامعهاشرفتهيپیليهمدرآنجاخ

نیاريكسرهممنوعشود،بسیدیحجاببا كدريدمكراتیروهاياز

كهبالفاصلهنشانینواكنشياول.رفتمقابلآنموضعخواهندگ

ناقدامبهلحاظروشیااینپرسشاستكهآیخواهندداد،طرحا

كهصورتینبحثيدوم!انهیكاستيدمكراتیوحقوقشهروند

ا گرفت، آیخواهد كه است این گسترشبنیا به امر یادگرائين

تشدیاسالم تعلقاتمذهبیو بید گروهيدر شهروندانین از

نمم حتیسلمانمنجر امریكه محدودتریگردد؟ حوزة دریدر

كهشاملیآنهمدرموردقانون.ميموردفرانسهباآنروبروهست

ست،بلكهبهحجابدختراندرمدارسمحدوداستكهيكلزنانن

هكهدرآنزنانباحجاباجازةورودبهدانشگاهيباموردتركیحت

طگذارینهرچندكهشرايننوعقوانیا.ستياسنيراندارندقابلق

زنومردازیلنمودهوبهحقوقوبرابريسمراتسهیبهسكوالر

نبحثهنوزبهقوتخودینهمهایرساند،باایمیاریجهاتیبرخ

موفقبه“منع“یقروشهایزانازطرياستكهمابهچهمیباق

ایا مشدينتحوالتخواهیجاد ضمنا. یمنشخصًا احساسنكه

همیحت)یادوگانه مورد جديدر قانون فرانسهیدین در كه

شدیتصو ب فرد( بعنوان اما عمیدارم، ارزشهايكه به یقًا

كاصل،یپوششبعنوانیكباوردارد،معتقدم؛ازحقآزاديدمكرات

دانكاركردیعالوهبرآننبا.ددفاعكردیبایفرهنگیقانونوارزش

 حجاب منع با )كه زنیاگرچه سركوب سنبل پوششعمومًا ن

است تقو( جنبشیخطر شدن خواهدیافزایاسالمیهات ش

ممكناستبدانسمتیمذهبیازگروههایاريبسیعنی.افتی

بیسوق و راديابند و روند فرو خود در شوندیشتر كالتر درست.

رانهمصورتگرفتیكهدرایزيهمانچ ننظرمنطرفداریازا.

قانوناساسستمكيننیا بلكهیایهدر رانحجابممنوعشود،

ا آزادیخواستار آزادینهستمكه نداشتنیداشتنیپوشش، ا

باشد داشته وجود حجاب ابه. علیرغم براینكه باوریالعموم ن

ترد و قانونیهستم هر كه ندارم مرزهاتیمحدودید و درییها

با باالخره آنجا در كه داشت نبایبرخواهد و اجراییادهید به

نویترازخشنینوعیستیبایدقانونمیمثاًلشا.درخواهندآمد

رانچهكهدريراممنوعكند،نظیناشكالحجاباسالمیتریافراط

مدارسبا در كهحضور دارد نام برقع استو افغانستانمرسوم

كهمثاًلبرهنهدریهمانطور.دكردیراكاماًلممنوعباینحجابيچن

استسركار ممنوع شدن حاضر حال. برخيدر در اماكنیكه

یتوانلختوبرهنهرفتوآمدنمود،امادرمحلكاربنامآزادیم

.ستيرفتهنیپوشش،برهنهظاهرشدنپذ

هستم،امایتالشـمنهمهرچندصددرصدمخالفحجاباسالم

ا آزادیمخالف كه هستم وینهم پوششاز انتخاب در را یزن

فراوانیهابحثیزهنوزجاينبخشدومنیالبتها.ندیسلبنما

دارد تك. اياما در بیهما رروشنفكراندرينقشوتأثیشترروينجا

قانوناصولیاشاعهفرهنگ فرض.شودیمیناشیاستكهاز

مضموناثباتیدقانونيكن جهتگسترشآزادیبا در زنانیهایو

ا) قانونینه منع یجاد قد( عرصه به رتگذاردپا در. نمونه بعنوان

ایاجامعه ریمانند آن در سنت و مذهب هنوز كه دارشهیران

كهشدهوموانعییرغمهمةتالشهايهكهعلياجامعةتركیاست،

جادشده،جامعههنوزرفتاروعاداتخودراچنداندریكهایقانون

آزاد و حقوق با تغیهایمقابله استييزنان نداده ر ویروشنگر.

چنیحما از قوانيت روشنفكرين برعهده مینی كه داندیاست

نماد استیحجاب زن سركوب از وظیا. نقشين اوستكه فة

تحم پروسه روشهايحجابو بچهیتيتربیلآنبا رابهدختر ها

ریناپذراكهحجاببطوراجتنابیفراوانیتهاینشاندهدومحدود

.كند،آشكارسازدیجادمیزنایفردیوحتیاجتماعیدرزندگ

حقيوظ چرا كه دهد نشان كه اوست يفه باب“قتًا سد حجاب

.معرفتاست توض“ با ايالبته یح كه نكته معرفت“ن د“ گریامروز

بهحوزةمدرسه دیشودكهشایادانشگاهرفتنمحدودنمیتنها

 

o كجامعـهیـیمدربررسـيامااگربخواه.امچكجاپنهاننكردهينرادرهیاموابودهیدمنخودازمخالفانپهلويدانیهمانطوركهم

.مآورديبدستنخواهیقيم،هزگزشناختعمیكُبعدبنگریززراايهمهچیاسيامخالفتسیكویدئولوژیلایبهدال
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مانع چندان حجاب ایبرایظاهرًا بعضیآن تا نكند ازیجاد

با حجابیرروشنفكران با خود آمدن كنار بتوانند هرجهتما به

نجایدرا“معرفت“استكهمفهومیهیبد.هكننديراتوجیاسالم

استكهتایانوگستردهینویهاهازعرصهیاستعارهاستوكنا

.زنانبستهبودهاستیكنونبررو

وينيبب ایژگید در روشنفكریفرانسه جامعة استكه هرین ش،

“ینه“یهاوهياستمخالفشچندممكن منع“و قانونباشد،“

م فاصله حجاب طرفداران و حجاب از بالفاصله دريگیاما و رد

یكندبهنوعینمیكندوسعیهنميمواضعخودهرگزآنراتوج

یماچپهادرستاستكهحجاباسالم.دیازدرسازشباآندرآ

تبل نكرديرا كردیغ سكوت آن برابر در اما بنوعیم، و یحتیم

موبدترازهمهینآننشانداديتخودرانسبتبهمبلغينحسن

.ميهآنپرداختيخودبهتوجیاسيدنبهاهدافسيرسیبرا







o ن نكـات  يد از نخسـت ينگاه كن یخ هر كشوریاگر به تار

ن اسـت كـه در چـه    یكنند ا یكه بدان اشاره م یمهم

در . سـت دا كـرده ا يپ یزن در آن كشور حق رأ یسال

ن نگـــاه  يطرة همـــيل ســـيران بـــدل یـــكـــه در ايحال

ا یــهــا  تــوان در نوشــته یمــ ی، بــه ســختیســتيپوپول

امـان و از جملـه    جامعـه  یاسـ يس یهـا  ات گـروه يـ ادب

 یرات برابريت و تأثيروشنفكران چپ پرداخت به اهم

 .زنان و مردان را مشاهده كرد یحق رأ







اشیدرو باره در ـ همچنیپور و مسئله فاكين اشارهییتهان كه

در:میدبگویام،بانصراحتدركتابمبداننپرداختهیدمنباایكرد

یمطلب چشم“بنام و اسالمترازنامه انقالب رانیایانداز كه)“

 سال در د1921نخست بار آن از بعد و كردم بایمنتشر گر

اتفاقًابه(دچاپشدینتجديشيپیدرسالهایدتریجدیهاقرائت

امتهآنپرداخ بازیما. لمدرپاسخبهسئوالتاندونكتهآنبحثرا

كنم پهلوینخستا. منپروژه نظر به ناقصيكمدرنیینكه ایته

ن كه آمرNikky Kedyیكدیكيآنچه شناس یكائیجامعه

نیا.سمـبودهاستيكندـشبهمدرنیاالصلعنوانمیپاكستان

:هادرجامعهروبروشدهاواكنشدرهمهحوزیپروژهبادوبازتاب

تصورتيودررأسآنهاروحانیسنتیروهاينیكواكنشازسوی

كردمغبونواقعشدهوقدرتشراازدستیگرفتكهاحساسم

اساسًاچهتجاریسنتیروهاين.ابشدتمحدودشدهبودیدادهو

نيهاوهمچنازخانیوچهبخشینانشهرينشهيبازار،چهحاش

نيروحانازیبخش به ما جامعة در پروژهیرويون مخالف فعال

آنبهروشیاياحیلشدندودردفاعازسنتوبرایتبدیپهلو

اسالمیعنی”مدرن“ شدندیانقالب متوسل د. ازیگریبخش

مدرن پروژة با كه پهلويجامعه ناقص ویاروئیرویتة داد نشان

ن كرد، زائیروهائيمقابله كه ايبودند خود بودندیده تحوالت .ن

 مدرن قشریدانشجویعنیاقشار و كارمندان روشنفكران، ان،

حتيمتوسطشهرنش و جامعه پرولتاریبخشین یصنعتیایاز

.بودندیراندردورانپهلویونايزاسيدهتحوالتومدرنيرانكهزائیا

ايطب خواستهنیعتًا و فرهنگ زبان، دسته یكسانییهادو

نداشتند دیهاخواسته. نوع از ما مدرنجامعه ویگریگروه بود

دهيازهواخواهانسلطنتبارهاشنیاريانبسيآنچهدرم.هست

ا میشده؛ ایگوینكه مردم یند؛ سر از س“ران یريشكم انقالب“

بهرصورتدرآنزمانرفاه.ستيهمنیكردند،نظرصددرصدپرت

اینسب جامعه بودیدر شده جاد توینيتوسعهشهرنش. سعهو

وجودداشتیاقتصاد قابلفهمنيننیاینبرایبنابرا. ستيروها

بود چه انقالب برآمد داستان كه ايواقع. طبقهنیت كه است

.بوجودآمدورشدنمودیپروژةرفرموتحوالتپهلویمتوسطدرپ

بههمانم .شودیشترميزبياشنكندتوقعیزانكهرشدمياما

مشاركتس حیاسيخواستار نفوذشدر توسعه اصل در اتيو

اجتماعیاسيس ا.شودیجامعهمیوفرهنگیـ آنیو با نامر

سنت پادشاهیساختار تناقضاستیاقتدار در گروهیا. دو - ن

سنتیروهاين و مدرن پروژةیهازهيباانگ-گرا مقابل در متفاوت

كردندیپهلو علم قد شرا. در پهلویطیاما پروژه خودينیكه ز

نوع مدرنیسنبل كاريزاسياز بود جامعه در ناقص چند هر ون

كنقدمثبت،روشنسازدكهیكوسكوالركهدرپرتويروشنفكرالئ

كتابخانه ارضتوسعه اصالحات توسعهیها، و صنعت رشد ،

امثالهمینيشهرنش و مذهب كاهشنفوذ زنان، حقوق بهبود ،

دمكراسیبرا به نظیضروریگذار با اما ،یگریاماست

افزایسرسپردگ گسترشحاشیششكافطبقاتی، ،ینينشهي،

بوروكراسیكتاتورید تباهیو به غلتیجامعه طبيدرخواهد عتًايد

بود دشوار فضا. آن توانستینمینصدائيچنیگریانقالبیدر

كسدهیكهییروهايبلكهدرستن.جكنديجامعهرابهدورخودبس

ايتمام زیتكل را پروژه مین سئوال بویر و اصاًلیبردند آنكه ژه

يمدرن و زدگ“سم یغرب نابسامان“ منشاء میرا خواندندیها

شهدواندهودستباالرایگراكهدرجامعهرسنتیروهاينیعنی)

داشتند ب( نفوذ شانس بودندیشترياز برخوردار مردم در اما.

اياهم چیت در بحث نين فرهنیروهائيست؟ دوره آن در گكه

دادند،امایكراانجاممينتفكیدبهصراحتایداشتندبایترمدرن

ا لحاظسیدر نوعیاسينصورتبه .شدندیخلعسالحمیبه

ا نیاساسًا تجددستینیدیروهاينكه برچيو در یمپهلویدنرژيز

جامعهیرعقالنيشدنغیازقطبیافتند،خودناشیدستباالرا

ازدورانگذشتهیكسرهمنفییریئهتصواماهمانگونهكهارا.بود

یجامعهبهحكومتپهلویهایماندگعقبیونسبتدادنتمام

 امپریو توطئه به بدتر آن از نوعيالیا محضیانگارسادهیسم

تيمتقابلخواهدبودكهمسئولیانگارزنوعیسادهيننیاستا

ا مصیتمام پابتين به را بنویها ميسیروشنفكران كرانروشنف.

كجامعه،مهرشییهاتیدهآنجامعههستندوتماممحدوديزائ

یروزینكهروشنفكرچپدینكتهآخرا.زندیزميرابرروشنفكرانن

امروز چپ روشنفكر قیبا نيقابل ستياس روشنفكر. آن

میگلسرخ خود قهرمان صراحتمیرا به كه منیگویخواند د

ینروشنفكرچپیبنابرا.مآموخت“یعل“سمرانزدياليمكتبسوس

كهبایاست،روشنفكریرانیعهدرجامعةايكهمتأثرازفرهنگش

اذهانیاندیمیستيفرهنگپوپول آنچهدر معتقداستهر شدو

م بایتوده را نمیگذرد پیدمحترمشمرد، منتقد سنتيگيتواند ر

یستيپوپولیهاشهیطرةانديننوعنگاهبعضًامحصولسیا.باشد

مدرينسيواستالیستيمائوئیهادمدرنوبعضًامحصولآموزهض

شهیكهازاندیريگرغمفاصلهقتًامنبهيحق.رانبودهاستیچپا

باآندارم،هرگزدریاكردهورابطةآزادانهیستيكماركسيكالس

ایاندیكجاچيه ماركس، پوپولیشة نوع مشاهدهين را سم

ویستيشهماركسیچپ،اندیهاگروهازیاريدرنزدبس.امنكرده

یدئولوژیختهبودكهگرچهظاهرًاازنظرايچناندرهمآمیاسالم

اديمثالبیبرا.قًاازهممتأثربودنديگربودند،اماعمیكدیدرمقابل

یآور به چپ نگاه پوشش“د بود“ چگونه انقالبیحت. دوره در

روشنفكرانچپزنبرایاريبس نكهبتوایایاز اثر“هاتوده“ننددر

حجابسرم یبگذارند، هیامریعنیكردند كه معتقديرا بدان چ

نبودند جامعه. فرهنگیادر از متأثر آن چپ عقبیاسيس كه

بافرهنگچپیچپ نيمسلطبرجامعهاست،چنیماندةوسنت

یستيهپوپولیكزاوینروشناستكهازیبنابرا.است گانهيمدرنب

درآناست،كهنهیستيشةپوپولیشالودهاند.نگردیمسائلرام

اجتماع طبقه ارزشهاینيمعیبا به اصواًل نه و دارد یسروكار

اعماقیمتفاوت كنارهموجوددارندتوجهیكهدر یكجامعهدر

كصرفًادرچارچوبيبدونیاتمامخلقییستيدرتفكرپوپول.دارد

م معنا ملت و ابندییدولت ب. مردم تودة پارچهیه لیتبدیاك
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كههموارهمقدساستویاتوده...شوندبنامملت،خلقویم

كدولتوجودیودرمقابل.راستیهمكهبكندخطاناپذیهركار

ینيراخمیستيشةپوپولیاند.هاستيداردكهمسببهمةبدبخت

جامعها بهثمررساندیهداینشكلیانتریرانبهعریدر .تكردو

بودیكهچپایاشهیاند آنمتأثر رانهمبشدتاز ا. رونیهماز

كهیدادنداززحمتكشیحميستترجيپوپولیهاازچپیاريبس

حما داشت برسر فروغیحجاب از مثاًل تا كنند فرخت ایزاد

زیروشنفكر سئوالمیكهحجابرا بردیر سمضدينپوپوليچن.

نيطبیدولت حاضر دریستبپذيعتًا كه تخانواده،ینحمايقوانرد

اصالحاتیحجابوكشف هیكهبهحقرایا چيزنانمنجرشد،

نگاهیخهركشوریحالآنكهاگربهتار.وجودداشتیعنصرمثبت

ناستكهیكنندایكهبداناشارهمیننكاتمهميدازنخستيكن

كهيدرحال.داكردهاستيپیزندرآنكشورحقرأیدرچهسال

توانیمی،بهسختیستيننگاهپوپوليطرةهميلسيانبدلریدرا

نوشته در ادبیها گروهيا جملهجامعهیاسيسیهاات از و امان

زنانیحقرأیراتبرابريتوتأثيروشنفكرانچپپرداختبهاهم

شیمكهگرايدفراموشكنینهمهنبایباا.ومردانرامشاهدهكرد

میمذهب در تنها ينه مردم حتان میو بخشيدر ازیان

قو چپ یروشنفكران است مقالةیموضوع)بوده در من كه

بهآن“بحرانیهاشهیازریسم،طرحيدرماركسیگرائمذهب“

امپرداخته همنفوذمذهبگستردهیبلكهدرخودحكومتپهلو(

بود ظليفراموشنكن. را همخود وينامیاهللمممحمدرضاشاه د

نيچن حكوين باشدیمتپهلوستكه افتاده مذهبدر با یبرا.

حت دورهیخطائینمونه در ما كرد، مصر در انورسادات كه را

نفوذچپدریاوبرا.میزشاهدآنبوديمحمدرضاشاهن مقابلهبا

تقو به مجددًا روحانیجامعه و مساجد پرداختيت ت حال. كهيدر

لیاريبس روشنفكران الئياز و چپ يبرال، زندان در وك یبودند،

روشن.هاافتادنهيهاوحسهیت،مساجدومهديتروحانیبفكرتقو

مةدومينیژهدرسالهایتمذهبتوسطشاهبویاستكهباتقو

افتندكهخودحكومترابهیانامكانآنرایادگرايدهةپنجاهعماًلبن

نرايالمسلمهمانگونهكهانورساداتخوداخوان.رسئوالبررندیز

تیتقو.راتروركردینگروهويتقراردادامابعدهاهمیحمامورد

زهمچونشاهيساداتنینازسويالمسلماخوانیادگرايگروهبن

نهمانگونهكهیبنابرا.ومقابلهباچپبودیريرانبهمنظورجلوگیا

زيراستجامعهمانیروهايم،نيخوانیفرامیشیچپرابهبازاند

ازتعلقخاطریكنگاهنقادانهوبریدر.پردازدبیشیدبهبازاندیبا

كهدرگذشتهرخدادتطهیوتعصبنم ركرديتوانآنچهرا یامر.

بخش یكه جامعه خواهمشروطه“از آندلمشغولاست“ به .ما

آنتالشیعنی مقابل میدر رایكه دوره كلتحوالتآن خواهد

نهیننگاهيچن.دپردازیرآنميبهتطهیكینیجلوهدهدایمنف

یاگرنگاه.یاسيسینيبداردونهباواقعیخوانائیباروحعلم

آنهمپساز)انددهيبهآنرسیرانیراكهامروزروشنفكرانجامعةا

شدنوی،متأثرازجهانیشوروی،فروپاشیتجربةانقالباسالم

دمكرات جوامع در حضورشان از متأثر همه از غربيمهمتر ویك

مدرن ايپ( از نیش مين شایز ایداشتند، به برخوردید گونه ن

بسینم طبعًا و مالحظاتیاريكردند آن خانمیاز از كه را

كردیرشاهيام مینقل نظر در گرفتندید، میشا. توانستندید

رراينتأثیرانایانجامدهندونزدمردمایتریبرخوردمثبتواصول

ییهايكرانرامسببتمامبدبختنگذارند؛كهروشنفیازخودبرجا

.بدانندكهامروزبرسرجامعه،آمدهاست



درو آقای ـ دادشیتالش ما به که وقتی بابت شمایپور از د

.میسپاسگزار















































 یحت. چگونه بود“ پوشش“د نگاه چپ به یاد آوريب 

از روشــنفكران چــپ زن  یاريدر دوره انقــالب بســ

اثر بگذارند، حجـاب  “ ها  توده“بتوانند در نكه یا یبرا

چ بـدان معتقـد   يرا كه هـ  یامر یعنیكردند  یسرم

 .نبودند































































 371 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 





ژول بیرجادیانتوسطايتگورکيگفتگوبا انجام(19شمارة)کيژةالمپیو«تالش»زادهبهمنظوردرجدر

بود شده بهاهم. توجه با ياما مگرفتهشدياریجهاتتصميبستآناز مجموعةبعدی, نیعنیایدر

تار اوضاع به که ایشماره بیخی سدة آغاز پيران و کار شروع و بنيستم برای ايکار نویانگزاری نیران

.جایدادهشود,پردازدمی

توسعه.اندخییندورةتاریهایادهینپدیرتریکناپذيدازتفکیتردتوسعهودورانرضاشاهبی,مسئلهزنان

اناجتماعیهمهجانبهیکجریرانبهعنوانیورشدا , دورانکپارچهودرهمةعرصهیمنسجمو از ها

نروتعمدوارادةرضاشاهیازا!معناستتوسعهامابدونآزادیورشدزنانبی.برآمدنرضاشاهآغازشد

حما آزادسازیو حقوقزنانبیدر زميتاز هر شاگریینةديشاز یتنها امنو عزمویدر کپارچهیدبا

بکارگيرانقابلقینمودنا حد تا ـ کوبياسباشد و عقبماندهيریقهر عقبدنبرسر و وماندگیها ها

.ربودیشکستنمقاومتازتجاعتزلزلناپذ

افتخارآفريتگورکيژول فرزندان از ایان استو رضاشاه از بعد دورة داشتین در اقبالیبلند نينچنران

نوورزشیگذاریورزشنوهیآزادیزنانوپا,امااگربهمنظوررشدوتوسعةکشور,فرزندانیداشتهاست

نیگرایهایدهاوعرصهشتازدررشتهيتوهزارانزنپياژولیآ,گرفتصورتنمی,زناندرزمانرضاشاه

ستند؟یرانبایرزندگیاجتماعیزنانوملتادرکمترازدودهةبعدبرسکوهایافتخا,افتندیاقبالرامی

نگفتگویخواندنیرابرایدرجدریمايمگرفتينپرسشمنصفانهازخودبودکهتصمیتنهابهمنظورطرحا

.میژةرضاشاهنگهداریشمارةو







 پيشتاز زنان ورزشکار


 رانیتجدد در ا یها دهی، از پد3964و يتوك كيران در المپیشتاز ورزش زنان ايان، پيت گوركيژه با ژولیو یگفت و گو





د؟یورزشراآغازكردیـازچندسالگ



ابانيكروزرفتهبودم،ورزشگاهفرح،درخی،یسالگ11تـازيژول

همهاصولیآوردهبودند،تابرایسوئدیامربیكمعلمیحافظ،

نشاندهدیورزشسوئد را اريامابس.سادهوموزونیحركات.

منباعالقهبهحركات.یورزشیهاسالمتوحركتیثربرامو

میسوئدیمرب ینگاه كه بعدیكردم، ـ من طرف آمد نفر ك

زناناستـیدانيعالقمنددوومیپورمربجانانیدمكهآقايفهم

،یانورزشسوئدیدارم،بعدازپایدهبودمناندامدرشتیاوكهد

رابهمندادوگفتپرتابكن،هاژهخانمیكسنگپرتابوزنهوی

نگاهكردوگفت.ست؟پرتابكردميدانستمچینم یخواهیم:

؟یپرتابوزنهراآغازكنیهانینجاتمریاییايب

نيدرنخست.هابودوپرتابیدانينآغازورودمنبهورزشدوومیا

شدمیامسابقه سوم شركتكردم، كه حسن. اولیسودابه

شد دوم. رقيدر شدمیابتن دوم كردم شركت كه یليخ.

خوشحالبودم . بودمرب11هنوز منهمانیسالمتمامنشده

خجانانیآقا مرا میتشویليپور كردیق بچه. یهاهمه

سهمابعددر.رامثلفرزندانخودشدوستداشتیدانيدووم

پرتابوزنهاولشدمیدانيدوومیهامسابقه زنانتهراندر بعد.

كردمیپرتابد آغاز هم سكرا برا. انتخابیایملميتیبعد ران

شدم روز. ایتا به همچنان شد، انقالب ادامهیكه ورزش ن

.رانشدمیدادموركورددارایم



شماچقدربودند؟یـركوردها



پرتابوزنهيژول در پرتابدمتر،يسانت12مترو13تـ 36سكیدر

33بعداز.اندنخوردهماندهمتركههمچناندستيسانت22مترو

سال شروعانقالبد. ورزشدختراناثریچونبا از یبهجایگر

.نماند



د؟یكردیلهمميزمانباورزش،تحصـهم



دبيژول اتمام از بعد ـ علوميت دانشكده به ارتباطاترستان،

رفتم اجتماعی دكترمصباحیادانشكده. همت به مدكه ریزاده

ك بودهيروزنامة شده برپا ان اسال. قهرمان بودمیها ران به.

كرفتهبودميالمپیهایباز ت. سهيدر مورزشدانشكدههمدر

درهرسهرشته.كردمیزهشركتميسكونیرشتهپرتابوزنه،د

امت لطف به شدم اول رشتهییازهايهم سه در هرسال كه

دانشگاهیم قهرمان هرسال ما دانشكده انریایهاآوردم،

نجهتمسئوالندانشكدههرسالبهمنبورسیبها.شدیم

دادندیمیليتحص الهیدكترصدرالد. دانشكدهین مسئوالن از

.ورزشكارانراداشتندیهوایليخ



د؟یكردیتميهمفعالیگریدیهاها،درورزشرازپرتابيـغ



كوشش“ممدرسهيبالهمعضوتيتـبلهدربسكتبالوواليژول

“میمر عضو, به بعد تیبودم، تاجيت باشگاه دختران بسكتبال م

شد قهرمان سال چند كه میدرآمدم ارمن. خواهر ویمریدو م

كشيآناه ستارهيشيتا تیایهاان بودندين م ماهتابان. یمسعود

.كردیمیبسكتبالشد،مارارهبریممليتیمربیكهزمان





 آماتورهای واقعی

 

د؟یكردیرانهمشركتمیرسالهارامنهاهیهایـدرباز



ديدانیم.میرانبودیشه،هرسالهمقهرمانارامنهايتـهميژول

باز در دختران ورزش اهمیهایكه ويارامنه، داشت،یاژهیت

.هاحاضربودندنرقابتیدرایملیهامينقهرمانتیشهچنديهم
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همازراهیدرآمدد،يدانشكدهكهگفتیرازبورستحصلياغیـآ

د؟يورزشداشت



نهيژول ـ ت بود... آماتور مییما عشق ورزش به و .میدیورزم

تاجبرا لباسبازيتیباشگاه كفشو میمبسكتبال، .دادیكنرا

چ هم جياما از را ميز خرج خودمان میكردیب ا. در نیالبته

آمرسال در من كه موقعیها اگر كردم، مشاهده هستم، تيكا

زماندانشجویآنزمانایرزشو اییرانو در بودم،یرا نكشور

میحساب زندگیپولدار و پایشدم تا مربیام با دریگريانعمر

.نبوديگرتامیدیهاميدانشگاهواحتمااًلت



ه بودنبرایاتقهرمانيچوقتازتجربيـ تدريفعالیوركورددار

د؟یكا،استفادهنكردیورزشآمر



ميشودكهمقیمیستساليب.میكاآمدیربهآمریـمادتيژول

شدیا مینكشور انقالباسالم. از یبعد رفتیبه ميونان منو.

متاسفانهشوهرمفوتكرد.ميشوهرمدودخترداشت دو. منبا

گرفتیدخترمكارتاقامتآمر را آمديكا نجایمایمو ازدواج. دوباره

بوده؟یخوانندهمعروف.ديسشنایباآرتوشكهاورام.كردم



نسلمایداشتن؟آهنگدوستیـخوانندهترانهنفر



بلهيژول ـ ت دار... كوچك چاپخانه میحاال گلندل. شهر در تمام.

دگلندلمركزيدانیم.ميكنیمدارسارامنهراماچاپمیهاكتاب

ژهیاچهارمدرسهویوسهستيشازبياستوبيفرنيارامنهدركال

.تدارنديامنهفعالار



شرفتكردند؟يشماهممثلمادرشاندرورزشپیـدخترها



شنايژول قهرمان بزرگم دختر ـ دانشگاهكالجیت و یهاها

.هردوشانزدهسالههستند.وشاگرداولكالجشد.كاستیآمر

ب دومم يدختر در بوده، درخشان مدرسه و درس در 11شتر

البتهنهملكهزگلندیهاسمدرسهيمیسالگ ویبائیلشده،

يغ عنوان به بلكه نمونهیره، محصل ك م. فكر هرحال كنمیبه

م اصالت آدم به همیورزش من خواستهيبخشد، همشه ام

.كقدمجلوبروندیخودم،همفرزندانم





 در راه المپيك توكيو

 



د؟یرانانتخابشدیكايمالمپيتیـچطورشدبرا



ميتیانتخابیهاك،رقابتيشازالمپي،سالپ1963تـساليژول

مدخترانيكتینباربودكهقراربود،ينخست.گذاشتهبودندیمل

ژیدانيدووم كشونديالمپیهایبازیكراهيمناستیو كشورما.

برطرفكندویاسيوسیخواست،مشكالتاقتصادیتازهم را

یكیورزش.بودندشرفتهآغازكردهيپیهافتدكهملتيبیبهراه

آرامشبوديوپیبهبوداقتصادیهاننشانهيازهم به.شرفتو

تجددراهیهادهیازپدیكیرانكهبهعنوانیژهورزشدخترانایو

م باز را كردیخود و. زمانیبه خود كه فرح ملكه كه آن یژه

بهورزشیليمبسكتبالمدرسهژاندارك،خيورزشكاربودوعضوت

كهموردتوجهییهاژهدررشتهیبهو.دادیالقهنشانمدخترانع

پايدن و ورزشیاست اساس و مه حساب به مثلیآیها ند،

...كوشنايمناستی،ژیدانيدووم



د؟يهمداشتیببزرگيكرقيالمپیانتخابیهاـدرمسابقه



ديژول در ـ ركوردهایت وزنه پرتاب و داشتمیخوبیسك اما.

رایممليالراحتاولشومولباستيدكهباخقدرهمنبونیا

بپوشم د. شهرستانیگریدختران در و تهران ودر به دریها، ژه

منیبرایفانسختیتوانستندحریكردندومیتمياصفهانفعال

باشند پایبرا. يالمپیانتخابیانیدور بایكمنو كدوستمكه

همقراریرودرروسكوپرتابوزنه،یمدردیكردینمیهمتمر

ميگرفت بعديمنپ. روز كه پرتابوزنه در كه كردم فكر شخودم

م اولمیبرگذار حتمًا شومیشد، پرتابد. استدر سك،یبهتر

نیليخ المپيفشار به و اولشود دوستم كه كبرودياورم، اما.

تكالهسرتنرود،يژول:بهخودمگفتم.مانشدميزودپشیليخ

دست فردا نتوانستاگر گرفتو پرتابكنیتدرد آنوقتیوزنه ،

به.رودیانميكهمازميرفتنبهالمپیاهایرو.یشویحذفم

بهیخود،رقابتورزشیبهجایدوست.باشیجد:خودمگفتم

.اولشدمیول.فبودميضعیسككمیالبتهمندرد.خودیجا

یدانيمدووميتیببراينترتیبها...طورنيدرپرتابوزنههمهم

برایا يكتوكيالمپیهایبازیران انتخابشدم1961و نفر. سه

كانتخابشدهيمناستیكنفرهمازژیزنانویدانيمدردوومیبود

بود سروريجم. دوومیله ژولیداني، بودم گوركيمن ان،يت

.اتماكويبیصدق،نازكژانتكهنيمناستیژ

احضرتيرانراعلیایاعزاممدلورنگلباسمردانوزنانكاروان

طراح خودشان یفرح، به و خیكردند ايك مشهور ییايتالیاط

دادند سفارش ا. دختران راستیلباس به ژاكتیزیران بود با

دامنزنگاریزنگار با كالهيبسیهارنگی، با كوچكویارشاد

ـییايتالیاطمعروفايخ.نهلباسيسیرویبوروبانيخوشترك

شهبانویكلباسنمونههمبرایالشو،يهستـمادمیاسمش

بود فرستاده فرحدوختهو . چندیاما روزیكاتفاقجالبافتاد،

تيپ اعزام ايشاز سیم دويميران، در صفامهر زنان،ین صدمتر

ا ژانتكهنیركورد متعلقبه كه را زدران صدقبود، تازه. ركورد

ثبتكردیا را ران ورزشيك. آبیهان موفقوبا از نيميتسيتاب

كبرود،امايالمپیهایرانبهبازیایدانيمدووميت:صفامهرنوشت

ا سیركورددار بماند؟ خانه در انتخابشديميران هم .نصفامهر

یشد دووم1م یدانينفر برا. ويميسیاما لباس المپین كيژه

نجاملكهیدرا.نبودیهمباقیادیوقتز.سفارشدادهنشدهبود

حلكردفرح مشكلرا شانیایكهبهعنواننمونهبرایلباس.

ا و بودند برایفرستاده را آن پسندیشان بهیدختران بودند ده

دادنديميس صفامهر ن چ. شديهمه كامل ز برباز. هایسالم

كنماشكبهچشمیفمیزهاراتعرينچیحاالكها.ويكتوكيالمپ

آورمیم ایدلممیليخ. نسالیخواهددر رایها كروزشهبانو

ايبب ژهآنكهبعدازبازگشتازیبهو...شانصحبتكنمینموبا

تيقهرمانتربینمونهكهدختریكمادرمنبهعنوانمادريالمپ

آن.افتكندیزهدرید،جايكرده،بهدرباردعوتشد،كهازشاهفق

ا از سهیروزها من افتخارات در هم مادرم كه درين شده، م

مثلاالن.كردمیهمیگریكردموازخوشحالیهاپروازمانآسم

.رمياشكمرابگیتوانمجلویكهنم



هكردنـیآرامشدنوگریـبعدازكم



ید؟مربيداشتیكافیهانیو،تمريكتوكيشازرفتنبهالمپيـپ

منداد؟يشماراتعلیخارج



برايژول امردایدانيدوومیهاميتیآمادگیتـ آنین در رانكه

كشم جالل قائمیريشادروان جالل ابراهیمقام، ي، پناه،زدانیم

زادهواكبرباباخانلووعبدالوهابشاهخورهانتخابینغفوريحس

اتويصدق،بزنانكهمنوژانتكهنیمچهارنفريشدهبودندوت

بود مربیصفامهر كوك مستر دوومیم، ازیآمریدانيمعروف كا

 دوومدانشگاه ماه، سه بود، آمده زیایدانينوادا را نظریران ر
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.مابازكردیرابهرویاتازهیايدنچهیدر.دادیمميداشتوتعل

كاف آن مدت نبودیاما م. فكر پیحاال مثل اگر ازيكنم ش

درآلمانویدانيدوومیآمادگیتهرانكهاردوییايآسیهایباز

قهرمانپرشارتفاعیاثيمورغيعدتنزبرقرارشد،بیدردانشگاهما

ميتوانستیم،ميرفتیگرمیدیاشد،ماهماگربهكشورهايآس

.ميكشركتكنيالمپیهایشتردربازيباقدرتب

م دووميدانیچون بازشاهیدانيد ويالمپیهایرشته است ك

.اردرسطحبااليبس



پ اما المپيـ به سفر توكيشاز كشورهايك به سفریگریدیو

د؟ینكردهبود



رفتيژول ارمنستان به چرا ـ ميت براكی. هم یهامسابقهیبار

.بودیبيسفرعجیليخ.ميبهپاكستانرفتییايآس



افتاد؟یب؟چهاتفاقيـچراعج



دادهیهادركشورمارونسالیكهدرایتـالبتهبااتفاقاتيژول

منیادركراچيآسیندرآنزماندرقهرما.بنباشديدعجیشا

دموخودراگرميپوشیام،گرمكنمیراهنوشورتورزشيپیرو

آوردمكهبتوانمیرونميموقعانجاممسابقهگرمكنراب.كردمیم

 وزنه دیآزادانه كنمیا پرتاب را سك معمول. مثل هم آنجا در

رانیراهنايكشورمان،هنگاممسابقهمنگرمكنرادرآوردموباپ

 ورزشو دیبرایشورت اما شدم، آماده یپرتاب ازیكیدم

،آمدجلووگفتیپاكستانیكآقایها،مسابقهیمسوالنبرگذار

گفتمچرا؟گفت بپوش، زودباشگرمكنخودترا تبرهنهیپاها:

!!ننديبیمردهام.است

سال كشورما زمان آن همسادر از بودیها جلوتر گانش نیا.

نداشتحرف را فرق.ميها مرد و زن ورزشما نداشتندیدر من.

ريغ.سكپرتابكنمیممشكلبودكهباگرمكنوزنهودیواقعًابرا

.ممكنبود



جمهور حاال تیاسالمیـ سيدختران چادر با را ويرانداز اه

دستكشو قرانیدخترانقافرستاده،ییايآسیهابهمسابقه...

!نكودستكشيوعیروپوشوروسریراهمبالباساسالم



يژول عنوان به من بیتـ كه ورزشكار زن يك در13شاز سال

قهرمان ایورزش برایبوده، مساله غین استيم تحمل .رقابل

داردينقوانیورزشنو نخودشرا المپ. تبعكيورزشو نه ضيها

...یشناسد،نهمذهبیمی،نژادیجنس

درهمانمسابقه یكاتفاقهمبرایپاكستانییايآسیهااما

رانافتادیمايت ت. زنانايدر نصرتكردبچهكهیمچهارصدمتر ران،

ميدوتيچيشپینپایشد،درهنگامتمریاثيمورغيبعدهمسرت

ییايچهارصدمترآسیتوانست،دردویونمینفررانشدسهیا

شنهادكرد،بهعنوانيپوربهمنپجانانیماآقایمرب.شركتكند

ـ.دهبودمیمندرعمرمندو.كنمیرانراهمراهیمايچهارمتنفر

قرارشدنفراولبدومكهعقب.مسابقهـقبولكردمیالبتهبرا

بعد نفر ژانتكهنیافتادم، ازجبرانكند، بود، چهارم صدقنفر

پ شافتاديهمه دویمايت. امدادیراندر متر قهرمانیچهارصد

.اشديآس



 های روسی مبارزه با غول

 

د؟یبدستآوردیجیوچگونهبود؟چهنتايكتوكيـالمپ



بازيژول ـ دنيالمپیهایت بودیگریدیايك، جشنیبزرگتر. ن

زمیورزش نيكره دنیهانیبهتر. بودنديورزش آمده گرد .ا

دهاینتهدیسموایها،مسائلزشتترورخوشبختانهدرآنسال

همهبادوچرخهرفتو.مجهزبودباویارزيكبسيدهكدهالمپ.نبود

رایكیخواستیهركسم.دوچرخههمهجابود.كردندیآمدم

میبرم تمریداشت محل یرفت، محین، مسابقه، بسيا اريط

هاسنگیژاپن.اممكمگفتهیهرچهبگو.بودیرينظیوبیميصم

بودند گذاشته تمام چیبرا. دقيهمه برنامه داشتنديز ق اول.

آبوهواخواستن با را كشوريتوكیدما از اگر عادتدهند، یو،

بردندكهینمیبهتمریشگرمبود،مارازمانیمكههوایآمدیم

م گرم شدیهوا بچه. بد بخت روزیایدانيدوومیهااز ران،

ممسابقه باران دیباریها نداشت. عادت وضع آن به .ميما

میهامسابقه برگزار صبح نخست آنشیمرحله و ازد كه ها

ميالمپیورودیركوردها رقابتیك ظهر از بعد گذشتند،

.كردندیم

د و وزنه پرتاب پیدر غول خواهر دو شورويسك از سابقیكر

بردندیهامدال را طال ا. در ركوردم یمن در11ران اما بود متر

متر12بایناپرسازشورویریا.كنتوانستمآنراتكراركنميالمپ

كشدخواهراوتاماراپرسيمترقهرمانپرتابوزنهالمپيسانت11و

گذاشتومدالطالیكرابهجايدالمپیركوردجد31/11باپرتاب

گرفت ا. برانیجالب را كنندگان شركت بعد روز شیآزمایكه

بردنديدوپ نگ روس. دوخواهر امدندينیاما بودندآن. گفته ها

ماراستويبیهآمدهكهبهسختيازمادرشانازروسیتلگراف

برمیبا كشورشان به گشتندید فهم. آنیديما كه دوپم نگيها

كهبهيانبوده،درحالینجریشايسالپ13ازیعنی.اندكردهیم

داشتهیكافیمتاانرژیگفتندقبلازمسابقهشكالتبخوریمام

.ميباش

تادموبهژانتگفتمسیمنكنارتاماراپرساشازمسابقهيروزپ

بگ عكس ما رياز دارمیا. هنوز را عكس ن بب. متوجهينياگر د،

بهصورتش.كغولیكجوجههستمدركناریدمنمثلیشویم

ب كههورمونمردانه.شداشتیشريكهنگاهكردمكمو آنقدر

.زهانبودينچیدرورزشماخوشبختانهازا.زدهبود





 زیهای فشرده هررو تمرین

 

د؟یكهمچنانورزشرادنبالكرديالمپیهایـبعدازباز



بسيژول ـ فشردهيت بار عالقه با و شتريتر از. بعد زمان آن در

یملیمائيهواپیلشدنازدانشكده،درروابطعموميالتحصفارغ

نطرفویمابهايرانراباهواپیژهایهمانانويم.كردمیرانكارمیا

بردمیآنطرفم ژاكل. شینكنديمثل و اصفهان تا را او رازيكه

.شدیچگاهتركنميامهیهرروزیهانیاماتمر.كردمیهمراه

ب فرح، ورزشگاه تا ما، داشتيدقستيخانه فاصله قه روز. هر

یادهبهورزشگاهميآمدموپیرونميساعتپنجصبحازخانهب

ازیگاه.پرداختمیسكمینپرتابوزنهودیدرآنجابهتمر.رفتم

بردیچمنورزشگاهخوابممیرویخستگ 1هرروزتاساعت.

.دميپوشیلباسم.گرفتمیدادمبعددوشمینادامهمیبهتمر

جلویملیمائياتوبوسهواپ میدر سوار مرا ویورزشگاه كرد

رفتمسركارمیم رانمالپدريمعروفشمیدكافهقناديدانیم.

لهميتعطیمنروزها.داشتیبزرگیخاكنيزم.بزرگمنبود

.كردمی،وزنهپرتابمینخاكيآنزمیدررو



؟یادامهدادیتاكیـبهورزشقهرمان



ستممهرماهآنسالدريادمهستروزبی،1919تـتاساليژول

هنوزقدرتیاسالمیجمهور.ارامنهشركتكردهبودمیهایباز

رو و بیشورزیدادهاینگرفتهبود در.شادامهداشتيكمو ما

مكهبهماگفتندبمبارانيارامنهشركتداشتیهایهدربازیامجد
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كهتوانستمدرورزشموردینباریآخر.دیشده،زودبهخانهبرو

.امشركتكنمعالقه



پ بوديـ كرده ازدواج آن از آیش اید، ورزشیا ادامه مانع امر ن

نشد؟یقهرمان



يژول نه ـ .ت مدت.. شدم كه سنگيفعالیحامله كناريت را ن

گذاشتم در. و كردم شروع باز شدند، دوساله دخترم دو

شدممسابقه حاضر ها امجدی. در هست مسابقهیادم یهاه

مردانایدانيدووم رانبودیزنانو همهمراه. دخترمرا مندوتا

ارادوتادخترهیدانيستدووميشازمسابقهكنارپيپ.بردهبودم

هانيعكاسك.خودنشاندهبودمكهنوبتمنبرسدیزانوهایرو

هانينعكسدركیفردایآنروزا.دوعكسگرفتيرسیورزش

كمادرورزشكاریییالال:رآننوشتهبودندیچاپشدوزیورزش

.رودیادمنمیهرگزاز.رانیایهابچهیبرا





o    ــا پ ــرمكن را درآوردم و بـ ــن گـ ــابقه مـ ــام مسـ ــهنگـ راهن يـ

ــا ــ ی ــرا یران و شــورت ورزش ــا    یب ــاده شــدم، ام ــاب آم پرت

ــد ــیدم ی ــذار  یك ــا،  مســابقه یاز مســوالن برگ ــه ــای  یك آق

ــودت را    یپاكســتان ــرمكن خ ــاش گ ــت زودب ــو و گف ــد جل ، آم

ــپاها: بپــوش، گفــتم چــرا؟ گفــت  ــه اســتی مردهــا . ت برهن

هـــــا از  در آن زمـــــان كشـــــورما ســـــال  !! ننـــــديب یمـــــ

ــود یهمســا ــوتر ب ــا. گانش جل ــرفی ــ ن ح ــته در . ميا را نداش

م یمـــن واقعـــًا بـــرا. نداشـــتند یورزش مـــا زن و مـــرد فرقـــ

ــه و د     ــرمكن وزن ــا گ ــه ب ــود ك ــنم  یمشــكل ب ــاب ك . ســك پرت

 .ر ممكن بوديغ







 های ماندنی در ورزش زنان ایران نام

 

كردند؟رانخدمتمییشتربهورزشزنانايبیـچهكسان



آقايژول متاسفانهشنیاحمدایتـ شانچندسالیادميزدپناهـ

ايپ مردانبودند،یدانيدوومیشانهممربیشخاموششدندـ

نیایشانرابرایكردندوزندگیهمزنانكهازدلوجانكارم

بودند گذاشته كار رئمدت. فدراسيها دووميس .بودندیدانيون

بزرگجانانیآقا حق هم ایپور ورزشزنان گردن دارندیبه .ران

یدانيرانرفتمباچندتنازدختراندوومیبهاشكهيچندسالپ

شد رفتیجمع و آقايم منزل چاجانانیم ازیخوردیپور، و م

.میخاطراتگذشتهحرفزد

گوشهجانانیاقا گويگپور بالییرشده، كهبرسرورزشییاز

او.بردیسرمآمد،هنوزهمدرشوكبهیدانيژهدوومیزنانبهو

سباشگاهتاجهميرئیكاللیآقا.دلسوزبودویواقعیكمربی

والیدانيدوومیهاميتیبرا خيو زنان بسكتبال و كاریليبال

.ريخهابهادهمهآنی.كردیم



تانباشد؟تبانشماومشوقيبودكهپشیـدرخانوادههمكس



دايژول ميستتيمنمهندسپاپازپانكهخودشبسكتبالییتـ

.كردیقمیتشویليبود،مراخیمل



آمر در اقامت مدت در مربیـ به زمییگريكا، در كار ورزشيا نه

د؟ينپرداخت



ايژول در ـ بیت نه، كردمينجا كار شتر رس. دخترها دميبه فقط.

نوشتبایادربارهمنمقالهییكایبار،بعدازآنكهمجلهآمركی

كوچكراادارهكچاپخانهینمحلیكهدراینخانمینعنوانایا

روزیم تیكند، مليقهرمان برایایم و بوده ویران پرتابوزنه

المپید به رفتهيسك ك خانم... بعد روز همراهییكایآمریچند

دخترشبهمحلكارمنآمدوازمنخواستكهدخترشراكهدر

دپرتابوزنهزنانيدانیم.مدهميكند،تعلیتميپرتابوزنهفعال

آمر تراستازكشورهاعقبیليازخكایدر اویمنهممدت. با

ندختریبعدها،ا.نشدرمدرسهیچندباررفتممحلتمر.كاركردم

.كاشدیقهرمانآمر



 پيوستن به تاالر افتخار

 

د؟یخوشحالشدیلينخبرخیـازا



بلهيژول ـ ت خوشحاليبس... زمانار شدم آقایتر ازیكه جونز

آمر بریكنگره دیاكا قهرمان چهار و ایمن افتخاریدیرانیگر پلم

.ميوستيكاپیفرستادومابهتاالرافتخاراتورزشآمر



گوبود؟هیدبزرگوپرشكوهسنیهمانينافتخار،بعدازآنمیـا



ران،ینایلازورزشكارانافتخارآفرينشِبتجلیتـبله،درايژول

آقا اعضایمصطفیكه ایانجمنیعربو آنند،یكه شانعضو

26لشد،كهيرانتجلینايشيپوشپیمل11برپاكردهبودند،از

بعدهماز.دادندیلميتشكیرانیورزشكارایهاهاراخانمنفرآن

انآنيم افتخاراتتار1ها وستندكهيرانپیخورزشاینفربهتاالر

زيجونزنیقاكا،آیازكنگرهآمریپسازمدت.هابودمازآنیكیمن

ببهتاالرافتخاراتينترتیمابها.مافرستادیپلمافتخاررابراید

.ميوستيزپيكانیآمریورزش



ورزشا سرنوشت یـ رادر جمهوریسال21ران یاسالمیكه

بهويدانیآمده،همهم رانرایژهزنانایم، ورزشارامنهكهیآ... ا

د؟یسداراند،تمازنانومردانآنهمچنانفعال



.دهندیارامنهرامیهایزنندوخبربازیتـدوستانمتلفنميژول

رانیکبارـبهایشترهرسهساليكبارـبیمنخودمهرچندسال

.زنمیبهآراراتودوستانممیروموسریم



كهدرایرانورزشراآغازكنيدبهخواستبهجایاینـدلتاننمی

كردید؟د،درآمریكامیمراحلتيمملیبرسي



ایNBA.ربسكتبالاستياشتحتتاثكاهمهیتـورزشآمريژول

آمر ییكایفوتبال دوومیدیهاورزش. جمله از دریدانيگر

میبعدیهامرتبه فكر اما دارند، ایقرار در اگر نجایكنم

حتیم و موفقشوم تكییتوانستم، به واردیآمریممليبار كا

.شدینميهعمرتاميبقیامبرایشوم،زندگ



د؟يكنیاراچطورنگاهميـورزشامروزدن



درآنزمانكهما.نگشدهيتـمتاسفانهآلودهبهپولودوپيژول

میكردیورزشم پولدرينگچيمدوپيدانستیمنه به نه ست؟

م ورزشفكر راه از میكردیآوردن برا... ویرومندينیورزشرا

نكهدریم،ازايرفتیكهمكهميبهالمپ.ميواستخیسالمتم

جهانیا بزرگ جشنواره كردهین خوشحالیاشركت غرق یم،

میبود پیبهو. آنكهما ايژه زنانورزشكار المپیشتاز هاكيراندر

.میاماخوبنبردكرد.میروزنشديپ.میبود



 ـمتشكرم
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 توسعه اقتصادی ایرانشاه بنيانگذار رضا


 مهرداد پاینده               



نبود» باطلگذاشته، ایننعماترا چيزیکههمة است، نعماتخداداد از ایرانمملو

کنيمبدونقانون،حاکمتعيينمی.هيچکسدرایرانمالکهيچچيزنيست.قانوناست

افروشيمبدونقانون،بندگانخدکنيمبدونقانون،حقوقدولترامیسرتيپمعزولمی

کنيمبدونبخشيمبدونقانون،شکمپارهمیکنيمبدونقانون،خزانهمیراحبسمی

درهند،پاریس،درتفليس،درمصر،دراسالمبولحتیدرميانترکمنهرکس.قانون

درایراناحدینيستکهبداندتقصيرچيستو.داندکهحقوقووظایفاوچيستمی

«.خدمتکدام

ـم.2ـ1،ص1331روزنامةقانون،دورةششم،رجبخان،ميرزاملکم



بنابراین» و نبوده پادشاهیرضاشاه بهفهمدورة بهآسانیقادر روشنفکرانجوانما

توانندچونجوانترازآنهستندکهشایدنتواننددراینبارهداوریکنند،بلیآنهانمی

یمانندرضاشاهشدهبود،بهاوضاعپرآشوبوهرجومرجیراکهمنجربهظهورمستبد

«.یادآورند

«قضيةدفاعازمتهمين»احمدکسروی،



درصورتلزومبایدبا.توانيمجلواینجنبشهارابگيریمصافوپوستکندهبهشمابگویمکهفقطبوسيلهشيوعخرافاتبهاسممذهبمی»

پسوظيفه.ه،برایاینکهعوضشدنجامعهیعنیمرگماوامثالمااجنهوشياطينهمدستبهیکیبشویمتانگذاریموضعيتعوضبش

گيری،افتتاحتکيهوحسينيه،وافورخانه،تقویتآخوندوچاقوکشونطقوموعظهبرخوانی،جنزنی،سينهزنی،روضهماوشمارواجقمه

شنداگرناخوشمی.]...[رسومدوسههزارسالپيشکردبایدهميشهاینملترابهقهقرابرگردانيدومتوجهعاداتو.ضدکشفحجابه

چراغبرقبسوزانندکهاختراعشيطانیفرنگیاست؟.گيرودعانویسهستجن چرادوایفرنگیبخورندکهجگرشانداغونبشه؟چرا

]...[هارسوخبکنيدخانهودرقهوهمخصوصاسعیبکنيدکهدرمجامععمومی.سوزروشنبکنندکهپولشانتویجيِبهممذهبشانبرهپيه

بکنيد تکفير را گرامافون و اتومبيل هواپيما، قاشقچنگال، تياتر، همسينما، بعد ]...[ وبی. چادرنماز کنيد، تقبيح را رضاشاه دینیزمان

«.ازمعجزهسقاخانهغافلنباشيد.چادرسياهوعمامهرابينمردمتشویقودرصورتلزومتوزیعبکنيد

«حاجیآقا»صادقهدایت،









نقششخصيت بررسی تاریخی، حوادث و تاریخ هاینگرشبه

درکشرایطتاریخیو تواناییدر سرنوشتجوامعو تاریخیدر

.هایزائيدهشدهازاینشرایطکارآسانینيستشخصيت

شخصيت جمله آن از بررسیرضاشاه که است تاریخی های

جامعهایرانبهبازنگریدوبارهنيازگيریساختنقشاودرشکل

دارد تحليل. تسلط بازنگری این برای عمده دالیل از یکی

است بوده ما روشنفکری جامعه بر تاریخ از ایدئولوژیک اما.

شکست با که یکطرف، از مارکسيسم ایدئولوژی ورشکستگی

ایدئولوژی شکست و گرفت، عينی شکلی سوسياليسم

ازواپس اسالم زندگیگرایانة بر خود تحميل با که دیگر، طرف

روزمرهمردم،سياستواقتصاِدکشورماننقشویرانگرایدئولوژی

فاصله به منجر است، کرده عيان همه بر بویژهرا و گيریمردم

چنينگزینش آمادگینسلجواناز شانبرایهایایدئولوژیکو

آینده رایند.شانشدهاستبررسیعينیگذشته،حالوحتا

تاریخ و پژوهشگران فشارميان زیر از را خود جوان شناسان

 روشنفکراِن»ایدئولوژیِک بانسل« و کشيده بيرون گذشته های

ميراث مجدِد نقِد به علمی نفِس به اتکاء به هایدستيابی

علمی» » روشنفکران»این زده« انددست زمينه. تغييرات این

.اندبازنگریبهتاریخرابوجودآورده

می استکه شرایط این بررسیدر و بازنویسیتاریخ به توان

ایم،که،درایننوشتارکوششبراینگذاشته.عينیآننشست

در رضاشاه نقش به توسعه، از مشخص تعریفی به توجه با

.پروسةتوسعةاقتصادیایراندرچارچوباینتعریفبپردازیم

هوبویژهتوسعةاقتصادیدربخشاولایننوشتاربهتعریفتوسع

بهعنوانمی پيشرفته جوامع بهساختار اتکاء با آنرا پردازیمو

می تعریف توسعه کنيمهدِف اقتصادی،. شرایِط بخشدوم در

بررسی قاجار حکومِت دوران در ایران سياسی و اجتماعی

نگریمودربخشسومبهاصالحاِتدورانرضاشاهمی.شودمی

.کنيمنوسازیکشوربررسیمینقشاورادر



 توسعه چيست؟



 فرایند شرح برای است اصطالحی یک»توسعه تحول و تغيير

هدِف.تغييروتحولهدفمنداست,دراینتعریف.«جامعهبهجلو

خودگردانی و مدیریت از نوین ساختاری به دستيابی توسعه

می فرهنگیجامعه و اقتصادی اجتماعی، کهسياسی، باشد،

سالهاوبرحسِبتجربهدرجوامعپيشرفتةغربشکلگرفتهطی

استوتجربهآنرادرمقایسهباساختارفعلیسنتیجامعهبه

عنوانسيستمیبهتروبارورتربرایاکثریتاقشارواعضاییک

است داده نشان جامعه پيش. اینجا شناختودر توسعه شرِط

ت،کهبهعنوانهدِفآگاهیبهساختارجوامعتوسعهیافتهاس

.شودتغييروتحولجامعةسنتیبرگزیدهمی

برایکشورهایتوسعهنيافتهتوسعهبدینمعناستکهبادرایت

بنای و سنتی نهادهای انحالل حتا و تغيير با عاقالنه تدبير و

شانبنيادهایجامعةمدنیخودراازساختارسنتیفعلیجامعه

برعکِسسيرتکامِل.رفتهنزدیککننددوروبهساختارجوامعپيش

دستيابیبهجامعه ناگزیراست، ایمدرنوطبيعیکهجبریو
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پيشرفتهجبرینبودهوتنهاحاصلتدبير،اندیشه،درایتوتجربة

بودهاست انسانها گيریشکل(Sybille Tönnies)زیبيلهتونيس.

نهبربسجامعةمدرنباختریدرپروسه ترساختارایتاریخیرا

سنتیجامعهونهنتيجةتکامِلآن،بلکهنتيجةآگاهانةسياستی

 universalistische Ideen)هایجهانروابيند،کهبرمبنایایدهمی

/ universalized ideas)است شده گذاری جوامع(1.)پایه در

آن،بهمحور(abstraction)مدرنغربیانسان،دردرکانتزاعی

ایندرکانتزاعی.شودعیواقتصادیتبدیلمیروابطاجتما اما

برگرفتهازفردیتوانزوایتصنعیبرگرفتهازذهنانساناست،

حقيقی و طبيعی عينی، امری از برگرفته نه به. سنتی نگاه

 جمع با عينی ارتباط در هميشه را او قوم،)انسان خانواده،

نژادو با)اناییدیدنفرددليلتوبيندوبههمينمی...(مذهب،

ندارد(هاییجداازمحيطپيرامونشهاوخواستآمال درواقع.را

و تنها منفرد، انسان حقيقی و طبيعی عينی، جستجوی

دليلفقطبههمين.باشدخودمختاردرجوامعانسانیبيهودهمی

انسان ذهن از برگرفته تصنعی انزوای و فردگرایی کمک با

(gedachte Vereinzelung und Individualisierung)که است

انسان پذیربرابری امکان او بارة در عام اظهارات و ميسر ها

جمعمی با ارتباط و چارچوب در انسان زمانیکه تا زیرا شود،

تعریفمی شناختهو آنپيرامونشدیده، وهویتیخارجاز شود

(2.)يباشدندارد،اظهاراتعامدربارةاوبهعنوانفردناممکنم

فرمانینابرابریانسان جوامعسنتیـ باورهایدر برگرفتهاز ها

هایقشریومذهبیـعقيدتی،روابطخویشاوندیووابستگی

جنسیميباشدوشکلعينیآندرنبوِدامکاناتبرابربرایارتقاء

توانازرابطةبرایمثالمی.افرادبهدرجاتباالیاجتماعیاست

درایننظم.تویاامامواّمتویامردوزننامبرداربابورعي

طبيعی»نابرابریامری » حقيقی»و است« جوامع. برعکسدر

انسان برابری بلکهمدرن ندارد، خدادادی و طبيعی توجيهی ها

جامعةمدرن.وبدینلحاظغيرطبيعیوغيرالهیاست«حقوقی»

گيردوایناوست،میبرابریراازفردیِتانسان،کهساختةذهن

ایده از برگرفته که قانون، برابر در و چهارچوب در هایبرابریرا

تضمين و تعریف است، انسان اندیشة ساختة و جهانروایانه

اگردرجوامعسنتیـ.دهدمی«حقوقی»کندوبهآنشکِلمی

فرمانی اربابنشانمی, و امام شمایِل در را وقدرتخود دهد

است،درجوامعمدرنغيرشخصی«قانون»اوستکهفقطکالم

برابریانسان ضامن تنها قانون شکل قدرتدر هاستشدِن از.

گونیهابرناهمطرفدیگرقانونباتعيينحدوحدودرفتارانسان

ناهم از ناشی که پيشرفته، تمایالتگونیخواستجامعة و ها

انسانانسان رابطة به و کرده غلبه مدّونهاهاست، شکلی

(3.)دهدمی



***



دگرگون هم را جامعه اقتصادی روابِط ساختاری دگرگونی این

کندمی جامعةمدرن. چارچوبقانونجایروابِط«قرارداد»در در

می-اقتصادیتحميلیجامعةسنتی بهموتورفرمانیرا و گيرد

می تبدیل اقتصادی توسعة و شودرشد مهم. از نوعیکی ترین

یکای و بانک یک ميان وام قرارداد اقتصادی قراردادهای نگونه

گذاربهبانک،وگذاراست،زیرابدهکاریداوطلبانةسرمایهسرمایه

نهرابطهتحميلیميانآنها،اورامجبوربهباالبردننرخسودبرای

کند،کهاینامرازتحصيلدرآمدوبازپسدادنواموبهرةآنمی

کمیوکيفیتوليد،خالقيتدرتکنولوژیومدیریتطریقباالبردن

می ميسر امثالهم گرددو ارگان. و قانون مجریاِن اینجا هایدر

حقوقطرف مدنیاز دفاعمیجامعة ضامنهایقرارداد و کنند

.اجرایقراردادهستند

توسعهدراینتعریففقطبهبهبودیشرایطمادیاعضایجامعه

نمی زیرمحدود ُبعدیشود، یک را توسعه اقتصادی دیِد این ا

بيندمی نشان. بهترین اقتصادی توسعة وجود این وبا دهنده

نتيجةتغييراِتنمایان یکجامعهاستوخود تحولدر و تغيير گر

هایمختلفزندگیاجتماعی،اقتصادی،سياسیوپویادربخش

می جامعه یک باشدفرهنگی از». حرکت شامل بویژه توسعه

روش از اجتماعی، رسوم و عادات و سنتی سنتیروابط های

بهداشتوتعليموتربيتوتوليدبهروش "مدرن"هایبرخوردبا

است پذیرشجهانبههمان. ویژگیجوامعسنتی، برایمثال،

هست که است صورتی مدرِن. بسيار جوامع برعکس،

اجتدانش ذاتیزندگیاقتصادیو جنبة را تغيير ماعیبهمحور،

می آورندشمار ]...[ تفکر. به کرد روی تغييرات، اینگونه کليد

علمی" بر" اثرگذار متغيرهایمهم یعنیمشخصکردن است؛

هایموجود،کهچهچيزنتایجوتالشبرایاستنتاجمبنیبرداده

اینتعریفُبعِدمادیوعينی(4)«.دانيمدانيموچهچيزنمیمی

تغيير و است معنایتوسعه به اول وحلة در تعریف این در ات

هایجدیِددگرگونیساختارتوليدوبازتوليدونهادینهشدنروش

نگاهاستيگليتزبهتوسعه.باشدزندگیاجتماعیواقتصادیمی

بهمشکالتدنيای نيز توسعه به کشورهایرو مشکلآندر و

به.فینداریمگردد،کهمابااودراینمورداختالتوليدمعطوفمی

واقععوامل کهدر دارد، نيز ُبعددیگر توسعهحداقلدو گمانما

ُبعدپولیو:باشندگيریساختارمدرنتوليدنيزمیاصلیشگل

.ُبعدسياسیـاداری



***



ُبعدپولیتوسعهبدینمعناستکهساختاراجتماعیواقتصادی

مالی مدرناحتياجبهسيستمپولیو آنجامعة در که ایدارد

اندوزیثروت» پولملیصورتبگيرد« واحد اولدر وحلة در این.

می افراد اقتصادیميان روابِط برایایجاد باشداولينشرط پول.

 استکه پول ثروتمنداِن»ملیزمانی به« و آزادانه یکجامعه

شکل دیگر به را آن ساختمان،اختيار مانند ثروت نگهداری های

استکهتنهاچنينپولی.لی،طالوغيرهترجيحدهندزمين،قا

هرگونه بههمينخاطر و همهخواهاندستيابیبهآنهستند

انجاممی قانون محدودة در را کار چنينخالقيتو به که دهند،

.ناميممی«نمادداراییوثروت»مااینپولرا.پولیدستیابند

دار نماد ـ پول این به دستيابی یکبرای به نياز ـ ثروت و ایی

طرفیکبانکمرکزیسيستمبانکیمدرناستکهدرآنازیک

مستقلومقتدرباحقانحصاریانتشاراسکناسوازطرفدیگر

هایبازرگانیـچهدولتیوچهخصوصیـدرچارچوبقانونبانک

مسئوالنه،آزادانه،بدونسوءاستفادةدولتیودرارتباطیسالم

دیگرساختارپولیومالیکشورراباهدِفتامينثباتقيمتبایک

ملیشکلدهند نرخارز و چنينسيستمبانکی. ضرورتاقتدار

 ارگان(centralization)تمرکز تمرکز و آن نظامساختاری های

العملباشد،زیرااتخاذسياسِتپولییکسان،عکسقانونمندمی

تمالیوآرامشبازارهایپولهایمالیاحسریعدرمقابلبحران

وارزوهمچنينشناساییگردانندگانسياستپولییککشور

ميسر چارچوب این در تنها جهانی ملیو اجتماع و اقتصاد به

است را. پولی و مرکزی بانک غيرمتمرکز سيستم تلخ تجربة

،کهدرواقع(Federal Reserve System)«سيستمذخيرةفدرال»

ا مرکزی میبانک متحده دریاالت سيستم این ناتوانایی باشد،

هایتجاریجلوگيریازورشکستگیشماربسيارباالییازبانک

 دهة در جهانی اقتصاد رکود و بحران پی در بازرگانی 1933و

(Great Depression)این1931و1913بينسالهای.نشانداد

نبو برخوردار مرکزی پولی اتوریتة از پولی سيستم و عضو1د

هيچ واشنگتن در سيستم این مدیرة برهيئت نفوذی گونه

اتخاذسياستبانکذخيرهمنطقه12سياستپولی کهدر ای،

تصميم در هميشه و نداشتند بودند، خودمختار درپولی گيریها

بههرحالایاالتمتحدهازاینتجربةتلخدرسالزم.اقليتبودند
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 با و گرفتند (Banking Act of 1935)«1931کداریقانونبان»را

مرکزی بانک کاهشفاحشنقشبانکسيستم با را هایشان

بانکسيستم،منطقه بزرگترین افزایشقدرت و استحکام و ای

این نهایتمجریاصلیسياستپولیدر کهدر بانکنيویورک،

می کردندسيستم متمرکز باشد، باال. توضيحات به اتکاء با

بر پولیکوششرا سيستم که دهيم نشان که گذاشتيم این

چندگانگی و پراکندگی با یکسان پولی سياست و مقتدر

(ntitdeinactneced)خوانینداردهاینظامبانکمرکزیهمارگان.

جداازشکلسازماندهینظامبانکییککشور،سياستپولی

به تبدیلموفقيتآميزواحدارزییککشور در نيزنقشیبسزا

دارایی» نماد دارد« درایتبدینمعناستکه. پولیبا سياسِت

یک ثروِت پشتوانه این و است برخوردار قوی پشتوانة از پول

بدینترتيب.شوندهانگهداریمیباشد،کهدربانکمملکتمی

یککشور در داراییموجود مجموعةثروتو نشانگر حجمپول،

کمرکزیبایددروحلةاولدرمجموعسياسِتپولیبان.باشدمی

هدِفحفِظثباتارزشپولوازاینطریقحفظارزشثروتموجود

دنبالکند اقتصادیرا ودرمرحلةدومهدِفرشِد .دریککشور

درمقابل.اینچنينپولی،پولثروتمنداناستونهپولیدولتی

دامنایکهباارزانکردننامعقوِلپول،تورمراآن،سياستپولی

ارزهایمی ترجيح ملیو پول از گریز به وادار را ثروتمندان زند،

می ملی ارز به خارجی سازدباثبات . به پولی چنين پول»این

مستضعفين می« بهتبدیل مستضعفين ـ ُمزدبگيران زیرا شود،

ایزبانرایججمهوریاسالمیـتنهاقشریهستندکهراهچاره

قبولاجباریاین ندارند«دولتیارز»جز را اینچنينپولیحتا.

مردانچنينکشورهاییخودمرداننيزنيست،زیرادولتپولدولت

ثروت که هستند کسانی بانکاولين به را خارجیشان های

ازطرفدیگر،.کنندمنتقلودرارزهایمعتبرخارجینگهداریمی

کاهِشواقعیتورمتحميِلکاهِشقدرِتخریِدپولوبهبياندیگر

کردنواقعیاینقشررابدنبال«مستضعف»دستمزدشاغلينو

.دارد

واقعسيستم در سوسياليسم و فئوداليسم چون فرمانی های

شناسند،حتابااینکهدرآنهااسکناسوپولبهتعریفباالرانمی

ثروت آنها نه زیرا دارد، وجود میسکه رواج را نهاندوزی دهند،

آنها میاینکه را مستقل مرکزی بانک نهسيستم و شناسند

چاپاسکناس.اینکهپولتعيينکنندةروابطاقتصادیجامعهاست

هایوضربسکههمفقطدرخدمتحاکمينمقتدروبلندپروازی

هایشرطبدینترتيبیکیازپيش.سياسیونظامیآنهااست

تاسيساندوزیاست،کهتوسعه،دگرگونیانقالبینوعثروت با

سيستمپولیوبانکیمدرننگهداریوانباشِتآزادانةثروتدر

پولملیراميسرسازدوباسياستپولیبادرایتپولملیرا

بهبهتریننوعوواحِدنگهداریثروتتبدیلوبدینطریقتقاضای

کند توجيه را جامعه یک در پول که. است چارچوبی چنين در

مبادلهدیوارهایسنتیاقتصاد بازتوليِدکاالییو بر تنها که ای،

کاالهایسنتیمتمرکزاستومکانيسمیجززوربرایانباشت

شناسد،فروخواهدریختوثروتـآنهمبهشکلمادیآنـنمی

.هایاقتصادیتبدیلخواهدشدپولبهمرکزثقلفعایت



***



هم ضرورت از برگرفته توسعه سياسی ـ اداری ونیگُبعد

تشکيالتادارییکجامعهوتمرکزسياستکالندریکجامعه

است مدرن دادگاه. وتاسيس ثبت تاسيس سراسری، های

تاسيس پليسسراسری، و ژاندارمری ارتش، تاسيس احوال،

قانوندانشگاه و دولت به فقط که دولتی کارمندان تربيت و ها

می وفادار ميکند، تایيد دولت را حقوق و بانکباشند تاسيس

کندوامثالهمرامرکزیکهسياستپولیکلکشورراتعيينمی

هایتمرکزونظمدادنبهساختاراداریـسياسیبایدازضرورت

.یککشوروغلبهبرتعددمراکزقدرتنامبرد



طرحساده زیر ازنمودار معنایگذار به توسعه پروسه ایستاز

.تمجوامعمدرنساختارسنتیونزدیکیبهسيس

























نشانمی ُبعددگرگونیرا باالسه ملزومنمودار دهدکهالزمو

.همهستند



جغرافيای موقعيِت اقليمی، شرایط فرهنگ، چون دیگر ابعاد

سياسی،منابعوذخایرطبيعی،ترکيِبقومیوامثالهمنيزبراین

تیامنفیخواهندداشتولیتعيينکنندهپروسهتاثيرهایمثب

تمامیاینداده هادرهردوسيستموجودخواهندنيستند،زیرا

داشت جامعه. ساختار بر را خودش تاثير فرهنگ مثال، برای

ساختار,خواهدگذاشتوخودنيزازجامعهتاثيرپذیرخواهدبود

می سياستخارجییککشور درایتدر توانندنظامقانونمندو

تاثيراتیمثبتبرجغرافيایسياسیکشورداشتهباشند،وجود

توانددرهررژیمبهتحکيمساختارنظاممنابعوذخایرطبيعیمی

امثالهم و دمکراتيککمککند نظام یا و فرمانی دیگر. بيان به

داده میاینگونه خدمتها در یا و توسعه به خدمت در توانند

سنتی جوامع بهحاکمان ولیخود شود، گرفته فرمانیبکار ـ

اقتصادیواجتماعی تنهایینشانگرساختاریکرژیمسياسی،

.نيستند

پایةفلسفی،سيستم نظرجهانبينیو هایفرمانیضدفردواز

حقوقیجمع سند عنوان به را مالکيت حق هستند، گرا

تحميلنمی بلکه قانون نه سيستم مبنای زیرا شناسند،

وهخواست طبيعی امری عنوان به مستبد حاکمان عالئق و ا

نمودارباالنهفقطامکانگذارازروابطسنتیادارة.حقيقیاست

دهد،بلکهبيانگرامکانجامعهبهروابطمدرنمدیریترانشانمی

می نيز فرمانیرا سيستم ساختار دربازگشتبه بویژه باشد،

هاییاننرسيدهاستویاپایهجوامعیکهدرآنهادورانگذاربهپا

هاینمونه.مدیریتدمکراتيکوقانونمندجامعهمستحکمنيستند

آنبهحکومترسيدنناسيونالـسوسياليسمدرجمهوریوایمار

(Weimarer Republik) در1933در اسالمی انقالب و ميالدی

.باشندخورشيدیمی1311ایراندر

دیدکهجامعهواقتصادایرانپيشباتوجهبهتوضيحاتفوقباید

چه دارای قاجار سلسلة دوران در و رضاشاه پادشاهی از

روند ایجاد در نقشرضاشاه به بيشتر بتوان تا مشخصاتیبود،

.توسعةکشورپیبرد



 وضعيت اقتصادی و سياسی ایران در دوران قاجار



قرن اوایل تا هيجدهم قرن اواخر قاجار حکومتسلسلة دوران

دربرمی را گيردبيستم . و اقتدار دوران باید را نوزدهم 21سدة

سال بيستمرا ناميدسالاولسده حکومتقاجار .هایاحتضار

سدةنوزدهمهمراهبودبانفوذهرچهبيشترنظمنوینجهانیو

نصيبگسترشبازاردرابعادجهانیکهایراننيزازاینپروسهبی
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نماند ک. کاالهای بهبویژه خارجی ارزهای و باختری شورهای

مردموبویژهاقشارباالیجامعهبا.شهرهایایرانراهپيداکردند

آشنا آنها کاالهای طریق اروپاییاز کشورهای پيشرفتة جامعة

شدندمی ارزش. از ایران جامعة این وجود وبا فرهنگی های

بود بدور اروپا سياسی ن. عدم برای باید را دليل فوذچندین

ایرانسدهنوزدهم.هایجوامعمدرنبهجامعهایراننامبردارزش

برآوردجمعيتایراننشاناز.کشوریبودکشاورزیوعقبافتاده
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سالآنچهکهمی ایناستکهتا جدولباالبوضوحدید تواندر

بارةجمعيتایرانوجودميالدیآماری1224 وبرآوردیمعتبردر

است نداشته بسيار. باال برآوردهای هم بعد به تاریخ این از

ترباشدآمارهوتومـشيندلرشایدازبقيهدقيق.سئوالبرانگيزند

عجيبیکامالسرراست عددیبطور نظر از که آمارهایدیگر و

بهنظرمیشده تقسيماند، نظر از معيتبهشهرها،بندیجآید

روستاهاوعشایربرگرفتهازآمارهوتومـشيندلربودهباشند،زیرا

آن%21جمعيتایرانراروستانشينان،%13درتمامیبرآوردها

 و شهرنشينان 21را می% تشکيل عشایر را دهندبقيه این.

ميالدیاستکه1224بندیهوتوـشيندلردرسالهمانتقسيم

 تا آن است1939از ميالدیپيرویشده آمارگيری. امکان عدم

نشانه خود بخودی دوران این در عقبدقيق از افتادگیایست

قاجار حکومت زمان در ایران جامعة ساختاری ما. اگر اما

می کنيم، فرض درست نسبتا را باال اینبرآوردهای به توانيم

اوهجمعيتایرانراروستانشين%11نتيجهبرسيمکهبيشاز

.انددادهعشایرتشکيلمی

هایطبيعیایرانچونپهناوریکشور،بارانبسياراندکوویژگی

کوه رشته چهار احاطة در که مرکزی پهناور صحرای وجود نيز

موجب دارد، قرار دیگر ارتفاعات و مکران البرز، زاگرس، عظيم

شهرهای در روستاهایدورافتاده، در چندپارگیجمعيتکشور

روستائيانیکهدرسال.بدوششدهبودافتادهوعشایرخانهجدا

دادند،تقریبابيشازنيمیازجمعيتکشورراتشکيلمی1213

 منطقةمسکونیزندگیميکردند13در هزار یکسدهبعد. حتا

کهاینجمعيتتقریبادوبرابرشدهبود،ميانگينساکنانروستاها

عيتشهرهایایراننيزبهترازوض.رسيدنفرمی213بهکمتراز

نبود کشور روستاهای کشور. جمعيت چهارم یک از کمتر

کردند،کهازشهرزندگیمی23شهرنشينبودند،کهدرتقریبا

 بيشاز جمعيتی زیر شهرهای فقط داشتند21آنها نفر :هزار

اروميه، کرمان، همدان، یزد، مشهد، اصفهان، تهران، تبریز،

شير قزوینکرمانشاه، و 1.)از و( چادرنشين قبایل نهایت در و

 که 21عشایر می% تشکيل را گروهجمعيت شانزده به دادند

گروهایتقسيممیعمدةقبيله ایل،شدندکههرکداماز نيز ها

پراکندگیوکوچکی.هایمهاجرپرشماریداشتندطایفهوگروه

 طریق این از و ایران شهرهای و روستاها ویژگی ساختاردو

.اجتماعیکشوردرسدهنوزدهمبودند



***



بيشترروستاها،قبایلوشهرهایایراندرسدهنوزدهمبهعلت

افتادگی جدا وپراکندگیو بودند اقتصادیمستقل نظر از شان

و کشاورزی محصوالت شامل که را، توليداتشان عمدة بخش

می دستی میصنایع مصرف و توليد خودشان ندکردشد، به.

روستاها اقتصادی خودمختاری حدودی تا و خودکفایی علت

روستاهای و شهرها ميان تجارت نظرگرفتن در بدون تجارت،

گسترشپيدااطراف ميانشهرها و درونشهرها در فقط شان،

می تجملی کاالهای به محدود بيشتر آنهم که .شدکرد،

زمينجاده خراب، فاصلههای ناهموار، طوهای نبودهای النی،

پیرودخانه شورشهای و کشتيرانی قابل قبایلهای درپی

را مختلف مناطق ميان ارتباط تنها نه که بودند، دیگر عواملی

کردند،بلکهجلویگسترشهمينتجارِتناچيزراهمضعيفمی

(6.)گرفتندمی

ساختار تغييراتبارزیدر دورانحکومتسالطينقاجار تمام در

نيرویکارموجود%93.نیـصنعتیکشوررخنداداقتصادییاف

صنایعدستیروستاییاشتغالداشتو کشاورزیو در کشور

صنایع13% دولتیو غير خدماتدولتیو تجارت، به باقيمانده

هایمحدوِدصنعتیسرمایهگذاری.شدناچيزشهریمحدودمی

.تکاءداشتهایسنتیتوليدادورازهرگونهنوآوریبودوبرروش

راه تسهيالتتوسعة سایر و بهداشت ارتباطی، وسایل ها،

افتادةاقتصادتوليدیـباتوجهباساختارعقب.زیربناییناچيزبود

همدورافتادةکشور خودگردانیاقتصادینقاطاز کاالییایرانو

بيشتر.بدیهیاست،کهایرانکمترکاالییبرایصادراتداشت

عمدتًا)یایرانشاملابریشمخام،پشم،غالتکاالهایصادرات

تریاک،فرشوموادخامدیگربود،ميوه(برنج پنبه، تنباکو، .جات،

بود کشفنشده هنوز سده این در ایران نفت واردات. ساختار

ایرانتوانصنعتی که بهکاالهاییبود، کشور نياز ایراننشانگر

نداشت را برایساختنآنها . بهوارداتکاالهایموردنيازکشور

 ابریشمی و پشمی نخی، منسوجات چون 63)نيازش کل%

،چای،قندوشکر،کاالهای(ميالدی1223وارداتایراندرسال

ازسال ميالدی،1262فلزیوامثالهمترازنامةبازرگانیایرانرا

و1211بااینهمهميان.کهآمارآنموجوداست،منفیميکرد

(1.)مکلوارداتوصادراتایرانافزودهشدبرحج1221

اولينموج نظمنوین«گلوباليزاسيون»ایندورهمصادفاستبا

برمی در هم را زمان آن ایران ناخودآگاه که بدونجهانی، گيرد،

ایبراینزدیکیبهاینآنکهایرانخودکوچکترینکوششآگاهانه

درست.مدادهباشدنظمنوینوهمآميختگیآگاهانهباآنانجا

 رویتر دو ژوليوس بارون که است، دوره همين  Julius de)در

Reuter) سال 1212انگيسیدر پرداختفقط پوند43با هزار

1324333معادل) درآمدمالياتیو%33216/3تومانآنزمانیا

سودحاصلازگمرکات،امتياز%63و(گمرکیدولتدرآنسال

بهجزطال،نقره)برداریازمعادنلتی،بهرهانحصارییکبانکدو

هاوقنواتوآهنوتراموا،آبراه،حقاحداثراه(وسنگهایقيمتی

هایصنعتیراها،خطوطتلگرافوکارخانهامورآبياری،ایجادجاده

انحصاری صدور و گمرکات تمام اجارة و سال هفتاد مدت به

بهمدت از.سال،خریداریکرد21هرگونهمحصوالتبهایرانرا

اینقرارداد،کهالبتهبهدليلمخالفتافرادزیادیدرایرانوبویژه

استخراج امتياز فقط توانست رویتر و شد لغو روسيه مخالفت

معادنوبانکرا،کهبعدهابهبانکشاهنشاهیایرانتبدیلشد،

شرکت به امتيازات فروش آغاز عنوان به باید کند، هایحفظ
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اروپاییوحراجکشوریادکرد ازاینبویژهانگليسی. وروسها ها

درآمدحاصلازفروشاینامتيازاتو.شدندامتيازاتبرخوردارمی

بی مصارف به بيشتر وامها دریافت دربارهمچنين حساب

بهمی مجللناصرالدینشاه همبرایسفر رویتر امتياز و رسيد

بود شده طراحی اروپا مقد. برایاما درآمدها این باقيماندة ار

سال11شد،کهدرطیمقابلهباتورمشدیدموجودمصرفمی

اشاره آن به که وقت، حاکمين پولی سوءاستفادة دليل به و

بود آمده بوجود کرد، ساختار(2.)خواهيم نبود در حال هر به

دولت کار کارا مالی نظام حضور عدم و پویا توليدی اقتصاد

ازناصرالدین نقل به که بود، شده کشيده آنجا به شاه

فروششيخ بدون که بود روزی کمتر قاجار دربار در االسالمی،

(9.)بعضیچيزهابهبرخیافراد،سپریشدهباشد
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افتادگیساختاراقتصادتوليدیوکاالییایرانسدةنوزدهمعقب

ودساختارمکملیوشایدعاملیتعيينکنندهنيزداشت،وآننب

ایندورانمی نظممالیدر باشدپولیو به. پول دیگر بيان به

ایندورانهيچ وجهنقشیدرتخصيصمنابعونيروهایتوليددر

نداشت از. ضرورتاستفاده خودکفاییاقتصادیاز براین، افزون

ازطرفدیگردستيابیبه.پولبهعنوانواحدپرداختکاستهبود

ثروت هدِف زمينهایاپول و امالک داشتن بلکه نبود، ندوزی

باوجودنقش.کشاورزیوغيرهثروتمندبودنافرادرانشانميداد

رغمارتباطاتضعيفميانبسيارجنبیپولدراقتصادایرانوعلی

کاهش متوجة ثروتمندان بویژه و مردم ایران، دورافتادة نقاط

پی نرخ مداوم کاهش و داخلی پول ارزش مقابلدرپی در ارز

خاطر همين به و بودند، استرلينگ ليرة بویژه خارجی ارزهای

پولداخلیترقيبمی شدندثروتمندانایرانیبهدوریاز تاریخ.

بزرگشمالی کهپولایرانيانچونهمسایة تزاری، شانروسيه

کهباهمتگرافویته1934تا1291فقطدردورانیکوتاهميان

(Graf Witte) بهرهاز نسبی ارزی شدثبات هيچگاه،(13)مند

.دارایپولملیباثباتنبود

مجموعه شامل ایران پول سکهواحد از وای نقره و طال های

واحدهایکوچکترمسوورشوبودکهبسياریازآنها،بهصورت

گردشبودند ازسدةشانزدهمميالدیدر سراسری، .محلییا

انداردطالونقره،ولیدرعملبرپایةپولایرانرسمابرپایةاست

به«ریال»کهترجمة«شاهی»نظيرنام)«ریال».نقرهاستواربود

،کهبرگرفتهاززباناسپانيایی(ایکمارزشبودفارسی،وسکه

رایجتبدیلشد نقرة نوزدهمبهسکة طیسدة در بود، ارزش.

سالهایپسازریالدرابتدامعادلیکهشتمتومانبودودرطی

شد1216 ارزششکاسته از مرتب هم. چون قاجار سالطين

بهدوشکلبهافزایشحجمسکه ازمسلکانروسیخود و ها

اولازطریق:زدنداینطریقتورموکاهشارزشپولدستمی

 پنهانیو تنزل طریق از دوم و سکه غير»کاهشرسمیوزن

اهشعيارنقرةپولایرانبویژهک.هامرغوبيتاوزانسکه«رسمی

بههرحالدرطی.ایمرسومبرایافزایشحجمپولبودشيوه

 رسمینزدیکبه طور به کشور پول نقرة عيار %13یکسده

.کاهشیافت

سکه عيار کاهش فرمانی ـ سنتی جوامع چاپدر یا و ها

حاضر،بی زمان در چه و گذشته در چه اسکناس، پشتوانة

کهایرایجبراشيوه یافزایشدلبخواهیحجمپولبودهاست،

است داشته بدنبال را مردم خرید کاهشقدرت و تورم در. اما

روستاهایافتادهاقتصادهایعقب با ایچونایرانسدةنوزدهم،

روابطاقتصادی وبدوننقشاساسیتجارتدر پراکنده،خودکفا

روابطاقتصادیکمترشکل اختاللتورمدر یعينیوميانمردم،

داشت روانی تاثير بيشتر گسترش. در بيشتر آن نقشمخرب

اعتمادیدرازمدتمردموبویژهثروتمندانایرانیبهپولکشوربی

پول ترجيح آن به دسترسی صورت در پولو به خارجی های

«ملی» عنوان به نگهداریثروت»، واحد امالکدر« ترجيح یا و

سدةهفدهمتجاربهجایروبل،درروسيهتزاری.مقابلپولبود

سدةسکه ایران در تاِلر، و دوکات هلندی و آلمانی نقرة های

دالر امروز سوم جهان کشورهای در و استرلينگ ليرة نوزدهم

پولکشورشانترجيحمی به را دادندایاالتمتحده همينعدم.

مخرب بسيار روانی فاکتور و کشور پول به کاهشاعتماد از تر

بااینکهطیسدةنوزدهمازعيار.باشدعيارنقرةپولمیواقعی

 پولکشور در%13نقرة ایران پول قدرتخرید اما کاستهشد،

کاهشیافت،کههشتبرابرکاهشعيار%413طیاینمدت

ایرانمی پول در(11.)باشدنقرة ایران کاهشارزشپول سطح

انینقرهدراواخراینزمانآنقدرباالستکهحتاکاهشقيمتجه

نمی توجيه را آن نيز نوزدهم کندسدة پولکاغذیکه. ایران در

بانکشاهنشاهی انحصار نوزدهمدر نيمةدومسده چاپآناز

انگيسيها) به متعلق علت( همين به و بود کمياب بسيار بود،

ایراندورةقاجاراز.کردنقشیدراقتصادداخلیایرانبازینمی

.افتادهبود،بلکهحتامستقلنيزنبودولینهفقطعقبنظرُبعدپ

.ایراندرتمامیدورانسلسلةقاجاردارایسيستمبانکینبود

بانکی» خدمات فعاليت« بانکبه و شاهنشاهی بانک های

محدودبود،ولیهيچيکاز(متعلقبهروسها)استقراضیایران

داخلیفع اعتبار ایجاد زمينة بانکدر اليتینداشتندایندو این.

رباخوارانشهریو و سمساران صرافانسنتی، به نقشهنوز

کردند،تعلقداشت،روستاییبودکهنرخبهرةباالییمطالبهمی

امنيتحقوقیوشغلی از کهآنهاهم،ماننددیگرمردمکشور،

درهرحالنبودنابسامانیپولیومالیناشیاز.برخوردارنبودند

.دسيستمبانکیمدرن،مستقلومقتدربودعدِموجو

نظاممالیکشور،درنبوداقتصادیپویاودرنبودسيستمپولیو

ماپيشازاینبهایننکته.بانکی،وضعیبسيارنامناسبداشت

با قاجار سالطين که بود کشيده آنجا به کار که کردیم اشاره

یافت،بهتامينفروشامتيازاتوخالصهآنچهراکهخریداریمی

می دربار پرداختندمخارجدولتو ایننکته. کاتوزیانبهخوبیبر

که چيزیبهمعنای«بودجه»تاکيدميکند، آنروزگار اگرچهدر ـ

از برآوردهایی از بود عبارت ـ نداشت وجود واژه این مصطلح

هزینه و نمیدرآمدها در درست نيز سالی هيچ در که .آمدها

بودجه» معنایهم« به صرفا این اما داشت، کسری واره

پيشبرنامه یا هزینهریزی فزونی مورد در درآمدهابينی بر ها

12.)نبود واقعبههيچوجهبرآوردهایسيستماتيکمربوطبه( در

هزینه و نداشتدرآمدها وجود ها دولتمهم. درآمد منبع ترین

دليلتورمومالياتارضیبود،کهدرچنددهةآخرسدةنوزدهمب

افزایش%43تا%31افزایشنيازهایدربارودولتبودبهحدود

بود یافته گسترش. به منجر اما روستائيان پولی دارایی عدم

ناتوانی هم و روستائيان فقر هم که بود جنسیشده ماليات

درمجموعوضعيتنظاممالیدوران.مالیدولترابدنبالداشت

.بينیونامنظمبودغيرقابلپيشقاجاربسيارنابسامان،



***



مابرایننکتهتاکيدکردیمکهشهرهایایرانکوچکوجداازهم

صنایع توليداتکشاورزیو ایرانبرمحور اقتصاد بودندوساختار

عدمگسترششهرنشينیوتمرکز.چرخيددستیروستاییمی

می نيز امر این بيانگر عشایر و روستاها در کهجمعيت باشد

وجهاجازةامکاِنبرآمدِنگروِهاجتماعیساختاررژیمقاجاربههيچ

شهروند» » )یا Bürgerبورگر اجتماعی،( ستون که را بورژوا یا

اقتصادیوفرهنگیجامعهمدرنمی زیراسياسی، نداد، باشد،

خواستندونهازدرایتسياسیالزمنهآنهارقيبسياسیمی

رشد و اداره بودندبرای برخوردار مملکت که. شاه، ناصرالدین

بقية از بيش و کرد حکومت ایران بر سده نيم حدود چيزی
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سالطينقاجاربرساختارجامعةایرانتاثيرگذاربود،باوجودسه

اروپا بارمسافرِتمجللشبهشهرهایبزرگاروپا،درحقيقتاز

میخوششنمی آنچه از و چگونگیآمد ویژه به حکومتدید،

سالسلطنتمطلقهبرایران42دربيشاز.هراسيدغربی،می

ساختارکشورتغييرینکردهبود،هيچکاریبرایبهبودوضعمردم

نوکرمأبانه و منسوخ کهنه، اداریهمچنان دستگاه و بود نشده

درچنيندورانیوبویژهپسازقتلناصرالدینشاهنارضایتی.بود

یژهدرشهرهاروبهگسترشگذاشت،بویژهدرتمامیاقشار،بو

 مظفرالدینشاه 1296)کهسلطانجدید، 1931ـ ادامة( با نيز

کوتاهسياستهایغير رژیمرا ناخودآگاهعمر کردمردمی، تر از. او

تعرفهیک تا کرد وادار را داخلی بازرگانان بهطرف بيشتری های

احبانقبلیآنگرفتایراازصهایسلطنتیاجارهپردازند،زمين

هارادرنظرگرفت،وازطرفدیگردرهایوافزایشمالياتبرزمين

کشوررابهرویخارجيانبازکردوبهفکرگرفتنوامخارجیبرای

افتاد دربار و خود مخارج تامين . در امتياز1931او، ميالدی،

بهره تمامایاالتمرکزانحصاریاستخراجو نفتدر یوبرداریاز

برای را دارسیانگليسیبه63جنوبیکشور ویليام به سال

%3121/3تومانیا143224333معادل)هزارپوند233ازایفقط

سال آن در دولت گمرکی و مالياتی درآمد امتياز( کرد؛ واگذار

بانکعوارضجاده به ازایرا دریافتوام با و داد شاهیبریتانيا

انوروسيهبدهکاریخارجیکشورراهایفرانسه،انگلستدولت

هاانجاميد،کهمجموعةاینعواملبهگسترشنارضایتی.باالبرد

.درنهایتمنجربهانقالبمشروطهشد

و برایخود خطری عنوان به را تغييری هرگونه قاجار سالطين

سيروسغنیبهدرستیبر.کردندشانتلقیمیحکومتمطلق

گروهنخبهزميندارانمعموالباتعویض»کهایننکتهتاکيدميکند،

ِملکهيچکسدراماننبودوچهبسابه.کردهرشاهتغييرمی

وزیرانوکارمنداندولتینوکر.شدميلشاهازصاحبشگرفتهمی

این(.تأکيدازماست)(13)«شخصیشاه،ومردمرعيتاوبودند

سالطين زیرا اقتصادیبزرگیدارد، ُبعد بهمسئله را خود قاجار

و جان صاحباختيار و کشور وجبخاِک مالکينهر تنها عنوان

اندوخته ثروتو تلقیميکردندمالو هایمردم بهحراج. منطِق

گذاشتنمنابعملیوفروشامتيازاتبهاروپائيانازهميندرکو

.گيردنگرشسالطينقاجاربهکشورومردماینکشورریشهمی

سيا استبدادساختار یک بستر بر قاجار دوران در ایران سی

بی بیسياسی بیدرایت، ثروتکفایت، خودمحور،برنامه، اندوز،

.بنيادقرارداشتخودکامه،خشنوبی

در ما که تعریفتوسعه، به تکيه با و باال توضيحات به توجه با

می ایننتيجه به آوردیم، زمانابتدایایننوشتار در که رسيم،

توسعةسل برای سيستماتيک کوششی هيچگونه قاجار سلة

سياستنهبهمعنایسازندگیومدیریت.کشورصورتنگرفت

در مستبدانه حکومت ادامة معنای به بلکه کشور، مدبرانة

قاجار.چارچوبسنتییکسيستمفرمانیرایجبود ایراندوراِن

ساختاردرهرسهُبعداقتصادتوليدیـکاالیی،سيستمپولیو

عقب اداریکشوریبسيار بودسياسیـ افتاده اقتصاد. نظر از

فنی و صنعتی پيشرفت قاجار دورة ایران در کاالیی ـ توليدی

سرانه درآمد منظم افزایش از که شواهدی بود؛ ناچيز بسيار

حکایتکند،ناچيزاستیااصالوجودنداردوورودماشينآالتنيز

تغييراتساختاریدر نيانجاميدبه ایران اقتصاد بازرگانی. نظر از

افزایش.خارجینيزترازبازرگانیکشورمدامباکسریمواجهبود

دربار خارجی بدهکاری از است بهتر ـ ایران خارجی بدهکاری

ازیکطرفوکسریترازبازرگانیایراناز قاجارسخنبگویيمـ

افزایش پرداختایرانرا دادندمیطرفدیگرکسریتراز نظر. از

طورکهنشاندادیم،ایرانازساختارپولیوسيستممالی،همان

مالیبهدورهرگونهسيستمبانکیمدرنوچهارچوبنظام منِد

بودودرنهایتساختاراداریـسياسیکشورسيستمیسنتی

وفرمانیبودکهدرآنسالطينقاجارنهفقطهيچگونهکوششی

مندانجامندادند،بلکهایهدفارکشوروتوسعهبرایتغييرساخت

شقاوتی هرگونه از خود خودکامة و مطلقه قدرت حفظ برای

نسبتبهایرانيانکوتاهینکردند به. ميراثیکهسالطينقاجار

ایعقبافتادهجایگذاشتندچيزیجزسرخوردگیملی،جامعه

.واقتصادیویراننبود



***



زماندورانانتظارتوانبهدورانگذاروهممیانقالبمشروطهرا

درشرایطیبهترتوده اما بهبرگشتبهحالتعادیزندگی، ها

اما.نسبتبهگذشتهدرپرتویکرژیمسياسیجدیدقلمدادکرد

تجربه هيچ بدون که مشروطه، انقالب وکوشندگان رفتار در ای

یوآنهمبهکردارسياسیدمکراتيکحولشعارهایضداستبداد

نمی بودند، شده متحد انتزاعیآن کاراییالزمصورت توانستند

دهند ارائه را کشور سياسی مدیریت برای ترکيب. به نگاهی

فردایپساز برایناتوانیاینوحدتدر بهترینسند انقالبيون

عالئقسياسیوصنفیتاجران،مالکان،کارکنانجزء.انقالببود

روشنفکران اشرافدیوانی، مراجعتجددخواه، قاجار، زادگان

مذهبی،علمایدینیووعاظآنقدرباهمدرتناقضبودند،کهاز

بودهم ناپذیر پاشيدگیسياسیرهبریانقالبگریز همين. به

موفقيت همة با دوم مجلس برایدليل، کوشش اوليه، های

 استخدام اداری، تشکيل11بازسازی برای سوئدی افسر

بهژاندارمر آمریکایی مالی کارشناس شانزده استخدام و ی

برایسازماندهیامور(Morgan Shuster)ریاستمورگانشوستر

مالیدولت،بهدودستگیوناتوانیگرفتارشد،کههرآنانتظار

خيابان در گروه دو این هواداران ميان مسلحانه ومبارزة ها

هایتهرانميرفتميدان تمامیایندوران. چالشیبزرگدردر

یک از سکوالر و دمکرات نيروهای ميان انقالبيون وصف طرف

طرفنيروهایمحافظه مذهبیاز بودکار جریان در دیگر تنها. نه

کرد،بلکهکشورراتضعيفمی,اختالفاتودودستگیسياسی

ایودولتمرکزیهایقومیوطایفهایاالتکشورنيزدچارجنگ

بود ضعيفشده وتم. خطریجدیمواجه با اميتارضیکشور

استقاللکشورنيزباتقسيمآنبهمناطقتحتنفوذبهمخاطره

بود افتاده . کشور نفوذ»شمال تحت منطقهء جنوب« و روسها

(14.)کشورازآنانگليسيهاقلمدادميشد

نظمجهانیبهمخاطرهافتادهبود آغازجنگجهانیاول، با در.

هایعثمانیبهنواحیغربیکشورحملهکردند،نيرو1911سال

وعواملآلمانیبهمسلحکردنطوایفجنوبمشغولبودند در.

خارجی وجود پایتخت از بيرون در مرکزی دولت اوضاعی چنين

نداشت وخيم. روز هر میاوضاع شدتر . سال در1923در ،

 انقالباکتبر تاثيرپذیریاز با گيالن و 1911آذربایجان روسيهدر

بيشتر کنترل ایالت رؤسای شد؛ برقرار خودمختار حکومتهای

داشتند؛ دست در را بلوچستان و خوزستان کردستان، مناطق

 برای انگليس نجات»نيروهای » ثروتمندقسمت»برخی «های

بندی بسته جواهراتسلطنتیرا شاه، حرکتبودند؛ جنوبدر

هایونهفقطخانوادهکردهوبرایفراربهاصفهانآمادهشدهبود؛

ثروتمند،بلکهبسياریازمردمبادیدنشبحبلشویسم،اميدشان

1921رابهسرهنگدیویزیونقزاق،رضاخان؛بستند،کهدراوایل

کودتای با معادالت1299و در بهشخصيتیمهم و ميدان وارد

وهمانطورکهخواهيمدید،با.سياسیآنزمانتبدیلشدهبود

.اتشساختارکشورراتاامروزتحتتاثيرقرارداداصالح

سالآشوب در خارجی نفوذ و داخلی های پيشاز 1921های

کشور نقاط اقصی تمام در که بود، کرده گسترشپيدا آنچنان

کمنبودندکسانیکه و بود رسيده اوجخود به نارضایتیمردم

سيروسغنی.هابودندخواهاننظموازبينبردنایننابسامانی

برمی چنين را عوامل شمارداین از»: خواری قرن یک از بيش

وعده ناکامی خارجی؛ بهممالک کشور تجزیة مشروطه؛ های
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 قرارداد تحميل در جهد و جد نفوذ؛ ازپا1919مناطق ملتی بر

جنگجهانی هنگام به بيگانه نيروهای اشغال چنگال در افتاده

جنبش جداییاول؛ های در ثروتمندطلب و بزرگ استان چهار

ایالت افتادن از ترس بلشویککشور، دست به شمال ها؛های

ضعيف و طماع ناتوانیسياستمدارانپادشاهیعياش، النفس؛

بی انجامهرگونهاقدامموثر؛ اعتباریتدریجیاینسنخقدیمدر

امنيت نظمو آثار ناپدیدشدنکلية و جمع را. همهصحنه اینها

(11)«.يدایشرهبریپرتوانوخودکامهکردآمادةپ

بود کرده فرسوده را مردم عوامل این مجموعة جو. چنين در

سياسیواجتماعیبودکهیکبریگاردقزاقبهرهبریرضاخان

ازقزوینبهسویتهرانبدونهيچگونهمقاومتیپيشرویکردو

 پساز و تصرفدرآورد خونریزیبه بدون تقریبا اعالمپایتخترا

روزنامه نظامی، سيدضياءالدینحکومت بنام گمنام نگاری

نخست مقام به رسيدطباطبایی وزیری شناختن. برسميت با

اندازه تا کودتا حکومت احمدشاه، طرف از مشروعيتکودتا ای

یافت در. تختنشستن به تا و کودتا توانستپساز رضاخان

عرصه1926 تمامی اسدر قدرتش به سياسی تحکامهای

ایهایمنطقهبخشد،تماميتارضیکشورراباسرکوبناآرامی

قاجار جایگزینسرخوردگیملیدوران ملیرا غرور کند، حفظ

.کندوحضورخودرابرایایرانوآیندةکشوراجتنابناپذیرسازد





وضعيت اقتصادی و سياسی ایران در دوران پادشاهی 

 رضا شاه



سال شدر رضا پیهایسلطنت نظامیجدید کهاه ریزیشد

دگرکونساخت اقتصادیایرانرا اجتماعیو ساختار دوران. اگر

اقتصادی بویژه پویاییاجتماعیو نبود تحرک، نبود دوران قاجار

صبرانةاووهایسلطنترضاشاهکوششبیبود،مشخصةسال

دولت عقب این جبران کوتاهمردانشبرای در زمانماندگی ترین

تغييروتحولیک»اگرماتعریفخودازتوسعهرابهعنوان.بودمی

توانيمآغازحکومترضاشاهرابهخاطرآوریم،می«جامعهبهجلو

تعریففوقذکرکنيم توسعهبا بهعنوانتاریخآغاز اینتاریخ. تا

ایبنامتوسعه،حداقلدرتاریخمعاصرجستجوبراییافتنپدیده

.خواهدبودایران،بيهوده

هایاصالحاتاجتماعی،رضاشاهپسازتحکيمقدرتخودبرنامه

هاییراکهدرویبيشترنوآوری.فرهنگیواقتصادیراآغازکرد

اصالحسده گذشته ميرزا،های عباس شاهزاده چون گرانی

دمکرات ملکمخانو سپهساالر، هایانقالبمشروطهاميرکبير،

ول بودند، بهانجامپيشنهادکرده بودند، درنيامده بهاجرا یاکثرًا

رساند کامال. بودند، جایگذاشته به قاجار سالطين ایرانیکه

درواقعچيزی.ورشکستهبودونهادهایاقتصادیآنبدویبودند

آهن،کهدرآنزمانچوننهازراه.بهاسماقتصادوجودنداشت

دیبود،خبریشبکةبرقسراسرینموداررشدوتوسعةاقتصا

داشت وجود ذکری قابل شوسة جادة نه و بود شتاب. با او

بسياریدرپیدگرگونیساختارجامعةایرانآنزمانوتوسعة

بود کشور بی. کارهایش در کارکنانشرضاشاه از و بود امان

قاجارهاقاطبةخلق»ولیبهنقلازغنی،.انتظاراتزیادیداشت

بودند انداخته فلک به را پساز آنکه سلطنت133بدون سال

(.16)«چيزیدرمقابلارائهکنند

سال رسيدنبهسلطنتدر برایتثبيت1926رضاشاهپساز ،

هایاساسیحکومتاقتدارخویشوکشورشایجادوتقویتپایه

مدرنيزهکردن.ـارتشنوینوبوروکراسیدولتیـرابهپيشبرد

سربازگيری قانون طریق گانه،ارتشاز سه تاسيسنيروهای ،

زندگی سطح باالبردن مسلح، نيروهای افراد شمار افزایش

تأسيسدانشکده ارتش، فارغافسران فرستادن و هایافسری

درفرانسه(St. Cyr)سيرالتحصيالنممتازبهآکادمینظامیسن

گرفت انجام امثالهم و از. دفاع در آمادگی برای مسئله این

خفتتماميتارضیکش حدخواریو مدتیپيشتا تا وریکه

بدیهی بسيار بود، گرفتار بيگانه نيروهای آمال چنگال در ملی

باشدونميتواناینموضوعرافقطبرایحفظقدرتشخصیمی

ارتشنویندرکنارنيروهایژاندارمریوپليسو.رضاشاهبرشمرد

از آن یاری به ملی امنيت تأمين و کشور استقالل پيشحفظ

.شرطهایتوسعهمحسوبميشوند

رضاشاهباتأسيسدهوزارتخانةداخله،امورخارجه،عدليه،ماليه،

آموزش،تجارت،پستوتلگراف،کشاورزیوراهوصنعتسنگ

گذاشت، را اصالحاتاداریکشور بناییکبوروکراسیمدرنو

نهایجامعةمدرآنرایکیازپایه(Max Weber)کهماکسوبر

شماردبرمی اینوزارتخانه93. دولتیدر کارمند اشتغالهزار ها

داشتند خدمات. داخلی، امور ادارة پليس، بر که داخله وزارت

بازسازی کامال داشت، نظارت سربازگيری و انتخابات پزشکی،

شد . ادارة جدید نظم چارچوپ در وزارتخانه 11این 49استان،

 بخشو زیادی تعداد و گرفتشهرستان عهده به را .دهستان

هاتوسطفرماندار،بخشهاهاتوسطاستانداران،شهرستاناستان

دهستان برخی و بخشدار ویژةتوسط شوراهای توسط ها

می اداره داخله وزارت شدانتصابی نخستين. تاریخبرای در بار

استان به مرکزی دولت کشور، شهرستانمعاصر حتاها، و ها

بز روستاهای یافتبرخی دسترسی رگ با. بار اولين برای

امالکشکلیحقوقینيز و مردم احوال، و ثبت تأسيسادارة

گرفتند زمين. و ثبتامالک شکلبا رسمی، سند عنوان به ها

زراعت،)هاوریازامالکبهجزاستفادةمادیازآندیگریازبهره

امالکوساختمان غيرهاجارة و ها آنارائة( و آنبهميسرشد

عنوانوثيقهبهیکبانکبرایدریافتواموازاینطریقدستيابی

این.بهسرمایةموردنيازبرایباالبردنتوليدوانباشتثروتبود

اصالحبنيادیگامیبزرگبهجلوبود،زیراازاینزمانبهبعد،نه

انسان حقوقیفقط شکلی نيز مردم دارایی و ثروت بلکه ها،

جامعهمرسومشد،گرفتندو مالکيتبهشکلسندحقوقیدر

مشخصه یکیاز جوامعچيزیکه با تمایز در مدرن هایجوامع

.باشدفرمانیمی

هایرضاشاهبهوجودآوردندولتیمدرنوترینهدفیکیازمهم

بود جامعه ساختار کردن دینی غير دشوار. وظيفة راه این در

 به را عدليه وزارت کامل تحصيلکردةنوسازی حقوقدان داور،

را جدید تحصيلکردة حقوقدانان هم او و کرد واگذار سوئيس

ایهایتعدیلیافتهجایگزینقضاتسنتیومذهبیکرد؛ترجمه

ازحقوقمدنیفرانسهوحقوقجزائیایتالياراکهبرخیازآنها

بدین.باقوانينشرعمتعارضبودبهنظامحقوقیایرانواردکرد

قراردادها،ترت غيرمنقول، و منقول اموال به مربوط قوانين يب

معامالتوتعهدات،وکالت،ماترکمتوفی،وصيتوارثراتدوین

اوهمچنينمشاغلسودآورثبتاسنادراازعلماگرفتوبه.کرد

دادگاه روحانیسپرد؛سلسلهمراتبیاز هایدولتیوکالیغير

دادگاه شکل به ناحيه عالیهایبخش، یکدادگاه و استان و

مهم و کرد مسئوليتتشخيصشرعییاایجاد اینکه همه از تر

رضاشاهنيزاز.عرفیبودنمواردحقوقیرابهقضاتدولتیسپرد

مراسممذهبی بسياریاز مجلسکاستو روحانيوندر حضور

اوباتضعيفقبایل،.چونزنجيرزنیدرمالءعامراغيرقانونیکرد

بهطوای قومیرا چند کشور که اینکوششبود بر عشایر فو

کند یکقدرتسياسیتبدیل و ملتیواحد با دولتیواحد از.

 مه ماه در پیاصالحاتقضاییرضاشاه در و 1929طرفدیگر

حقوقکاپيتوالسيونیکليةکشورهایخارجیدر که کرد اعالم

ایرانلغوشدهاست دادرسیوایرانیکهدرقرننوزدهمحق.

یا جرم ارتکاب به متهم که را خارجی اتباع مجرمين محاکمة

هایخارجیشدندازخودسلبواینحقرابهدولتجنایتمی

می استدالل نحویموثر اینکبه بود، کرده ایرانواگذار که کرد

داراینظامقضاییومجموعهقوانينیهمپایةهرکشوراروپایی
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 اتباعخارجینيز دادگاهاستو عدالتبرخورداردر از هایایران

مرزیازجملهرؤیاهاالعادةبرونالغایاینحقوِقفوق.خواهندبود

اصلی آرزوهای از یکی و مشروطه انقالب رهبران اهداف و

ناقصمی استقاللکشور کهبدونآنامر .ماندروشنفکرانبود،

طيتبهاینطلبازصدرمشروهایاصالحاماهيچکدامازدولت

بپوشاند عمل جامة عمومی خواستة این به نتوانست .طرف

.رضاشاه،کهمردعملبود،باالخرهبهاینخفتملیپایانداد

یکیازدستاوردهایرضاشاه،کهتاامروزبرجامعةکشورمااثر

بهیادگارگذاشتهاستوموافقانومخالفانزیادیرا خودشرا

اصالح است، کشوربرانگيخته زنان موقعيت بهبود برای وی ات

کسدربایدبرایننکتهتاکيدکرد،کهباوجوداینکههيچ.باشدمی

شاه«رعيت»دورانقاجارازحقوقانسانیبرخوردارنبودوهمه

اسفناک ایرانیبسيار زنان ولیوضعيت بودبودند، مردان از .تر

شناختومی«ضعيفه»جامعهایرانیدورانقاجارزنرابهعنوان

مشخصه از بودمردساالری آن های دوران. این ایرانیدر زن با

می کاالییرفتار ناتوانیهمچون باید بسياریموارد در که شد

مرداندرحلوفصلاختالفاتقومیراباقبولازدواجبامردیاز

استفادهازنيرویکاروبيگاریازاوبههمان.قومدیگرجبرانکند

اندازهرایجبود،کهاستفادةجنسیهمسرشازاو،آنهمتنهابه

درایرانزمانقاجارنيمیازاجتماعمالک.خواستواختيارمرد

بود کهزنانباشند، نيمیدیگر، کهوشایدگزافه. گویینباشد،

کمترکسی،وشایدحتاکمترزنی،آگاهبهایناجحاِفجنسیو

به توانا خواهانو پایانبخشيدنبهآنبودیا این. زنایرانیدر

وجود در تنها و نداشت مستقلی موجودیت هيچگونه دوران

.شدهمسرشدیدهوتعریفمی

 سال در ترکيه دیدارشاز در تاثير1934رضاشاه تحت بشدت

کهبهبودحقوقیموقعيتاصالحاتمدنیآتاتورکقرارمی گيرد،

همينسالاستکهزنانترکيهازدر.داشتزنانترکيهرادرپی

می انتخاباتبرخوردار نامزدیدر شوندحقرأیو هم. رضاشاه

اصالحاتمشابهیمی ترکيهدستبه بازگشتاز وپساز زند

بيستممی سدة وارد را ایرانی زن اصالحات این با که کوشد

کند ميالدی عالی،. مدارس آموزشی، مؤسسات منظور بدین

ورزشگاههایکتابخانه حتا و رویعمومی به را خود درهای ها

می باز نيز زنها و کننددخترها سينماها،. مانند عمومی اماکن

هتلکافه و میها زنان ورود از جلوگيری صورت در بایستها

هایفرهنگیزنانفعالسازمان.هایسنگينپرداختکنندجریمه

دستورکشفدرپیایناصالحاتساختاری،رضاشاه.شوندمی

اوباایناقدام.حجابرادادوپوشيدنچادرراممنوعاعالمکرد

خفتمی گذشتة از ایرانیرا اوخواستزن به و بارشبگذراند

،نهفقطمقاماتعاليرتبه،بلکه1931پساز.هویتیمدرنبدهد

می نيز حکومت پایين رده همسرانکارکنان با همراه بایست

هادیدهشوندوخالفازماکنعمومیوخيابانحجابخوددرابی

توانستجریمه،مجازاتوحتاازدستدادنمقامومنزلتآنمی

باشد داشته بدنبال را بی. رعایت به قانونی دراجبار حجابی

می را عمومی برخالفاماکن که زنان، از بسياری برای توان

حجاببودند،خواستپدر،برادرویاهمسرشانخواهانبرداشتن

بهبهترینسالحبرایمقابلهبافشارروانیوحتافيزیکیمردها

,چهبااستنادبهایناجبارقانونی.درچارچوبخانوادهقلمدادکرد

همة عماًل و مانده مصون خانوادگی فشارهای برابر در زنان

می قانون مجری و قانون متوجه شدمسئوليت طبيعی. البته

 کهتاثير تغييریدیگردرشهرهایاست، ایناصالحاتمانندهر

می چشم به بهترینسبتبهبزرگبيشتر استقبال با و خورد

می روبرو روستاها شدشهرهایکوچکو تمامیاین. وجود با

چهاربهبودی داشتن امتياز از هنوز مردان زنان، شرایط در ها

هم همسر اختيار و اراده به زنان دادن طالق حق خودزمان،

بودند برخوردار محسوب. قانونیخانواده سرپرست مردها هنوز

افزونبراین،.شدندوازحقوقارثیبيشتریبرخورداربودندمی

انتخاباتعمومیمحروم نامزدیدر حقرأیو از زنانهمچنان

البتهبایدبرایننکتهتاکيدکردکهحقرأیونامزدی(11.)بودند

تمامیکشورهایجهانوحتااکثرکشورهایزناندرانتخاباتدر

.اروپایینيزباتاخيرنسبتبهدیگراصالحاتمدنیصورتگرفت

در مجارستان و رومانی ایرلند، آلمان، در حق این نمونه برای

در1912 ،در1921،درسوئددر1923،درایالتمتحدهوکانادا

،1946درایتاليادر،1931،دراسپانيادر1922بریتانيایکبيردر

 در ژاپن 1941در در یونان در ،1912 در سوئيس در 1911و

.بهرسميتقانونیدرآمد(Appenzell1991کانتونآپنتسل)

اما,هانشکستهبوداگرتبعيضجنسیباوجودهمةاینکاستی

زنایرانیپسازایناصالحاتبرایاولين.ترکبزرگیخوردهبود

ایروبروشد،کهزیرچترحمایتحقوقیوسياسیبارباشرایط

حقداشتن فرد، عنوان به خود به رسيدن امکان او قانونیبه

هاوآرزوهایشخصیوامکانبازیکردننقشیفعالخارجآمال

ميداد را خانواده بستة چارچوب از و. اجتماعی شدن نهادینه

ب هنوز ایرانیاما جامعة اقداماتدر احتياجفرهنگیاین زمان ه

چاره و راهیدرستبود ولیراه نبود؛داشت، این جز ایهم

آزادیزن،برسميت.ایرانبهیکخانهتکانیفرهنگینيازداشت

شناختنحقوقانسانیاوونيرویخالقنيمیازجمعيتکشور

.برایتوسعةکشوراجتنابناپذیروحياتیبود

برایدستيا اقداماترضاشاه دیگر بیبهیکسرمایةانسانیاز

(human capital)گسترشمدارسعمومی آزموده، خالقو کارا،

دربيناصالحاتمدنی،.برایباالبردنشمارباسوادانکشوربود

اصالحاتآموزشیموثرترینایناصالحاتبودند چارچوباین. در

اصالحاتتحصيالتابتداییاجباریبرایکودکانششتاسيزده

 و آموزشیساله نظام پایة بر متوسطه، دورهء سال شش

شد ریزی طرح فرانسه، انحصار. در آن از پيش که آموزش

دنيوییافتمکتب جنبة هایدینیبود، نویسیدختراندر. نام

جدولزیرتاثيرات.مدارسابتداییومتوسطهتقریبادهبرابرشد

.دهدایناصالحاتراباارقامنشانمی



هاواددانشآموزان،دانشجویان،مدارس،دبيرستانتعد:2جدول

 رضاشاه پادشاهی دوران در عالی 1941–1921)مدارس

(ميالدی



به1921  ميالدی،

 نفر

به1941 ميالدی،

 نفر

دانشآموزان

 مدارس

114963

612 

2214211

24336 

دانشآموزان

 هاندبيرستا

114122

11 

224191

311 

دانشجویان

 یمدارسعال

633

6 

34333

11 



وسالنامه(1334تهران)وزارتآموزش،سالنامهءاحصائيه:منبع

 ,Abrahamian, E:،برگرفتهاز(1322تهران،)،1322-1319وآمار،

pp. 144-145 



.برابرشد12ميزانثبتنامساالنه1941تاسال1921ازسال

 سال 1921در از 114963کمتر در آموز رسةمد642دانش

هایدینیومدارسابتداییدولتی،شبانهروزیخصوصی،مکتب

بيشاز1941درسال.ميسيونرهایخارجیثبتنامکردهبودند

2214241 در تقریبا24336دانشآموز که ابتداییجدید مدرسة

همةآنهازیرنظروزارتآموزشوپرورشبودند،بهتحصيلاشتغال

دبيرستان41دانشآموزدر144422تعداد1921درسال.داشتند

هاازمؤسساتتاازآندبيرستان16کردندکهامروزیتحصيلمی

113دانشآموزدر224194تعداد1941درسال.ميسيونریبود
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دبيرستاندولتی،کهبراساسنظام241دبيرستانخصوصیو

شدند،مشغولتحصيلفرانسهادارهمی(Lycée)آموزشیليسة

121به14924درهميندورهتعدادطالبمدارسدینیاز.ودندب

.نفرکاهشیافت

بسزاییداشت رشد آموزشعالینيز . سال از1921در کمتر

633 در مذهبی6دانشجو غير و آموزشعالیمدرن مؤسسة

پزشکی،کشاورزی،تربيتمعلم،حقوق،ادبياتوعلومسياسی

کردندتحصيلمی . سال اینششمؤسسة،1934در ادغام با

دانشگاهتهرانتأسيسشد آموزشعالی، اوایلدهة. 1933در

پنجدانشکدةدندانپزشکی،داروسازی،دامپزشکی،هنرهایزیبا

سال در که اضافهشدند، آنها به علوم 1941و 34333بيشاز

 این در بودند11دانشجو کرده نام ثبت دانشکده فارغ. شمار

 از دولتیدانشگاهالتحصيالن بورس از اکثرا که خارجی های

تعداددانشجویانیکهازاواسط.مندبودند،نيزچشمگيربودبهره

 تا نوزدهم 1929سدة ساالنه گرفت تصميم دولت که ،133

شده فرستاده اروپا به تحصيل برای بفرستد اروپا به دانشجو

التحصيلرغفا133بيشاز1943درسال.بودند،بسيارناچيزبود

 همزمان و بازگشتند کشور تکميل413به حال در دیگر نفر

بایدبهاینآماراماتعدادکسانیراافزود،که.تحصيالتخودبودند

وزارتخانه طرف دراز یا بودند شده مدارسفنیفرستاده به ها

هاوزارتخانه1941درسال.نامکردهبودندهایشبانهثبتکالس

ا34233 درمدارسفنیآموزشمینفر کارکنانخودرا دادندوز

 نيز پرورش و آموزش در1134931وزارت را بزرگساالن از نفر

میکالس آموزش سوادآموزی شبانه دادهای این. وجود با

پيشرفت از بيش هنوز شگرف، 93های روستایی% جمعيت

بهبعد1962اصالحاتگستردةمحمدرضاشاهاز.سوادبودندبی

بی مبارزهبا بایددردر سوادیوگسترشتسهيالتآموزشیرا

.راستایسياستآموزشیرضاشاهوادامةآنارزیابیکرد

هایاساسیباردرتاریخایرانیکیازپایهبههرحالبرایاولين

اهميتاینمسئلهبااتکاءبهتعریف.برایتوسعةکشوربناشد

ساخ ُبعد دو برای توسعه از اقتصادما و اداری ـ سياسی تار

دارد بسزایی اهميت کاالیی ـ توليدی بورکراسی. یک ساختن

مدرنبدونکارمندهایاداریکهمسلطبهاصوالمدیریتباشند

نيستامکان پذیر . این وبر اجراییارگان»ماکس «های

(Durchsetzungsorgane)،راکهمزدبگيروخدمتکاراندولتهستند

م یکیاز پایههمرا برمیهایجامعهترین شماردایمدرن نکتة.

برآنتاکيدکردیم،وجودگروهاجتماعیشهروندیا دیگریکهما

Bürgerهاپایگاه،کهبرخالفتحليلشبهعلمیمارکسيستبود

فرهنگیو«سرمایه»اشطبقاتی تمایز از برگرفته بلکه نيست،

کارمنداندولتیوجایگاهاجتماعیاینقشرمتوسط،کهشامل

میشرکت امثالهم و فرهنگيان میهایخصوصی، .باشدشود،

سياسی، اجتماعی، ستون که است اجتماعی گروه این

می مدرن جامعة فرهنگی و باشداقتصادی در. رضاشاه سهم

بوجودآوردنقشریکهبخشبزرگیازآندرنهایتبهمخالفاناو

نهفقطغيرقابلانکار،بلکهاشتبدیلشدند،واستبدادسياسی

.باشدبسزانيزمی

اصالحات که رضاشاه، اصالحات بزرگترین نتيجة آبراهاميان

می جمعبندی چنين را بود، کشور آموزشی و :کندفرهنگی

فارغ» بسياریاز دبيرستانشمار دانشکدهالتحصيالن و بهها ها

حرفه تکنسين اداری، کارمند آموزگارصورت مدیر، قاضی،ای، ،

وارد دولتی خدمات بخش به دانشگاه استاد یا و پزشک

شدندمی و. دولتی بوروکراسی گسترش با ترتيب، بدین

.تسهيالتآموزشی،برشماراعضایطبقةروشنفکرافزودهشد

پيشازرضاشاه،طبقةروشنفکرقشرکوچکیبودکهاعضایآن

رآمدی،پيشينةهایدافرادیبامشاغل،موقعيتخانوادگی،گروه

شيوه ولیدرتحصيلیو بودند، گوناگون و زندگیمتفاوت های

 حدود روشنفکر طبقة این رضاشاه کار1دورة نيروی از درصد

گرفتوبهطبقةمتوسطجدیدیتبدیلشدهبودکشوررادربرمی

نگرش تنها نه آن اعضای نوسازیکه هایمشترکینسبتبه

 سياسی و اقتصادی پيشينةاجتماعی، دارای بلکه داشتند،

بدینترتيب،طبقة.آموزشی،شغلیواقتصادیهمسانیبودند

طبقةاجتماعیدارایروابطیکسانیبا به یکقشر از روشنفکر

تبدیل نوسازی فرایند و اداری حکومتیو نهادهای توليد شيوة

(12)«.شدهبود

وبدینترتيبرضاشاهتوانستدرزمانیکوتاهسيستمسياسی

بوجودآورد ثباتیرا وبا اداریکارا اماساختارآندرمقایسهبا.

باساختارهایسياسینظام هایغرب،چنداناستوارنبود،زیرا

با و باال از ایران مدرنيزاسيون برای کوشش و تالش همة

وروش آموزشی گستردة اصالحات همة با و مستبدانه های

ارزش هنوز تربيتی، بودندهایمدرنيته نشده نهادینه جامعه .در

(Annette Leppert-Fögen)جامعهشناسآلمانیآِنتهِلِپرتـفوِگن

کند،کهانتقالفرهنگوآگاهیمدرنيتهبهبهایننکتهاشارهمی

کردنتوده مدرنيزه با تنها فرهنگسنتی، چنگال در هایگرفتار

شودميسرنمیساختاراداری،اقتصادیواجتماعیجامعهازباال

حتا(19.)ونيازبهنهادینهشدناینارزشهادربينچندنسلدارد

رفتار در نيز خود رضاشاه، خود که تاکيد نکته این بر باید

درجامعهسياسی یکپا پایدیگرشدراشبا ایمدرنبودوبا

شایداینعاملدومبودکهبویژهدر.ایسنتیوفرمانیجامعه

.رانحکومتش،ازاومستبدیخشنساختنيمةدومدو

مدنیگامیبزرگدر گسترشاصالحات با رضاشاه مجموع در

از یکی که سياسیکشور، و اداری ساختار نوسازی راستای

ازطرفدیگربایدبر.باشد،برداشتهایتوسعهمیترینپایهمهم

ایننکتهتاکيدکردکهاستبدادرضاشاهچيزیغریبدرآنزمان

اشاستقاللنبودوانتظاردمکراتبودنازافسریکهتنهادغدغه

وتوسعةکشورشبود،نهآزادیمردمش،انتظاریفرایواقعيات

درضمنبایدهمراهباسيروسغنیبرایننکته.آندوراناست

 تاکيدکرد، یکدمکراسیبراینمونهپيدا»نيز تمامآسيا کهدر

رایننمی رود شرق در و چيزیشد که بود چکسلواکی تنها

داشت دمکراسی مشابه کشورهایی. هم راین غرِب در حتی

و بودند دیکتاتوری حکومت دارای پرتغال و اسپانيا ایتاليا، چون

روزیمی چه به بعد سال سيزده هم آلمان خود که دانيم

ادعا(.23)«افتاد آبراهاميان یا و کاتوزیان چون محققين از برخی

کهزمامداریرضاشاهجلویحرکتبهسویدمکراسیاند،کرده

بهچندیندليلاین.راکهباانقالبمشروطهآغازشدهبود،گرفت

بی پایهاستادعا اجتماعیو: بدونساختار اینکه، همه اولاز

سال چون داخلی، امنيت برقراری بدون هایسياسیهمگون،

دمکراسی تضمين و تامين مشروطه، انقالب از ناممکنپس

باشد؛دوماینکهدمکراسیدرایرانباوجودانقالبمشروطه،می

تاسيسمجلسهيچپيدایشگروه و گوناگون گاههایسياسی

و دمکرات نيروهای کردار و پندار اینکه سوم نگرفت؛ ریشه

ضددمکراتيکمشروطه حتا غيردمکراتيکو مواقع بيشتر در خواه

گرفتنداختياراموررابهدستمیبودوبهمينخاطراگرآنهاهم

سختیمی وبه کرد تصور برایکشور سناریویبهتریرا توان

زمان، آرمانگرایآن دمکراتو مترقی، روشنفکران اینکه، چهارم

جامعه هر در که نقش وجدان»ای و« اجتماعی سياسی،

وجهنهتوانایی،نهاقتدارکنند،بههيچفرهنگیجامعهرابازیمی

 برنامهو و انسجام بتوانندنه آن با که داشتند، ایسياسیرا

آنهاحتاخواهان.مملکتیبهآشفتگیایرانآنزمانراادارهکنند

جامعهماندندو«وجدان»نبودندوآگاهانه«کننده»و«حکومت»

هایسياسی،اجتماعیوفرهنگیوظيفهءبااشارهبهکاستی

داد انجام نيز را خود ندتاریخی که. بود قدرتی خالء چنين در

وجود نيز بهتری جانشين و گرفت، بدست را قدرت رضاشاه

.نداشت

هاییدرهمزمانبااصالحاتمدنیتوسعةاقتصادیباپيشرفت
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1921در .هایزیرساختیآغازشدگذاریحوزةارتباطاتوسرمایه

بحث پروژة راهرضاشاه انگيز آغاز بالفاصله را ایران کردآهن در.

نخستينقطارازبندرشاهبهتهرانوازآنجابهبندر1931سال

رسيد شاهپور . از1941در و مشهد به طریقسمنان از تهران

وصلشد طریقزنجانبهتبریز . 1633اینخطآهنکهبيشاز

ازسخت بودو ترینمسيرهایجهانعبورترینومشکلکيلومتر

می مهندسانی بوسيلة آمریکا،کرد، انگلستان، آلمان، از

چکسلواکی سوئيسو بلژیک، ایتاليا، اسکاندیناوی، کشورهای

شد ساخته راه. بزرگ پروژة عوارضهزینة بستن طریق از آهن

وارد کشور به زمان آن در که چای، و شکر و قند به اضافی

تامينشدمی شدند، و. زمان آن در وضعيتکشور به توجه با

دعقب میافتادگی بنظر کشور مالية مالياتستگاه که رسد

جمع و محاسبه که بود،مستقيم، دشوار زمان آن در آن آوری

باشدتوانستچارهنمی ساز راه. پروژة حال هر بهبه ایران آهن

 رسيد121هزینة پایان به موفقيت با دالر ميليون راه. آهنخط

دسترفتةملتایراندرآنزماننقشیبسزادراعادةاعتماداز

ملیایرانيانبازیکرد بازیابیغرور ایرانو بههميندليلتنها.

.توانداینپروژهراتوجيهکندیکبررسیاقتصادی،نمی

راه ساختن در همچنين خارجی جدیدمهندسان شوسة های

داشتند همکاری . سال 1921در از کمتر کيلومتر34233ایران

آن ترميمنشدهبودندجادةاصلیداشتکهبيشتر نيز ها در. اما

کيلومترراهاصلیرا224413وزارتتازهتأسيسراه1941سال

.کردکههمگیوضعيتنسبتاخوبیداشتند،ادارهمی

کههمزمانبابحرانبزرگاقتصاد1933توسعةصنعتیدردههء

سرمایه کاالهای قيمت دليل همين به و بود بسيارجهانی ای

شدکاهشیافته صورتیجدیآغاز به بود، بردن. باال دولتبا

انحصاراتتعرفه ایجاد داخلی، صنایع از حمایت سياست ها،

کارخانه مالی تامين ودولتی، صنایع وزارت طریق از نوین های

وام کماعطای کارخانههای به تازهبهره بانک طریق از داران

تشویقگذاریتأسيسملی،سرمایه کردمیهایصنعتیرا در.

کارخانه تعداد رضاشاه احتسابدوران بدون صنعتیمدرن، های

برابرشد هفده تأسيساتصنعتنفت، سال. از1921در کمتر

23 تنها که داشت وجود کشور در صنعتی مدرن 1کارخانة

 بيشاز با بزرگمحسوبمی13کارخانه ولیدرکارگر شدند،

رسيدهبود346عتیبههایمدرنصنشمارکارخانه1941سال

 کارخانه233که شامل تعداد، این از کارگاهتا و کوچکها های

.ميشد کارخانة31کارخانةدیگرتأسيساتبزرگیچون146اما

 2نساجی، شکر، خانة 11تصفيه سازی، کبریت 2کارخانة

و مرکزچای1کارخانةشيشهسازیجدید،یککارخانةسيگار

کنیبودخشک ن. ازدر مزدبگيران اینمدتزمانشمار در تيجه

(21.)نفرافزایشیافت134333نفربه14333

رشدسریعصنعتوآنهمدرزمانیکهاقتصادجهانیدربحرانی

بردبسيارشایانتوجهاستودرایتسياسیراعميقبسرمی

همينرشدصنعتیواداریبودکهشهرنشينی.دهدنشانمی

شهرهابزرگتر.چهرةشهرهارادگرگونساخترارونقبخشيدو

برایمثالجمعيت.گرفتندهایجدیدشکلمیشدندومحلهمی

افزایش1941نفردر1334333به1921نفردر1964211تهراناز

باگسترششهرنشينیتامينبهداشتوجلوگيریاز.یافتهبود

بيماری بودهایُمسریضروریشيوع قبلشده از .تر 1933در

کوبیبرضدآبلهاجباریاعالمشدومبارزهبرایازميانبردنمایه

ادارة1926در.ایوتراخمتشدیدیافتهایرودهماالریا،عفونت

وزارتبهداریشد فقطبه1932در.صحيهبوجودآمدکهبعدها

دولتی،طبيب امتحان در صورتقبولشدن در داروفروشان و ها

دادهمیپروانةپزشک اجازةکار داروفروشیو در.شدیو تقریبا

استان مراکز بيمارستانتمام بزرگترینها که شد، هاییساخته

بيمارستان و مشهد تختخوابی پانصد بيمارستان آنها

بود تهران هزارتختخوابی مانندسازمان. نيکوکاری های

وبنگاهحمایتشيروخورشيدسرخ،پرورشگاه کانمادرانوکودها

اینزمانمی یادگار 22.)باشندهمه انسانایرانییکشبهدر(

.اشازنوعدنيویآنبودحالآشناییباحقوقانسانی

رفاهیوهایتمامیپروژههزینه اصالحاتمدنی، هایصنعتی،

:شدهایگوناگونتامينمینگهداریوتسليحارتشنوینازراه

(1 ) نتيجه در و نفت یکافزایشتوليد از که امتياز حق ميزان

 حدود به پوند 4ميليون بود؛ یافته افزایش پوتد (2)ميليون

هایجنگهایبيشتروبهبودوضعتجارتپسازنابسامانیتعرفه

(4)درآمدحاصلازقانونمعتدلمالياتبردرآمد؛(3)جهانیاول؛

درآمدحاصلازانحصاریکردنکاالهایمصرفیچونشکر،چای،

ت سوختی؛ مواد و 1)نباکو تاثير( که نقدینگی، حجم بردن باال

تورم)منفیآنافزایششاخصهزینةزندگی ميزان( در133از

.بود1941درتابستان212به1936سال

شودکهدرُبعداقتصادتوليدیـباتوجهبهآمارباالمشخصمی

توسعةکاالییوساختاریاصالحاترضاشاهوکارشناسانشتب

هااینتغييراتوجنبوجوش.اقتصادیرابهجامعةایرانکشاند

بودندکهبهمردمسرخوردةایرانجانیدوبارهدادندوبهآنهاغرور

داده ازدست ميانملی در که دادند، بازپس را شان

بود یکتا آتاتورک، ترکية از غير به دوران، آن در .همسایگانشان

ترتيببرایاولين ایرانمیبدین تاریخمعاصر در آغازبار از توان

«شناسانتاریخ»اگرازانتقاد.توسعةاقتصادیسخنبهميانآورد

تاریخ چون که کنونی زمامداران بزرگ»نویسان برادر به« اورول

ِدِترمينيسم از و مشغولند، آن نونویسی و تاریخ روزانة جعل

يشترکسانیکهبههابگذریم،بماتریاليسمتاریخیمارکسيست

میبرنامه انتقاد رضاشاه اقتصادی شرایطهای در را خود کنند،

براینمونه،هادیزمانیبدوننقدیدقيقو.گذارندآنزماننمی

ارائةدالیلیقانعکنندهبرنامةنوسازیوتوسعةاقتصادیرضاشاه

ميکند ارزیابی چنين را زمان»: به ایران نوسازی سابقة اما

1941تا1921تجربةصنعتیکردنایرانطی.بازميگرددرضاشاه

رضاشاه) دورة بر( که بود ناسيوناليستی برنامة یک بر متکی

پروژه از مجموعة شدمبنای برده پيش به زیرساختی .های

اشتباه پای رد رضاشاه، دورة چشمگير دستاوردهای عليرغم

ن مسير در سرعت به ایران نوسازی برنامة فیاسترتژیک

گرفتآزادی هایسياسیقرار موازات. دولتبه اینمسير، در

پيشبردبرنامةنوسازیاقتصاد،تبدیلبهابزاریشدبرایانباشت

انحصاری ساختارهای ایجاد و شخصی سرمایة لحاظ. به

نشد توجه اصالحساختاریآن نقشکشاورزیو به .اقتصادی،

1941-1924طی ،13% ادارة به کشور دولتوبودجة دستگاه

پروژه به آنعمدتا صنعتیتخصيصدادهبقية هایزیرساختیو

به%3سهمصنایعدرتخصيصبودجهاز1941-1934طی.شد

تجاوز%1/2افزایشیافتولیميانگينسهمکشاورزیاز24%

پيشازهرچيزبایدفرضرابراینبگذاریم،کهایشان(.23)«نکرد

نظراستکهتاپيشازحکومترضاشاهدردراینموردباماهم

بود توسعه از خبری نه و داشت وجود اقتصادی نه ایران اما.

در زمان آن دولت گستردة نقش زمانی هادی اصلی مشکل

هایدولتدراقتصادایرانعقبافتادةآندورهاست،کهدخالت

مکتب بر تکيه با همچنين و کنونی اساستجربيات بر اقتصاد،

رانئ خصوصی بخش دست ایشان، نئوليبراليسم و وکالسيک

میمی گيردبنددوجلویرشداورا ایرانآنزمانبخش. در اما

خصوصیمقتدریوجودنداشتکهتواناییصنعتیکردنکشور

داشتهباشد درمحيطیدمکراتيکرا افزونبراینسرمشقاو.

اشسعةاقتصادیبرایسازندگیوتوسعةایران،اروپابود،کهتو

زدندوبخشخصوصیهمتاحدودزیادیهایشرقممیرادولت

بود دولتنيازمند به دولت. کهنشاندادیم، همانطور ضمن، در

هایجدیدخصوصیتادارانوتأسيسکارخانهرضاشاهازکارخانه

گراییدرپیدرضمندولت.کردآنجاکهدرتوانشبودحمایتمی

بازار جهانناتوانی جای همه در زمان آن بحران بر غلبه در
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جهتنيستکهدراینبی.پيشرفتةغربروبهگسترشداشت

 کينزیانيسم که است مکتب(Keynesianism)دوران مقابل در

می سالکالسيکشکل دوم جهانی جنگ پساز و هایگيرد

رقم زیادیاقتصادسياسیبسياریازکشورهایجهانغربرا

بههيچ.زندمی ما دولتمنظور اقتصادووجهحمایتاز گراییدر

اماتحليلتاریخیبایدجداازمسائل.انحصارگراییدولتینيست

تئوریک،شرایطخاصتاریخیوامکاناتیککشورراهمدرنظر

.بگيرد



***



پردازیمکهیکیدیگردرنهایتبهُبعدپولیاصالحاترضاشاهمی

همانطورکهما.باشدوسعةاقتصادیهدفمندمیهایتازستون

بانکی و پولی سيستم از قاجار دوران در ایران دادیم، نشان

هاییکهدرکشورفعالبودندمستقلیبرخوردارنبودوتنهابانک

داشتند تعلق انگلستان و روسيه به تأسيسبانک. با رضاشاه

شاهنشاهی،ملیایرانوبازخریدحقانتشاراسکناسازبانک

گرداند باز کشور به پولیرا نسبی استقالل بانکملی. ایجاد

هابرایدادنچارچوبپولیبهبرنامةتوسعةمظهرنخستينگام

،«ملی»بانک4بانکموجوددرآنزمان،6از.اقتصادیکشوربود

«سپه» ایران»، کشاورزی و تعاون » ایران»و رهنی دولتی«

24.)بودند ایندورانتاسالسياستپول( که1936یایراندر ،

دولتبرایتامينکسریبودجه،حجمنقدینگیراافزایشداد،در

برایاولينباردرتاریخمعاصرایران،کشورو.راستاییدرستبود

بانکی یکسيستم مالیو چارچوبیپولیو دارای آن اقتصاد

استقاللهاییچونعدممدرنشدهبود،هرچندبایدازکاستی

.اشنامبردبانکملیدرانتخابسياستپولی

ارائه توسعه از ابتدایایننوشتار در ما تعریفیکه به توجه با

سياسیآن اجتماعیو اقتصادی، وضعيت به توجه با و دادیم

دادند، انجام کارشناسانش و رضاشاه که اقداماتی و زمان

گاممی ستوانيم در را حکومت این بزرگ سيستمهای ُبعد ه

باشيم اداریشاهد سياسیـ توليدیوساختار اقتصاد .پولی،

همةانتقاداتیکهبهمحتوایاینبرنامةنوسازیاقتصادواجتماع

توانندوجودتوسعةاقتصادیازاینتاریخبهبعدراشود،نمیمی

گيریدرهرحالوباتکيهبهتعریفماازتوسعه،جهت.نفیکنند

توجهبهشرایطجهانی،سطحپایينبرنامة با نوسازیایندوره

تریورشدجامعةایرانآنزمان،نبودجانشينسياسیبادرایت

او اگرچهاستبداد درستبود، بيرونیکشور عدمثباتدرونیو

سال در ضربهبویژه حکومتش آخر بههای بزرگی های

مدرنيزاسيوندستاوردهایاوزد،کهخودنيزضربهپذیریپروسة

سنتیو ساختار برگشتبه امکان و نيافته کشورهایتوسعه

نشانمی دهدفرمانیگذشتهرا سيروسغنیخصوصياتاین.

دورانوشرایطیراکهبهبرآمدنرضاشاهوسياستاوانجاميدند

درتاریخمعاصرایراننشانمی دهد،وایندورانراونقشاورا

وجودمراکزمتعددقدرتویژگی»:ميکندبدرستیچنينجمعبندی

هایقدیمیرضاشاهسرکردگانوگروه.دورانپيشازپهلویبود

آوردوشالودةفعاليت نهادهاینوینبهوجود بينبرد، از هایرا

ریخت فرهنگیدولترا اجتماعیو اقتصادی، فزایندة مکتبو.

ودرواقعافکندگراییپیایملیمسلکیجدیدخاصهشکلتازه

نهاد بنياد را دولتملیامروزیایران شاِه. فيلسوفـ رضاشاه

گمانپدرافالطونینبود،ومسلمانقایصبسيارداشت،ولیبی

وافزون،(21)«ایراننوینومعمارتاریخقرنبيستمکشورمابود

.براینبنيانگذارتوسعةاقتصادیایران
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   ــ ــان، در درک انتزاعـ ــی انسـ ــدرن غربـ ــع مـ  یدر جوامـ

ل یتبـــد یو اقتصـــاد یجتمـــاعآن، بـــه محـــور روابـــط ا

ت یــبرگرفتــه از فرد ین درک انتزاعــیــامــا ا. شــود یمــ

برگرفتــه از ذهــن انســان اســت،     یتصــنع یو انــزوا

ــر  ــه از امـ ــه برگرفتـ ــيع ینـ ــي، طبینـ ــيو حق یعـ . یقـ

ــنت  ــاه سـ ــان او را هم  ینگـ ــه انسـ ــاط  يبـ ــه در ارتبـ شـ

...( خــانواده، قــوم، مــذهب، نــژاد    و  )بــا جمــع  ینــيع

ــ ــ  يب یم ــه هم ــد و ب ــدل نين ــاي ــد ییل توان ــرد ی ــا )دن ف ب

( رامــونشيط پيجــدا از محــ ییهــا هــا و خواســت آمــال

 را ندارد
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 یقيموس یتا هنرستان عال یك دولتیاز مدرسه موز

 3102ـ  3097




1313درسالیعنیرانیایقيموسیای،پرجنبوجوشوپویاستثنائیازسالهایكیدریديمحمدرشیعل

میجوانمتولدورشتةسرنوشتشاز نیانساليتا امروز ايو با مهمفرهنگیز دهشدهاستيتنینامر او.

درعرصهآموزشهنریویتهايمشاغلومسئول.است(كنسرواتوار)یقيموسیلهنرستانعاليالتحصفارغ

یقيرةسرودوموسیردای،مدیقيهنرآموزموس:عبارتبودندازیديخورش1311تا1332ازسالیقيموس

زوبعدازبهمنیهنرتبریسدانشسرايز،معاونكنسرواتوارتهران،رئیتبریقيسهنرستانموسيور،رئكش

.1322تا1311ازسالیقيموسیپسرانومركزعالیقيسهنرستانموسي؛رئ1311

پرداختنبهامرآموزشموس نیمختلفایتمدارسومراكزآموزشیریتومديوتقبلمسئولیقيدركنار

سندهویپرداختهاستازجمله؛نویسندگیونویپژوهشیزبهكارهاينهنينزميدرهمی،ویرشتههنر

موز مجلة ایخبرنگار سردبیك و یایريران از مجله 1331ن نوشتارهائ1311تا انتشار زمی، تاريدر خینة

سهجلدیريهنر،سردبوزارتفرهنگویقيازجملهدرمجلةموسیقيبزرگانموسی،نقدومعرفیقيموس

همراهبایاهللخالقفروحيرانتألیایقيدرانتشارجلدسومسرگذشتموسیاري،هم(12ـ69)كتابماهور

.كقرنترانهوآهنگیوفراهمآوردنكتابیديرشیعلازمحمدیامقدمه

یديمحمد رش یعل

 

 

ادةمدرسةدارلفنونباهمتواریـقمریهجر1262درسال

تقيم امیرزا ايركبيخان اصالحگر صدراعظم دایر گردیران .دیر

،یمختلفعلمیهادررشتهیربااستخداممعلماناروپائيركبيام

نورادریادفرهنگيگربنیدیابهعبارتیو(تهيمدرن)ادتجدديبن

ایكخانةقرونوسطائیتار ختیرانریآنروز نتايامیول. جكاریر

ند را ویخود رسد قتل به ديناجوانمردانه سلطنت. اواخر در

دوبنایكدرآنمدرسهدائرگردیشاهقاجار،شعبةموزنیناصرالد

تقاضا ایبه یشاه سال در استادییديخورش1212ران ك

.لشديرانگسیبهناملومرازطرفدولتفرانسهبهایقيموس

رانآمد؛یكنظامبهایسدستةموزيتأسیكهبرایلومرفرانسو

 عنوان موزيرئ“به ایس شاهنشاه رانیك و” شد استخدام

برا را تعلينخستیشاگردان و كرد آشنا نوت خط با بار مين

كردیقيمخصوصموسیبادیسازها آغاز نظامرا بينترتیبد.

رسمَاشروعبهكاریديخورش1219كنظامدرسالیشعبةموز

كرد شاگردانبهجزكنظامششسالبودیدورةشعبةموز. و

تخصص هارمونیبادیفراگرفتندوساز پی، اركستراسي، ونيانو،

ویقيموسیمشفاهيبتعلينترتیبد.گرفتندیشفراميبوراكم

سيروشآموزشس به تعلينه صورت به علمينه یقيموسیم

نامیونیكهاركسترهمانظامیقيداكردواركسترموسيرپييتغ

لومر.درآمدینظاماروپائیقيموسیرهاداشتبهشكلاركست

ا فرهنگ ایبه آهنگ چند و داشت فراوان عالقة دریرانیران

هما برایچهارگاه، ماهور تنظيپیونو مكرديانو نسرودينخست.

وسیایرسم به انقالبيران آغاز تا كه شد ساخته او لة

شاهنیناصرالدیرانبودودرسفرهایایتسرودرسميمشروط

نواختهمبه كشور شدیخارجاز درسال. یشمس1222لومر

مرگاوشعبةموز با بهیونیكنظامواركسترهمایدرگذشتو

.لشديرانتعطیآنروزایهايلنابسامانيدل

سال میديخورش1229در ساالرمعزز)انيباشنيغالمرضا كه(

رفلكردهوازشاگردانلومربود،ازطرفوزارتمعايتحصیافسر

ر همایبه اركستر گشتیونیاست منصوب . سال به1293در

تصويپ و ساالرمعزز موزیشنهاد شعبة معارف، وزارت نظامیب ك

نیایليكوپسازچندسالتعطیدارالفنونبهعنوانكالسموز

فعال يشعبه سال در سرانجام و كرد آغاز را خود 1291ت

رنظروزارتیزبهصورتمستقل،یكدولتیمدرسةموزیديخورش

ر با و میمعارف غالمرضا بنيباشنياست يان ایاد و آغازیافت ن

یقياتولدهنرستانموسیویعلمیقيدآموزشموسیدورانجد

بود . سال 1291از سال مدتیديخورش1323تا سال23به

سلسلةقاجارمنقرض:وستيرانبهوقوعپیدرایاريتحوالتبس

یپهلویدرزمانپادشاه.نآنشدیگزیجایشدوسلسلةپهلو

ناگفتهنماندكه.تشديتثبیعلمیقيتآموزشموسياولوضع

عنایپهلو موسیاژهیتویاول امر داشتیقيبه . مدت 23در

شخص سه موسيسال شاخص ریقيت هنرستانیبه است

یقيدرامرآموزشموسیاريدهشدندكهمنشاتحوالتبسیبرگز

نامایایقيخموسیروگسترشآنشدندوتا نسهیندورانبا

ینقيـعل2انيباشنيـغالمرضام1نشدهاست؛يتعجيشخص

:انيباشنينميـغالمحس3یریوز





 (یديخورش 3134ـ  3042)ان يباش نيغالمرضا م 



م ساليباشنيغالمرضا در ان

دنیديخورش1213 آمد،يبه ا

موسيتحص شعبةیقيالت در را

دارایموز زك لومریلفنون، نظر ر

نمودیط سرگرد. درجة یبا

موز شدیفرماندة قزاق سوار .ك

بهيباشنيم سال دو مدت ان

كنسرواتواريروس در و رفت ه

ليپترزبورگبهمطالعهوتحصسن

ویقيموسیليتكم پرداخت

ریونرازيواركستراسیآهنگساز

ر آموختیمسكینظر بزرگروس، آهنگساز كورساكف، پساز.

.كقزاقخانهمنصوبگشتیاستكلموزیرانبهریبازگشتبها

تومخالفتافسرانروسقزاقخانهبايهمزمانباانقالبمشروط

سپس.انازخدمتدرقزاقخانهاستعفاداديباشنيننهضت؛میا

دولتیاستموزیبهر یبرگزیكنظام سال در و شد به1291ده

گرد ملقب سردارمعزز دیلقب پساالرمع. معلم احمدشاهيزز انو

رانپسازانقالبیاینسرودمليننخستياوهمچن.زبوديقاجارن

،یسازشناسیكدورهكتابهایساالرمعزز.تراساختيمشروط

یرانینكردوچندآوازایفوتدويراتألیونوهارمونياركستراس

نوشتيپیبرا انو ا. جمله نوشتهیاز كهن ماهورات دستگاه ها

.دينبهچاپرسانيرنوشتودربرلساال
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زبهينیرنظاميانوشاگردانغی،هنرجویكدولتیدرمدرسةموز

نمدرسهششیدورةا.پرداختندیكميكالسیقيفراگرفتنموس

یميك،شیزي،فیمانندفارسیرازدروسعموميسالبودكهغ

و هارمونیقيموسیتئور... سولفژ، اركستراسی، سازي، و ون

ساالرمعززآموزشسرودویگرازكارهایدیكی.شدیسمیتدر

بعضیترو در آن دبستانهایج رویاز كه بود اشعاریكشور

انتايباشنيغالمرضام.شدیآهنگگذاردهمیوسعدیفردوس

 موزیر1331سال داشتویكدولتیاستمدرسة عهده به را

.درگذشت1311سرانجامدرسال





 (یديخورش 3153ـ  3065) یریوز ینقيعل



تاریریوزینقيعل خیبزرگمرد

استیایقيموس ران رد. فیاو

میسنتیقيموس نزد رزايرا

نخست و آموخت ويعبداهلل ن

نوازندهیآخر بدونیان كه بود

دستگاه هفت واسطه

آوازهایایقيموس و یران

خط به را دستگاهها متعلقبه

نوشت التيپسازتحصیریوز.

سهبهیمقدمات و رفت اروپا

در سال دو و فرانسه در سال

موس آموختیعلمیقيآلمان

ناركسترراياول1333درسال.رانبازگشتیبها1332ودرسال

كردیبرا عموماجرا سال. ازیكدولتیمدرسةموز1331در را

كبهمدرسةیلگرفتوناممدرسةموزیانتحويباشنيغالمرضام

ييتغیدولتیقيموس افتیر یا. سال در نام1313نمدرسه به

موس يرسمیقيهنرستان افتیت یریوز. سال به1312در

بركنارشد كار دستوررضاشاهاز اوبهمدتپنجسالشاگردان.

نموديتربیابرجسته ت تئورییریوز. نظام برایك یقيموسیك

یاربعپرده21نگاميوكرنوهمچنیرانوضعكردوعالئمسریا

ابداعكردوآهنگها فياركستروآوازوتارتصنیبرایاريبسیرا

بهچاپرسانينمودونخست درسال.دينكتابسرودمدارسرا

موس1311 بازدیقيمدرسة هدایمورد مخبرالسلطنه ت،ید

بسسيرئ كه گرفت قرار ايالوزرا، توجه مورد شدیار واقع .شان

دوسائلیگذاردكهبهخرارهنرستانيدراختینسبباعتباریبد

تأسیفن يو اختصاص كتابخانه افتیس پ. به شنهاديضمنَا

رييتغقاريبهمدرسهموسیدولتیقيمخبرالسلطنهمدرسةموس

 افتینام موسیریوز. آموزشیرانیایقيآموزش كنار در

گنجانيكالسیقيموس هنرستان برنامة در را بديك و علتید ن

.ختيبرانگهخوديراعلیهائمخالفت





 (3153ـ  3036) انيباش نين ميغالمحس



 سال عل1313در ینقي،

بهعلتاختالفبادرباریریوز

سروان و بركنار كار از

ميغالمحس انيباشنين

بعديسرت) یپ جا( اویبه

گشت منصوب نيغالمحس.

تحصيباشنيم از پس التيان

موزیمقدمات شعبة كیدر

 شد ژنو رهسپار ودارالفنون

كنسرواتوار مدتسهسالدر

ولنبودودریاوویسازتخصص.پرداختیقيلموسيژنوبهتحص

تحصیپا سال هر نوازندگیجایليان اول دریزة .كردیافتمیرا

سپستحصيباشنيم موسيان، كنسرواتواریقائيالت در را خود

ساليبرل در و داد دریديخورش1339نادامه پلمازیافتدیبه

نخستكنسرو آمدو نائل هنرجوياتوار ایائيآسین از كه نیبود

 هلندر گوستاو مدال هنریبزرگتر)كنسرواتوار، نشان ین را(

رانبازگشتوچنانكهگفتهشدیبها1311درسال.افتكردیدر

 مهرماه ر1313در موسیبه هنرستان شدیبرگزیقياست .ده

زينیرانیایقيسراكهدرآنآموزشمویانبرنامةقبليباشنيم

جد برنامة و كرد لغو بود، شده ازیدیمنظور شده اخذ كه

فرهنگیعالیبشوراینبود،بهتصويژنووبرلیكنسرواتوارها

(یشهردار)هیكبلدياناركسترسنفونيباشنيم.ديآنزمانرسان

همكار با هنرجویرا و تشكیهنرآموزان نخستيان و داد نيل

سالننكوئناركسیایكنسرتعموم در بهارستانيم)یتر دان

انيباشنيازخودمیزه،شوبرتواثريازبتهوون،بیباآثار(یفعل

رقصا نام شدیرانیبه برگزار . سال موس1311در ادارة یقي،

محلهنرستانموس در ميبنیقيكشور نهادهشدو انيباشنياد

ر ایبه شدیاست انتخاب اداره ن موس. ادارة كشوریقيدر

هنرمندانینو و هدایسندگان صادق نیچون ج،يوشیمايت،

در.بهكارمشغولشدند...ن،مسعودفرزادويننوشيعبدالحس

انبهيباشنيلشدوميزتشكيسازمانپرورشافكارن1311سال

ازجمله.زمنصوبشدينسازماننیایقيونموسيسياستكمیر

موسيسيكمیكارها یقيوسمیكنسرتهایبرگزاریقيون

سيباتأس.بودیقيعموموانتشارمجلةپربارموسیكبرايكالس

موس بیقيادارة توجه موسیشتريكشور آموزش امر یقيبه

گرد عالیمبذول دورة و د مختلفیتخصصیهارشتهیبرای

ویو) پیولن، هارپ، آهنگسازيولنسل، رهبریانو، (اركستریو

تعیبرا چهار سالتا نامینگردييدو و هنرستانبههنرستاند

ييتغیقيموسیعال افتیر . سال موس1312در نفر دانيقيده

استخدامیوبادیمختلفزهیسسسازهایتدریاهلچكبرا

تحول كه آموزشموسیشدند در تشكیقيبزرگ اركستريو ل

یندورانكنسرتهایدرا.بودیقائيمختلفموسیبزرگوگروهها

موسیاريبس و شد كهيتربیادانانبرجستهيقيبرگزار تشدند

بخانوادةينترتیبها.بعدمنشاءاثرگشتندیهركدامدرزمانها

ميباشنيم نصراهلل ساالرمعزز، ـ غالمحسيباشنيان نيان،

عزتيباشنيم مان، يباشنياهلل بعد)ان پهلبد یمهرداد نقش( ـ

موسیاارزنده آموزش ترويكالسیقيدر و تاریك در آن خیج

ایایقيوسم كردندیران فا ارتشها. ورود ايمتفقیبا به وین ران

فروغيتبع ذكاءالملك دستور به كشور، از خارج به رضاشاه ،ید

یریوزینقيانازكاربركنارشدومجددَاعليباشنينميغالمحس

وفضايرئ شد هنرستان فرصتیگریدیس كه گشت حاكم

.طلبدینوشتنمیرابرایگرید

ازجانخودیعلمیقيكهدرامرآموزشموسیسانادهمةكی

.بادیهگذاشتند،گرامیما







:منابع

سرگذشتموسیاهللخالقروح جلدهایایقيـ دومیرانـ اول،

وسوم

1311ـیقيموسیخچةهنرستانعالیـتاریمصفائيابراه

پیديمحمدرشیعل مجلةیایقيشگامانتحولدرموسيـ رانـ

1316رماهيـت22تا21كلكـشماره
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 از ِادبار تا اقتدار: موسيقی ایران








 ــ ــان   یقيموس ــاخر و ســرزندة دورة ساس ــراز ـ و ب    یف ــور از ف ــا بيشــتر ـ نشــ    ي، در عب ــار یه ــو رو یخیت ــا  یاروئی ب

ــار  مهــاجم و واپســگرا، در دورة قاجــار، بــه آن  یهــا فرهنــگ شــده خ یتــار یده كــه ســبب شرمســار يرســ یچنــان فالكــت و ادب

 !است

 

 ــ ــا یقيجامعـــه موسـ ــرایـ ــد   یران، بـ ــه بـــه ســـالمت كامـــل برسـ آن كـ

ــدان  ــه راهبن ــ  و هم ــا را از پ ــايه ــردارد، ن  یش پ ــود ب ــا  يخ ــه فض ــد ب ــر ید یازمن گ

ــت ــا و حركـ ــت ید یهـ ــر داشـ ــ. گـ ــدف یبا یمـ ــت هـ ــ  سـ ــن مـ ــا روشـ ــد،  یهـ شـ

هـــا،  شـــدن آن یعملـــ یهـــا كـــرد و راه یدا مـــيـــپ یمنطقـــ  هـــا نظـــم شـــهیاند

ــ  ــورد بررســ ــ  یمــ ــرار مــ ــتگر یقــ ــ. فــ ــدار یبا یمــ ــت اقتــ ــازمان یســ ، یســ

 . شد یها م یپشتوانة نوآور

 

 هــــــا بــــــه درآمدنــــــد و  زنــــــان هنرمنــــــد، از پســــــتوها و انــــــدرون

ــازه  ــوروحال تـ ــ  یا شـ ــه موسـ ــ   یقيبـ ــكفتن بخشـ ــال شـ ــه  . دنديدر حـ ــر چـ اگـ

ــتغ ــام و روييـ ــوگرائ   یآور یر نظـ ــدد و نـ ــه تجـ ــهيزم یبـ ــاز ا نـ ــسـ ــایـ ش ین گشـ

نــــام . كــــرد یابیــــت ارزد درســــیــــز بايــــنقــــش خــــود زنــــان را ن یبــــود ولــــ

قــــرار دارد كــــه نــــه  یدر صــــدر فهرســــت زنــــان دالور” یریــــقمرالملــــوك وز“

حجـــاب و نقـــاب  یخواندنـــد بلكـــه بـــ یهمگـــان ـ مـــرد و زن ـ مـــ        یتنهـــا بـــرا

 .شدند یصحنه ظاهر م یبررو

 

 محمود خوشنام 







بهره جامعةموسيقیایراندریكصدسالگذشتهبا دوـ گيریاز

هایچندقرنةخودغلبهفرهنگیبرناتوانیاجتماعیـ”موهبت“

است كرده آزادی: نهضتجنبش و مشروطيت جویانة

سربرآوردهتجددطلبانه خورشيدی، جاری قرن سرآغاز از كه ای

است روشنشود، برایآن. موهبت، اهميتواقعیایندو كه

از پيش ایران، موسيقی موقعيت به نگاهی باید ناگزیر

.ندمشروطيتافكجنبش

و ـ فراز از عبور در ساسانی، دورة سرزندة و فاخر موسيقی

نشيب ـ فرهنگبيشتر رویاروئیبا هایمهاجموهایتاریخیو

آن به قاجار، دورة در كهواپسگرا، ادباریرسيده فالكتو چنان

!سببشرمساریتاریخشدهاست

 چه دوقرنسكوت“اگر باربدیرا“ موسيقیبازماندة اسالمی،

درهم آن پایدار نيروی برابر در سرانجام ولی خاموشساخت،

ایكهایبرایرشدوپرورشآن،بهشيوهشكستوميدانتازه

موردپسنددربارخلفاباشد،پدیدآوردوازاینراهامكاناستمرار

كرد فراهم را آن زندگی سوی. از شيعی حكومت برقراری با

تازه خفقان گریبصفویان، موسيقیایرانشدایكه جامعة انگير

آورد دوام ـ مشروطيت جنبش تا ـ چهارصدسال از بيش .كه

هایفرهنگیـموسيقیدراینچهارقرن،نهتنهانتوانستارزش

به مرور به حتی كه بشناساند رسميت به را خود اجتماعی

ضدارزش“ شد“ تبدیل . را آن شيعه، شيطان“فقيهان ”صدای

ناميدند . به میهركس میآن را آن حتی یا ـ شنيدپرداخت

گناهیكبيره“ مرتكبمیشد” كناره. همه استادان نتيجه در

را آنان جای و كنند حفظ را خود اجتماعی اعتبار تا گرفتند

لوطيان“ ” كه طرب“گرفتند عملة می” پروائیازناميده و شدند

.ننگوعارنداشتند

هایسياحانمهسفرنامهانگيزموسيقیایراندرهموقعيتغم

هایفرهنگیكهازآغازدورةصفویهتادورةناصریبهودیپلمات

.اند،بازتابيدهاستایرانآمده

 فالندن“ـ اوژن ” سال در خورشيدی1219نقاشفرانسویكه

:نویسدبهایرانآمدهاستمی(ميالدی1213)

یاینكهیك.موسيقیایرانبسيارعقباستودودليلدارد“

 صنعتی نقاشی مانند هنری)موسيقی بلكه( نيست، تقليدی

علمی“ است” این. موسيقیایرانیبهدیگر وكه دستلوطيان

به.آیدسروپاافتادهكهكاردیگریازدستشانبرنمیاشخاصبی

بينرفته ایراناز قيمتموسيقیدر و اینجهاتاستكهقدر

”.است

ودیپلماتفرانسویكهدردورةناصریدر،سياح”كنتدوگوبينو“

:نویسدزیستهاستمیایرانمی

كلیآن“ طور میبه تار ایران در موسيقیهائیكه در و زنند

طبقة از دوم“استادهستندغير اولو هستند” اشراف. و نجبا

باعثخفيفشدنخود“دانندوایرانیتارزدنرایكنوععيبمی

”...شمارندمی

خاورشناسمعروفانگليسینيزكهبيستسالی”ادواردبراون“

خوارو“پيشازبرپائیجنبشمشروطيتدرایرانبودهاست،از

:بودنموسيقیایرانیسخنگفتهاست”خفيف

نشينندومیهایباشخصيتدرصدرسفرهها،آدمدرميهمانی“

”!جاینوازندگانوخوانندگاندرپایسفرهاست

رادر تصویرها همين نيز داخلی دولتمردان و رجال خاطرات

آنگيزهااینوضعيتغمتوانپيداكردتنهابااینتفاوتكهاینمی

كرده تلقی طبيعی، كاماًل اندرا می. نمونه خاطراتیك از آوریم

:وزیراهلقلمواندیشةانطباعات،دورةناصری”اعتمادالسلطنه“



 393 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

هایزیاددیگ.عملةطربهمبودند.بودپزاندرشهرستانكآش“

سبزی ادویه، و لحوم اقسام و)!(آالتو شكر و قند و حبوبات ،

الملكوغيرهاعملةخلوتازناظموامين.غيرهوغيرهحاضربود

كردندوطرفینشسته،سبزیوبادمجانپاكمی(مقرباندرگاه)

زدندعملهطربهمطرفینشستهسازمی خالیازمجلس...

”....شكوهوتماشانبود











































می بهتر روزگار این جهان به تطبيقی گذرای نگاه یك توانبا

تماشا“معنای و دریافت“شكوه یعملةطربرا نيمهدومقرن.

قاجار شاهان كه ـ فرنگستان در موسيقی و است نوزدهم

اوج در آنبودند؛ .شكفتگیاستمشتاقدیدارهایچندگانهاز

آسيب باران و باد از دیگر كه است برده باال را بنائی بتهون

بيندنمی . پیاو برامس“در ” شوبرت“و “ شومان“و وآمده” اند

افزوده بنا براین چيزی اندهركدام شوپن“. لهستان،” در

درایتالياوبسياریدیگردر”پوچينی“درروسيه،”چایكووسكی“

.اندرهموسيقیملیخودراپروراندهجاهایدیگراینقا

هایدیگرفرهنگیاینسانایدرهيچیكاززمينههيچمقایسه

نمی سرافكنده موسيقیآدمیرا زمينة در كه سازد هنریدر.

.جوهرخودزیباوارزشمندولیرنجوروبدونتيمارمانده



































ورةقاجارفقطنسبتبههایمادربارةموسيقیدباریآگاهی

ازلوطيانومطربانكهبگذریم.هایپيشازآن،بيشتراستدوره

برمی برجسته نام چهار سه یكدیگربه خویشاوند كه خوریم

عنوانبوده تاریخموسيقیایرانبا جمعآناندر از و خاندان“اند

استكه”اكبرفراهانیعلی“ها،سردودمانآن.شودیادمی”هنر

گوشهگ اصلی بهردآورندة امروز سنتی موسيقی ردیفی های

می رودشمار . او حسينقلیآقا“پسران ” ميرزاعبداهلل“و و”

برادرزاده آقاغالمحسين“اش واقع” در او، شاگردان از تن دو و

اگر.هایشفاهیوسنتیاویندمبشرانوانتشاردهندگانآموزه

هایپراكندهـبتگوشهچهحضوروكوششایناندرگردآوریوث

یادرفته از گاه یكپارچگیموسيقیسنتیو و سببانسجام ـ

وازاینبابتكارشاندرخورستایشاستـولی شدهاستـ

هيچحركتییاحتیتمایلبهحركتیدرجهتنوسازیموسيقی

نداده نشان آن اجتماع ناهنجار موقعيت تغيير و ایران .انددر

 با پرستانافراطیجانبدارهالةتقدسیكهسنتبرعكسبعدها

برگردشانتنيدهآن بهاندهرحركتنوآورانهاند،كوشيدهها، ایرا

بختخوش از و البته، ـ شكستبكشانند نصيب. توفيقكامل

ـ!شاننشدهاست

ورود و بهآندیار اعزامدانشجو فرنگستان، گسترشرابطهبا

ایراهایتازهدریسدردارالفنون،روزنهآموزگارانازآنسوبرایت

ها،نسيمآزادیرابهاینروزنه.بهسویدنياینوـوآزادـگشود

ایازهنرنوآورانهراپيشانداز،گستردهآوردونيزچشمدرونمی

”رستةموسيقینظام“برپائی.گشودچشمهنرمندانایرانیمی

.آیندةموسيقیایرانایفاكردویژهنقشعمدهدردردارالفنون،به

رسته“سرپرستاین باپتيست” لومرآلفرد فرانسویكوشيدبا”

تازهتنظيم سنتهای راكد بركة تكانیدر موسيقیایران از ای

آورد پدید مبشران. از بعدها فرانسوی، استاد همين شاگردان

موسيقیایرانبه مینوآوریدر آمدندشمار اینهمهجامعه. با

بتواند آن در كه بود فضائی پيدایش انتظار در ایران موسيقی

سازد فراگير را خود كوچك دستاوردهای مشروطيت. جنبش

.نخستينموهبتیبودكهاینفضاراپدیدآورد



 مشروطه و موسيقی 



هدف به هم اگر مشروطيت، نرسيدهجنبش خود واالی های

دست میباشد، آزكم اندیشة كه گفت درتوان را تجدد و ادی

.هایفرهنگیزندهنگاهداشتهاستهمةحوزه

شده، نخستينارمغانجنبشبرایموسيقیخوار بهگمانما

حيثٍت“ اعادة بود” آن جنبش. همة مانند نيز هایمشروطه

توده برانگيختن برای دیگر وانقالبی شعر به نياز مردم های

موسيقیداشت موسيقیكهن. و وحهبخواندنهآنشعر آنی,

دارد نگاه گرم را آتشمبارزه كه . ميان مشروطه“در ,”شاعران

ازامتيازبيشتریبرخورداربود،نهازآنجهتكه”عارفقزوینی“

سرودـكهشاعرانبرترازاوبسياربودندـبلكهازشعربهترمی

موسيقیدرمی با را شعر كه روی دواین را آن تأثير و آميخت

.نمیساختچندا

ـ مردمی موسيقی و ملی شعر ميان پيوند یعنی ـ تصنيف

رابرایمبارزهدرهردوجبهة”سالح“كارسازترینوتأثيرگذارترین

می او كف در واپسگرائی و نهاداستبداد عارف“. با” واقع در

هایملیـوسياسیموسيقِیایرانراساختوپرداختتصنيف

آوردوزبانواپسگرایانمذهبیرانيزبستازورطةابتذالبيرون

تنهاوسيلة ”لهولعب“كهدردشمنیدیرینهباموسيقی،آنرا

پرداختنبهآنبرحذرمیمعرفیمی از .داشتندكردندومردمرا

ترازخدمتاوكم”موسيقیایران“بهاینترتيب،خدمتعارفبه

 مشروطه“به نيست” می. كه داد نشان بهتوعارف نزدیك ان

توانخطسيرمی.سنتباقیماند،ولیشيوةكارراعوضكرد

ها،حرفی”دلیدلی“توانبهجایوتابیدادومیهاراپيچملودی
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توانحسوحالیگذاشتكهمعنائیداشتهباشدودرجمعمی

بهموسيقیازپایدرآمدهتزریقكردوازخوابورخوتبهدرش

.آورد

























































نییعارف قزو  




عارف“ هدف” ایران موسيقی نوسازی راه نيزدر دیگری های

دراستانبولوبازگشتبه”دارااللحانُترك“پسازدیداراز.داشت

داشت آرزو آورد“ایران فراهم موسيقیرا ”.اسبابیكمدرسه

اپرتحتیپيشخودخيالمی“ یا دهدوهاییترتيبكردكهاپرا

تماشا صحنة به موسيقی مدرسة شاگردان همان واسطة به

.بياورد ” فعليتدرمی“كه بهحيز آرشينماالالنبدتراگر از آمد،

!”...شدنمی

برآوردهشدنآرزوهائیچنينالبتهنهدربنيةعارفبودونهزمان

عارفولیباحضورشجاعانةخوددر.وفضااقتضایآنراداشت

م بیعرصه شاید برایشروطه، را راه بداند، خود كه آن

خالقيتدگرگونی و آیندهها آینده، هموارهای دور، چندان نه ای

،آن”موسيقی“و”مشروطه“هایاوبهیاریرسانی.ساختمی

.ایقرارگيردتواندخودموضوعرسالهچنانپرتأثيراستكهمی

آنكهبهسالمتكاملبااینهمهجامعهموسيقیایران،برای

راهبندان همه و بهبرسد نيازمند بردارد، پيشپایخود از را ها

هاروشنبایستهدفمی.هایدیگرداشتفضایدیگروحركت

اندیشهمی نظمشد، میها پيدا راهمنطقی و عملیكرد های

آن میشدن قرار بررسی مورد گرفتها، اقتداریمی. بایست

.شدهامیةنوآوریسازمانی،پشتوان

 كه نبریم یاد مشروطيت“از برایش” كه محاسنی همه با

دربرمی هيچگاه دستروحانيتداشتكه دستیدر شمارند،

است نداده نشان موسيقی به خوشی روی ایران .تاریخ

گرفتكهبایستآنچنانقدرتمندسروسامانمیموسيقیمی

خرافه برابر در روحپراكنیبتواند كندهای پایداری .انيت،

میبيست باید سالی آن تا دیگر“گذشت فضای یاری” به

.موسيقینوآورانهبياید



 درسایه اقتدار  



دگرگونی رضاشاه، سربرآوردن و قاجار حكومت هایباسقوط

اگرچه.بسياردرنهادهایسياسیوفرهنگیایرانپدیدآمدند

مستایشنگریستولیتوانبهچشهارانمیهمةایندگرگونی

آن از هابسياری فراهم. ایران جامعة نوشدن برای را زمينه

.ساخت

ایكهایرانویران،بحثدراینكهآیااستبدادسياسیدردوره

آن سود به بوده، گرفته فروپاشیقرار و تجزیه معرضخطر در

نظریه عنوان”شاهدوستان“ایكهبسياریازعملكردهاستـ

استبداد،به.گنجدند،نهكارماستونهدرایننوشتارمیكنمی

بدیاستولیسایه رضاشاهیهرحالچيز ایناستبداد ایاز

 را آن باشد بهتر شاید اقتدارگرائی“كه زمينه” در هایبناميم،

انسجامیبه نظمو مثبتداشتهو تأثير درهمریختةفرهنگی،

.هابخشيدهاستآن

توانستهجامعةموسيقیا یراننيزدرسایةهميناقتدارگرائی،

كهنداشتهبه باآنچهرا كهبهدستآورده آنچهرا و دستآورد

.نظموبرنامهبهمردمعرضهكند

روحی اقتدار با مردی كه فضاست پيدایشهمين سرآغاز در

هاینو،كمياب،درجامعةموسيقیایرانسربرآوردهوبااندیشه

دگرگونساختههایهمةحوزه آفرینشیواجرائیرا آموزشی،

كهدرستهمزمانبا”كلنل“معروفبه”علينقیوزیری“.است

تغييرفضایسياسیوفرهنگیدرایرانكارخودراآغازكرده،آن

چنانتازمانهمادرروندتكاملیموسيقیایرانواعتباربخشيدن

اوراباید.ازاوگذشتتوانبهآنتأثيرگذاربودهكهسرسرینمی

.موسيقیایرانناميد”مقتدر“ی”نيما“

و“نيما“هاـیهاـوآفریدهدریكبررسیتطبيقیمياناندیشه

وزیری“ بهتوانشباهتمی” دستآوردهایبسيار تفاوتبزرگ.

یك با افتادهبودو”ميراث“شایددرآنبودكهنيما هزارسالهدر

وریدرسنتیبودكهعمرشازصدوپنچاهسالوزیریدرفكرنوآ

نمی كردتجاوز با. سازی دگرگون كار در وزیری همه این با

اودرواقعهمزمان،درسهجبهه.دشوارهایبيشتریروبروشد

جنگيدمی دشمنان. مذهبی، واپسگرایان با نخست جبهه در

بود روبرو دیرینهموسيقی، جبههدوممی. بایستپاسخگویدر

سنت مقتدر یكنيروی تغيير به حتی كه باشد افراطی طلبان

رضایتنمی بودند، فراگرفته استاد از آنچه از دادندمضراب، در.

بودند گرفته فرنگبرگشتهسنگر از جبههسومدرسخواندگان

نمی را موسيقیایران جوهر چون اجراهایكه تنها و شناختند

ارزشیبرایآنقائلنبودندشنيدند،هيچهارامیآورسنتیمالل

كه بودند معتقد معروف سياسی ـ فرهنگی مرد آن مثل و

!فرنگیبشود”ازنوكپاتامویسر“موسيقیایرانهمباید

تریننظراتراعرضهها،منطقیوزیریدربرابراینافراطوتفریط

شناختواوارزشذاتیوجوهریموسيقیملیرامی.كردمی

می كليشهقدر و ساده تكرارهای ولی بیگذاشت، راای وقفه

می بشمار آن برای راآسيبی موسيقی خود هم كه آورد

ماللمی شنوندگان برایجمع هم و میفرساید شودآور برای.

و تكنيك با را ملی موسيقی باید پيامدی چنين از جلوگيری

بين دادموسيقی آشتی المللی از. بخشی یاری به یعنی

آسيبشگرد ملی موسيقی جوهر به كه تكنيكی های

تازهنمی جالی و رنگ بخشيدرساند، آن به ای دیگر. سوی از

 زبانی موسيقی این فهم“وقتی جهان انزوای“ از كند، پيدا

میبين در به میالمللینيز و جهانآید سطح در را خود تواند

.بگستراند



 391 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

سنت كه حالی در است جالب را وزیری به“پرستان خائن

ناميدند،افراطیمی”موسيقیملی و”مرتجع“هایغربزدهاورا

!آوردندبهشمارمی”ماندهعقب“

برنامه در تازه فرهنگینظام كارگزاران اما دوگذاریو هایخود

می دنبال را اصلی كردندهدف داشتن. نگاه گرم نخست

نف به اعتماد كه گمان این با ناسيوناليستی سازاحساسات

پرستیودسترفتهرابهجامعهبازگردانندودوممبارزهباكهنه

عقب اصلی سبب را آن كه بهماندگیواپسگرائی جامعه های

هابااینهدف.طلبدگفتومیآنچهوزیریمی.آوردندشمارمی

دادسازگارینشانمی حمایتفرهنگینظام. همينرویاز از

ها،پسازپایاندادنهبرهمينحمایتاوباتكي.شدمندمیبهره

بهتحصيالتخوددرپاریسوبرلينوبازگشتبهایران،دستبه

كرد آموزشیآغاز حوزة از را كار و شد كار موسيقی. مدرسه

 سال در پساز1332وزیریكه ـ نخستينمدرسه شد، بنياد

به دارالفنونـ میتشكيلرستهموسيقینظامدر آیدشمار رد.

هایوخمهاینوینآموزشی،چماینمدرسه،هنرجویان،باشيوه

بين موسيقی موازین و ایران گرفتندموسيقی فرا را .المللی

 سراغ به كه آن پيشاز ساز“شاگردان زبان” و الفبا با بروند

نت تئوریموسيقی، و ُسلفژ میخوانی، آشنا .شدندهایاوليه

دانش موسيقدانان از نسل هميننخستين از ایرانی آموختة

آمده بيرون اندمدرسه آموختهآن. بهها بعدها، را خود های

كرده منتقل دیگر اندهنرجویان مستمر. انتقال ترتيب، این به

پدیدآموزه موسيقیایران جامعه در هایوزیریمكتبنوینیرا

.آوردهكههمچنانتازمانمابارآورماندهاست

بودباایننيتكهنخبگانو”كلوبموزیكال“نيادگامدیگروزیریب

او(پوبليك)روشنفكرانجامعهراكهبخشاصلیجمعشنوندگان

هدف با برنامهبودند و سازدها آشنا خود های كه. نخبگان این

هایوزیریهاواندیشهتوانستندحرفشهرتفراگيرداشتندمی

درجامعهبپراكنندوزمينه برایرا هایاوآمادهپذیرشنوآوریرا

اكبردهخدا،رشيدیاسمی،آورانیچونعلیعضویتنام.سازند

ایرج علیدشتیو ميرزاسعيدنفيسی،محمدحسينحسابی،

 موزیكال“در كلوب جامعة” نظر جلب در وزیری توفيق از نشان

.روشنفكریدارد

بهوزیری،.نوبتبهگامدیگررسيد.مدرسهكهكمیجانگرفت

بهشيوه بزرگیرا اركستر یاریهنرآموزانوهنرجویانمدرسه،

رونق”تكنوازی“رادربرابر”گروهنوازی“المللیپدیدآوردتااواًلبين

آورد اجراهایموسيقیملیبهوجود تنوعیدر ببخشدو .تازه

كند پيدا خود نوآورانه آثار اجرای برای امكانی ثانيًا اركستر. در

وسيقیوزیریسازهایملیدركنارسازهایسازگارمدرسهم

كهازروینتوبا”دیمی“نشستندونهبهصورتالمللیمیبين

.نواختندحسابوكتابمی

باكنسرت موسيقیملیرا كه مدرسه، هایهفتگیاركستر

می عرضه تازه بوی و جامعةرنگ در ویژه شوقی و شور كرد،

هانيزبرایتوضيحوزیریازاینكنسرت.موسيقیایرانپدیدآورد

آموزه تشریح میو استفاده خود كردهای درخطابه. او های

.هامعروفاستسرآغازاینكنسرت

هایموجوددرجامعهموسيقیهانهتنهابهدشواریگاهدرآن

هایفراگيراجتماعیوفرهنگیدرایرانایرانكهگاهبهناهنجاری

.كردهاپيشنهادمیهاییبرایبرونشدنازآنراهپرداختومی

:نوشت”شفقسرخ“هادردرهمانسال”علیدشتی“

دانستندوهرمی”لهوولعب“درمملكتیكهموسيقیرافقط“

موسيقیاطالعیداشت كیاز نقصاخالقی”... محسوب” او

ناپذیریمی خستگی استعداد و پشتكار نتيجه در امروز شد،

و.دركارشروعشدناست”نهضتموسيقی“مقدمات...وزیری

جامعه رفته رفته ازمی... یكی موسيقی كه شود آگاه خواهد

 هنرها)صنایع خدمت( ایران موسيقی به كه كسانی و است

كنندمی نوازشمی... ایرانیرا حقيقتروحافسرده ”...دهنددر

رنخاستهبودباهوشرضاشاهخودباآنكهازجامعهروشنفكریب

داد،اهميتهایمختلفازخودنشانمیوفراستیكهدرزمينه

دریافتهبود كارهایوزیریرا . آنزمانكههنوز ”رئيسالوزرا“در

كردوپسازنشستنبراریكةبود،خودازكلوبوزیریدیدنمی

وزیرانفرهنگ مخبرالسلطنهوعلی)شاهی، اصغرحكمت، را...(

.دادهایخودقرارمیحمایتواسطة

آغازسربرآوردن در“مردیمقتدر“ازسویدیگروزیرینيزدر را

برایجامعهسودمندمی دانستشرایطآنروزگار اودریكیاز.

:هایخودگفتهاستخطابه









































آنكهمدت“ با است،یكدليلاینكهمملكتما هاستمحتضر

نفرقائدوسرپرستیك“ارد،پيدایشهرچندییكبارهنوزحياتد

خبریرسيدهبينيمكهبازپيكخوشامروزمی...بودهاست”ملی

می ما به دردهایشماو طبيب آن گوید شما... عيادت به باز

”...شویموماتازهبتدریجبااوآشنامی!...آیدمی

ونوشتارهایگوئیوزیری،مثلغالبگفتارالبتهاینتحسين ها

:اوخالیازهشدارنيست

“ است؟... برطرفشده ما كسالتمزاج از اینمدتچقدر در

بازهمباقیاست؟هنوزخيلی!خيلی آیا برایبهبودیكامل!...

تربيتاجتماعی،تشویقچهالزماست؟قوهكارانفرادیوملی،

كاركنانحقيقیملی بزرگانو بهبودیموقتیا... بهوال ستو

!”جزئیوزشنسيممخالف،بازازپادرخواهيمآمد

”رضاخانپهلوی“وزیریدرپایانهمينخطابهبهسپاسگزاریاز

بودهپرداختهوازهمگانخواستهكه”الوزرارئيس“كهدرآنزمان

”.توجهایشانرابهسویمعارفمملكتمعطوفدارند“



 ها  ها و كارشكنی دسيسه



 دورةتفاهم در فرهنگی كارگزاران و وزیری ميان همسوئی و

باقینماند ثابتومستمر رضاشاه، ميانتنش. شانهایبسيار

دسيسه از چيز هر بيشاز كه آمد گروهپدید هنریهای های

می سرچشمه او گرفتمخالف اشاره. این از پيش كه چنان

محافظه موسيقدانان رسمیكردیم، محافل در كه سنتی كار

می متهم را او داشتند، نفوذ همچنان بافرهنگی، كه ساختند

خواهدبنيانموسيقیایرانیرامی”واردكردنموسيقیفرنگی“

كند متزلزل حقدوحسدهایشخصی. البته اتهامات پساین در

بود نهفته اجرای. و آموزش در سال چهاروپنج طی وزیری

موفقيت به آنموسيقی، كه بود رسيده هایی همها خواب به
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دیدندنمی كم. بازار گذشته آن بوداز كرده كساد را آنان .متاع

به پيش، سال از بيش سال همه درهنرجویان كه آن جای

باكنند،بهمدرسهوزیریرویمی“تلمذ“آنان“محضر“ آوردندتا

.همزمانآشناشوند”علموهنرموسيقی“

محافظه مخرب نفوذ تأثير نخستين كاران، معارف“در ”شورای

نشانداد خودرا وابستهبهوزارتمعارف، نامه. ایبهوزیریدر

به“شناسندمگراشرابهرسميتنمی”مدرسه“ابالغكردندكه

وزیریبا.واینتحصيلحاصلبود!”شرطتدریسموسيقیایرانی

از آن آموختن برای ولی داشت سروكار ایرانی موسيقی

كردلیاستفادهمیالملهایبينشيوه اینروینامةشورای. از

گرانآمد بسيار بهاو معارف، همان. كار هاستدانستكهكار،

”موسيقیفالنكساروپائی“سازندكهكهدرجامعهشایعهمی

دانستكهامانمی”كندوخيانتبهموسيقیایرانمی“استیا

(ورایمعارفدرش)ذهنآقایانمحترم،“هایعاميانهشهرت“این

:وزیریخودگفتهاست”.رانيزمشوبكردهباشد

كهممكناستبدخواهانبهایندرجهاذهانرا...غافلبودیم“

برسد عاليه طبقات به حتی كه نمایند !...مشوب ” معارف“و

مملكتبایدتصفيهشود نهآنكهچونهنرمندی... نتواندهر...

روز آقایانكرن... مقابلميز قراردر حمله بغضو مورد شنماید،

خير،بندهبا...گرفتهوبایكفرمولبخواهندمحوونابودشسازند

”...هرفشاریمقاومتكردهومایوسنخواهمشد

وزیریبااینهمهتوانستكارخودرادرمدرسهادامهدهد،هم

طبقات“هایخودشوهماینكهدربهسببپشتكاروپایداری

عاليه همچنانهواخواهانیداشت” سال. حتیدر به1331او

موسيقی“ریاست مدرسه بازماندة ـ موسيقیدولتی، مدرسه

مدرسه با تركيباینمدرسه توانستاز و شد برگزیده ـ نظام

خود،مركزرسمیبزرگیبرایآموزشوپرورشموسيقیبسازد

.راپيداكرد”هنرستانعالیموسيقی“كهبعدها،عنوان

نخستيندورةریاستوزیریششسالیبيشبهدرازانكشيد

ولیدرهمينمدتمحدودتوانستهنرستانراكيفيتیهمسان

باكنسرواتوارهایجهانیببخشدوموسيقیایرانیوموسيقی

المللیهردودربرنامةآموزشیهنرستانجایویژهخودرابين

هایدیگریقرارگرفتگروهاینباروزیریدرمعرضاتهام.داشتند

دانش موسيقدانان همان درو تحصيلكرده یا و فرنگ آموخته

خوشی ميانه ایران موسيقی با كه نظام موسيقی مدرسه

نداشتند بهموسيقیایرانآنانمی. گفتندوزیریجایبيشتررا

هایموسيقیعلمیراكهچنددههبرایاستقرارآندادهوپایه

هاولیاین.هدرمعرضنابودیقراردادهاستزحمتكشيدهشد

ازجایدیگریآبمیبهانهبودومخالفت خوردها وزیریآدمی.

سختپایبنداصولبود،یكیازایناصولحفظحرمتموسيقی

بود موسيقدان و آن. نوازندگان یا هنرستان اركستر به هرگز او

كارگزاران.تكنندهایهنرستانشركداد،جزدربرنامهاجازهنمی

دیگریداشتند انتظار او دولتیولیاز كهمی. هرگاه خواستند

اوتنبه.كنندوزیریواركستراونيزحاضرباشندجشنیبرپامی



 395 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

نمی كار آناین و میداد خود عليه را شورانيدها سرانجام.

گذاشته كنار باعث او، مخالف موسيقدانان و اینان همدستی

.شدنششد

اوخواستندكهبه یك”فرمانهمایونی“از درشبپذیرائیاز ،

ميهمانخارجی،بااركستر،بههنگامصرفشام،دراطاقمجاور

”فرمان“وزیریاین.هایخودرابهاجرادرآوردحاضرباشدوآهنگ

پيشنهادداد اهانتیبهاركسترهنرستانتلقیكردومتقاباًل را

فشام،درسالندیگركنسرتیمستقلتواندپسازصركهمی

گوشكنند و بنشينند آرام همه تا كند برگذار حرف. مخالفان،

گونه به را وزیری دیگر رسانيدندبه“ای عرض را“ آن واقع در و

تمرد“ “ و خشمشاهانه“عنوانكردند برانگيختند” را به. وزیری،

 سال در ترتيب، مشا1313این نيز و هنرستان ریاست غلاز

به دیگر جنبی و شد نهاده مين“كناری باشيانغالمحسين از“

نشست او جای به غرب جانبدار موسيقدانان كهمين. باشيان

نيز را كشور موسيقی نوپای اداره و بود رضاشاه خویشاوند

برنامهسرپرستیمی تقليل یا حذف به آغاز همان از هایكرد،

بيشتریرادرتدریسومربوطبهموسيقیایرانیپرداختوجای

بااینهمهبنائیكهوزیریطی.المللیداداجرابهموسيقیبين

سالكاروكوششباالبردهبود،استوارترازآنبودكهبااین13

فروریزدضربه ها نوبه1323وزیریهفتسالبعد،درسال. از

طرح و شد برگزیده بهسرپرستیهنرستان را خود ناتمام های

درآوردا جرا بازنشستهشد،هنرستاندیگر1321درسال. كهاو

می و بود كافییافته دوام و راقوام پيشرفتخود توانستراه

دوسهسالیبعد،ازآنجاكهحجمكارومطالعهدرهر.بپيماید

المللیتوسعهیافتهبود،هنرستاندوزمينهموسيقیملیوبين

درحالحاضرهر.دلآنسربرآوردایویژةموسيقیملیازتازه

دهندبااینتفاوتكهدوهنرستانبهكارخوددرتهرانادامهمی

!اندحاالبهدوبخشزنانهومردانهتقسيمشده



 راهگشای زنان 



یكگشایش به رضاشاه دورة بررسیوضعيتموسيقیدر در

برمی نيز دیگر اهميتآنكمتعيينكنندة ازخوریمكه استوارتر

:هایعلمیآموزشواجرایموسيقینيستشدنشيوه

اندرون و پستوها از هنرمند، شوروحالزنان و درآمدند به ها

اگرچهتغييرنظام.ایبهموسيقیدرحالشكفتنبخشيدندتازه

روی نوگرائیزمينهو و تجدد ولیآوریبه اینگشایشبود ساز

درست باید نيز را زنان ارزیابیكردنقشخود . قمرالملوك“نام

وزیری برای” تنها نه كه دارد دالوریقرار فهرستزنان صدر در

می ـ زن و مرد ـ بیهمگان بلكه بررویخواندند نقاب و حجاب

می ظاهر شدندصحنه دل. رسای صدای كه بهاو را خود انگيز

داوودمرتضینی“یاری درسال” براینخستينبار بود، پرورانده

تاالرگراندهتل1333 یعنییازدهسالپيشازكشفحجابدر

زاربهرویصحنهرفتودربرابرجمعمردوتهراندرخيابانالله

:قمرخودگفتهاست.زنشگفتزده،بهآوازخوانیپرداخت

بااین.شدروزهاهركسبدونچادربودبهكالنتریجلبمیآن”

نمایشگراندهتلهمهوقتیبهمنپيشنهادشدب در دونچادر

كردم قبول شوم، ظاهر خود... تن به را شدن كشته پيه و

حتیمورد...هيچاتفاقیهمنيفتاد...رویصحنهرفتم...ماليدم

”!...استقبالهمقرارگرفتم

استقبال و كنسرت گذراندن سالمت به این دليل خود قمر

:عمومیرانيزدریافتهاست

وپسازیكبحرانبزرگدورةآرامش...تغييركردهرژیممملكت“

زنمفكربرداشتنحجابازهمانموقعحدسمی...فرارسيدهبود

”...پيشآمدهبود

 كنسرت هتل“نخستين گراند “ تنها قلبی“نه قوت قمر” به

هایدیگربرانگيختبلكهدیوارةبخشيدواورابهبرگذاریكنسرت

پيشپایزن از موسيقیبرداشتترسرا اهل دیگر ان پروانه،.

ميداننهادندیكیپسازدیگریپایبه...انگيزوضرابی،روحملوك

شوددرواقعمی.ایبهموسيقیملیایرانبخشيدندوروحتازه

گفتكهتجددگرائیحاكميتواقتداریكهپشتوانةآنبود،زمينه

اندرونی از زنان رهائی برای بركشيدرا و آنها سطحن تا ها

آورد فراهم هنرمند فرایند. هنرمند، زنان دالوری دیگر سوی از

نواندیشیونوگرائیرادرجامعهشتاببيشتربخشيد،وازاین

بهره ایران ملی موسيقی دو میهر برتوانائیمند و هایشد

.افزوداجرائیخودمی











































،زنان1319وئیدرایران،درسالبرپائینخستينفرستندةرادی

رادیوصدای.تریپيشرویخودیافتندهایگستردههنرمندصحنه

.بردآنانراتادورتریننقاطایرانمی



بانگاهیگذرابهروندتكوینموسيقیدردودهةنخستيِنقرن

می درشتدیگرینيز و دستاوردهایریز به جاریخورشيدی،

آن شرح كه میهرسيم بيشتری فرصت و جا .خواهدا،

هایموسيقی،انتشارجزوهبرپائیكالس:توانازوارمیفهرست

گونه اركسترهای بنياد كتاب، و رساله ضبطو و ثبت گون،

جهانی، كنسرواتوارهای به هنرجو اعزام صفحه، در موسيقی

.یادكرد...انتشارنخستينمجلةموسيقیو

بندمایتموسيقیایراندرسایةح از هایاقتدارگرایانه،خودرا

باورهایخرافیرهاساختوبهمروربهیكیازنهادهایاستوار

شد تبدیل ملی فرهنگ دههبارآوری. جامعههای را، بعد های

هاستونيزنيرویمقاومتیموسيقیایران،مدیونهمانحمایت

بيست در كه واپسگرا انقالب برابر در گذشته سال رایوپنج

.اسالمینشاندادهاست





 :منابع

روح ـ جلد ایران موسيقی سرگذشت خالقی، 2اهلل ،3و

1311و1313عليشاهوماهورتهران،صفی

موسيقی ميرعلينقی، سيدعليرضا تهرانـ معين، وزیری، نامة

1312دیوانعارفقزوینی،اميركبيرتهران/1311

 1312،مردادتهران22ـماهنامةرودكی،شمارة
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طور كه زنان ما  گفت همان یو م, دانست یو عمران كشور م یوارطان رضاشاه را مظهر آبادان

ران هم یتهران و ا یها ست اكثر ساختمانيها قابل روئت ن آن یبائیر چادر مستورند و زیدر ز

ا گرفته ارتباط با ها ر كنواخت كه دورتادور آنیو  یبلند كاهگل یوارهایمانند طبقة نسوان با د

 ین شكفتگیا یاو رضاشاه را بان. ها پنهان است ساختمان یبائیكند و ز یخارج را قطع م

 یبائین غنچه را بشكوفاند و زیكه برقرار كرد توانست ا یتيگفت در امن یدانست و م یم

 یرو یا من پنجرهيتوانست از اطاق نش یم یمگر كس. ن بگذاردید عابریها را در د ساختمان

گفت هر وقت نام رضاشاه را  یوارطان م. خود احداث كند یبنا یجلو یابان باز كند و بالكنيخ

از رضاشاه  یا ز تازهيشود و در هر جلسه چ یچشمم مجسم م یها جلو آورم آن مالقات یم

مختلف چند  یها در مالقات( آورم یران میدن اروپا، اروپا را به ایبا ند)ن جمله را یم و ایديشن یم

 .دميرتبه شنم



 د اشراقيعبدالحم

 

 

 تیسلطن یكاخها یرضاشاه برا ینظرات و طرحها




هوانس وارطان سالة پنجاه خدمات به نهادن ارج انيبمنظور

درسالیعنیسالقبلازفوتاو،هفتیتكترضاشاهپهلويآرش

درپاركهتلتهرانیازطرفمجلةهنرومعمارییاجلسه1311

.تدادهشديترب

ا زیدر تعداد جلسه شخصیادین ،یفرهنگیهاتياز

.هاوعالقمندانبهفرهنگحضورداشتندتكتيآرش

كهدرياووخدماتیحكارهایمتعددوتشریهایپسازسخنران

نیكهایانجامدادهبودواثراتیمدتپنجاهسالدررشتةمعمار

معمارساختمان مكتب در گذاردهیایها جا به موردران بود

ینرشتهروشنوكارهایشاندرایگاهایقرارگرفتوجایبررس

هیهدیرقرارگرفتسپسدكترمحمدباهریقوتقدیاوموردتشو

هوانسیاارزنده وارطان به دربار طرف آرشياز رضاشاهيان تكت

.اهداءنمود

هوانس يوارطان پرسابقهیكیان آرشیتراز یرانیایهاتكتين

متولدودراواخرجنگیشمس1211زدرسالیدرتبراستكه

معماریجهان رشتة و شد اروپا عازم دریاول فرانسه در را

هنرها یزیدانشكدة بوزار)با رساند( اتمام به در. بالفاصله و

ترمیكارها به خرابيمربوط دفاتریهایم در فرانسه در جنگ

.كارشدمشغولبهیمعمارانفرانسو

رانیسالاقامتدرخارجبها11پساز1311خرهدرسالتاباال

مراجعتنمود برا. دراستخدامدولتبودتایمدتكوتاهیابتدا

ابانيمربوطبههنرستاندختراندرخیككنكورمعمارینكهدریا

ا با و شد، برنده اسفند موفقیسوم ویسازندگیتكارهاين

یاوشروعشدبخصوصایمعمار كهدرساختنیابتكاراتنكهبا

ازآنهابهنامیشانجامدادبخشیركارهایهنرستاندخترانوسا

شده معروف او م. معماران یمثاًل وارطان)گفتند یلبة یعنی(

پنجرهیمانيسیهالبه و یها وارطان)ا یچفتة یدورسازیعنی(

.رهيغ...سقفداخلساختمانو

نامكوچيتكتوارطانهميآرش با وارطان)كخودشه مقاالتو(

نقشهیز مِر امضاء را فامیها نام از و خيكرد خود كمیليل

.تكتوارطانمعروفاستيننظربهنامآرشیاستفادهكردوازا

اگریحرفبودولكمیليكوچك،آرام،پختهوخیاجثهیاودارا

اودواعتقاددرمورد.نبوديكردحسابشدهودلنشیمیصحبت

رایانوگرائیميدكنينكهازگذشتهتقلیاایرانداشت؛یایمارمع

پ بگيدر میريش نظر. او پیخود و اجرا را دوم كردية اده او.

كردیادیزیهاساختمان تهران در س. ديچون سینما نمايانا،

م اصليمتروپل، عمارت دربند، سپهیهمانخانه بانك تعداد... و

تكتيآرشیخصوصیوهبركارهااوعال.یمسكونیهاخانهیادیز

پهلو مدتیرضاشاه و تماس6بود در رضاشاه با سالشخصًا

بوديمستق م كاخ. جمله كاخییهااز سعدآباد كاخ ساخت كه

يول آر)عهد امهریشاهنشاه واالحضرت( كودككاخ دوران در .یها

ونظارت(شدیریوزكهمقرنخست)یكاخواالحضرتاشرفپهلو

.گریدیاةكاخهيبركل

شرف بارة در مالقاتیابيوارطان و صحبتیهاها رضاشاه شبا

و,دانستیوعمرانكشورمیاورضاشاهرامظهرآبادان.كردیم

هاآنیبائیرچادرمستورندوزیطوركهزنانمادرزگفتهمانیم

ن روئت ساختمانيقابل اكثر ایهاست و مانندیتهران هم ران

د با نسوان كاهگلیوارهایطبقة یبلند دورتادوریو كنواختكه

هاساختمانیبائیكندوزیهاراگرفتهارتباطباخارجراقطعمآن

است پنهان بان. را رضاشاه شكفتگیایاو ویمین دانست

نغنچهرابشكوفاندیكهبرقراركردتوانستایتيگفتدرامنیم

ز دساختمانیبائیو در را عابریها بگذید اردن كس. یمگر

نشیم اطاق از پنجرهيتوانست ويخیرویامن كند باز ابان

گفتهروقتنامیوارطانم.خوداحداثكندیبنایجلویبالكن

شودیچشمممجسممیهاجلوآورمآنمالقاتیرضاشاهرام

نجملهرایموایديشنیازرضاشاهمیازتازهيودرهرجلسهچ

ند) ارویبا ادناروپا، به را آورمیرانمیپا مالقات( مختلفیهادر

.دميچندمرتبهشن

ا از چشمیتعجبوارطان كه بود بهیهان را رضاشاه كیمثابه

شاقول) م( طراز میو و سرساختمانیدانست هروقت گفت

میم گوشزد را ساختمان اشكاالت اصالحیآمد بعد روز و كرد

نیربودوازكمتريگسختاريبس.خواستیهاراازمامشدهآن

فهشناسيازاشخاصوظیول.ديپوشیغفلتواهمالچشمنم

بس كاردان قدردانيو آنیمیار و پكرد را تشويها قیوسته

.نمودیم

نجلسهبرپاشدهیكها1311تا1311گفتازسالیوارطانم

به13یعنی سال آرشیعنوان سازندگيك به كشوریتكتناظر

دیتازدیتاستورویستورويتنیمحكایگویموآنچهمابوده

آهندردانراهيآهندرمهمانخانهراهي،منسازندهمیكفردفنی

پل312تونلبزرگوكوچك222یدرزمانكوتاه.تهرانهستم

ینشددستگدائیآهنساختهشدورضاشاهراضنراهیایبرا

كشورها برایدینزد ويرنامةسنگنبیساختنایگر كند ندراز

.موفقشدوبدونقرضآنراانجامداد

ایكی خصائلبرجستةشاه گرفتاریاز وجود با كه یهاینبود

یز ما رشتة در بخصوص برامور نظارت از ساختمان)اد غافل(

بدینم معنیشد، سركشین به مرتبًا ظهرها از بعد یكه
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مساختمان پرداختیها سر. در غالبًا وساختماناو كاغذ ها

نقشهيطلبیمیمداد ترسیهادوشخصًا مويموردنظرخودرا

.دادیحكاملنسبتبهنظراتشميكردوتوضیطرحم

نقشه در كاخسعدآباد ورودیهادر پلهیمربوطبهسردر یها،

رطاقوييآن،تغیقسمتداخلیناتسنگيبزرگ،گنبدسالن،تزئ

ميكاخبادخالتمستقیهاهاورنگیشهنقايرواقسالنوكل

پ نظراتاو و شديشاه اده ز. طرح استكهیچند رضاشاه اثر ر

.ديكاخسعدآبادكشیبرا

نقشهاصلآن انقالببا در و بود نگارنده نزد رولوهشدةیهاها

ساختمان یهااكثر و بود ساختهشده رضاشاه زمان در كیكه

مهندسس) ارزنده يطرح از جلسهحون آن در وارطان صورت و(

ز دورةرضاشاهمتاسفانهازیمداركمربوطبهمعماریادیمقدار

زرضاشاهبهتماميكنددركاخمرمرنیوارطاناضافهم.نرفتيب

ساختمان كردیامور نظارت شخصًا قسمت. دستورات او

نكارهاراشخصًایونظائرایساز،مقرنسیكارنهي،آئیسازخاتم

.دادیقةخودميلباس

كاراندرنقاطكشورنصنعتیهاازبهترنساختمانیایاجرایبرا

م كچیاستفاده استادان مثاًل وشد، بودند آمده اصفهان از كار

.كردندینظرشاهكارمهاتحتمًابااحترامبهتخصصآنيمستق

بارضاشاهمعتقدبودكهكاخ زیليدخیها و جالبیباشكوه و با

به جاذبةهنريتاثنندگانتحتيكهبیطورباشند عظمتآنیر و

رنديقرارگ باناثراتوساختمانیگفتایاوم. باشدیدطوریها

 دوران نشانگر رضاشاه)كه هخامنش( دوران مثل ویباشد

یساسان ا... عمل در نظریو آرشین و شد انجام هاتكتيه

معماریاكنونمعمارهم را نامندیمیشاهرضایآندوره مثل.

شهربان پستخانه، موزهیادارة دختران، هنرستان كشور، كل

...مویقدیرانباستانوبانكملیا

تراكهحضورداشتهوینحكایوارطانا

تصمیرو و اراده مورد در یريگميتكرده

.كردیانميرضاشاهب

رایم سعدآباد كاخ ساختمان گفت

بود كرده دیشروع و طبقةواریم به ها

رس ايسوم بود دارایده ساختمان ین

بهیادیزیخاكبردار دریطوربود كه

درستشدهبودیخاككتلیمجاورآن

سطح اختالف با داشتیو تايكه م

ایدیباال خاكیوارها ون بودند رفته ها

 از آمدرا باریكارگرانرفتو كویكراه

رو از خاكیایمشكل تلن و یخاكها

بهطبقةسومیمانجام دادندوخودرا

.رساندندیم

كههواهمخوببودرضاشاهدریروز

كميحال را خود كاله گذاردهیكه كج

ز و میبودند لبزمزمه یر و بایكردند ا

گفتگوئ كاریخود محل به داشتند

آمدند د. خوشحالیاز همه شاه دن

ایشد آن در و بیم چنيام كارگران نين

هیشا كه بود كالهع وقتشاهنشاه ر

كم را میمتمایخود سر به گذاردیل

نشانهیا عمل مسرتیان و سرور از

ا استیخاطر شان چشمشنيهم. كه

ا عظیبه تپة جادهين و خاك كهیام

پائ و باال زحمت به ميكارگران روندین

شانهمباآنیمگرفتندكهايافتادتصم

ایپا از عصا با و طبقةیدرد به راه ن

بروند سوم بیا. قدم چند بهيشان شتر

درد سابقه بعلت كه بودند نرفته باال

لغز پا پائیمزمن به و برگشتند،يدند ن

چنددق بهيشاهپساز قهمكثمجددًا

بينترتيراهخودادامهدادندوبازبههم

زيرفتندلیداكردوشاهنشاههرچندقدمكهمينكارادامهپیا

دنباالمجبوريكهتارسیگشتندبهطوریمخوردهوبهعقببر

گه لحظهیهاسنگیرویگاهشدند چند بود تپه در یاكه

دندوضمنمالشدادنزانوگفتنديهمكشیگارينندوسيبنش

.مقصودشاندردپابود(دبشودشدیآنچهنبا)

دندوبابرداشتنكالهوپاككردنعرقيتپهرسیباالخرهبهباال

كیهمانشكلسابقبرسرنهادندوبامجددًاكالهرابهیشانيپ

سومینگاه طبقة وارد بود ما به دادن درس منظورشان كه

!نينارادةآهنیمرحبابها.ساختمانشدند
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نرایادگارهای رضا شاه در شمال ای  
 یوسف صنعتی

 

مثل کسانیکه همه برای روز آن

می عزا کالسانشا گرفتندمنسر

خوبیبود روز بودیم. .کالسهفت

بودومعلم مریضشده معلمانشا

.تاریخوجغرافيابهجایاوآمدهبود

دانستچهکسیبایدطبعااونمی

نباید کسی چه و بخواند .انشا

.گذشتکالسبهخوشوبشمی

همهاینوقتیساعتکالسبهبا

می وپایان تاریخ معلم رسيد،

را بعد هفته انشا موضوع جغرافيا،

نوشت سياه تخته "روی بهترین:

است؟ کدام شما "ساختمانشهر

ببينيد بروید که داد توضيح هم بعد

.بپرسيدوآنوقتبنویسيد

نبودم منبچهآنشهر جنوبب. از ما هپدرمکارمنددولتبودو

کهیکیازشهرهایکوچکمازندارانبود،کوچکردهبودیم .آنجا

جالبآمد نظرم به انشا موضوع این وجود با برایمن. موضوع

کردمقادرمچيزهاییدراینملموسبودوفکرمی.تازگیداشت

بنویسم باره دستمعلم. این از موضوعاتی معمواًل ما، های

دادندنمی گ. هميشه، بودموضوعاتشان مبهم و نگ را. بهار

کنيد توصيف . را پایيز ثروت، یا است بهتر علم چطور... ما

توصيفکنيممی را توانستيمبهار چطوریمی. را تواناصالبهار

توصيفکرد؟حاالهماگرچنينموضوعیبهمنبدهندبایدروزها

امرابهقولجمالزادهحفرکنمتاببينمچهخواهمنوشتوکله

.صالچيزیخواهمنوشت؟موضوعمعلمتازهاماجوردیگریبودا

یکشهرکوچک.هایمهمینداشتشهرکوچکبودوساختمان

مازندرانمگرچندساختمانمهمدارد؟منهمانلحظهاولکه

از که کردم انتخاب را شهربانی ساختمان شنيدم را موضوع

فسرشهربانیبودآنبناهایدورهرضاشاهبودوازآنجاکهپدرما

بودم دیده را مقابلشمی. چهاروقتیدر بناییسه ایستادیم،

عظمتیداشتایبهنظرمیطبقه هيئتسفيدش، .آمدکهبا

بود محشری ساختمان اتاق. پهن، و پت چوبی پلکان هایراه

هایازسمتجنوبروبهکوهوازسمتشمالروبهدلباز،پنجره

د سقفبلند، طرفدردریا، دو شيرهاییکه و یوارهایسفيد،

می پاس اش داشتورودی عظمت از نشان همه .دادند،

شيرهایدرگاهورودیهيبتشيرواقعیرادرذهنکودکانهمن

کردمجسممی تلویزیون. آنوقتها بودیمو ندیده هرگز شير،

.نبودکهببينيم

ازقضا.بردممنچيزهاییدراینبابنوشتموباخودمبهکالس

معلمانشاهفتهبعدهمنيامدوآقایداوودیبازهمبهجایاو

هاساختمانیراانتخابکردهبودوهریکازبچه.واردکالسشد

می سخن داد آن میدرباره انشا و خواندداد انشاها. که بعد

شما شهر بنای بهترین ولی گفت داوودی آقای شد خوانده

آنگاهشروعکردبهتوصيفکردنآن.استساختمانبانکملی

نزدیکیشهربانیهم کهدر ساختمانومنفهميدمکهآنبنا

قرارداشت،چقدرباشکوهترازساختمانشهربانیاست این.

ساخته از هم بودساختمان رضاشاه هایدوره کالس. پایان در

همگفتاگردوستداشتهباشيدهفتهبعدازریيسبانکملی

ماازخدا.برمگيرموشمارابهدیداراینساختمانمیجازهمیا

.خواستيممی

ترازآنبودزدی،عظيمبنایبانکملی،وقتیدرونآنگشتمی

خياباندیدهمی شدکهاز که. زیبا و سقفبلند تاالریبزرگبا

ميزهاوتزیيناتچوبیآنرابهدو

کردبخشمی ميزهای. یکطرف

داشتوطرفدیگرکارمند انقرار

مشتری بودسالن ها دو. یکی

صندوق با بزرگ نسوزاتاق های

پول نگهداری برای وبزرگ ها،

مهمترازهمهچسبيدهبهآنخانه

از که بانک ریيس مسکونی

بعد و نبود جدا بانک ساختمان

شکوهیکهاتاق با و هایمتعدد

بودم ندیده جا هيچ وقت آن .تا

را بهزیرزمينبردندتازهوقتیما

دانستمکهزیرزمينآنساختمان

که است بزرگی ساختمان خود

ازخياباندیدهنمی هنوز.شدابدًا

همکهچيزیحدودهفتادسالازساختنآنبناگذشتهاست،

بناییبدانعظمتدرشهرساختهنشدهاستوشکندارمکه

.تاهفتادسالدیگرهمساختهنخواهدشد

شهریکهکمترازیکسالبودواردآنشدهبودم،کوچکبودو

اندیشيدمکهچنينشهریچنينبانکیبرایچهمنباخودمی

توانستمتصورکنمکهطراحانبرایصدسالالزمدارد؟هيچنمی

اند کرده بعدهمفکر نداشت. خيابانبيشتر دو اینشهر یکی.

اسکلهبههمانکهرضاشاهساختهبودومستق از و بندر يماز

یافتودیگرهمانکهبرسمتجنگلجادوییمازندرانامتدادمی

ها،ساختمانحاشيهجادهکنارهخزرشکلگرفتهبودوساختمان

خيابانیکهرضاشاهساخته.هایاجقوجقداشتکهنه،مغازه

داشت، منظم و شکل یک بناهای بود، پهن بود، بزرگ بود،

شد،بههمایبازمیامگردربعضیجاهاکهکوچههساختمان

شکلوشمایلیک.چسبيدهبودوهریکبالکنزیباییداشت

اروپایی خيابانتمامعيار مغازه. هایبزرگبِربناهایدوطبقهبا

هایادارییامسکونیدرطبقاتباالترورویخيابانوساختمان

باشکوه رفته هم . خيابان آن هم سقفهنوز با اکنون هایکه

ایدرآمده،شکوهوعظمتشهررانگهاشبهصورتویرانهریخته

داردمی داشتمغازه. همينخيابانقرار در هایمهمشهر یک.

آدم عصرها که فروشی دیدهمی آن در شهر معروف های

فروخت،شدند،مغازهوارطانکهرادیووچيزهاییمانندآنمیمی

لوا فروشگاه منظر،یک خوش و خوشگل کافه یک خانگی، زم

خياباندرستازمقابلدر.ادراتداراییوامالکوچيزهایدیگر

می شروع ادامهاسکله فرمانداری و شهر ميدان تا و شد

یافتمی بناییدو. و بود باغزیباییساختهشده فرمانداریدر

خيابان خيابانفاصلهداشتوچوندر قدمسهطبقهبودکهاز

هایشهوشربازدیخيابانکشیوشمشادکاریوگلکاریمی

جوریکهوقتیتهاسکلهدردریا.خيابان،امتداداسکلهبود.بود

هایسرسبزمازندرانایستادیخيابانوامتدادآنراتاجنگلمی

دیدیمی بود. زیبایی همه اندازت چشم در از. یکی این البته

غربیاسکله اسکله و بودها اسکله. دیگر، اسکله امتداد در

راهآهنیقرارداشتکهتاعمقجنگلمی رفتوگویاشرقی،

کوهها، دل از دست، دور نقاط از که بود برایآنساختهشده

بياورند اسکله سنگبرایساختن و. بود شده ساخته اسکله

ارزندهبرجایماندهبودراه آهننيزبهمثابهیادگاریمفيدو ینا.

آهنکهحاالدیگرخيابانینهچندانآبادبودازکناربيمارستانراه

کردکهخودشبنایزیباوجالبتوجهیبودکهدرشهرعبورمی

خيابان داشتوشمشادهایشنباغیخرمبا قرار ریزیشده
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میکاری تازه را آدم روح کردهایش خيابان. این هایاما

خيابان رفرضاشاهی، نبودهایپر آمدشهر تو خيابانشلوغ،.

بطور که خيابانیبود همان کوچک، نسبتیکشهر به شلوغ

ایکهازآستارادرسویخودروبرحاشيهجادهکنارهخزر،جاده

غربیخزرتاگنبدکاووسدرسمتشرقیدریاوازآنجاتامشهد

زادامهداشت،سبزشدهبودودرمقایسهباخيابانرضاشاهی،ا

مثالرضاشاهبرایآنکه.بدسليقگیوحشتناکیحکایتداشت

هاییشهر،راشهرکندرودخانهشهرراساماندادهبودوشاخه

طوریکهرودخانهاصلیازبيرون.ازآنرابهدرونشهرآوردهبود

شدوشهرهاییازآنواردشهرمیکرداماشاخهشهرعبورمی

عينهمينشهرهایاروپ میرا ساختاییخوشمنظر جایی.

اگرصاحبمی درشهر گذار .داشتبرایقایقرانیوگشتو

نداشت وعظمترودهایاروپاییرا –البتهرودخانهکوچکبود

رودخانه همهکوچکتعداد زیاداستاما اندهایمازندارانبسيار

مصبرود تا سرچشمه از استو کوتاه دریا و کوه چونفاصله

 رودخانه-چندانینيستفاصله آن مصنوعیبااما بطور ایکه

مقداریمعينیآب،واردشهرکردهبودند،حالتشهررااروپاییو

هاییکهبخصوصکهکناررودخانههمدربخش.کردامروزیمی

آبواردشهرمی دیوارسيمانیخوشگلیکشيدهبودندو شد،

اینرود.آوردابیپدیدمیایستادومنظرهجذتاکمرگاهدیوارهمی

شدتانزدیکیمحلیکهبهدریاوقتیازجاییکهواردشهرمی

بودمی کناره موازاتجاده پيوستدرستبه ولیشهردارییا.

مغازه سليقه، کج بگيرد،مردم قرار جاده کنار آنکه برای را ها

یگرد.کردانداختهبودندجلورود،طوریکهرودراپنهانوکورمی

آنرودکهدرواقعبرایزیباییشهرطراحیشدهبود،شدهبود

پشتمغازه از میفاضالبیکه عبور پوستها جز آن در و کرد

آشغال و چای تفاله و هندوانه و دیدهخربزه چيزی دیگر های

زیباییرودخانهبکلیمحوشدهبودوجزدرآندویست.شدنمی

فاصل دریا و جاده بين که میمتری دریاه بر عمود رود و افتاد،

سهلاست.شدرفت،درهيچجاحضورزیبایرودحسنمیمی

چونشهرآبریزگاهعمومینداشت،حاشيهرودکههمانپشت

هایشهربود،شدهبودآبریزگاهکسبهومردمیکهبرایمغازه

می شهر به اطراف روستاهای از آمدندخرید آبریزگاه. شهر

آیارضاشاه.البدبرایآنکهرضاشاهنساختهبودعمومینداشت

بود؟جزاوکسیرمقیوبایدبهفکرتوالتعمومیشهرهممی

شکوفاییاقتصادیایران، دوره در البته بعدها نفسینداشت؟

ناگزیرشدندهمهآنمغازههارابهآنسویرودخانهمنتقلکنند

بيندازند بهداخلشهر رودخانهرا و . طولاما اوالاینکارسالها

ازموهبترودبی آنهاهمکشيدوشهرسالها ثانيًا نصيبماند،

طرحرضاشاهرابرایشهردرکنکردندوبهجایآنکهشهرسازی

ادامه بود، طراحیشده رضاشاه دوره همانسياقکهدر بر را

یبیاصلونسبیساختندکهدراغلبدهند،بههمانشيوه

.ارزدشودوبهلعنتیزیدنمیاندیدهمیشهرهایایر

تازمانیکهبچهبودم،شایدهمتازمانیکهشهرهایاروپاییرا

بودمبهاهميتساختمان آنندیده در بناهاییکهرضاشاه و ها

بودم نبرده پی بود ساخته کوچک شهر که. دانستم بعدها

اروپایی الگوهای روی از را شهر آن یااشساختهرضاشاه بود

بودند گرفته قرار کشور ساز خدمتساختو در اروپایيانیکه

هامرسوماستساختهشهررابراساسالگوهاییکهاینطرف

بودندواگردرستوبرروالهمانطرحیکهازابتدابرایشهر

دادندچهمایهاززیباییتوامانریختهبودند،شهرراگسترشمی

کاربردکهپدیدنمی .آمدوچهشهرباشکوهیکهنمیشدبا

چيزها این به عقلش دیگر کسی رضاشاه از غير به گویا اما

رسيدوپسازمرگاوهمهچيزبااوبهخاکسپردهشدهنمی

بود بازهموبهدفعاتدیدمبی. تناسبرشدبعدهاکهشهررا

رابههاکردهبودوحتادرزمانرونقاقتصادیکشورنيزکهمغازه

آشکار رودخانه زیبایی تا بودند کرده منتقل رودخانه سوی آن

شود،بازهمکسیعقلشنرسيدهبودکهالاقلساختنبناهای

.ریختهبودادامهدهدکنارخيابانرابرهمانروالیکهرضاشاهپی

هویتکهشهررامانندهمهشهرهایبناهاییساختهبودندبی

.گرفتنراازآنمیکردوتمایزآدیگرمی

خاطر به تابستان ماههای بخصوصدر بارها بزرگشدم وقتی

دریابهآنشهروشهرهایمازندرانوگيالنسفرکردمودانستم

رضاشاه چهاندازهمرهونوسعتنظر تا کهتمامیاینشهرها

هستندوبيشازپيشفهميدمکهکاربایدصاحبداشتهباشد

شوندودرهمهروکارگردرهمهدورههاپيدامیوگرنهبناومعما

.اینصاحبکاراستکهبایددیدبازداشتهباشد.تاریخبودهاند

نيست تنهاییکارساز پولهمبه برایساختنآن. نه رضاشاه

راه و جاده و کارخانه برایساختنآنهمه نه و آهنوشهرها

نداشت پول غيره و دانشگاه . اقتصادی ازوضع بمراتب کشور

راهانداختهبودزمان درکشور را .هایبعدیبدتربودولیاوکار

گفتندکهرضاشاهبابيگاریهمهپدرانمابویژهروستایيانمامی

ساخت را شهرها و راهها این حتا. شاید و زمان آن تا بيگاری

برایاربابهامی نيز،کاررایگانیبودکهرعایا راگ.کردندبعدها

بيگاری خوشا بود، این بيگاری بيگاری! برایخوشا که هایی

باشد کشور ساختن عليه. که تبليغاتیبود بيگاریهم آن اما

بودند انداخته راه رضاشاه شهرهای. این که دانستم بعدها

مازندرانکهدیگردرزماننوجوانیمن،عبدالرحمانفرامرزیمدیر

هخزرازآنهابگذردوگزارشتواستدرطولجادهکنارکيهانمی

از پيش کند، یاد زیبایی و خوبی به شهری هر از و بنویسد

روستاهاییبودندواقعبرکنارهدریا،.رضاشاهاساسًاشهرنبودند

!معدنپشهمقامزنبور

بایدصاحبداشتهباشدشایدنيازمندمثالیاینکهمی گویمکار

اصفهان.انزیادبودهاستدانندکهپادشاهدرایرهمهمی.است

دوره موردتوجهحکومتبودهاستهمدر هایزیادیپایتختیا

ميدانیکه.عباسبودکهميداننقشجهانساختامافقطشاه

نداشت مانند اروپایی شهر هيچ در خودش دوره در یقين .به

تمامیایرانساخت در همچنينکاروانسراهاییکهاینپادشاه

مس آنکه باشند،برای داشته اقامت برای مناسبی مکان افران

.تردیددرتاریخایرانسابقهومانندنداشتهاستبی

عباسبرایاصفهانکردکههنوزهماگراصفهانآنکاریکهشاه

با رضاشاه اوست، بناهای و کارها دليل به است جهان نصف

برویمبایاچراراهدور.بسياریازشهرهایمازندرانوگيالنکرد

هيچکدامازاینشهرهاتاپيشازاوبنایمناسبو.خودتهران

حساب به امروزی معنی به شهر اساسًا و نداشتند درخوری

اینرضاشاهبودکهبهآنهاشکلوشمایلشهرهای.آمدندنمی

امروزیداد گنبدکاووس،هرمسافر. درشمالایرانازرشتتا

بيندکهازميزانساختوسازاودرهمیچنانآثاریازاینپادشا

می شودحيرت در. هتلی ما رضاشاه، از پيش که کنيد تصور

بی سواحل وجود خاطر به که کوههایمازندران کنار در مانند

می شمار به دنيا توریستی نقاط بهترین از رودجنگلپوش

هتلقدیممعروفرامسر،هتلزیبایچالوسکهبعدها.نداشتيم

ومتا بابلسر هتل رفت، دست از اسالمی انقالب در سفانه

حسابمی بزرگبه مرد یادگارهایآن همه .آیندبسياریدیگر

هنوزکههنوزاستماهتلیبهزیباییهتلقدیمرامسردرکناره

نداریم خزر نساختهاسکله. نوشهر اسکله زیبایی به ایم،ای

عمدًاشهریرا.مایشهریچونشهسواروبهشهرپدیدنياورده

برایآنکهآنشهرتنها.ام،نامنبردمکهدرنوجوانیدرآنزیسته

خروارنمونه از مشتی و شمال شهرهای از است ای آنچه.

نوشتمدربارههمهشهرهایخطهزرخيزگيالنومازندرانصادق

.است
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در دوره رضاشاه“ زیيست“فرهنگ   
 

  علی کشگر 

 

شدرفكريپكسالیازحدود

و شمارة یبرایاژهیانتشار

بود میرضاشاه بایا. را ده

انيچندنفرازدوستاندرم

تأئیهمگ.ميگذاشت ديآنرا

23برقضانمرةدست.كردند

ا به ویتالش نامهژهین

پ كردياختصاص دا یبرا.

خواندِن شدن، آماده

بایكتابهائ دستوریرا در د

م ميگذاشتیكار كتابخانه.

ج كردرا حدودیستجو م،

از كتاب جلد شصت پنجاه

تال تحقيخاطرات، ,قاتيفات،

برانطق را اسناد تا و یها

انتخابنمود سروكلهزدیمدت.میمطالعه كتابها بتوانیبا تا ميم،

یشترباكتابهاكلوكشتيهرچهب.ميكنیبندموضوعاتراطبقه

درمیيمبيگرفتیم حريافتیشتر با ویفیمكه نيفوقسنگقدر

ميطرف به. سادگیاكار مین فكر ما نبودیكردیكه م مسائل.

فقط.شودیودوتاوچندتاختمنمیكیندورانبهیموجوددرا

شورشیشمالا:تبعنواننمونهيدرعرصهامن یانجنگليرانرا

کش آشوب ادهيبه جنوب شیاند، را دارد،خيران کنترل در خزعل

.سجنوبيراندردستپلیتقووشرقايسمراندردستیغربا

سازماندادهیاكدارودستهیرهریعشایهالهيسقبيشتررئيب

برا جوالنگاهیو انددرستكردهیخود چناناستكهیناامن.

چيمركزازعهدهه.نكارهاستیترپاافتادهشيوچپاولازپیراهزن

بهیندصباحمجلسهمچ.دیآیبرنمیميتصمیرازبيبغیكار

چندصباحنیا و مآنبهیور تصویور با آخركار و یبقانونیغلتد

سست“ “ فيتكل“نه م“ مشخص را یدولت نه و “فيتكل“كند

چانه فرنگو فكر شاهمملكتهمدر و را خرجیبرایزناشرار

؟اصاًل!اوضاعاحوالمردم.سيروسوانگلیهاسفرباسفارتخانه

در.ستكهبتواندرموردآنسخنگفتينیقبایاوضاعواحوال

!“درحالانقراض“بامردمانشیككالمكشوری  

با میباالخره شروع قرادادهایكردید از كجا؟ از اما ،1931یم،

وآمدن1299یااصالازكارمجلساول،ازكودتای1919،1921

سردارسپهيدضيس كار شروع از صحنه، به رضاخان و یاء

تدرباراحمدشاهويازشروعاصالحاترضاشاه،ازوضعرضاخان،

ميولع پنجاهيهدشمحمدحسن از كابرزا، بيوچند سالهاينه ین

1221 ا1299تا اشغال از جنگجهانیو در امضاءیران از اول،

ران،یسدرايروسوانگلیفرمانمشروطه،اصالازنقشدولتها

؟....ران،ویوشهاطلبدرچهارگیوجدائیشورشیروهايازن

رایكهقراربوددرایبادوستانیاهرحالجلسهبه نشمارهما

اریدهندی كهتوانستهبودیوموضوعات.میلداديتشك, مدریرا

طبقه خود ميكنیبندذهن فكر و اهمیكردیم ديم از گریتشان

بايموضوعاتب استو دریشتر آنها با بحثگذاشتهشوند به د

شكلویبعدازهشتنهساعتكلنجارتاحدود.ميتانگذاشيم

بًاروشنیكازماتقریفههريترووظمانمشخصیلكاربرایشما

.شد

ا ایاز تازه پینجا در را سئوال روين خوبيداشتیش كه م

موازكدامیبهبحثبگذاریموضوعاتانتخابشدهراباچهكسان

موضوعصاحب چه بخواهینظر ميرا . دربه خوشبختانه هرحال

چندانیا مشكل به قسمت میبرنخوردین شدن. مشخص با

فرديچهارچوباول و حسبموضوع بر بایه، ویكه با آنید در

آغازنموديموضوعبهبحثبنش كهم.مینمکاررا ميدانستیچرا

.ميدباشیچهبایدرپ

دبخواند،همیهمبا.شترازهمهاستير،كارشبيطفلكسردب

دمصاحبهكندویمكندوهمبايدسئوالتنظیسد،همبایدبنویبا

شرودوازيردلخواهپيدحواسشباشدكهكارهادرمسیهمبا

دمدامباصاحبنظرانسروكلهبزندونازوغمزهیترباهمهسخت

برخوردهوقهرینكردهبهكسیجانبخردكهمباداخداآنهارابه

.كارماپادرهوابماندازیائكندوگوشه

ا میدر مرتببين باز ميان كتابها چیديپلكین اگر تا جديم، دیز

یروز.میمدردستورمطالعهبگذاریدینهدينزمیدرایبدردبخور

خوردیتركتابيانكتابها،چشممبهتيدرمیچراننچشميدرح

دةاسنادمنتشرنش/دردورهرضاشاهیزيفرهنگست“باعنوان

1323/سازمانپرورشافكار ـسازمانیشمسیهجر1311ـ

مل یایاسناد كوشش به اسناد پژوهشكده ـ ران محمود:

باشدیدكتابجالبیباخودفكركردمبا“یدلفان راستشكتاب.

جالبيبس فقطعنوانكتاببیار ربطانتخابشدهیهمهست،

است دهمنهیشا. بیشا! دلفانيد محمود دربیچاره افتیخاطر

اجازهچاپ انتخابكردهیا, نعنوانرا برای. .اندشانتخابكردهیا

!استوهزاررازورمزیاسالمیاعلم،جمهوراهلل

رایناستكهبعضیرايمنبهسردبیازكمكهایكی كتابها از

م فكر ایكه است، خوب صدایكنم با بخواند، هم بلندیشان

صدادينكارآنرابشنودواگرخوبتشخيزدرحيخوانمكهاونیم

یباروقتنیازقضاا.خواندندردستوركارخودقراردهدیآنرابرا

رراكنجكاوكنمتايخواندمكهسردبیبلندمینكتابراباصدایا

كهدریزیدوستعزخودقراردهد،یددردستوركارمطالعاتیشا

بايناو.حضورداشت,نشمارههمکارماستیا زكنجكاوشدو

ز خواستگزارشمختصریاصرار ایاد ایاز نشمارةینكتابدر

گزارشو.دخواندینكتابرابایراستشا“:گفتم.ژهآوردهشودیو

دانجامینكاررابای،دستورآمدكهایول.“ستيپاسخگونیمعرف

هستمتا«شفاهی»شترينکهبهقولدوستی؛بیمنباا!یده

دهوالجرمبهشرحمختصرییایجزانجامکارنداچارهام,کتبی

مطالبا واقعییاز برایروشنشدنمفهوم و نکتابپرداخته

ست» زیيفرهنگ فاکت« از برخی تاربه فرهنگییهای و خی

نيکشورمانپ اصالحاترضاشاه شروعاقداماتو اشارهيشاز ز

.امنموده

دهواسناديچاپرسهبهنسخ3333راژيدرت1311كتابدرسال

پرورشافكار“ كانون بررس“ مورد را دورانرضاشاه قراردادهیدر

.است

:مطالبكتابشامل

پی بهيك سشگفتار شهرستانيقلم حسن رئید سازماني، س

ران،یایاسنادمل

پژوهشگرپژوهشكدةاسناد،یقلممحموددلفانكمقدمهبهی

دهاسنادشیسیصفحهشاملمتنبازنو236و

دربخشپا فهرستاعالم، از اسنادیریكتابتصاویانیوبعد ,از

.دهاستیدهودرجگردیبرگز

تقس بنديطبق بایم كتاب فهرست، صفحه یدر شامل 333د

؟!دهدیانكتابرانشانمیپا261صفحهباشداماصفحه

بخشكوچكپ دو اسناديجز به كتاباساسًا مقدمه، و شگفتار

اختصاصدارد“پرورشافكارسازمان“ در“سازمانپرورشافكار“.

نسازمانیسايهدفازتاس.سشديتاس1311ماهسالید

نمنظوردریایبرا.بودهاست“یافكارعمومیپرورشوراهنمائ“
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كمسیا سازمان از6یهاونين بودند عبارت كه گانه ـ1“:

نكتبیتدوونيسيكم3ویونراديسيـكم2یونسخنرانيسيكم

كالسيسيكم)یدرس كيون كم1( هنرپيسيـ یشگيون

نمايسيكم) شیون كم1( موسيسيـ قيون ی كم6و ونيسيـ

.درنظرگرفتهشدهبودند“مطبوعات

ظاهرًا,نکانونیهایاتيسةاسنادمربوطبهفعالیباتوجهبهمقا

برگزاریونسخنرانيسيكم با موردیهایسخنرانی، مختلفدر

شهرستانموضوع در گوناگون استانات و كمها و ونيسيها

نمجالسازیشاتگوناگونومتنوعدراینمایشهمبااجراینما

كمیفعالتر بودهیایهاونيسين سازمان اندن منظوریایبرا. ن

سازمانپرورشافكار“ شهرستانیهائآموزشگاه“ تهرانو هادر

كهكمترازیرانيهدبيكلسنمودهويرانتاسيآموزگارانودبیبرا

سالداشتندموظفبودنددر13كهكمترازیسالوآموزگاران13

آموزشگاهیا ان آموزشی برنامه از و کرده شركت نیها

نیردرایهابهشرحزنیازآنیهاباموضوعاتیکهعناوآموزشگاه

.ندیاستفادهنما,اندکتابذکرشده

وس1 به افـكار پرورش تيـ یارله بـوس2خ افـكار پرورش ـلهيـ

رانیاینآثارملیـشرحبزرگتر1ـترجمهحالبزرگان3ـايجغـراف

ـخدمات1فيدسخیـمبارزهباخرافاتوعقا6ینسخنوريـآئ1

ـ12999رانمقارنسوماسفندیـاوضاعا2رانبهعالمتمدنیا

مـل13یراندرعصـرپهـلویشرفتايپ ـ11یحـدتمـلتوويـ

اخالق12بهداشت آموزش13ـ پرورشو اصول آداب11ـ ـ

.یشاهنگيتپيـاصولترب16یملیفهوآرزويـوظ11مناظره

برا آموزگارانیجلسهوبرا21راندرموضوعاتفوقيدبیجمعَا

زازآموزگارانويانهردورهنیجلسهدرنظرگرفتهشدهودرپا91

نامهيشدندگواهیرفتهمیكهپذینبعملوبهكسانرانامتحايدب

.عواخذاضافهحقوقموثربوديشدكهدرترفیمخصوصدادهم

الوبخشیازبودجةیر13334333“سازمانپرورشافكار“بودجه

اهدافینمبلغبرایچونایول,شدوزارتفرهنگمحسوبمی

چيفوقبس نا بوديار ز سعیمی, الذا ازنکسیشد ریبودجه

شهرداریدیهامحل مانند تربیگر انجمن عوارضیبدنتي، ،

.گرددنيتامیمردمیهانماهاوكمكيس

یا با سازمان كارهایتشو“ن انجام به مردم قبیذوقیق لياز

“قاهلهنریوتشو...یقيش،موسی،نمای،سخنرانیسندگینو

پ پاداش قانون به توجه با ـيـ سودمند نيهمچنوشنهادهای

قمردمبهاستفادهازكتابوروزنامهومجلهازیدرتشویسع“

قرائتخانهسكتابخانهيقتاسیطر و یعمومیهاها هم“ نطوريو

ناهدافیكردنایدرعمومیسع“ینشاطعموم“طیجادشرایا

.نمودیومورداستفادهقراردادنعمومم

هازوشهرستاننسازماندرمركیكهاییهایجلساتوسخنران

جلسهو213برگزاركرده،جمعًابالغبر1319بهشتسالیدرارد

نفر111911نجلساتبالغبریشنوندگانحاضردرایبیحدودتقر

پرورشافكارمركزیعمومیهایوفهرستسخنران.بودهاست

بالغبر1319ور،مهروآبانسالیشهریهاوشهرستانهادرماه

و.نفرشركتكنندهدرجلسهبودهاست212333جلسهو939

جلسهيهمچن آمار ویهایسخنرانیهان مركز افكار پرورش

جلسهو1111نسالجمعًايماههمشهرستانهادرمهرماهوآبان

211233 برایعنینفر متوسط یبطور جلسه بوده191هر نفر

است سخنران. آمار فرورديهمیهایو در سازمان وین ن

یارد 1323بهشت 2333جمعًا بر بالغ و نفر391133جلسه

12ـ11یهاطبقاسنادشماره.)دهدیشركتكنندهرانشانم

 13ـ ایبا( توجهداشتکه سطحشهرنبرنامهید در تنها نه ها

بلکهبطورعمومدرسراسر,رشهرهایبزرگکشوریاسایتهران

شهرستان در و جمعکشور با کوچک کمتيهای نت اجراير به ز

می شدگذاشته ل. در نمونه عنوان محليبه برگزاریست های

تبرسخنرانی و اصفهان و تهران کنار در همچنیها ناميز به ن

.میخوربرمی...دامغانو,اردستان,هایشهرکردشهرستان

ا در که است موضوعاتی مهمتر، سخنرانییاما به جلسات ن

شده اندگذاشته سخنران. توضیعنوان گويها فضاییایح از ی

مد فکری دغدغه نشانگر و برجامعه مسئوالنیحاکم و ران

نجلساتبهبحثیموضوعدرا133شازيب.باشدکشورمانمی

:کهعبارتنداز,وسخنرانیگذاشتهشدهاست



ـ مقام زن در  ـ آداب معاشرت ل خانوادهيت تشكياهم 

ی ورزش و تندرست ان ـيرانیا یپرست هنيت و ميـ مل جامعه

 ـ قانون و احترام آنی اجتماع یر آن در زندگيـ صنعت و تاث

ـ پرورش كودك ـ معاضدت  كشور یت در ترقير امنيـ تاث

هن به ياج ميـ احت ت عواطفيـ تربی ـ پس انداز ملی قضائ

ـ وظائف زن  كودكان یهایمارياز ب یريـ جلوگ قیمادران ال

ش یپزشك خوـ چگونه ی ـ بهداشت شخص در جامعه

 ـ ـ بهداشت چشمی كاريـ طرز استفاده از اوقات ب ميباش

ی سنج ـ سخن و سخنی ـ جرم و مقرارت جزائی خانه دار

ـ شاه  ـ انضباطی فه شناسيـ وظ كشور یات عموميـ ترق

ـ  هیـ طرز تغذ ـ اعتماد به نفسی هن دوستيو م یپرست

 یها یمارياز ب یريـ طرز جلوگ ريواگ یها یماريعواقب ب

ـ فوائد  یو دوست یاد نفوس ـ راستیـ ازد یـ زناشوئ ريواگ

 یـ فوائد اجتماع یت كشاورزيـ اهم یو ـ وحدت ملیراد

ن ينخست یها فه ـ فوائد آموزش سالمندان ـ كمكينظام وظ

ت ورزش از نظر يـ اهم یكاريان بیدن پزشك ـ زيقبل از رس

ـ نظافت و استحمام ـ فوائد ی بهداشت و اجتماع

 از آن یريا و طرز جلوگیماالر یماريـ ب یكشاورز یهانيماش

ـ  یكار ر ـ عواقب تبهيواگ یها یماريب یها انیـ ز

ت باشگاه يـ اهم در معامالت یو راست یخوشروئ

ـ  یحات اجتماعیفر ـ تفريـ گناه و ك یكشور یمائيهواپ

ـ استفاده از برق و خطرات  یكوكاريكشور ـ ن یشناسائ

در در پرورش طفل ـ آداب و معاشرت ـ آن ـ وظائف پدر و ما

كار ـ بهداشت چشم و  گران ـ عالقه بهیاحترام حقوق د

كشور ـ  یفه افراد نسبت به آبادياز تراخم ـ وظ یريجلوگ

ـ  یت آب در زندگانيست؟ ـ اهميفر چيست و كيمجرم ك

 یآهن و راهها ت راهيـ اهم یشهامت و رو  سلحشور

 یها ان نوشابهیر ـ زكشو یت صنعت در ترقيشوسه ـ اهم

ت طفل ـ يپدر و مادر با آموزگار در ترب یـ همكار یالكل

پ و یريـ گ اعتماد به نفس ـ بهداشت دهان و دندان ـ آبله

نده ینده ـ پرورش نسل آیفه ما نسبت به آيعوار  آن ـ وظ

د سرخ يرخورشيـ استقامت در كار ـ ش ید سرشماریـ فوا

فرد در جامعه  یف اخالقيكالت در كار ـ تيران ـ نظم و تربیا

جاد یو ا ید آن ـ بهداریـ ثبت اسناد و امالك و فوا

مان ـ یا یرويـ ن یفه شانسيو وظ یمارستانها ـ فداكاريب

د آن ـ ینما و فوايش سیدايد ـ پيد امیاس و فوای یها انیز

ـ مبارزه با خرافات ـ  یماريو ب یر عادات در تندرستيتاث

ـ محبت  یاز آن ـ هدف زندگ یريحصبه و طرز جلوگ یماريب

ت كودكستان يشرفت و توسعه فرهنگ ـ اهميو احسان ـ پ

ـ مبارزه بر ضد  ید مجلس سخنرانیدر پرورش طفل ـ فوا

سه فرهنگ امروز و فرهنگ سابق در یـ مقای سواديب

م ـ وقت طال است ـ یران قدیـ تمدن ا یت قضائيران ـ امنیا

مرد و زن در  یمحترم شمردن قول و امضا ـ همكار

 یایو كوشش ـ مزا یـ سع یحات خانوادگیـ تفر یزندگان

 یت ورزش برايد ـ مقام آموزگار در جامعه ـ اهمیتمدن جد

شه يان به پيرانیران باستان و خدمات ایع ایسالمندان ـ صنا

ه و آثار و يآزاد ـ ابن یو هنر ـ تنفس و استفاده از هوا

ـ نشاط در  ت ورزش و پرورشيت حفظ آنها ـ اهمياهم

ران ـ كار و كوشش ـ مراعات یدر ا یـ نهضت صنعت یزندگ

طبق سند ) میان قديرانیا یهن دوستيگران ـ میحقوق د

  (.46شماره 
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باجملهينلیستايبدن ازیاستبلندوباالرا

به مازندران كتابسفرنامه در كه رضاشاه خود

انیكتهكردهبهپایدیاهللبهرامسدفترشفرجيرئ

.شگفتاركتاببرگردميموبعدبهپیببر

چ“ ميهمه را كردیز اصالح شود زم. راینيهر

نمودیم اصالح شود میاهركارخانه. توانیرا

كردیا جاد مؤسسه. میاهر بكاریرا توان

انداخت ایاماچهبا. یناخالقوفسادیدكردبا

ر اعماققلبمردم در دوانیكه نساًليشه و ده،

نس برابعد طبیل ثانويآنها است؟یعت شده

متماديسال سنوات و دراز رویان كه یاست

ا كردهینعش تاز و تاخت مملكت اندن تمام.

اندهواپراكندهآنراغباركرده،بهیاتيحیهاسلول

هستمكهاگربتوانم،یوحاال،منگرفتارآنذرات

تركیبا به و گرفته هوا از را آنها آنهايد بمجدد

نماب توجه میذل افكاریا. آن تمامینهاست كه

تنهائیا بهیام مرا و مشغول، ازكیخود ساعت

چيه.....ساعاتخوابمراهماشغالكردهاست

دیزبايهمهچ.ستينمملكتدرستنیزدرايچ

شود درست ا. حیقرنها از چه را مملكت ثين

وچهازلحاظمعنو اتیاتومادیعاداتورسوم،

را،یكاصالحمهمیتيمنمسئول.اندردهخرابك

نیا.امرانهبرعهدهگرفتهیكتلخرابهووییبررو

دراثرفشاری،گاهینتنهائيستوسرمندرحينیكارشوخ

“.دناستيفكردرحالترك

ست،چراينیكافینكتابراخواند،معرفیدایقباَلاشارهشدبا

معرف باشد قرار اگر یكاملیكه گیااز كتابصورت بهين و رد

نکانونیقواثرگذاِرهمةاقداماتانجامشدهتوسطايمعناِیعم

ننوشتهینكتابرادرایدهمهاسنادمندرجدرایاشارهشودبا

.آورد

پ در اما سيو زعم به شهرستانيشگفتار، حسن رئید سي،

آنچهكهپسازانقالبمشروطهدر“:رانیایسازماناسنادمل

ا هویجامعه گردیران تالشیدا مسخید، جهت در جانبه همه

خود باورهایفرهنگ كردن كمرنگ مذهبینیدیو بودهیو

است سراشیا. برايسیبين ریاست كه افتاد اندین شةیشة

دیمذهب تفكر زندگینیو از جایرا و َبرَكنند بایمردم را آن

بییباورهایهانهال از ايكه سرزمیرون واردين بودند،ن كرده ه

،یاسيدورهرضاشاه،ازآنجهتكهدرتمامابعادس.....ُپركنند

شيباغربپیهمگرائی،بهسویوفرهنگیواقتصادیاجتماع

آنچهپیرفتنقطهعطفیم چه، ايحساساست، ندریشاز

فرهنگ تهاجم نمودن هموار ایجهت بود،یدر گرفته شكل ران

برخیتكاپو سستمنوریپراكندة افراد و كهینيآئالفكرها بود

رستگار راه آویتنها در ریرا به بیختن كژآويبنیسمان و زیاد

لحاظنجهتبهیدورهرضاشاهازا.....دانستندیمیفرهنگغرب

سمتوسویتاستكهاياهمیدارایفرهنگ را یینتكاپوها

 دادیسازمان افته پشت. مستقیبانيبا دخالت دريو دولت م

...و،مطـبوعاتوی،رادیموزشوپرورش،دانشگاه،مراكزفرهنگآ

نهرايانه،زمیغربگرایفرهنگیهـااستيسیدرجهتاجـرا

“.كردینامرفراهممیتحققكاملایبرا

حرفحسابجوابندارد ا! ایاكاشذرهیو دينانصافسیاز

شهرستان یحسن روشنفكراِن“را دوره“ ویهاروشندِل بعد

و“یفرهنگ“ناقداماتیاداشتندوبهینروشندالِنامروزيهمچن

انهیغربگرایهااستيس“ جملگ“ كه جهتیرضاشاه در

.غرببودمعترفبودندیهاباارزش“یهمگرائ“

رانیرادراینیفرهنگنوستفوقراـكهيلنجایستدرايامابدن

گذاریپا ـیمیه نمود خود“با یفرهنگ “ وینیدیهاباور“و

یمذهب رضاشاه“ توسط كه ـ نهاد فرهنگبرآن نام بتوان اگر ـ

مقاسه شده ببيكنمسخ تا اينيم كه یم خود“ن یفرهنگ و“

مذهبینیدیباورها“ یو راه“ آن شدن مسخ با كه بوده چه

مردمیرستگار و سراشَبرَكنده یبيدر اديبنیب“فرهنگ و“

.اندغربقرارگرفته“زیكژآو“

ن سريبد ابتدا بزنیست قاجار شاهان دربار احواليبه به و م

گوشهچشم تنها شاهانیاندازيبیاندرونآنها از اگر كه چرا م،

 ناقص“قاجار كالم نشود سخنگفته كه“ شد نخواهد معلوم و

به رضاشاه غربیهمگرائ“قصد با “ صدد َبرَكندن“در چه“

.بودهاستیزهائيچ

است نقل یمظفرالد, ن یروز“شاه درباریكیبا محرمانیاز

اتفاقًاهوا.شهررفترونيبگردشعزمبهخلوتازخواصیوجمع

.ساختمبدلجنگدانيمآسمانرابهیفضاابرشدورعدوبرق

یبيعجراوحشترانیاندهیآشاهنشاهیعنیعهد،يولواالحضرت

نيملتزمكهاوباالگرفتوتزلزلكاراضطرابیطوربه.داددست

دربارركاب بهچارهمحرمیو دآنرا كهیمنحصر بهدند را پناهاو

آنكهییايآس ولیحوالدر و ببرند، كهیدربارعهدبهيبود مزبور

.شدكردمتوسلیمیزمعرفينالنسبحيصحداوجاقيخودراس

درباريسدامانبهدستواالحضرت الحاحشدهید و عجز یبا

متمام او تغكارخانهانیجركهخواستیاز را دادهييقضاوقدر ،ر

ادكهيدشيس.كندوسادهراصافوآسمانراموقوفرعدوبرق

دستآوردهدستبهمناسبیموقع و قابلهيسفبود

بهیااستفاده بهیدیمختهیخودآودامانرا وقعالتماسد، یاو

پگذاشتینم ازداشتیبرمآسمانیسوبهدستوستهيو و

كرد،ازاوعجزویمرادرخواسترعدوبرقوشدتیخداهولناك

دربارالتماس از نافرمانیخالفكاریو عاقبتیو به، یدرباررو

:گفتیدربار.ديراپرسمخالفتعلتكرده

فرز عروسیمیندآخر برایخواهد و ییزناشومخارجیكند

.استمعطل

دادتادرشهرهریدرباربهكردهدراصحهيكاغذسفواالحضرت

ازالحالیرافیسدوویدمهربنويسفخواهد،درآنیمكهمبلغ

بخشدنجاتوحشت نيس. دستيد یتعالیباردرگاهبهانابتز

كهبرداشت آنجا از همگفتهو طوفانشهياند از صافبعد هوا

روسچارهيدبيوسگشتزروشنينرهيت،آسماناست یاهيرا

“.دینگردحاصل
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هذ و کابوس یدوران وقتیان را قاجار دوره لمسیعنی بهتر

بدانيخواه كه كرد بهتريمیمحمدعل“م،يم نيجانشنیرزا

نيحسسلطانشاه موقع“ یبراتهرانبهنیمجاهدهجومدر

زنانشانیاهالكت بهحرم، بهخواندنرا اذكار و یهاگلولهاوراد

درمغزیكي،تاكتنی،وبهترازاداشتیممرغهاوابهرودادنيخم

فراهمیته .دیدینمخود انانقالبییدرستهماننددورانهذ“

!دیخندیشمانمیردرماهبه“امام“كهنقش11المادرس

توض يدر آن یمذهبیباورها“ح به“ سكه دحسنيظن

يدلبهیشهرستان یزيفرهنگست“ل “ و یهمگرائ“رضاشاه با“

 خطر در شدن“غرب كمرنگ روا“ ذكر زبانیتیقرارداشتند، از

.ستيازلطفنیخال(تیخانهدایقلیحاجمهد)مخبرالسلطنه

سمًاحت نظر شهرستانياز ازیدحسن مخبرالسلطنه

رادریبودكهتنهاراهرستگارینيآئمنورالفكرهاوافرادسست“

كژآويبنیسمانبیختنبهریآو و فرهنگغربیاد .دانستیم“یز

رینهووزيسكابيخواهانبودوهمدودورهرئراهمازمشروطهیز

.رضاشاه

پ كه يمخبرالسلطنه از بهیآو“ش بیرختن كژآويبنیسمان زیاد

فرهنگغرب كتابيمنصباندربارسالطازصاحب“ بوددر نقاجار

خطرات“ خاطراتو حكا“ سفرشبهیتیخود از قصدكسبدارد

اشوشباولخوددربرلنباسرپرشپشیعلمبهبرلنوماجرا

:دیگویاوم.یخانةبرلنصاحب“مادام“واكنش

ستكهچندشپشدربدنمستحباستدررانمعروفایدرا“

منمودهينعقیبرلنبا داشتبرخالفايبسینبودندسر نیار

كاملبایشوئوشودمادامشستیجانورنمیاوقاتجنگلهمب

“.الكلكردوالزمبود

یوقت بدن“وجود شپشدر صاحبمنصب“چند مخبرالسلطنة

تيرعیعوامكهجملگنقاجارمستحببوده،حتمًايدربارسالط

عالم اندقبله برایبا, دنید اخرویويصواب شپشغرقیو در

.باشند

برا برنامهیو بهتر افكار“یهادرك پرورش كانون ن“ ستيبد

ازیهائكهگوشه“هیمجالستعز“گرباعنوانیبهكتابدینگاه

مذهب باورهایشعائر نشانمینیدیو نگاهیرا گذرایدهد

.ميشداشتهبا

كیرافقطدریازشعائرمذهبیهائگوشه“هیمجالستعز“كتاب

 فاصله با كوچك یلومتريك13گوشه تهران سربند)از نشان(

،از(فقطدرماهمحرم)ه،ینوعتعز23شازيدهدكهچگونهبیم

یتعز ل، يعق بن شهادت حضرت حمزه تا شهادت مسلمه

ادت حسن، شه بن دوطفالن مسلم، شهادت قاسم

اكبر،  یتازه مسلمان، شهادت عل ینصران حردالور، وهب

ن يحس شهادت حضرت ابوالفضل، شهادت حضرت امام

هاالسالم، يخاتون عل هيه حضرت رقیالسالم، تعز هيعل

ه، يف، بازار شام، ورود به مدنيبن عف شهادت عبداهلل 

ل نوه امام يها السالم، شهادت عقينب علیه حضرت زیتعز

، شهادت حضرت رضا، یام حسن مجتبحسن، شهادت ام

چاه انداختن  بن جعفر، خروج مختار، به  یشهادت موس

 ... وسف وی

، علم یكش ، طبقی، نخل برداریگردان هيا مراسم شبیو 

و  یزن قمه یخوان ، روضهیرزني، زنجینه زني، سیكش

در مراسم  یخ برتن زدن در عاشورا، كفن پوشيقفل و م

 ....بان ویعاشورا، شام غر

 “ارضًا كربال كل“و “ عاشورا ومی كل“: ميو خالصه كن



ن با یمذهبیباورها“ازیهائگوشهبهینگاهميتنها از“ مردم

مییدربار عوام عمقتا به پ“تالش“توان ویهایرضاشاه برد

,درآنمملكِتدرحالانقراضیافتكه،اصالحچگونهكارهائیدر

آشفتهم را ساختیخواباو ممالكمحروسهیاهال“نرساند.

رانیا كهجملگ“ تقبلهعالمبودنديرعیـ یبهجاـ, یاهال“گاه

دخوابراهمآشفتهیندبا“حقوقبشر“یدارایكهجملگ“فرنگ

.كند











































سيحق با حق حسنشهرستانيقتًا ید یها“منورالفكر“است،

جرأتوقدرتیبانمذهیشوايآرمانخواهازخوفخشمعواموپ

ینقهقرابهبسویرانراازاییرانداشتندكهایهامردیینپايچن

باهمتبلندرضاشاهیمردبزرگ.باغربراهبرشوند“یهمگرائ“

ایم عهده برآیتوانستاز بهشراینكار توجه با و آنزمان،ید، ط

یاسيوسیـاجتماعیروشنفرهنگیهابابرنامهیفقطدولت

اندراز،يسالیراكهطیكشور“یاتيحیهاسلول“ستتوانیم

درباريتوسطسالط قاجار، پین و دیشوايان یان غبار“ن و“ “شده

پراكندهبه از.شدهبود“هوا را گرفتهوبهترك“آنها بمجدديهوا

آنها “ و یگرائتيمل“پرداخته “ باورها“یملیهمبستگ“و یو

بدلیباورعمومنهباشند،بهزمایراكهپاسخگویین،باورهاینو

.سازد

رانفصلیخایدفصلرضاشاهرادركتابتارینروستكهبايازهم

یسرزندگ,طراوت,ییبایز,یكهشادابیفصل.سرخنامنهادگل

بالندگ خصوصیو گلياز هر مثل و است آن زينیسرخات

داردیخارهائ شاخه بر نبا. كنیاما فراموش نهايد در كه تیم

 /.باشدیحفاظتازشاخهالزممیزبرايرهانخا
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 عباس پهلوان



 ؟!خيانت نابخشودنی






 یكـ یران یـ ر لباس در اييتغ

 یاز اقدامات عمده و مترق

 یاريبسـ  یرضاشاه، همپا

بـود كـه    یبزرگ یاز كارها

ران از یــآوردن ملــت ا یبـرا 

جدهم به مـتن  يقعر قرن ه

. ســتم، انجــام داد يقــرن ب

وال احــ مثــل ســجل یزيــچ

ت ملـت بـه   یـ اكثر یكه بـرا 

ــه ــز الدولـــــ ــا و  جـــــ هـــــ

اصـاًل   یها، مـابق  السلطنه

تشـــان یكـــس و كـــار و هو

ها را به  یليخ. معلوم نبود

اســـــــــم پدرانشـــــــــان  

ا برحسـب  یشناختند و  یم

ــان ــ: كارشــــــ ِن يحســــــ

ــیعطارباشــ ــال  ی، عل بق

، یچـ  ، محمِد تجارتیباش

ِن يا حســیــ، یلــياصــغِر آج

رخان، يشـ  یممدخان، علـ 

 .غراِل ننه صياسماع









و  یرشـكر يو عمامـه ش  یوگشاد و لباده و شلوار پهن و گشاد و بنـدتنبان و كـاله نمـد    لباس گل

و  یمارسـتان، كارخانـه، همسـوئ   يآهـن، مدرسـه، دانشـگاه، ب    وه با دوران جـاده شوسـه، راه  يگ

 .بخصوص حجاب و چادر و چاقچور. ر بوديوپاگ نداشت و دست یهمخوان







راو“شاهنامه“اشتمكهكتابقطورشترنديبیپنج،ششسال

 قطور یمثنو“كتاب دوكتاب“ ـ همیرا پدرم اغلب رويكه یشه

باال اغلبمیتاقچه و یسرشبود و برایخواند مهمانانشیا

مكافاتیم هزار با ـ عكسيپائیخواند تا آوردم كهییهان

میگدارگاه چشم به آن یدر یوقت)خورد پدرم ایدست

.تماشاكنم(دمهمانانشبو

 عكسنبود آلبوم موقع نداشتیآن ما ) ميا 1323سال پدرم( و

سفیچند صفحات در را عكس بودين چسبانده كتاب آخر و .د

كتیهاعكس در را پدرم كاله و فهم)وشلوار آنيبعدها به دم

بلند،یشاپووپالتودادوكالهینشانم(گفتندیم“یكالهپهلو“

.سواربراسب

شباعبایاپدربزرگمادریگو.گرهمبودیكنارآنهاچندعكسددر

گشاد،یبودكهشلوارهایاانعدهيكعکسپدرممیوعمامه،

هنگامبازرسیگو.سرشانبودیمهكوتاهوكالهنمديلبادهن یا

سال در بودند گرفته عكسرا آن خالصه دورتریهاامالك كی...

دادباعباوینشانمیدورانجوانگربودكهپدرمرادریعكسد

كنوعكالهیدابودويكهبندساعتشهمپیقهماننديتنةجلمين

مقوائ رویمدور پارچهیكه بودیاآن سال. آن در یهاالبته

میكودك وشلوار كت پدرم ديپوشیمن كهیكی. بعد دوسال

مودخترانروپوشیتنمانكردیوشلواركازرون،كت.ميمدسهرفت

دنديپوشیلباسشانمیُارمكرو . بعدكهپدرمیهمانروز روز ا

شاهنامه ایخوانمشغول در نمیبود، مواقع جور یستیباین

مادرمبهیهاسكوتخلوتاورابشكند،باتمامسفارشیكس

میاتاقپنجدر باال آن در پدرم پشتآن،یرفتمكه نشستو

االتيبرعكسخ(!یاًلاندرونمث)اتاقمنوبرادرانوخواهرانمبود

!جاوبچهروببرنیاايب:زندكهیمادرـكهنگرانبودكهپدردادم

از.خوشبغلمزدینكردـبارویواوقاتتلخیپدرماصاًل،بدخلق

بو از روزگاران سبیهمان آمد، خوشم پرپشتشیهاليتوتون

گاريسیگداداوتاهفتادوچندسالیگارميتوتونسیاغلببو

يكشیم اشنو“د م“ كردیدود رویبازبان. جلدیكودكانه

.هارانشانشدادمشاهنامهراكنارزدموعكس

عكسخودشباآنكالهگرد.كهعمامهداشتییآنعكسآقا

پدرمآن(ینطباطبائیاءالديدضيسیهانهوعكسيع)یهاپارچه

عكس.هاستخوانفقطگفتآنلباسروضه.حنداديادتوضیروزز

شازرضاشاه،مردمين،پیخودشبامردمراهمگفتسابقبرا

.دنديپوشیلباسمینطوریا
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سن همان در نوجوانيبعد ین و تهران اطراف دهات به ایكه

شهرها و رفتیدیشمال ميگر هنوز بعضیدیم، كه ازیدم

.یمدتنهوكالهنمهيشانبودونیاهپايهاشلوارگشادسیدهات

مییهافروشندهیبعض تنشان لباده و عبا وبازار كردند

برعکسروضهعمامه سفخواناشان نه سيها نه بود )اهيد بعد.

ميشن كه یگویدم ش“ند یرشكريعمامه تجار“ مخصوص به(.

ا تغیاعتقاد بنده ايين در لباس یر ویكیران عمده اقدامات از

همپایمترق كارهایاريبسیرضاشاه، یبودكهبرایبزرگیاز

ستم،انجاميجدهمبهمتنقرنبيرانازقعرقرنهیآوردنملتا

هاتملتبهجزالدولهیاكثریاحوالكهبرامثلسجلیزيچ.داد

السلطنه مابقو هویها، و كار كسو نبودیاصاًل معلوم .تشان

:ابرحسبكارشانیشناختندویهارابهاسمپدرانشانمیليخ

علیعطارباشِنيحس باشی، تجارتیبقال محمِد اصغِریچ، ،

.ِلننهصغرايرخان،اسماعيشیِنممدخان،علياحسی،یليآج

ونكهلباسگلیمسلما پهنوگشاد لبادهوشلوار و وگشاد

وهبادورانجادهيوگیرشكريوعمامهشیبندتنبانوكالهنمد

راه بشوسه، دانشگاه، مدرسه، كارخانه،مارستايآهن، ن،

بخصوصحجاب.ربوديوپاگنداشتودستیوهمخوانیهمسوئ

.وچادروچاقچور

یم زور به رضاشاه یلباسفرنگ“گفتند ا“ مردم كردیتن .ران

گذاشت سرشان شاپو كاله كرد. حجاب كشف تار. خیدر

یاسالهستيب چهرهیكیكه شهریاسيسیهااز از ور،یبعد

مكيدحسيس اسین بنوشته سراسر و ـ عوامیانصافیت و

كهمتاسفانهرضاشاهبه)رلباسرايينتغیایاستـحتیبیفر

یرانگسترشندادوبعدهمبهعنوانلباسسنتیتماممناطقا

گرد دیحفظ انتيخ“(. نامبرده“ نظر به كه است خوانده

!است؟“ینابخشودن“

از“فتشدننینهضتنفتمل“انیدرجر“ینمكيحس“بعدها

اولشدودكترمصدقاوراماموریسرشناسجبهةملیاعضا

یخلع به و كرد نفت شركت از فداكار“د سرباز “ .افتیشهرت

ددريدوكفشسفيوشلوارسفدوكتياوباكالهسفیهاعكس

مروزنامه چاپ شدیها مناسبت. به را او نزدییهابعدها كیاز

هارنگلباس،كراواتیاروپائبودكهمثلیمردخوشپوش.دمید

.داشتیگرهماهنگیكدیراهنولباسوجورابوپوشتاوبايپ

وقتيهم یشه او روزگارانیعكس آن مراسم در را او خود ا

رلباسدرزمانرضاشاهييكردمكهچرااوتغیدم،تعجبمیدیم

؟نخواندهاستیرانسازوافتخارآفریآنشاها“انتينخیرابزرگتر“

رانوحكومتمصدق،یایبعدازدورانجبهةملیهادرهمهسال

ايكشیخجالتم میدم در او با روزگارينحرفرا تا ـ بگذارم ان

انقالبشدوباهجومعباو.چهوچهگذشت.گذشتوگذشت

كراوات دعمامه، اما شد هوا باد میها خجالت دنديكشیگر

تعوكت هم را كنندیوشلوار ض اصراردارو. با كه بازرگان دسته

یهاشدهبودندآخوندهایهحكومتيبق.كراواتراحفظكردهبودند

ناگهانبایاباننادريبودكهدرخ1319درسال.وشلوارپوشكت

مانهازمناستقباليگرموصمیليخ.روبروشدم“یمكنيحس“

.كرد

دهويتراششیوشلوارورهاباكتیاللهمنآنروزهاازلجحزب

خ به نادريكراوات، كافه به اكثر و رفتمیمیابان ینمكيحس.

لباسخوشدوختنهوآنساليع كالهمعروفيپوشیها دهبودبا

دلخوروودمغ،بعد.بهروزگارحاكمكردیااشاره.یريبهكالهحص

گرنهرضاشاهاستنهی،حاالكهدیمكیآقا:دميكهوازاوپرسی

امحمدرضاشاه، به پینآقایچرا نميان ايكنیشنهاد مردم رانید،

بپوشندوازخودتانیمیوقدیملیهاهمانلباس خودشانرا

!د؟يشروعكن

نشد متوجه او شلوارهايتوض. و لباده و عبا همان دادم یح

نمد كاله پاخیگشاد، پاخ كاله گیو چاروق؟يو و وه نيحس!

!میابهعهدبوقبرگشتهنجاهميتاهم:بااستهزاگفتیمك

گفتم بود: گفته تغیخودتان لباساييد يرانیر بزرگتریكیان نیاز

؟!رضاشاهبودیهاانتيخ

به تهرانتازه هایقول شافتادیدوزار: شاپویاخم! كاله و كرد

نكالهیگزیشاپوراجا1311اشراـكهرضاشاهدرسالیريحص

ازسربرداشتیپهلو كردهبودـ شرايشانيادستمالعرقپب.

توهمعجبیفالن:گفتیمانندیپاككردودرحالخداحافظ

!؟...هایداریاحالوحوصله

حقیگویم به حق مند تیدار ابر پشت ماه و پنهانيرسد ره

ماندینم . فقط 16رضاشاه یسال ا23ا یسال را پارچهیران ك

نمدتكوتاهرابايدرعرضهمیماندگدوقرنفاصلهوعقب.کرد

درسالملتپشت ایهاسرگذاشتو بخصوصدر او نیپساز

بهتانويسالاخ21 غبار و دوده و پسمه از رضاشاه چهره ر،

كتاب در نویهاتهمت نوشته به و مورخانیمختلف و سندگان

خواستیدكهچگونهاوميطرفوخوشانصاف،خوشدرخشیب

عظمتباستان و یمجد در پذیارا با آنهم كند، زنده رشیران

هوا و حال و اروپائيترقیتجدد یات چهرهیكیو بارزیهااز

.راناستیخایپادشاهانتمامتار

مقاله شاهانیادر درگذشت سالگرد مناسبت به

مخالفانیبرخالفادعا)نوشتهبود،رضاشاهرایپهلو

“یعمصلحاجتما“كیدیروكمِخردشبايانحقيومدع

ينام نه ید “كتاتورید“ك ا. پادشاهیگو هنگام که ین

ا در بیرضاشاه بر كشورهايران، ویاطرافایشتر ران

آسیحت و ياروپا مستعمرهیآفر)ا سراسر كه قا

بودیاروپائ ها شاخص( حكومتیمردان رأس هادر

بودند لن: استاليمانند هين، موسولين، ،ینيتلر،

یمابق...و(امپراتورژاپن)تويروهيچك،آتاتورك،هیانكايچ

كاـتحتیازآمریبخشبزرگیاوحتيكشورهادرآس

رانگرانگلستان،هلند،فرانسهیسلطهاستعمارشومو

.ترازاربابانشانظالمیوپرتغالبودباحاكمان

همهآنخدمات با رضاشاه یاما حاالد)كهكرد گریو

استیبرا مشهود همه جنبشمترقی( ايك و كینه

ككشورواپسیحركتوتحولبزرگتجددخواهانهرادر

.مانده،انجامدادنگاهداشتهشدهوبهشدتعقب

بهعنوانیس،اياستعمار،استعمارانگل گناه“كینرا

بزرگ نبخش“ رضاشاه به حتيهرگز و فرزندید به

 .اوهم
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 االهه بقراط      







 جویانه خود که سالها بر آن  ی آزادیخواهانه و عدالتاگر چپ نتوانست از دل آرمانها

پرپر زد و سوخت، هنوز یک اندیشه دمکرات و چپ بزایاند، اندیشه راست دمکرات در ایران 

توانست آرمانهای آزادی و عدالت را از انحصار چپ » رضاشاه»اما از عمق آرزوهای بزرگ 

سرلوحه احزاب راست دمکرات قرار  به در آورد و به پشتوانه دانش و عملکرد خود، آن را

چپ نه تنها نباید از این امر عصبانی شود و خونش به جوش آید و تمام تالش و همت . دهد

خود را برای کوبيدن و از ميدان به در کردن راست دمکرات به کار گيرد، بلکه باید از آن برای 

در راه توسعه و پيشرفت ایران بدون نيروی راست دمکرات هرگز گام . زایش خود بهره گيرد

سياسی و اقتصادی نخواهد گذاشت، همچنان که در هيچ کشور دیگری چنين اتفاقی 

 . نيفتاد













 آرزوهای رضاشاه و اندیشه راست دمکرات
































































می اکتفا این به ایرانيان سياسی فرهنگ در کهزمانی شد

رابهمثابهحامالن«راست»هایریهاحزاب،گروهها،جریاناتونظ

اندیشه معرفان وو کمونيسم برابر در کار محافظه های

«چپ»هرچهخوبوقشنگبودبه.سوسياليسمتعریفکنند

می نسبت در بود بد و زشت چه هر و راست»دادند دیده«

مفاهيمواالیانسانیمانندآزادیوعدالتاجتماعیدر.شدمی

و بود چپ وتيول استثمارگر و آزادی ضد هيوالیی راست

می تصویر شداستعمارپرست بنياد. که ليبراليسم آنکه حال

دهدودرعينحالسرچشمهتفکراندیشهراستراتشکيلمی

شکل اروپا چهارصدسالپيشدر هست، آزادیخواهانهچپنيز

گرفتوجریاناتراستدراینسویجهانباپيشينهفکریپربار

نستنددرقرنبيستمبارسازندگیکشورهایخودرابردوشتوا

کشند سالهای. جنگجهانیدوم پساز آلمان در نمونه برای

دردستداشتوبيشترین طوالنیتفکرراستقدرتدولتیرا

البتهبهیاریو اینکشور، جنگدر تحوالتپساز سازندگیو

 و مسيحی دمکرات حزب توسط آمریکا، رهبرانپشتيبانی

.برجستهآنصورتگرفت

دگرگونی تاریخو دوسير در ویژه اجتماعیبه هایسياسیو

کهتنوعتفکرسياسیچنان پایانیقرنبيستمنشانداد دهه

تواندریکیاایداردکهنهتنهاراست،بلکهچپرانيزنمیدامنه

کرد تعریف ویژگی آن یا این با و جمله دو راستهای. سبزها،

افراطی،بنيادگرایاناسالمیوميانهروهایاسالمیبردوقطب

افزودهشدندوآنرابهطيفیرنگارنگتبدیل«چپ»و«راست»

کردندکهازسياهبنيادگراییونئونازیسمتاسفيدسبزهایصلح

دربرخیمواردتداخلوجابجاییبرخی.گيرددوسترادربرمی

می سبب عملی سياستهای شاهداز طيف این در که شود

تواندربارزترینمثالاینتداخلرامی.رنگهایترکيبینيزباشيم

آغازجنگعراقدر همگامیسياهتاسفيددرماههایپيشاز

.ودراعتراضبهاینجنگدید2333زمستان

ولیپيشينهراستوچپایراننهازنظرتاریخیوتشکيالتی،

رسد؟نهبنيانگزارلسفهسياسیبهکجامیبلکهازنظرتفکروف

اینحزبیاآنجریان،بلکهمتفکراناندیشهچپوراستدرایران

کيانند؟راستدمکراتازکیظهورکردوچپدمکراتکجاست؟

هاییاستکهمدعياناندیشهوفعاليتسياسیهاپرسشاین

.بهآنبدهندهایدرخوربایدبهکندوکاودرآنپرداختهوپاسخ

وقایع که است گونه این ومعموال تأسيس چگونگی یا نگاری

تاریخچه آنتشکيالتو هاینحيفبهجایتعریففعاليتاینیا
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می قرار گيردتفکر چه. و تفکری چه پرسشکه این پاسخ در

با جز است خوابيده جریان آن یا این پشت سياسی فلسفه

مبارزه»عناوینیچون «چریکیطرفداریاز کمونيسمطرفدار»،

شویمکهالبتهبيجاروبرونمی«احزابفرمایشی»ویا«شوروی

سرتاسر،.نيستچراکهدرواقعتفکرینيزوجودنداشتهاست

دنبالهروی،الگوبرداریویاوابستگیمحضبهدستگاهدولتیو

بهکشورهایدیگربودهاستوکيستکهندانددنباله رویویا

آیایکیازدالیلیکه.لگوبرداریووابستگینيازیبهتفکرنداردا

 طول در ایران آزادیخواه در21اپوزیسيون است نتوانسته سال

همين بيارایددر را یکحکومتقرونوسطاییصفوفخود برابر

ایننيستکه در نبودفلسفهسياسینيست؟آیا عدمتفکرو

شود؟آیادرایننيستکههمیآنچههموجوددارد،نادیدهگرفت

تالش دمکرات چپ نظریه تکوین برای تنها نه چپ جریانات

کنند،بلکههمچنانبهگذشتهپراشتباهوالغرخودافتخارونمی

!کنند؟همچنانبارژیمگذشتهمبارزهمی

پردازیرادرخودپرورشدادهوازاگرچپایراننتوانستهاندیشه

کهبتوانداندیشهچپدمکراترادرایرانتئوریزهميانخودبرکشد

چهره ساليان طول در دمکرات راست عوض در راکند، هایی

ترینآنانداریوشهمایوناستاومعتقدپرورشدادهکهشاخص

:است

هایغيردمکراتيکرویهمعمولدرکشورهایعقبافتادهورژیم»

کنند،کارهارامجازاتمیکهانتشاراخبارکارهایبدونهخودآن

بدکارانبی.درحکمراندنجامعهبهاعماقفسادوعصياناست

می هدر به را ملت کار نيروی راپروا اجتماع سراسر و دهند

سازندوبهمردمنيزاجازهدادهخدمتگزارمنافعخصوصیخودمی

نتيجه،ایجادیکفلسفهبهکلیغير.شودآنهارارسواکنندنمی

«شوداخالقیدراجتماعاستکهازحکومتناکسانناشیمی

انجمن ووی مطبوعات کنار در را محل و شهر شوراهای و ها

حکومتمی امر در واحزابمهمترینعاملمشارکتمردم داند

نویسدمی ورقه»: با بتوانند مردم ازوقتی را خود رأی، های

وسحکومت فکر به طبعا بخشند، رهایی بد دیگرهای ایل

افتندنمی برای... که است درمانی آخرین آزاد انتخابات

سرخوردگیویأسمخربافرادمردمازیکطرفوآمادگیآنها

.«توانیافتبرایاقداماتانقالبیازطرفدیگرمی

ليکنآنچهدرایناظهارنظربيشتربرایمامهماستزمانبيانو

آناست انتشار وهمایوناینسخنان. نهدیروز مشابهآنرا و

امروزونهدربارهاصالحاتدرجمهوریاسالمی،ونهپسازوقوع

 سال در حتا نه و اسالمی 1316انقالب در باز»و فضای

دردیماه«تحولتدریجی»آندوران،بلکهزیرعنوان«سياسی

داریوشهمایونیکیاز.درروزنامهاطالعاتنوشتهاست1339

 رضاشاههبچ»صدها های در« عاليخانی علينقی که است

خودعاليخانینيزکهدردوران.کندخاطراتخودبهآنهااشارهمی

اميرعباس و منصور حسنعلی علم، اسداهلل وزیر، نخست سه

وزیراقتصادومدتینيزریيسدانشگاهتهرانبودازهمان هویدا

«هابچه» زمينه در ليبرال تفکر نماینده که بودست .اقتصاد

امادنبالهروکسانیشدندکهاصوال«هایمحمدرضاشاهبچه»

تفکرسياسیوفلسفیبيگانهبودندوآنچهمی یابا خواندندو

نمیمی بهشوخیشباهتداشتکه بيشتر توانستآموختند

.انگيزنداشتهباشدسرانجامیغم

جویانهخودتاگرچپنتوانستازدلآرمانهایآزادیخواهانهوعدال

کهسالهابرآنپرپرزدوسوخت،هنوزیکاندیشهدمکراتوچپ

بزایاند،اندیشهراستدمکراتدرایراناماازعمقآرزوهایبزرگ

توانستآرمانهایآزادیوعدالتراازانحصارچپبه«رضاشاه»

درآوردوبهپشتوانهدانشوعملکردخود،آنراسرلوحهاحزاب

دهدراستدم قرار کرات عصبانی. امر این از نباید تنها چپنه

برای را همتخود تالشو تمام و جوشآید خونشبه و شود

بلکه گيرد، کردنراستدمکراتبهکار ميدانبهدر از کوبيدنو

گيرد بهره زایشخود برای آن از باید راست. نيروی بدون ایران

سياسیواقتصادیدمکراتهرگزگامدرراهتوسعهوپيشرفت

نخواهدگذاشت،همچنانکهدرهيچکشوردیگریچنيناتفاقی

.نيفتاد

 آنکه راستبدون و زد جا چپدر چرا چنينشد؟ سابقه»چرا

داشتهباشد،توانستبهیکنظریهمنسجمسياسی«مبارزاتی

بهتر شود؟ مجهز ليبراليسم سياسی فلسفه به و یابد دست

رودهيچشاهنگاهیبيفکنيمکهگماننمیاستبهآرمانهایرضا

.غرضیباآنهامخالفتداشتهباشدچپعاقلوبی



 یتا پادشاه یرپن  از سربازيرضاخان م



ازآنجاکهبرخیبهاشتباهروزکودتاراباآغازپادشاهیرضاشاه

شودکهبينایندوچهارسالفاصلهدانند،یادآوریمییکیمی

دترضاخانبهعنوانفرماندهکلقوا،وزیرجنگبودهکهدراینم

ایدرشمالوجنوبوالوزرابهسرکوبآشوبهایمنطقهوریيس

و فرنگعياشی، در قاجار احمدشاه و بود مشغول ایران مرکز

فتنه سران خزعلو کمکبه و گربرایساقطکردندولتایران

روز:ینترتيببودرویدادهابد.کردایالتازخارجيانپولگداییمی

 اسفند سپهدار1299سوم دولت کودتا یک با ميرپنج رضاخان

اعظمراساقطکرد الدینروزششماسفنداحمدشاهسيدضياء.

منصوبنمود بهریاستوزرا رضاخانبهفرماندهی.طباطباییرا

شد سردارسپه و رسيد قوا کل وزیر. رضاخان ماه چند پساز

رضاخانبهپادشاهیبرسد،بهترتيبتازمانیکه.جنگگشت

حسن قوام، دوباره مشيرالدوله، پيرنيا خان حسن ميرزا قوام،

الممالک،دوبارهمشيرالدوله،وآنگاهازتاریخچهارمآبانمستوفی

ریيس1332 احمدشاه فرمان به سردارسپه رضاخان الوزراخود

بودند مختلف. دولتهای در مصدق و رضاخان که است گفتنی

.همکارویکیوزیرجنگودیگریوزیرامورخارجهویاداخلهبود

الوزرارضاازکليهمشاغلخودبهریيس1333فروردین12درروز

رودهن به و داد استعفا بيگانه دسایسعمال و تحریکات دليل

رفت عده. بعد وروز روحانيون نمایندگان مجلس، وکالی از ای

اصنافمختلف ویبازرگانانو طرفملتاز از بهرودهنرفتهو

سردارسپهبازگشتتا.خواستندبهمقامووظایفخویشبازگردد

 آبان نهم را1334روز قاجاریه سلسله پایان مجلسپنجم که

در.اعالمکردوحکومتموقتبهریاستسردارسپهتشکيلشد

21 سلطنترا1334آذر نخستينمجلسمؤسسانمشروطه،

 رضاشاه سپردبه . کودتای پساز یکسال آن، 1299پيشاز

باکمالافتخارو»:رضاخانسردارسپهدریکاطالعيهاعالمکرد

منمشرفاعالممی کنمکهمسببکودتا سومحوتکودتایی.

بودکهبهوسيلهمنانجامیافتوفکرآندفعتاویکبارهبهمغز

 و برادران زار حال دیدن بلکه نکرد، خطور ایرانیمن خواهران

 .«خصوصانفراتقشونیمراوادارکردکهدستبهکودتابزنم

1323درشهریور«سفرنامهخوزستانومازندرانرضاشاه»کتاب

سفرنامهخوزستاندر.درآلمانتوسطمجلهتالشبهچاپرسيد

الوزراووزیرجنگبوددرزمانیکهرضاشاههنوزریيس1333سال

پسازبهسلطنترسيدنوی1331ندراندرسالوسفرنامهماز

شد نوشته فرج. بر عالوه مازندران، سفر بهرامی،اهللدر خان

وليعهدوعلیدشتینمایندهمجلسومدیر شاهپورمحمدرضا

داریوشهمایون.کردندروزنامهشفقسرخنيزاوراهمراهیمی

استکهایندرچاپجدیدبرآنپيشگفتارنوشتهوتوضيحداده

آنگاهدرميانه.کتابدرهمانسالهابطورمحدودچاپونایابشد

هاگفتاررضاشاهوسفرنامه.باردیگربهچاپرسيددههپنجاهیک

فرج قلم استاهللبه وی دفتر ریيس بهرامی خان سفرنامه.

توطئه و جنوب در خزعل شيخ فتنه به انگليسخوزستان های

 سفرنامه و برایپرداخته را ایران مشکالت و مصائب مازندران

می تصویر پيشرفت و تمدن قافله به کندرسيدن است. بهتر
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نظيریبهآرمانهایانسانیراکهباهمهاشتباهاتشخدماتبی

 را او کينه و نفرت به و است کرده قلدر»ایران » «بيسواد»و

:اند،اززبانخودشبخوانيمناميده



 :درباره جمهوری



عراقدرپ و خوزستان بازگشتاز راه در سرکوبخزعل، ساز

شيخعبدالنبیکهازحاج»:رسدقزوینتلگرافیبهدستاومی

مجتهدینفاضلتهراناست،بهخيالاینکهبعدازتوطئهآخوندها

اقداماتشرم برخالفمنوپساز آوریکهبرضدجمهوریتو

منفعت راه از آقایان اغالب بیطلبییا فرط بیز و مغزیفکری

و تدمير صدد در تهران به ورود هنگام مبادا بودند، مرتکبشده

که بود خواهشکرده و نموده من تلگرافیبه برآیم، آنها تنبيه

را مالطفتخود علمایتهرانطریقموافقتپيموده، نسبتبه

دریغندارمودرورودبهمرکزکهعلمادیدنخواهندآمد،ایشانرا

منکهبهسبکسریونفعخواهیاینطایفهازقدیمو.بپذیرم

آنها اقدامات به نسبت هميشه و دارم، کامل آشنایی جدید

غرضبودوام،اینباردعوتشيخراکهشخصیبیاعتنابودهبی

و پذیرفته حقشاطالقگردد روحانیدر لفظ لياقتداشتکه

کردم مخابره مساعد تلگراف . جواب شد،این آنها ایدآل مکمل

کردندباوجودآنمشکالتکهتوليدکردهبودند،بازمنتصورنمی

.«مداراکنم

ازوقتیبهتهرانمی رسدنهتنها

جانبآخوندهاکهبهشدتازبقای

کردند،بلکهنهادسلطنتدفاعمی

 گروه اصرار منورالفکرها»با نيز«

:شودروبرومی

« ازدحام سپه ميدان العادهفوقدر

بود ميسر. و مقدور ابدا حرکت

شدنمی بر. و پياده اتومبيل از

گردیدم سوار اسب هنگام،. این

همهمهمبهمیدرميانمردمپيدا

شد مفهوم. درست چند هر

پرسشنمی از بعد ولی گشت

منورالفکر طبقات که گردید معلوم

رانتهرانبهپاداشفتحخوزستانوسایرخدماتمنوبرایجب

اندکهچونمنمذلتصدوپنجاهسالسلطهقاجاریه،عهدکرده

به یکسر دوشکشيده، به را اتومبيلم رسيدم سپه ميدان به

بهمنتفویض تاجوتخترا عماراتسلطنتیببرندوهمانروز

ایناقدامراکهناشیازاحساساتطوفانیملتبودغير.کنند

هرکسبهچنينکاریمبادرتمعقولدیده،امرقطعیدادمکه

شد خواهد دچار سياستسخت و تنبيه به کند، این. از بعد

کمکمآهنگنا همهمهمردمبهتدریجخاموشگردیدو فرمان،

.«اميدیوحرمانبهخودگرفت

نامهشيخ در نيز ثقهخزعل به نجلای ميرزاعبدالحسين االسالم

آیت سردارسپه به شيرازی تهمت»اهلل جمهوریبر« قراری

زندمی :« آن... بهخرجدادهکهنظير بهطوریاستبداد امور بر

آنجز ننمودهبهجمهوریتیکهاز بهاینهماکتفا دیدهنشده،

اخاللدراحکامدینوتغييرمذهبجعفریبهطرقبلشویکیو

امثالآنچيزدیگریمقصودنداشتند،شروعبهمقدماتاعالنش

«نمودند



 :ه دخالت اجنبیدربار



مزاجایرانییکصدوپنجاهسالاستکهباتماممعنیومفهوم»

تزریقاتسریع چه که کرد فکر باید و گشته االثریبایدمسموم

بهبودی را ساله پنجاه و یکصد اینمریضمسموم که کرد پيدا

بدهد از. الاباليانه که رخصتیاست مهلک، سموم آن از یکی

داخلمستقيماجانببهامورداخلیاینمملکتدربارقاجاردرم

شودبامداخالتدادهشدهوتقریباظهوراینخانوادهمصادفمی

اجانبدرکاراینمملکتکهشرحاینقضيهمبسوطوتفسيرآن

بود خواهد موکول آتيه مورخين عهده به این. ذکر به فقط من

می مبادرت جمله زمامداری ایام تمام در که هرکنم به خود

امواردشوموبهاصالحیدستبزنم،فوراموضوعیکهخواسته

کار وقفه و امر تعویق موجب آنان اعتراضات و اجنبيان مداخله

.«شدهاست

وارد.پذیرفتم.ژنرالقونسولانگيسازمنوقتمالقاتخواست»

شد رویه. از کار دیگر که دریافتم اتاق به او دخول طرز هایاز

شدهمعمولی عصبانی و دیده اندخارج را. حالت این چون

زیراکهمعلومبوددرچنينحالتی.مشاهدهکردم،بردقتافزودم

مکشوفخواهدداشت را نياتخفتهخود اعماققلبو بعداز.

مراسله بالفاصله نشستن گفت و داد من دست به وزیر»ای

دهاستکهدرمختارانگليسازبغدادمخابرهکردهومأموریتدا

کنم تبليغ شيراز » که نمود اظهار مطالعه ضمن بر»در عالوه

اندبهاینقراررساندناینمراسلهمأموریتدیگرینيزبهمنداده

داشت رسميتینخواهد پذیرفتيد، را مدلولاینمراسله اگر که

تحت رسما خزعل چون ماواال و است انگليس دولت الحمایه

تحت از کنيم،المجبوریم محارست و مواظبت قویا خود حمایه

ناچاریمکهباشمانيزبهطوررسمیواردمذاکرهشدهوازورود

خاکخوزستان به قواینظامیشما ورود از و جلوگيری شما

ممانعتکنيم انگليسدرخوزستانعالوهبرموقعيتسياسی،.

دارد خاصی وضعيت کارونلوله. طول در که نفت کمپانی های

کشيدهشده،ممکناستدراینلشکرکشیومنازعاتصدمه

بنابراینهرپيشامدیکهرخبدهد،مسئوليتمستقيمآن.ببيند

به مجبور ما و گردید خواهد شخصشما و ایران دولت متوجه

تلگرافنيزتقریباحاکیازهمين.«مدافعهومداخلهخواهيمشد

گشتهوسعیشدهفقطمطالبقدرینرمترنوشته.مطالببود

.بودکهبانصيحتواندرزقضيهخاتمهبيابد

قونسولاصرارکردکهمنمأمورم.تلگرافراخواستمنگاهبدارم

مجازنيستمتلگرافرا.فقطارائهبدهموشفاهامطلبرابگویم

.بگذارم

چونگوشمننظيراینصحبترانشنيدهاستوعادتندارماز

آننشاطو.مداخالتراببينم،حالتمتغييرکردهيچکساینقبيل

عصبانيت و دیگرگون احوال دیدن از مجلس اول در که فرحی

قونسولبهمندستدادهبود،یکبارهمبدلشدبهیکتلخکامی

گوییازصدای.العادهکهدنيارادرنظرمتاریککردوغضبفوق

 که اوامری و دستورها تمام اجنبی نماینده یکصداین ظرف در

در شده داده مملکت این زمامداران به بيگانگان طرف از سال

هایاوليایامورگذشتهیکیگوشمطنينانداختوسياهکاری

پسازدیگریدربرابرچشممگستردهشدوپردهضخيمکثيفی

داد تشکيل منرسيد. به نوبتعصبانیشدن بار این به. بدوا

:قونسولگفتم

هاینفتکهبهانهاینقبيلمداخالتعجيبهلولهامادرخصوص»

شومهرگاهازاند،منشخصاملتزمومتعهدمیکودکانهقرارداده

شخصا شود، وارد صدمه صفحات بدان جنگ و قشون حرکت

بدهم غرامت اعتراض. جدا من کردید، که مذاکراتی به راجع

هاینطرزدهمکهاگرمنبعدبهاینلهجهوبکنموتذکرمیمی

بامنطرفگفتگوبشوید،ترجيحخواهمدادکهرشتهمناسبات

خوزستانیکیاز.خودراباتماممأموریندولتانگليسپارهکنم

ایران رعيت نفر یک خزعل و است ایران ایاالت را. خود او اگر

نمیتحت من و است خائن کرده، معرفی اینالحمایه در توانم

با القيد موارد شمقبيل نمی. اجازه منلهذا حضور در که دهم

باتمسخرواستهزاگفتم«اینطورصحبتبشود .واینکلماترا

رفت در جا از بيشتر قونسول اینقوم. نژاد در متانتیکه تمام
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منبرای.المثلاستازدستشرفته،کامالعصبانیگردیدضرب

ت و عصبانيت و تندی که باشم کرده حالی او به ماماینکه

دداشتمأموریت یا و بالها قدر به است حامل او که هایی

نشاند،درحضورخودقونسول،اميرلشکرمگسیمراواپسنمی

رااحضارکردموبااینکهخيالداشتمسهروزدیگردرشيرازمانده

گفتمتمامهمراهانرا بهحرکتدادمو امر استراحتیبکنم، و

.بهطرفخوزستانخواهيمرفتمسبوقنمایندکهفرداصبح

درنمی موقع این در من تصميم و امر این که بگویم خواهم

ابداانتظارنداشتکهاز.قونسولعصبانیانگليسچهتأثيریکرد

الوزرایایرانیاینطورمکالمهواینقسمتمردبشنودیکریيس

ددرمدتصدوپنجاهسالعمالانگليسعادتکردهبودن.وببيند

هاییراکههرسریرادرمقابلخودخمشدهبيابند،بلکهنقشه

نمی آن تعقيب جرئت اصال ایرانکه امور اوليای طرف از رفت،

حکم یک به رسد چه تا ببينند، شده استقبال و شده فراهم

.«قطعیوامرصریح

همسایه» همسایه و است خارجی خارجی من نظر به تا.

رخواه،دستدوستیمابهجانبآنهااندوبیطرفوخيمشفق

آتش و بيندازند سنگ ما خانه در محضاینکه به و است دراز

.«بریزند،تيرتنفرمابهسویآنهاگشادهخواهدشد

شدنمی» خواهد عوض عمقا ملت این وقت چه دانم کی!

بامی اتهامات، برابر در مقابلتهدیدات، اهالیدر افراد که شود

چهار!قیایستادهوسقمراازصحيحتجزیهکنندیکميزانمنط

ساعتکارکردهو11سالاستجاندرکفنهادهشبانهروزی

تحملهمهقسمسختینمودهوباالخرهمملکترابهاینحالت

امامروزیرسانده را. آنها دستمداخله طرد، قشونخارجیرا

تثبيتکرده هنوزجمعی.امکوتاهواستقاللسياسیمملکترا

می تصورپيدا و آمده جنبش به واهی خبر یک از که شوند

کنندمنبعدازاینهمهزحماتوتجارب،تازهدخالتاجنبیمی

رادرامرمملکتخودپذیرفتهوکاریکقطعهایرانباميانجيگری

بيگانگانفيصلهخواهمداد دارد؟! خاکما خارجیچهحقیدر

وقتی مصالحه، در دوتوسط که صورتیدارد برایدولتبيگانه

دهند ميانجیقرار را او و باشند همجدالیداشته .مملکتبا

فقطزمامدارانایرانیبایداورا.خزعلیکنفررعيتایراناست

ببخشند یا کنند تنبيه مملکتخود... امور مسئول شخصیکه

ارد؟چهاستچرابایدتقاضاهایبيگانگانرابپذیرد؟چهاجبارید

نفس ضعف جز دارد؟ محرکی قبال. باید پرست وطن زمامدار

قوانينوحدوداختياراتخودوآننماینده.موضوعرامطالعهکند

خارجیراکامالتشخيصبدهدوآنوقتبهاتکایحقوانصاف

جرئتواستظهارکاملسربلندکردهوبگوید با آقایایلچی،»:

عا دولت یک نماینده میجناب چه متمدن، چهلم به فرمایی؟

یکمشتمردم حقوق مسئول که من با سبب، چه به حق،

نمایی؟ازمنکهنمایندهیکآسياییهستماینطورصحبتمی

قومشرقیکهنوتازهازدریایخونينانقالببيرونآمده،هستم

اینتقاضاهاینامشروعوبی میچرا چهروانصافانهرا کنی؟از

هاختاللامورودرهمشکستنقوایمملکتیهستیکهمایلب

«رودنضجیبگيرد؟تازهمی

ام،همهچيزحتاسياسترامنکهدرميدانجنگتربيتشده»

می توپ گلوله میمثل شخصمبارز طرف به که آیددانم اگر.

نشستیوبهپناهیگریختی،کارترسدردلراهدادیوعقب

پي شانیبازوسرپرشورجلورفتی،گویازتماماستواگربا

.«ایميدانربوده

کهمرگاز» مرگزیرا بلکهپدر مرگاست، ترسهميشهبرادر

می وجود به آیدترس ُمرده. یعنی مرعوب و مأیوس خارجيان!

کرده امتحان ُخلقمرا این نيزهميشه خوزستان قضيه در و اند

.«کامالبهتحقيقرسانيدند

اینبودکهیکایلقدیمیونجيبیمثلبختياریکهبهتمناز»

از حقيقتا و بود ایرانقرنهاستبساطتنعمشگسترده مرکز در

باید حقيقی ایرانی جغرافيایی، موقعيت لحاظ از و تاریخ نظر

تفنگ و پول آنها از داشته، قرارداد خارجيان با کرد، تصورش

ممی ایران، قوای شکستن درهم برای و ازگرفته چرخی انند

.چرخهایمعدننفت،متحرکبالارادهبودهاست

ثروتمندومتمدنیمثل اینبودکهیکدولتمعظمو تأسفماز

انگليسباوجودمحبتهميشگیملتایرانوباوجودسياست

مأمورینیبهنقاطمهمهایران متينوموافقومالیمدولتمن،

طرح کارشان روز و شب که است برانگيختنفرستاده نقشه

طوایف، به تسليماسلحه وجه، تأدیه کردنقشون، وارد قبایل،

وارد و دولتی قوای ساختن ضعيف ایران، اداری جریانهای منع

مملکت قشون به و مملکت خزانه به تلفات و خسارت کردن

«است



 :درباره دربار قاجار



خرابه» حوالی در کرمانشاه به عزیمت سياههنگام دهنهای

 او رکاب ملتزمين از بعضی احمدشاه)قزوین مسافرتهای( از را

اماشاهبهریيسکابينهمنو.متواتربهفرنگتقبيحکردهبودند

خرابه تماشای برای او که بود گفته صریحا دیگر نفر هایچند

هرروزیکهدرایرانباشد،یکروز.دهنوغيرهخلقنشدهسياه

«!نيسوپاریسعقبخواهدماندازتماشایمناظردلگشای

اعتماد» ومرحوم آثار متتبعیبوده، و صاحبنظر مرد السلطنه

اخيرادرکتابخانهآستانقدس.پسندمعالئمونوشتجاتاورامی

رضویدرمشهدکهبهدیدنکتابهامشغولبودم،کتابیمبنیبر

منزلبردم.السلطنهبهدستمنافتادیادداشتهاییوميهاعتماد

اینکتابدوجلداستو.ویکیدوشببهدقتمطالعهکردم

یادداشتهاییاستکهاینشخصازگزارشاتیوميهدربارنوشته

زنشپاک خط با استو نویسشده وضعيت. کسبخواهد هر

دربارناصرالدینرابفهمد،بهتریننمونهآنهميندوکتابیاست

اعتماد استکه نوشته السلطنه آنوقتبهکت. و دید باید را ابها

.خوبیفهميدکهاینمملکتچرابهاینروزسياهنشستهاست

چراگردوغبارمذلت،فقرومسکنت،تباهیوتبهروزگاریچهره

وقاحتو و پروری تن تنبلیو مراحل چرا ساخته؟ آزرده را آن

ایپرستیاندامعدهعالقگیواجنبیفکریوبیآزرمیوبیبی

پوشساختهاست؟چرایکثلثازسکنهاینمرزوبومراسياه

ایرانازبدنمملکتمجزاوبهدستاجانبدادهشدهودرتجزیه

هریکازقسمتهاچهتأثریدردربارظاهروتاچهدرجهبهاین

الابالی نظر با تقسيم، و بیتجزیه و بیگری و اعتناییقيدی

یامزندگانیپادشاهوقتازدوکلمهتماما...نگریستهشدهاست

!زنوشکار:خارجنمیشد

است آور تعجب حقيقتا شکار و زن صحبت سال پنجاه پنجاه!

سالیکهموقعنموتمدنوعلومدراقطارعالمبودهوچنانچهبه

دیدهتحقيقوتدقيقوموشکافیشود،نموترقیوتمدندراروپا

مربوطبههمينپنجاهسالیبودهکهوآمریکاومخصوصادرژاپون

اسبهبهطرفتعالیوتجددمی دویدهوبشریتومدنيتچهار

نفسانی صرفاميال را فضایلخود تمام ایام این در ایران دربار

السلطنهچيزیکهدریادداشتهایمرحوماعتماد...کردهاستمی

ادداشتهرکرداینبودکهتقریبادرآخریبيشترنظرمراجلبمی

«!امشکرخداراکههنوززنده»:کندروزیاینعبارتراتکرارمی

شودفضيلتوتقوی،ذوقوقریحه،صنعتوابتکارومعلوممی

وصاحبانآنبوده موردتکدیروتدميردربار علمودانشاساسا

استواینبيچارهکمترروزیبودهکهبهزندگیخودمطمئنو

 .«اميدوارباشد



 :درباره تماميت ارضی و امنيت ملی



رایدـنمکهجـينموببيـتمدرمرکزمملکتبنشـتوانسمننمی»
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النهرینوشامات،خزعلرااميرباالستقاللخوزستانمعرفیبين

نمایند نمی... اینحقيقتصرفنظر ذکر ایناز وجود با کنمکه

مخالفتمنخودسریوشرارتخزعلوباوجودتلگرافیکهبه

آنکهدرضمن وجود با بهمجلسشورایملیمخابرهکردهبود،

وطن عقاید نگارشات، و بود،کلمات ساخته مجروح مرا پرستانه

معهذابیميلنبودمکهاینموضوعطوریخاتمهپذیردکهمنجر

:بهدودليل.بهاردوکشیوخونریزینشود

نرانداردکهازعهدهاولآنکهخزانهدولتتهیاستوتواناییآ

و برآید آنهستم تجهيز به منمجبور اردویکاملیکه مخارج

چوندربودجهوزارتجنگهماینوجوهپيشبينینشده،تدارک

.آنمورثاشکالعمدهخواهدبود

ام،دویمباوجودآنکهقسمتعمدهعمرخودرادرجنگگذرانده

نطع که نبودم راضی موقع این در صفحهمعهذا در خونریزی

ایرانی مغلوب و غالب باالخره زیرا شود، گسترده خوزستان

هستندوهرنفریکهکشتهشود،عاقبتازنفوساینمملکت

ایرانی صف دو ایران در نبودم مایل قلبا و است شده کسر

زنآتشاینمتشکلوجنگداخلیشروعشودوخارجياندامن

متظاهربهاینعقيدهگشتمکهپس.معرکهباشندوتماشاکنند

معذرت و تکذیبکند را شرارتخود تلگرافو خزعلمدلول اگر

.«جوید،ازتقصيراوصرفنظرخواهمکرد

مثلایناستکهدرطبيعتمندشمنیغریبیبرضدناامنی»

ایجادگردیدهومنبرایقلعوقمعاختاللکنندگانوسرکشان

منمسلمشدهکهاساسهراصالحوزیراکهبر.امخلقشده

اینمملکتعلی آرامشاقدامیدر العجالهبسطدامنهامنيتو

است راحت. و امن نعمت از و نداشته فراغت مردم که مادام

زندگانی احتياجات و آیند خود به آنکه مجال نباشند، برخوردار

.«خویشرادرککنندودرصددچارهجوییبرآیندنخواهندداشت

.امشبموقعيتمنخالیازغرابتنيست-شباولدراهواز»

نشسته دشمن قصر در نفرتنها هزار چند با من ميزبان و ام

کشتی بهساحلپایننهاده، و هراسانشده مسلحکهدارد،

مهمانیکنفراستو.خودرادروسطکاروننگاهداشتهاست

اینورود.دامانبدهدبایدميزبانراباوجودقوایبسياریکهدار

باکانهمنبهقلبدشمنونترسيدنازیکشهرمسلح،بيشبی

توپوصدهزارقشوندرمرعوبکردنخصممؤثرشده ازهزار

.است

.اند،حرکتیننمودهاستخزعلراهرچهدلدادهوتحریککرده

خروششکایت شب، فرونسيم باالیسد از که را کارون آميز

اینرودکهچونازبرداشتن.نمایدهاطرافپراکندهمیریزدبمی

کند،مانعراهخودعاجزاستوبيهودهزیرلبغرشخفيفیمی

خود کشتی در االن که پيری شيخ آن به است شبيه خيلی

جاه هوس مقابل در سدی شدن پيدا از و ونشسته طلبی

صدای.ایجزسرافکندگینداردغردوچارهجوییخودمیامارت

اینشيخکهبه.گذاردازیادشيخغافلبشومآرامرودکاروننمی

تملق اقتدار، زمان طول رنگواسطه و اطرافيان آميزیگویی

به و فراموشکرده را خود سابقه آبهایعالم، و مدعيانخاکها

هيجتنزلواطاعتیمعتادنيستواینتمولوتمکنراموروثی

رميلتشکيلامارتمستقلهرادردماغاوپنداشتهودرایناواخ

کند؟اند،امشبچهفکرمیایجادکرده

امروز با را خود قبل هفته یک موقعيت که وقتی شخص این

کند؟هفتهقبل،متنفذینومقاماتسنجد،چهحالیپيدامیمی

می خود زرخرید را نفوذتهران و هند قشون تمام دانست،

پنداشت،صفحهخوزستانرخودمیمستخرجيننفتراپشتس

و)دیدازطرفشمالمحدودبهکوهستانبختياریراامارتیمی

وازطرفمشرقبهخاکفارس،یعنیرود(شایدنواحیاصفهان

می کوچکی نهر را درکارون او شخصی خانه ميان در که دید

می کوهرنگسرازیر از او محضاستفاده وحرکتاستو شود

غردوبهقصدپایبوساوراهراکجکردهوبهبهاومیبرایسالم

مندرظرفیکماهچندصدفرسنگراپيموده،...رودمحّمرهمی

هيچ بهميدانآمدمو درنوشتموشخصا را دریا ودشتو کوه

نداشت باز خصم قلبگاه به ورود از مرا چيز اهواز. در اینکمن

کارون.رتامارتشفروریختعما.هستمواودرميانرودکارون

ایازداخلوخارجبههيچقوه.دهدبهیادمظالماودشنامشمی

نرسيد او فریاد نيافت. نفوذ مجال پلتيکی جریان هيچ مثل.

اوراعفوکردموفردابایددر.شاهينبهسينهاوچنگفروبردم

بخشایش خاضعانه یافته، رخصت من از خودش غصبی خانه

ازمقامامارتبهموقعيتیکنفرمردزارعمطيعمتمولبطلبدو

کند تنزل آورد،. جمع را دولت عواید چشمشماليه، مقابل در

قشون،والیترانظمبدهد،گمرکدروارداتوصادراتنظارتکند

وعدليهبهعرایضمردمبرسد اینبابمبالغه. منحقدارمدر

چن هر که زیرا بدهم مقال بسط و امرکنم د

.خوزستانبهزودیخاتمهیافت،اماکاریُخردنبود

می مغلوب که نيست محّمره شيخ تنها شوداین

ایران سرکشان تمام شخصخزعلبلکه در که اند

می گردندمعدوم که. نيست خوزستان خاک تنها

رشته با میدوباره اتصال ایران به قوی یابد،های

بعد جنوباستکه بنادر تمام درازبلکه ساليان از

قوهمی مرکزیهستو صاحبیو ایوجودفهمند

دارد بنادر. در است خارجی تزریقات شکست این

در است دولت قدرت معرفی این و فارس، خليج

مؤسسات و تجارت حفظ و متمردین سرکوبی

مقابل در دولت استقالل رعایت و خارجی

.«الطوایفملوک



 :درباره خرافات


مير» سلطانمحمدعلی شاه جانشين بهترین زا

برای تهران به مجاهدین هجوم موقع در حسين،

اذکار بهخواندناورادو زنانحرمرا هالکتایشان،

داشتوهایخميرودادنبهمرغهاوامیبهگلوله

.«دیدبهترازاین،تاکتيکیدرمغزتهیخودفراهمنمی

 اهواز راه ف»در سيه چهره با خزعل شيخ اتومبيلیپسر در ام

افتاد جلو ما هدایت برای و نشسته که. گذشت خاطرم به

اندومنامروزبهدانستههميشهراهنماییغرابرامشئوممی

کنمویادمآمدکهاگرمبارکیوبافتحوفيروزیطیمسافتمی

د از مدرسه دخترانهیعهد محمدرضا در بازديرضاشاه همراه با ول  
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گذشتحتماناصرالدینشاهحاضربود،واینخيالازذهنشمی

ق راهنما شيخرا نمیپسر دادرار به. تطير و اوهام به او اعتقاد

که پيشآمد سوار نفر یک سان موقع در روزی که بود حدی

شاهاینرابهفالبدگرفتواز.اتفاقاکالهازسرشافتاد.بگذرد

کرد ادامهسانصرفنظر اینموقعنهفقطپسر. یقيندارمدر

.گذشتستانمیداد،بلکهازسفرخوزشيخراراهنماقرارنمی

شعر و نداشته اینقبيلموهوماتاعتقاد منهيچوقتبه اما

:گویدآورمکهمیعنصریراهموارهبهخاطرمی



چومردبرهنرخویشایمنیدارد

رودبهدیدهدشمنبهجستنپيکار

نهرهنمایبهکارآیدش،نهاخترگر

نهفالگيربهکارآیدش،نهفالشمار



اعتناییبهخرافاتواوهامدرموقعضمخالفتوبیمخصوصامح

تأخير به مرا همراهان، از نفر یکیدو چند هر تهران، حرکتاز

.عقربحرکتکردم13یکیدوروزهموعظهکردند،نپذیرفتمودر

نمی مناسب سفر برای را برج این و روز مناین و دانستند

نکردم آنها موهومات اعتناییبه هم. امروز قوساست13که

اهواز شهر عزیمتبه از که کردند خاطرنشان من به مخصوصا

.«خوددارینمایم

اعتقادبهاقبالوطالعازضعفدربارهادراینمواردرسوخیافته»

است در. خوشامدگویان و متملقين نقلیاستکه کلمات این

پاشندوجزگمراهکردنزیرکانوسستمجلسشاهووزیرمی

نتيجهعنص مستعدان کردن نمیر گرفته آنها از شودای من.

معتقدمکهاساسزندگانیبرعزموارادهوجسارتوشهامت

.«بينیدقيقگزاردهشده،منتهیازراهمعقولوباپيش



 :درباره تملق و چاپلوسی و دروغ و دورویی



چشمحقارت...» به را متملقيناطرافیخود که گرفتم تصميم

کنموبهوسائلمختلفهاصولتملقوچاپلوسیراکهفرعنگاه

عزم.عدمعلموصنعتولياقتذاتیوضعفنفساست،برکنم

کردمکهدربارمملکتراازوجودمتملقينکهخطرناکترینوگمراه

پاکسازمکننده ترینعناصرند، را... خود مردمپيشرفتکار اکثر

می مداهنه خوشامدگوییو ننددادر منافع. حقيقتا و عمال من

خویشرادرجسارتوشهامتوصراحتاخالقواستقامتفکر

امتشخيصداده نتيجهایناستواریرأیو. نيز یقيندارمبعدها

.«راستیبيانواندیشه،نصيبوعایدمنخواهدگشت

سخن» اشخاص از طبعا ومن متنفر پيشه سعایت و چين

]منزجرم اشرف. هربهش)در متقلب([ فقطیکنفرشيخنمامو

پيداشدهبودکهسپردماوراطردنمایندتانمامیوسعایتنيز

درضمنسایراصالحاتبهکلیازقاموساجتماعایرانمحکومو

.«معدومشود

وکالیمذبذبمجلسنيزتلگرافاتبلندباالوباحرارتکردهوبعد»

زمينافتاده بر آنکهخزعلرا اواز لگدکوفتنبرسر از دیدند،

بودند ننموده مضایقه هيچ که. خيانت و دورویی این واقعا

می پلتيک را آن تهران خودروی جملهسياسيون از گویند،

بههيچزشت وجهشایستهیکنفرترینکارهایانساناستو

نيست ایرانی را. دروغگویی است معروف دنيا در که ایرانی

ذنب و میمعصيتکبير همالیغفر دروغ خيال از حتا و شمرده

کرد،البتهازاینقسماشخاصیکهفکروقوالوفعالاجتنابمی

فریبمیدروغمی ومتنفراستگویندو دهندبيزار نظرمن. در

پست دروغی، سياسيون یا پلتيکی مردمان افراداین ترین

عانسانی نظریات تعقيب و سياست اسم به که زیرا ميقاند

می دروغ مردم دزدترین و شریرترین دزدیپلتيکیمثل و گویند

کنندمی از. مردمخيلیخطرناکتر وحسننظر اعتماد دزدیدر

سرقتمالخلقاست بدون. را رفيقخود کسیکهدوستو

هيچگناهیبهچاهساربالافکندهوخندهزنانپشتبهاوکرده

پيشمی مو بپرسند او از چون و مادریرود و پلتيکپدر گویند

نمی رفاقت و برادری سياست یا و همندارد حيوان از فهمد،

کنندزیرااینبدبختهاحتابهخودشانهمبدیمی.تراستپست

اعتماد آنها قول به دشمن نه و دوست نه مدتی از بعد که

این.توانندپيشرفتبدهندایراتاآخرنمیکندوهيچنقشهنمی

ب ازپناه گذاردن نام سياست خيانترا و دروغ پلتيکو به ردن

کسیکهجرئتندارددرمقابلدشمنیادر.ضعفنفساست

برابرخطربایستدوبگویدایناستعقيدهمن،ایناستتکليف

ورزدوزودتو،هميشهبهاینقسمدوروییوخيانتمبادرتمی

رابهکيفرخياناتشاستکهخداوندراستیوپروردگاردرستیاو

.«رساندمی

توانبهاخالقحسنهمتخلققطعاآنوحشیامیرازودترمی»

نمودتایکنفرظاهرفریبیراکهیکعمربهدروغوتزویرومکرو

بهبداخالقیو باالخره چاپلوسیو تملقو و ریا ریبو حيلهو

استبی گشته معتاد شرفی ... تزویر و تذبذب نهال وسالها

.«چاپلوسیودروغراآبياریکردند،منميوهآنرابایدبچينم



 :درباره عشق به وطن



تغييرآلودایرانمدتیبودکهنمایشداشتوافقبیجبالبرف»

.ساختعراقراچوندیواریجليلومزینبهآسمانمربوطمی

امادرشکهدررسانيدنمابهخاکوطن،مثلاینبودکهتعللی

تعللآميزدار و چشممنُکند در را حرکتاو شدتشوق، یا د

ساختگرمیجلوه گمرکخانهتلفشدبيشتر. مدتیهمکهدر

.عاقبتبهخاکایرانرسيدیم.ورگردانيدآتشاشتياقمراشعله

منایجادگردیدکهبی وسروریدر درشکهچنانشور از اختيار

درهيچواقعهاین.وسهدادمفرودآمدهبرخاکافتادموبرزمينب

بودم رقتنکرده قدر گوییتوتيایی. خاکاینسرزمينمقدس،

ازحبوطن...بودکهچشمانتظارکشيدهماراروشنیبخشيد

قلبانسانفرونرفتهاستراسخ ترهيچریشهمحبتیدر به...

بهازایننسيمسردوبرندهکهازکوهسارایرانبهدشتعراق

دگذرمی کهمرتع! ماهورهایپراکنده تپهو ایناتاللو بهاز به

بهبهاز!دهندعشایرایرانرادرسينهودامانخودنشوونمامی

را«قلعهسبزی»هایقصرشيرینوکهدره«الوند»اینرودحلوان

فیالحقيقههرچيزکوچکوبیاهميتیکهدرموقع!بوسدمی

نمی جلب را نظر ابدا برابرمعادی در چنان هنگام این کند،

نظرمنماییمیچهره در همواره کهمثلعزیزترینیادگارها نمود

خداعمربدهدکهاینوطنجذابوعزیزرا...مجسمخواهدماند

طلبسستعنصرعياشبهقدریآبادکنمکهحتاخائنانراحت

برآنهمآنراترکنگویندوخارجهرا[کنایهبهاحمدشاهاست]

.«ترجيحندهند

ایکهبلندترینمقامرابهمنمفوضکرده،ودرمقابلآنجامعه»

داررفاهيتخودقراردادهاست،مننيزمرامسئولنظموعهده

بر و بدهم رجحان حفظجانخود بر صيانتوطنرا موظفمکه

«.همهچيزبرایوطن:همهثابتومستقرسازمکه



 :درباره نفت



امتيازنفتتماموالیاتایران(1319شهرصفر)1931سالدر»

بهاستثنایخراسانواسترآبادومازندرانوگيالنوآذربایجانبه

مسترویليانناکسدارسیدادهشدهاستکهتاشصتسال

بهاستخراجمبادرتورزدوازعواید،صدیشانزدهبهدولتایران

اینقراردادرابطوریکجانبه1311رضاشاهدرسال.]سهمدهد

اعتراضاتشدیدانگليسبابیاعتناییدولتایرانروبرو.لغوکرد

[.شد
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دارسیبدوادرقصرشيرینشروعبهاستخراجمعدنکردولیبه

واسطهدوریراهومصارفلولهکشی،دستبازداشتودرصدد

برآمد آلمانی داران سرمایه به خود حق فروش دولت. بحریه

به کامال که انگليس

ایران نفت اهميت

خود جهازات برای

ازپی مانع بود، برده

وسایل و شد فروش

خریدسهاموتشکيل

فراهمآورد کمپانیرا

خود انگليس دولت و

را سهام نصف

برداشت در. سپس

خوزستانمشغولکار

شدند که. هنگامی

می اميدباز نا رفتند

چاهها یکیاز شوند،

عجيب وفوران کرد ی

بيرون نفت از دریایی

که قسمی به ریخت

غرق اشياء و آالت

جات عمله و نفت

هالک به مشرف

شدند به. وقت آن از

بعدتوسعهغریبیدر

داده اندکار ازعجایبکارهایقاجاریهاست. نيز اینامتياز هيچ.

نمی دیده امتيازنامه عميقیدر جدیو داللتبرنکته که شود

درباریانایرانداشتهباشد،مگریکنکتهکهخندهتعمقوتفکر

است آور فکر. به مرکوب کردن گم از بعد ایران وزرای و شاه

گفته کمپانی به و افتاده نفتپاالنش از عليه دولت چون اند

قصرشيرین» » دالکی»و » شوشتر»و تومان« هزار دو سالی

آنمحروماستفادهمی از اینامتياز وپساز خواهدماند،کرده،

نماید جبران کمپانی را مزبور مبلغ باید هم. دارسی مسيو

برحاتم حقالشرکه بر عالوه را تومان هزار دو و بخشیکرده،

«عهدهگرفتهاستبهخزانهعامرهتقدیمدارد



 :ماندگی مردم درباره عقب



موضوعخوگرفتهونفهمندکهاگرلرهابهاینطرزواسلوببی»

 چه میدر حيات امرار زشتی نهایتمرحله با من کنند،

هميشگی سرگردانی این از را آنها که مجبورم دلسوختگی

سوق انسانيت و تمدن طرف به را خود برادران و کنم خالص

دهم پيش... را انسانها رویه باید آخر اولتا از عموما لرستانيها

ردهباکمالبایدبهتدریجقراءوقصباتیازخوددرستک.بگيرند

فراغتخاطروآسایشخيالباعياالتخودبهکارزندگیوتعالی

.اینرویهحاليه،همهآنهارانابودخواهدساخت.وترقیبپردازند

آبادبههمينلحاظوازرویکمالدلسوزیمجبورازافتتاحراهخرم

استفاده موقعيتخود از طوایفباید تمام و خوزستانشدم به

درعوضسرگردانیدربيابانها،شروعبهمراودهباخوزستانکرده

زندگانیرا قدر مراوده، تجارتو راه از اطرافنموده و بروجرد و

بفهمند رویه... بی اقدام کسی از اگر بعد به این ناشیاز ای

عشيره و طایفه یک یا همشود، به نسبت تجاوز مقام در ای

ایفهراازصغيروکبيرمحوونابودبرآیند،امرخواهمدادکهآنط

ازاینبهبعدگناه.ساختهوهمهرابهسزایاعمالخودبرسانند

احدیعفوواغماضنخواهدشدواینآخرینعفویاستکهبه

می داده لرستان اشرار و خوزستان شودمتجاوزین اصول...

با ابدی وداع باید دوشی بر خانه و صحرانوردی چادرنشينیو

بگوید ایران نخواهند. چه و بخواهند چه استثناء بال قبایل این

دربخروج از و ببوسند مجبورندکهآستانهمدرسهرا محکومو

اطراف]دراینحدود...مدرسه،واردصحنهعملوزندگانیشوند

هيچاثریازتمدندیده[شوش

طرززندگیاهالیبه.شودنمی

تا دارد شباهت بيشتر بهایم

«نسانا روستاهایمازندران. در

بهتر وضع رضاخان موطن و زیبا

:نيست

اساسالباسماوطرزراهرفتن»

این اهالی برای ما برخورد و

و دارد مخصوصی تازگی حدود

بچه بغلگرفتهزنها را هایخود

می راه سر ازدر که نشينند

آن حرکت و اتومبيل تماشای

قدرکهیکیهمين.محرومنمانند

بهیککلبهوا همراهانتوجه ز

میقهوه وخانه زنها کند،

همينبچه و عموما ده طورهای

فرارکردهو فورا بعضیازمردها

خانه در را یاخود و ده های

نمایندایپنهانمیگوشه مانند.

ایآنکهبهیکموجودغيرمنتظره

اینزنومردی...اندبرخوردکرده

 نفر یک به تصادف در غيرکه

برهنه و لخت و عور غالبا هستند، فرار مشغول اندمحلی آیا.

آید؟اینهامافوقاینوضعيت،بدبختیدیگریهمبهتصورآنهامی

دیگر!دیگردارایچيزینيستندکهترسووحشتداشتهباشند

«ترسند؟ازچهمی

درکياکالچيزیکهدقتمراکامالجلبکرداینبودکهازتمام»

ایکهجارووتميزشدهبود،هایده،تنهاکوچهودربخانههخان

خانه سه ازفقطدو و سکنیداشتند آنجا در ارامنه که ایبود

کوچه نيزکهدر فقطدخترهایاطفالده مشغولبازیبودند، ها

را موهایخود که دیدم را ارامنه خانواده چهار کوچکاینسه

زده اندشانه بچه. تمبقيه درها که بهاشخاصیبودند امشبيه

منظرهمحصلينمدارسو...اندکردهاعصارماقبلتاریخزندگیمی

میچهره متأثر مرا بيشتر چيز هر از آنها بیگناه اماهای کند

شده بزرگگذارده آمال رویشوقو بر فقط آن پایه تأثریکه

عرق و ملی غرور باید که است نسل همين باالخره و است

.«پرستیدردیباچهدفاترزندگیآنهانقشبنددنوط

:ولیدرتهرانهمبهترازایننيست

می» صالح مازندراناگر به مربوط که سفرنامه این در دانستم

نهضت تهران، جنوب محالت گزارشات از شمه هایاست،

مشاهدهچاله شود، نوشته زید و عمر عقاید ابراز و ميدانی

امی فکر نور که مشعشعشد چندان تهران فعلی ازکثریت تر

.«مازندراننيست



 :در باره لزوم توسعه و پيشرفت



کنمکهدراینراه،فقرفکریمحيط،فقرخزانهمملکت،اقرارمی»

در افراد شدن معتاد بدتر همه از و بیاطالعیجامعه جهلو

وگوییطیساليانسالبهتحملخواریواعتيادبهتزویرودروغ

ریبوریاومجذوبماندنبهآقاییوسرپرستیاجانب،چنانکار

عهده وسختساختهبودکهمشکلبتوانماز برمندشوار را

...توصيفوتشریحآنبرآیم

ایاالتووالیاتو.شناسممنوطنخودایرانرابهخوبیمی...

دیده تماما را قصباتمهمآن و اغلبقراشهرها در حتا و وام ء
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کنماحدیدرایرانبهقدرتصورمی.امهایآنبيتوتهکردهدهکده

منبهجزیياتاخالقوعاداتورسوماهالیواقفوآشنانيست

زیراافرادبرجستهومشخصآنرادرهرضلعیازاضالعمملکت

شناسموبهاصولزندگانی،طرزتفکر،ایمانباشند،شخصامی

تو و تخيالت عقيده، واقفمو آنها همات قبول. از بعد معهذا

بست، نقش من خاطر در که سفری اولين ایران، سلطنت

:مسافرتبهمازندرانبودبهدودليل

تهراننمی-اول نشود، راهمازندرانبهتهرانباز تواندآسایشتا

مازندراناستکهبزرگترینروزنهاقتصادیات.نعمتداشتهباشد

...گشایدرابهرویتهرانمی

است-دوم من خانه مازندران استمسقط. من .الرأس

بهطرفمازندرانصعودمی کندواحساساتوعواطفمنطبعا

طرفمندر به مازندران از طبعا هم عاطفه احساسو هزاران

...پروازاست

همسایگی در مفلسیاست مانند مازندران مجاورت در تهران

طال ]گنج می... دیگر جای گویددر برای»: اول روز از را تهران

عميق یکفکر مبتنیبر شاید پایتختانتخابکردن، مرکزیتو

استولیفعالکه خانوادگیداشته جهاتمشخصو و نبوده

ایهست،بایدناخواهمرکزمملکتواقعشده،باهروسيلهخواه

کرد سرشار آب و رودخانه فکر آن برای مرغهای... مانند ابرها

کنندوبرسنگهانشستهدرخاکمالجثهدرفضاحرکتمیعظي

دادکهگروهیازاینمرغانبزرگاگرالبرزاجازهمی.روندفرومی

آن در که انبساطی و خرمی چه بيایند، هم تهران فضای به

نمی توليد خشک !شداراضی پنجاه« از بيش مازندران اهالی

تعاریفبا این به را سپاسخود بعد کمترینمشارکتدرسال

دادند اسالمینشان انقالب تظاهرات فراموشنمی![ کنمهيچ

سير،یکهوتنهاتاروزیراکهبرایبازدیداطرافراهوتعيينخط

بودم آمده فيروزکوه فرسخی دو نقطه. پلهمين فعال که ای

رویآن از اتومبيلومسافر فردوسساختهشدهوروزیصدها

کردندکهمنبهعمارتیيالقیدرتهرانتصورمی.کنندعبورمی

رفته خستگی رفع برای شميران در امخود فکر. کس هيچ

کردیکهوتنهاتاحدودفيروزکوه،راهیکههنوزایجادنشدهنمی

آمده است، نکرده تجاوز من دماغ از هنوز نيز آن ایجاد خيال و

ررودخانهازذیلباشمتامحلساختمانپلیراتعيينکنمکهعبو

ومواقعطغيانآبازخطر بهار در تسهيلسازدوجادهرا آنرا

من.سيلوخرابیمصونبدارد اینگردشبا تنهاکسیکهدر

بود،فرجاهللبهرامیریيسدفترمخصوصمنبودکهنهارمختصر

«.نمودمراهممشاراليهبامرکوبخودحملمی

شود،بایدبهجزیياتودقایقآنمیهرکسبههرکاریگمارده»

گردد مطلع امر به. حتا او وظایف دامنه که پادشاهی خاصه

نيست سرحداتمملکتهممحدود اهالیآن. مملکتیکه در

عالقگیوعدمرشدعلمیوسياسیباشند،دچاررخوتوبی

هرشخصآگاهیراواجباستکهبهحدودکارهایخوداکتفا

العينداکاریومجاهدترادرتمامدقایقامورنصبنکندواصولف

کهدرچنينممالکیچرخ توازنوخودسازدزیرا هایمملکتبا

نمی کار وتوافق نماید اجرا را خود وظيفه چرخی هر تا کند

چرخ سایر که باشند انجاممطمئن را خود حرکت و کار نيز ها

اینصورتآنچرخیکهدرحرکتومی درکاراست،دهند،در

ماشينفی سایر باید مملکتراالواقع مانده کار از و هایخفته

.همبهگردشدرآورد

جز امر، ظاهر در کنيم، مراجعه اگر طبيعیهم ثابته قوانين به

حرکتوانرژیوتبدیلوتحولـکهبازنتيجهحرکتاستـچيز

.توحرکتبينيموبالنتيجه،زندگیعبارتاستحراردیگرینمی

بدینلحاظحقيقتاجایهزارانافسوسوتحسراستکهسکنه

یکمملکتیپشتپابهقانونقطعیحياتزده،مختصرحرارتو

دیدهنمی آنها شودحرکتیاز افسوسجزسکوتوسکونو...

بی و نيسترخاوت من اطراف در عالقگیچيزی یک. در البته

یندولتوسایرطبقاتحدودمملکتمشروطه،وزراء،وکال،مأمور

کردنحدودخود موظفبهاداره وظایفیدارندکهقانونا معينو

هستند این. متأسفانه ایران در نيستاما طور مملکت. سلطان

بایدهيئتدولترابهکاروادارد،مجلسشورایملیراهمبه

تجار،مالکين،شهرنشينانوحتازارعين.انجامتکاليفآشناکند

درتماممدتشبانهروزنيزمواظبحدودو.راهمبهکاربگمارد

انجاموظایفآنهاباشدواالهميشههمانحالرخوتوسستی

عالقگیوفورماليتهبازیکهدیرزمانیاستاداراتوسردیوبی

.«اند،حکمفرماخواهدبودایراننمونهبرجستهآنمحسوبشده

هما» زمين روی سکنه طبقاکثریت بر که هستند نهایی

از افهامخودرا کردهودایرهعقولو مقتضياتمحيطنشوونما

ترموازیخوردنوخوابيدنوراهرفتنوتأمينمعاشکردنوسيع

کنمکهعقلوفکربرایغوردرطبيعت،منتصورمی.بينندنمی

مجاهده،کوششوتصميمدردماغانسانبهودیعتگذاردهشده

اینيستکهاقليتمردمازعقلوفکرخوددرغورشبهه.است

می استفاده تحقيق کنندو دیده. اشخاصی نيز آنها بين در

ورزندشوندکهازسعیوکوششنيزامساکنمیمی مرد. اما

می پيدا ميانمردموجود در کندمصممکمتر تصميمگرفتنکار.

خذتصميمدشوارترآسانینيستواجرایتصميمچندینبارازا

است یک. که است قادر مصمم مرد نفر یک که اینجاست از

بهتغييرماهيتمجبورسازد مردمصممتابععوامل.مملکتیرا

نمی محيط مقتضيات و طبيعت شودظاهری به. را محيط او

می آشنا و مطيع خود فکری سازدمقتضيات یک. که اوست

بهاستقبالبمرحله ویکقدمایازسعادترا شریتفرستاده،

.«کندراندورهبریمیبشررابهطرفسعادتمی

هيچ» که مهمی موضوع یک تذکار از یادداشتها این ضمن در

خودداری ندارد، را آن شنيدن طاقت ایران در فعال گوشی

:کنمنمی

 خط وامتداد آزاد دریای به بحرخزر ساختن متصل و ایران آهن

آیاممکناست.وآرزوهایقطعیمناستخليجفارسجزوآمال

آهنایرانباپولخودایرانوبدوناستقراضخارجیودرکهخط

ممکناستکه آیا منتأسيسشود؟ مستقيمخود تحتنظر

ننگنداشتنراه آهنخالصشود؟مملکتپهناوریمثلایراناز

دوآیادراینموقعیکهدیگراندرخطوطآسماندرطيرانهستن

ممکناستکه آهناست، خطوط مشبکاز اراضیآنها تمام

راهینجاتیابد؟مملکتمنهمازننگوعاربی

آرزووآمالغریبیاست خزانهمملکتطوریتهیاستکهاز!

مرتبپرداختنحقوقاعضادوایرعاجزاستوایندرحالیاست

درمغزخودمی آنکهمننقشهامتدادخطآهنایرانرا پرورم،

!همباسيصدکرورتومانمخارجوبدوناستقراض

البتهمناین.بایددیدکهدرپسپردهغيبچهمقدرشدهاست

کردم،زیرااحدیبااینفقرخزانه،فکرخودرابهاحدیابرازنمی

اینفقرجامعهواینوضعيتدرهموبرهمتحملاستماعآنرا

معهذادیروز.يلههرکسخارجبودنداشتوتصورآنازحدودمخ

ریيس بهرامی اتفاق به سرخ شفق روزنامه مدیر دشتی، که

کابينهمنبهدفتراداریمندرعمارتوزارتجنگآمدهبودندو

منمشغولمطالعهنقشهجغرافياییایرانبودم،اینفکرخودرا

گاربهآنهاگوشزدکردموهردورامتذکرساختمکهاگردستروز

نفرپيش دو شما باشد، مننکرده بينیکاملیبرایادامهعمر

من دیرینه آمال یکیاز ایران آهن خط امتداد که باشيد شاهد

دقيقه و نبودهبوده منصرف آن ایجاد خيال از امای به. دو هر

کردند دعا سالمتیمن کردند. دعا هم صميمانه در. ولیمن

ورایکامرغيرعملیوفقطدرچهرههردوحسکردمکهاینآرز

.«اندحدودآمالوآرزوفرضکرده

کند» عبور جا همين از و بشکافد را البرز باید ایران آهن .خط

تونل و البرز قله از باید آمریکا و اروپا اقصیبالد هایمسافرین

هایخودراازتماشایمناظرهميننقطهسرازیرشدهوخاطره
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.يارایندملکوتیمازندرانب

بهانجام آیا ممتنعخواهدبود؟ آمالمحالو و انجاماینآرزو آیا

.«آرزویخودموفقخواهمشد؟









































































آیاروزیخواهدرسيدکهمردمایرانازهمينراهپرمحنتوپر»

گز]مشقت بندر به بهشهر راه سهولت[ نشاطو و یکوجد با

آهنشدهواینمناظردلفریبجنگلوسوارقطارراهمخصوصی

روزیخواهدآمدکهدراینراه منظرنگاهخودسازند؟آیا را دریا

فرسخ، نيم ساعتی عوض در ایران مردم آور، خفت و پرخطر

ساعتیهفتادوهشتادکيلومترودررویجادهشوسهحقيقی

اتومبيل حاالتمامآمالو...هایمجللخودطیطریقنمایند؟با

کلمهسيرمی اطرافایندو کندآرزویمندر تمدنقدیمو: از

به را ایران و دادن، تشکيل جامعی و مخصوص مدنيت جدید،

درسایهآنآرميدن جانبآنمدنيتراندنو آمال. و اینآرزو آیا

سرخواهدگرفت؟آیاعمرمنکفافبرآمدناینهمهآمالوآرزو

داد؟آیابرایقطعاینراهمهيبوعميقبهقدرکفایتراخواهد

وسایلکاردردستخواهمداشت؟آیابااینخزانهتهیوبااین

مشقت و مصيبت و محنت قدر این تحمل اهالی، فکری فقر

!توانمفکربکنمممکناست؟واقعاخودمنهمنمی

ال از را امانتی تقدیر قهار دست که است این مسلم یقدر

روزگاریهابيرونکشيدهوکاریهاوسياهها،سياهها،بدبختیخرابه

بایداینامانتراازگردوغبارودودو.بهدستمنسپردهاست

کثافتمنزهسازم ایننزهتوصفایثانویاستکهفعال. فکر

آسان من بر اجتماعیرا باتالقهای تمام و باتالق، این از عبور

کندمی . استکهسعادت آن در تنعمشخصمن آسایشو و

.هایسهمگينبرکنارببينمایرانرااززیراینخرابه

بی چهره مذلتاز اینسعادتمنآنوقتیاستکهغبار گناه

منتهای.مملکتبشویموآبرویازدسترفتهاورابهاوبرگردانم

وآسایشوتنعممندرایناستکهحقمظلومراازظالمگرفته

و آسایشزندگانیکرده امانو امنو ببينمکهدر را ملتخود

حقوقمادیومعنویآنها،ازتطاولودستبردهرصاحبنفوذو

هرصاحباقتداریمصونبماندومردمهيچملجاءوپناهیبرای

.خودسراغنگيرندمگرحقوقانون

لقانونتماملذتمندرایناستکهتمامطبقاتمملکتدرمقاب

و تقوی راه از یکدیگر بر امتياز و گرفته خود به تساوی صورت

ایکهتابهامروزمخصوصافضيلتباشدنهاینامتيازاتمسخره

و سياه ایرانيانرا ایرانو پنجاهسالاخيرچهره و اینیکصد در

.مکدرساختهاست

 تملق یعنی تزویر و مداهنه اصول که این از باالتر لذتی وچه

ایبميردوجایخودرابدهدبهصراحتچاپلوسیدریکجامعه

«لهجهوتقویوفضيلتوصفایقلب؟

می» تکرار باز و گفته وکرارا کامال مدنيتجدید منبه کنمکه

ایمعطوفم،ولیهرگزمایلنيستمکهازایرانبدونهيچشبهه

ووطنایرانمن.قدیمویادگارهایخوبآنسلبماهيتنمایم

مقدسمنازآننقاطیاستکهروزیسرمشقتمدنبودهوبر

خرابه استکهافتخارتآنزیرهریکاز اهتزاز هایعالئمیدر

...براینسلایرانیونژادایرانی،قابلفراموشیوزوالنيست

به راجع فرانسوی معروف فيلسوف و طبيب لوبن دکترگوستاو

زیب تبدالتمللشرح جریدهتطوراتو دشتیمدیر که اییدارد

شفقسرخآنراازعربیترجمهکردهبودوبهرامیریيسدفتر

مندستوردادم.مخصوصمنآنراچندیقبلبهنظرمنرسانيد

کهخودمشاراليهازطرفمنمأموریتطبعآنرابرعهدهبگيردو

اینمشاراليهنيز.درمطبعهقشونبامخارجمنآنراطبعنماید

مأموریتراانجاموکتابمزبورراباکتابدیگریموسومبهاعتماد

بهنفسکهبازترجمهآنمدیونبهزحماتدشتیاست،طبعو

.«منتشرساخت

استعانتمی» خداوند آرزوهایاز و آمال انجام به مرا که طلبم

موفق ایران، در است تأسيسکارخانجات آنها از یکی که خود

.«فرماید

ابراز» اروپایی لباس پوشيدن به قوم متجددین و منورالفکرها

کننداماهنوزیکنفرخودرانشانندادهکهمباهاتوشهرتمی

تا...هایعلوماروپاییاحرازتخصصکردهباشددریکیازرشته

ابدمنفعلوشرمگينبمانندآناشخاصیکهظرفصدوپنجاه

نفسانیخودکرده،بابعلوموسالتماممملکترافدایاميال

آخرین باالخره و اهالیمسدود روی بر جهت هر از را معرفت

«!سوغاتتمدناروپارامحدودکردندبهیکواگونپودروسرخاب



 :درباره حفظ طبيعت



الاباليانهقطعمی» اینطور کنند؟برایچهایندرختانعظيمرا

می خوبذغال بسيار خواهند؟ ج! به نهالچرا درختها این ای

کنند؟بااینترتيبممکناستتمامجنگلاینایغرسنمیتازه

خاک یکقطعه به شود تبدیل و برود بين از حدود این!... مگر

 قطعاتیکهمتعلقبهصاحبانمعيناست)جنگلها از غير مال(

دولتومملکتنيست؟خير،اصالدولتومملکتیاخيرادرایران

شدکهواالچگونهمی!هاینکلياتوجزیياتدقتکندنبودهکهب

ذغال بیهر کمال با بهفروشی اینطور را مملکت ماليه پروایی

ثمنبخسبهنفعخودبفروشد؟اغلب با عنوانذغالآتشزده،

می قطع الاباليانه طور این که را درختهایی چوبهایاین کنند،
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 از مهم یکفصل آنها قيمت مملکتیراصنعتیاستو خزانه

هایمازندرانخاصهقسمتسوادکوهجنگل...تشکيلخواهدداد

متأسفانهتاآنجاکهاهالی.برتمامنواحیبحرخزرترجيحدارند

پرداختهودرغرسنهالهم دسترسیدارندبهقلعوقمعآنها

درممالکدیگر.کنندکهاینمحصولگرانبهاکمنشودتوجهنمی

کنندامااهالیشمارغرساشجارمیمتومخارجبیباهزارزح

جنگل برانداختن در پيشیایران و سبقت یکدیگر بر خود های

.«گيرندمی



 :درباره عدالت اجتماعی



پرستیازملتعبارتازکيستوچيست؟حقيقتمليتووطن»

دریکیازکتابهاییکهاخيرادراروپابه...شود؟کجاناشیمی

رس شرططبع مؤلفچهار دستمنرسيد به آن ترجمه و يده

می قيد را فرعی شرط چند و آنهااصلی وجود بدون که نماید

اساسمليتوقوميتهيچوقتآنطورکهالزماستمستحکمو

یکیازآنچهارشرطاصلیهميناراضیو.مستقرنخواهدماند

ساخت عالقمند آن به را اهالی آحاد باید که است .زمين

مالکصرفنظرایعلی سپردناراضیبهدستخورده از حال،

.اینیکاصلیاستکههمهجابایدازآنپيرویکرد.نبایدکرد

نيزبههمينلحاظمنخيالمی بایدخالصجاتدولترا کنمکه

بينرعایاتقسيمنمایموبایکصورتمنظمیامربهفروشآنها

:هنتيجهثابتبهدستخواهدآمدصادرنمایمزیرادرآنواحدس

می آباد و اراضیدایر آنکه خواهداول مملکتآباد طبعا و شود

.شد

افرادمقيدبهوطن ملزمبهنگاهداریدویماشخاصو پرستیو

.شوندخانهخودمی



































سوماميدواستظهاروعدالتکهازشروطاصلیزندگانیبشر

جامعهتعم يمخواهدیافتاستدر بدونآنکهنظر. اینجا مندر

خصوصیوشخصیبهیکمملکتمعينیداشتهباشمچوناز

می حرف کليات و اصول میروی نتيجه اینطور بازنم، که گيرم

دانمدریکمملکتیکهدالیلفوقومقایساتفوق،مشکلمی

پرستیدراصولاشتراکوکمونيسمحکمرواییکند،اصولوطن

ماند،وزیرااوالاميدیبرایاشخاصباقینمی.جاریشهبگيردآن

زندگیاست خاتمه مرگو اول انسان در اميد نبودن در. همه

حسکرده یکدفعه بيشاز زندگیخود، نامدار انسان که اند

هم کهنه تنه یکنيم پوشيدن و خوردنغذا به حاضر حتا اميد

استکهمقدماتانتحارونيستوفقطازراهنوميدیواضطرار

ثانياعالقهمادیازحيثخانه.شودخودکشییکفردیآغازمی

برایکسیباقینمی عقار و ضياع ملکو و آب درو که ماند

اتفاقاتغيرمنتظره،کسیملزمبهحفظ بيگانگانو موقعتجاوز

.«خانهوقوتالیموتخودباشد

خ» اطاق به که بود گذشته شب از کردمپاسی مراجعت .ود

رامطابقعادتمعمولخود،تنهامیشب اینهماز.نشينمها

رویهم.امآنعاداتیاستکهازبدوطفوليتبهآنمعتادشده

می تنهایی به من یوميه زندگانی ساعات بيشتر .گذردرفته

زیستمیشب دراطاقخودتنها عموما را کنمها وعجباین.

ییچونطبيعتثانویمنشده،خوشوقتاستکهبهاینتنها

هستم هم خود. اداری دفتر در که اوقاتی غير هم را روزها

اشخاصینزدممی و برسبيللزومکسیراهستم، یا و آیند،

میمی راه یيالق، و شهر اعماز تنها، را بقيه فکرطلبم، و روم

هابهواسطهسکوتطبيعتونبودنسروصدابرشب.کنممی

ازبدوجوانی.شومشودوغالباناراحتمیفکراتمنافزودهمیت

نشده معتاد خواب ساعت چهار از بيشتر امبه حواسم. اگر

ساعت چهار این ساعتبخوابم، چهار بتوانم و نباشد مشغول

اما.نمایدخوابطبيعیمناستوبهکلیرفعخستگیمرامی

و ندارم خواب ساعت سه از بيش اوقات بهاین ورود در

فکر در ربع سه یا ساعت نيم به قریب غالبا باز استراحتگاه

.هستم

کنم،بهجزییوبهوضعياتاینمملکتازسرتاتهکهنگاهمی

هرشعبهبایدبهعملآیدو رشتهو هر کلیاصالحاتیکهدر

مقابلاینهمهخرابیکهتوجههمين بهمسئوليتخوددر طور

.نمایدگاهیمرارنجورمیکنم،حقيقتامی

مملکتدرستنيست این در چيز هيچ درست. باید چيز همه

شود چهاز. و حيثعاداتورسوم، چهاز اینمملکترا قرنها

مادیاتخرابکرده اندلحاظمعنویاتو منمسئوليتیکاصالح.

اینکار.اممهمیرابرروییکتلخرابهوویرانهبرعهدهگرفته

يستوسرمندرحينتنهاییگاهیدراثرفشارفکرشوخین

.درحالترکيدناست

مگرخرابییکی،دو،دهوهزاراستکهبتوانیکحدوسدی

آیاکسیباورخواهدکردطرزلباسپوشيدنرا.برایآنقائلشد

هممنبایدبهاغلبیادبدهم؟هنوزدرایامسالمکهروزرسمی

بينمکهانصافاازينیاست،اشخاصیرامیودارایپروگراممع

.کوچهراندارندحيثلباس،استحقاقعبوردرهيچخيابانوپس

برگزیدگانجماعت وزراءکهطبعا و اغلبازوکالیمجلسشورا

بلدنيستندومندرحينانعقاد هستند،هنوزلباسپوشيدنرا

ایباندامسالمورسميتجلسهبایدحوصلهبهخرجدادهومع

.آنهارابهآنهاگوشزدنمایم

چندروزقبلدرتهرانکهبرایسرکشیانبارغلهوتأمينآذوقه

شهررفتهبودم،شخصیرادیدمکهبالباسخوابوزیرشلواری

وپایلخترویسکویعمارتخودنشستهوبهسيگارکشيدن

پهلویاوعبورمی کهاز زنومردیرا باکمشغولاستو نند،

می القيدی نمینهایت خيال ابدا و جامعهنگرد احترام که کند

است الزم فردی هر برای زنها، مخصوصا از. که شدم مجبور

ادبوغيرمحترماتومبيلپيادهشدهوبادستخوداینعنصربی

.راتنبيهنمایم

جارو را دربعماراتخود که ميلندارند هنوز اکثریتاینمردم

.هایمنزلخوددورتربنشيننددوقدماززبالهکرده،

هایعربومغولوغيره،یکصدوصرفنظرازادوارانحطاطوغلبه

عده استکه سال اعالیپنجاه حد سر مملکتدر افراد ایاز

گرفته خو انسو آن به و کرده نما و اخالقنشو اندفساد در.

المللیراراجعبهنبحبوحهاینمذلتاستکهمنبایدرقابتبي

حقيقتاگاهیاین.امورسياسیواقتصادیمملکتخودفکرکنم

.شودافکارگوناگونبرایخودمنهمخندهآورمی

می را چيز کردهمه اصالح شود می. زمينیرا اصالحهر شود

نمود کارخانه. میهر را کردای ایجاد توان مؤسسه. راهر ای

انداختمی توانبهکار ایناخالقوفسادی. چهبایدکردبا اما
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کهدراعماققلبمردمریشهدوانيدهونسالبعدنسلبرایآنها

وسنواتمتمادیاست طبيعتثانویشدهاست؟سالياندراز

کرده تاز روینعشاینمملکتتاختو اندکه هایتمامسلول.

پراکنده هوا به کرده، غبار را حياتیآن من حاال و آناند گرفتار

گرفتهوبهترکيب ازهوا را ذراتیهستمکهاگربتوانمبایدآنها

.مجددآنهابذلتوجهنمایم

بهخودمشغولو تنهاییمرا ایام تمام اینهاستآنافکاریکه

.«یکساعتازساعاتخوابمراهماشغالکردهاست



 :درباره جدایی دین از حکومت



يرقابلعفواست،اختالطسياستآنچهازهمهمهمتروغ...»

استبامذهبکهتمامسالطينصفویهشریکدرایناشتباهند

است کرده خيلیغليظ را اشتباه این عباسمخصوصا شاه .و

مرکز قوای ضعف از حکایت کامال امتزاج و اختالط این اگرچه

نماید،ولیسالطينصفویهبهمناسباتیکهدراینسفرنامهمی

 رویبیجایذکر از یا معتمدا یکدرجه تا نيست، فکریوآن

.اندکردهاشتباهاینخلطمبحثراتعقيبوگاهیهمتشدیدمی

تعقيباین در دالیلیکهشاهعباسوسایرسالطينصفویهرا

.موضوعمهمبخواهندتبرئهنمایند،بهنظرمنوافیورسانيست

عم و یکنفر قضایایتاریخیعمر در نبایدزیرا یکسلسلهرا ر

مأخذقرارداد بایددرنظرگرفتکهاتخاذیک. بلکهعمرتاریخرا

تصميمنارساتاچهمدتوزمانیممکناستیکجامعهوامتی

.رابيچارهوفرسودهنماید

شبههوتردیدینيستکهمذهبوسياستدواصلمقدسی

م باید اصل دو این جزیيات موارد تمام در که نظراست طمح

ایازآنغفلتنورزندولیزمامدارانعالموعاقلباشدودقيقه

می تمام مذهب صرفه به نه یکدیگر با آنها بهاختالط نه شود

صرفهسياستاداریوبالمآلدرضمنایناختالطوامتزاج،هم

می بالاثر بهتمامیومذهبسستو همسياسترو و گردد

می روداضمحالل ض. چه خوداگر را مهلک تصميم این ربت

مع ازهمهدیدند، زمانسلطانحسينبهتر سلسلهصفویهدر

هذانتيجهاینتصميمغيرعاقالنهرانبایددردورهصفویهمالحظه

کرد،بلکهبایدباتاریخهمراهآمدوتأثيراتآنرادرایامسلطنت

نمودکهپایهمذهبوسياستبررویچهمنو الیقاجارتماشا

.چرخيدوبهچهفالکتیمنتهیشد

هم نمایند هم به مخلوط را سياست و مذهب که آنهایی

کرده مختل را دنيا تخریبانتظامات را آخرت انتظارات هم و اند

اندنموده دست. به عکسمقصود بر نتيجه، بالمره هم گاهی

میمی کشيده روحانيون یعنی وآید دنيا، طرف به شوند

طرفآخرتواینهماناختالالتعظيمهایستکهسياسيونبه

راندوبهجانباصولزندگانیمردمرادچارتزلزلکرده،آنهارامی

.ریاوتزویرودروغگوییوفسادودورویی

می ممتد حد این به تا ناصواب اختالط این مثالنتيجه که شود

ستفالنمجتهدروحانیکهکاراصلیاوتصفيهاخالقعمومیا

گيردکهعماراتماهیهشتصدوپنجاهتومانازخزانهدولتمی

نماز آنها در که باشند مجاز مردم تا نماید حالل را سلطنتی

بخوانند درعوضفالنوکيلمجلسشورایملی،کهوظيفهاو.

وروددرسياستاداریاست،درپشتتریبونشمایلپيغمبررا

وآخرتپرستیاوتردیدنياورندنمایدکهمردمبهاسالميتبازمی

اینتزویروتقلبمجالداشتهباشدکهعالیقمادی اثر بر او و

تأمينوباالخرهموقعيتاوبههردرجهوپایه ایهست،خودرا

.دچارتزلزلوارتعاشنگردد

تزکيه عين که آخرت به توجه و عوضقناعت روحانیاولیدر

وظواهرامورشده،ایمانوعقيدهنفساست،فریفتهدنياوپول

مردمرادچارشدیدترینتردیدواصولتقویوپرهيزکاریرامجروح

.نمایددارمیولکه

سياسیدومیکهبایداصولزندگانیدنياییمردمراراهنمایی

روددنبالعوامفریبیوریاگوییوتزویرودوروییکهاینکند،می

.مودنایمانعامهتأثيربسزاییداردنيزبهنوبهخوددرسستن

دوسالقبلکهسمتریاستوزراراداشتموبرایسرکشیبه

منطقه به شيخقشون بودم، کرده مسافرت راای آنجا االسالم

منبالغتو تبریکورود در و جلویمستقبلينافتاده که دیدم

می خرج به مخصوص اوفصاحت مذاکرات تمام در ولی دهد

ایکهبویایمانواعتقادوپرهيزوآخرتازآنینکلمهترکوچک

نمی شنيده او دهان از شود، شداستشمام معلوم. ضمن در

لقبشيخ فرمان، و اجازه اینشخصبدون که راکردم االسالم

است تخصيصکرده برایخود مؤاخذه. او از تقلبرا این دليل

چوندرتمامایران:جوابمضحکیدادهبود،گفتهبود.کردهبودند

سوادیاست،منکهبالمرهسواداالسالمیبیشرطاولشيخ

شيخ تمام از لهذا ندارم، نوشتن و هااالسالمخواندن

!...ترماالسالمشيخ

می... قرار مملکت سياست مرکز در که ریيس گرفت،فالن

درخودخفهمی کرد،وبرخالفمعتقداتصراحتلهجهراعمدا

متظ آخرتخود به میاهر عوامپرستی و ترویجشد را فریبی

کردمی ریيس. فالن و وزیر مأمورفالن وجدانا و رسما که الوزرا

انتظاماداراتواصالحدنيایایرانبودند،دمازآخرتوهولقيامت

منزلمی تهيه قلوبعوام لباسدر طرز و عبا ریشو با و زدند

لصالحکهدیگراحتياجیبهتهيهامافالنمعممظاهرا.کردندمی

اینمقدماتنداشت،مخفيانهعيششبانهوبانگنوشنوشبه

می آخرت میاستقبال کلیمجذوب به و آنفرستاد به گشت

نکاتیکهدرقاموستقویوپرهيزکاریوایمانواعتقادبهخداو

.«رسولهنوزفهرستیبرایآنتدویننشدهاست



***** 

بر برای آرمانهایچرا به دمکرات راست اندیشه به پرداختن ای

برنامه کردن پياده که بود رضاشاه زیرا زدیم؟ نقب رضاشاه

آنهمنهاززمانیکهبهپادشاهی.خواهانراآغازنمودمشروطه

رسيد،بلکهچهارسالپيشازآنوهنگامیکهبهفرماندهیکل

ریيس به سپس و بودقوا رسيده الوزرایی کهفر. نکنيم اموش

راست و ملی انقالب یک مشروطه بودانقالب گرا که! انقالبی

آن سایه در داشتو خود لوحه سر در را تجدد آزادیو شعار

آرمانهایمشروطه.نيروهایدمکراتوسوسياليستزادهشدند

آرمانهایراستليبرالبودورضاشاهبودکهتقریباپسازدودهه

مشروطهدرجهتتحققآنهاگامهایعملیرکودپسازانقالب

حقوق جملهآزادیزنان، از آنها بهبخشعظيمیاز برداشتو

ایجادراهاقليت تأسيسمدارسودانشگاه، آهنوهایمذهبی،

.جادهوکارخانهجامهعملپوشانيد

ليبرالخودپای بهآخربهنظراتمستقلو بنداگرچهرضاشاهتا

تنگناهایسياسییابهسویخارجیغلتيدونماندوهرباردر

خواهانقرارگرفتوحتابهسرکوبآنانپرداخت،یادربرابرترقی

در اینزمينهکه سخنداریوشهمایوندر ليکنچيزیبيشاز

:توانگفتهایرضاشاهآوردهاست،نمیپيشگفتارسفرنامه

دگرگونکردامااوخودرادگرگونکردهبودوکشوررانيزسراپا»

بزرگیبردارد به رو نتوانست اضافیرا گام آن آخر،. تحليل در

سنگينیواپسماندگیمادیوفرهنگیجامعهتازهبيدارشدهاز

هابراونيزافتادوبدترازهمهتوفانجنگجهانیدومخوابسده

سرنوشتتاریخیاوازیکجنگ.ناگاهوناآگاهدرخودشپيچاند

ورقخوردجهانی بهجنگیدیگر پایان. و همهکاستيها ولیبا

انگيزش،چندرهبرسياسیوچندکشوردیگرتوانستهبودندغم

«درآنفاصلهازچنانکارهاینمایانبرآیند؟
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 ک عهدینامه  ک عشق، عشقینامه  عهد


 



 ای  امهخ و ملت است، و سفرنامه مازندران برنیسفرنامه خوزستان گزارشی به تار

 . خیبرای ملت و تار

 

 اسی يدارهای سیدادها و تحرکات نظامی و دیسفرنامه خوزستان گزارشی از رو

ن سفر دانست که وی ید درواقع کارنامه سردارسپه و دستاوردش از ایاست که با

خ آخری برای تابوت يماهرانه و مشتاق و البته به سزاواری، از آهن اعتبارش م

 .ش ساختیتی بر شنل خويخارش نشان محبوبه و از طالی افتیقاجار

 مه باالی آن براثر يای پرداخت که ن ر و نوسازی کوشک دو اشکوبهيآتاتورک به تعم

ای گرگ زده، منزلی  ست از زاغهیبا رضاشاه اما می. ده بودیب ديآتش سوزی آس

سم يسم و مدرنيسم، اتاتیسم، سکوالريوناليآتاتورک و رضاشاه هر دو ناس. بسازد

سم نام يبرنامه آتاتورک، کمال. افت و رضاشاه شاکییآتاتورک شاکر . دندیبرگز را

 .  گرفت و برنامه رضاشاه، غربزدگی

 نیيرحسيبهمن ام     





ر چند التیهر مانيشه واژه ينی به »فست کاالهای کیصورت

ازدوسهسدهمی«کشتی جزبهرسد،اما آنرا یگذشته،ما

کحزبوسازمانیایاادبی،ویتبهنریکمکیبرنامه»معنای

.ميشناسنمی«اسیيس



ترگرفتهستاگردامنهشمولآنراگستردهيرادیهمنیامروزاماا

اجتماعیوبرنامهسازندگیاسیيوازهدفس زبايکفردنیـ

مان يعنوان کنیفست مياد مانيدرحق. هم،يقت را احزاب فست

ننوشتهيب نفر سه دو ـانشاز دریترمعروفد آلمانی دو نشرا

.اندگرانسپردهیـوبرایاجرابهد1242



رييایبهمنظورتغاش،برنامهاسیيفستدرکاربردسيوقتیمان

پوساختنجامعه و نو روحغالبويایبهتر، بدهد، شرفتهمعنا

چههدفنگارشسفرنامه را مازندرانرضاشاه و هایخوزستان

ارائهمانيتوانناممی ايدجز یآغازرانعقبماندهیفستترقِی

ستم؟يدههسومسدهب



وقتیرضاشاهگزارشسفرهایخوزستانومازندرانرا مطمئنا

امی دغدغه کسیینوشت بعد سال هشتاد که نداشت نرا

نه؟وتازهیرونبکشديفستیبيشمانیهاتواندازسفرنامهمی ا

آنن آيپساز یز کسانیبا نه؟یرموافقوخوشنودندينتعبیاا ا

ایاگرويانودنیپاهایبیایبحثيدن.گریبودیایديایاودنيدن

 .شرفتبودولزوماجراوانجاميازوخواستپياینيدن.دنبودیشا



 خوزستان سفرییسفرنامه شرح و سردارسپهی دوران ادگار

مازندرانوسفرنامهخیوسرنوشتسازدرکشورماناستیتار

نخستره پذيآورد از پس وی سفر آغازین و پادشاهی رش

.باشدرانمییسازندگیا



اادداشتی شرایهای نشان روشنی به سفر دو متفاوتین ط

اسیاجتماعیجامعهرابرخوددارندوگرچههرکدامشرحيس

رييارتغيسفربهبخشیازکشورمانهستنداماحالوهوایبس

هایسردارسپهدرالتهابودلنگرانی:دهنداارائهمیایرافتهی

برنامه و آرامش به جای خوزستان، درزییرسفر رضاشاه های

خوملتیسفرنامهخوزستانگزارشیبهتار.دهدمازندرانمی

.خیایبرایملتوتاراست،وسفرنامهمازندرانبرنامه



رو از گزارشی خوزستان تحیسفرنامه و ودادها نظامی رکات

سید بايدارهای که است ویاسی سردارسپه کارنامه درواقع د

نسفردانستکهویماهرانهومشتاقوالبتهیدستاوردشازا

هوازیخآخریبرایتابوتقاجاريبهسزاواری،ازآهناعتبارشم

گزافه.شساختیتیبرشنلخويطالیافتخارشنشانمحبوب

.ميروزیآنبناميارادهوپنسفرنامهرایستکهاين



درسفرمازندران،رضاشاهکهازدغدغهسرکوبدشمنانکشور

طآبوهواوییوشرایايتجغرافيافته،شرحیازموقعیییرها

نیریکهدرایتصو.گذاردانمیيچگونگیشهرهاوروستاهاوآدم

انيرانیرانیشهرهاونحوهبهاصطالحزندگیایتويسفرازوضع

.تواننامنهادشودراجزاندوهنمیبدستدادهمی



ستکهينینگاهياماسنگندوـارادهواندوهـیهایابرشانه

نخلستان َمِه چون و است ِمِهنبضسفرنامه و خوزستان های

نگاهیبر.هایمازندراندرشرحهرگامسفرجاریاستشهيب

فتاببرصخرهصخرهواژگاننکهچونهرمآيرانزمیروزوآنروزاید

ننگاهیا.سازدهنگرموسرشارمیيتابدوازمهربهمکتابمی

ب همانا فردا انديبه برنامهیان و خواست و واال بزرگشه های

ایجزطزمانسفرچارهیرضاشاهبرایکشورشاستکهدرشرا

نام نداريآرزو سایدنشان و امیم کويه بر اید زندگی انيرانیر

.افکندمی



مانیا ـ نماندند آرزو فقط البته که ـ را آرزوها فسترضاشاهين

ايدانمی از صرفنظر تعریم، با لغتنامهيفآکادمینکه ایآنکو

 آیهمخوانیدارد و نه تعریا با دکتریا اینسازگارترستیفواژه

یکهچندصباحیبعدبهیبیازهردواست؟،آرزوهاياترکینه؟و

 عشق ابیهمِت ایهمتای سرباز مین به جامهيرانی یهنش،

پوش خود،يانجام کار و توان و او فرماندهی مبهوِت ملتی، و د

کماکانمعجزه سال هشتاد از پس هم امروز و دانست اش

نشاملهرآنیمملتوايگفت.هاخواهددانستداندوسدهمی

جزآنورزدوهنشومردمانشمهرمیيگرددکهبهمرانیمییا

انيـانخلقیوافعـازیبهگفتننداردکهخفاشـين.رنداردــدرس
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.ستينبحرمهربهملتراهینیامترادرا



نییادمفرشیآکندهازاندوه،آرزووارادهیباهارامیسفرنامه

سپاردتادرخمییمسافرعاشقدانستکهبهامانتبهقافلهتار

 ـ فردا ماورای سراییشهرهای به ـ ما امروز شهر کیشان

ايب از تا برساند میداران سوداين رهایراث، برای میی هنيی

.میساز



ونرهاوسوداگرانويسيهایمهایرضاشاهباسفرنامهادداشتی

س دولتيماموران اروپااسی آشنایهای که ویی سطحی ی

هایتهبرداشییبرپاینمرزوبومداشتهوداستانهاییباایگذرا

هورفتارمردماندردرازایسفرشانسرهمينادرستخودازروح

اندوهدفیجزستهیربرمانگرياندونهباشوقکهباتحقکرده

دولت و خود توبره فخپرکردن نداشتهيهای بزرگمه تفاوت اند،

رانرایمنوطنخودا:دوشناختیهمدرهدف،همدرد.دارد

اتوشهرهاوقصباتمهمآنرایاالتووالیا.شناسمیمیخوببه

.امتوتهكردهيآنبیهادراغلبقراءودهكدهیام،وحتدهیتمامًاد

اتاخالقوعاداتويجزئقدرمنبهرانبهیدرایكنماحدیتصورم

افرادبرجستهومشخصیست،زيواقفوآشنانیرسوماهال را

شناسمویاشندشخصًامازاضالعمملكتبیآنرا،درهرضلع

اصولزندگان ایبه تفكر، طرز عقی، تخيمانو توهماتيده، التو

شود،کهکمی،هرجاانتقادیمیینشناسایاهیبرپا.آنهاواقفم

ن هم ُکند هميو دل بر الجرم است برآمده دل از چون ست،

آينشمی و ُحرمتنهیند که سنگ نه سنت، برخالف دارمان

.ابدیمی



خدمتنظامد در سردارسپهکهعمریرا بهخوزستان، سفر ر

توانا دقییگذرانده درک منجمله خود ذاتی شرايهای ط،یق

.اندینماقهمییمضااشرابیردلیياستقامتدرکسبهدفوش

ا آغوشیدر به را خوزستان رضاخانسردارسپه، که بود نسفر

سربازانارتشعیاستکهفداکاریافسرانويطب.وطنبرگرداند

ميولیفراموشنکن.ناقدام،ارجمندوستودنیاستیراندرایا

پایکها بر ایریهمدینارتشتنها آنسرباز اقتدار رانیجانیتو

گرد ثمر مثمر دیگرفتو پ. آن يپاسخ که نادرشاه به من»رمرد

.ميرابهخاطرداشتهباش«بودمولیتونبودی



شاسطورهرضاشاهیدهبودکهسراينرسانینسفرهنوزبهپایا

شد آغاز . بدست نه هم آن شیو و توسطياران که فتگان

دشمنان تنها. به سردارسپه ساعتیفردایروزیکه چند یو

ریشودخزعلدردزودترازهمراهانبهاهوازواردمی سیيداربا

ا مییدفتر متوحشانه بهرامی آقای پرسدشان دارمخواهش:

 كهيبدهاطالعمنبهقطعًا حقیآد حضرتيا اهوازاشرفقتًا وارد

وباكدامجرئتدارند؟شماباچهفیجاتشرنیاندوشخصًااشده

بنیاینيبشيپ شدهباكانهيطور اهواز قهيالحقیف...د؟یاوارد

.باشنداهوازآمدهشخصًابهاشرفحضرتكهباوربكنمتوانمینم

چنداشتهحتاگرص جسورنيباشد، عالمیمتهّور ستيندر و.

نبودیا خزعل نظر و حرف تنها، ن بهيپ. سردارسپه ورود شاز

شانرساندهونظریاهواز،قنسولروسخودراشتابانبهاردویا

توص و طريمنفیخود از را اهواز به نرفتن در اطرافیه بهيق ان

یدولتخواهمحضبودكهروسلقونسونیا»:اطالعرساندهبود

محبت مطلعاشرفحضرتخواستیمو كهرا صالحسازد

ییقواخيشراكهید،زیمحاباوارداهوازشویبموقعنیدراستين

وكوچهاندودروباماومسلحهوادارانوتمامآوردهدراهوازجمع

.رخواهندكرديرادستگیدهمگیاند،واگرواردشومعبرراگرفته

به ورود از خوددارزنهار، كیينمایاهواز از و دشمنيد منیاد

دیمشو حضرتحال. از ما ماشرف، صرفنظرميكنیاستدعا ،

نشوفرموده ترحمیوارد و كهیيبفرماید ومینشوتلفهمهد،

نامهحضرتواژهغافلازآنکهدر....«.نرسدوجودمباركبهیبيآس

ننگاشته را ترس انداشرف، ا. پاسخ در بیو راين فردوسی ت

:شنوندکهمی



اندراستچنگبهرا،جانیجهانجو

اندراسترسنگیز،سرشوگرنه



نسفربهتهرانبرگشت،ینگونهبودکهوقتیسردارسپهازایوا

شاخک که مردم م»های سنجيمرد ت«دان حسيشان و اسز

دهويدانتوپخانهبردوشکشيقصدآنکردندکهاوراازماست،

کاریکهالبتهچندماهبعددرصورتقانونی.مبهکاخبرنديمستق

گرفت انجام خود امانمییآنروز. پساز که ايرکبيدانستند رانیر

.انیهمچنانکهماامروز.دهاستینبرخودنديکوهمردیچن



خوزستا سفرنامه تلگرافدر بن، متبادله ويهای سردارسپه ن

نخستيکف وزیوزل از شماری و گفتگویر شرح انجامران، های

نما با انگلیشده دولت دريندگان آن کاردارهای منجمله س

ن و بصره، و بوشهر تلگرافياصفهان، بز شده بدل و رد نيهای

افزونبر.سآوردهشدهاستيرانوسفارتانگلیوزارتخارجها

چندنامهازآنگزارش هایفرماندهانارتشبهفرماندهکلقوا،

رزادرتهرانويعهدمحمدحسنمياحمدشاهقاجارازفرانسهبهول

تلگراف شبرعکس، وخيهای ملی شورای مجلس به خزعل

ترجمه و روزنامهسردارسپه، بابیچندمطلباز هایعراقدر

آنيخزعلن آگافتمییزدر ازجزشودکهبر اتغائلهیياهیما

.سازدترمیدوکتابراازجهتارائهسندغنییافزاخزعلمی



افتنیياننیهایپااشدرردطمعباکیددرسترضاشاهوبیید

هایسبرخاککشورمانراشماریازتلگرافيمهانگليدولتفخ

ب نمايمتبادله انگلین دولت ايندگان خارجه وزارت و بهیس ران

رانبایاتوزيهایهنگاریزنامهينمکاتباتونیا.گذارنداشامیتم

هباالیویيدهندکهاگرعزمراسخوروحسردارسپهنشانمی

دولتا نینبود، جرئتفرستادن و توان برایيران خوزستان به رو

کمک با کشورمان بخشاز آن و نداشته را دفعشورشخزعل

مقاصدخائنانهخزعلبرخاستهتکاملازیانکهبهحمايسيانگل

.شدرانکندهمییکرايبودند،بزودیازپ



داربارضاشاهکهدرراهرفتنبهیرازدرديسدرشيکنسولانگل

می اعالم خود باالتر مقامات سوی از است، چون:کندبوشهر

تحتخزعل مجبوراستسيانگلدولتةیالحمارسمًا ما ازمیو

قوةیالحماتحت مواظبتیخود محارستًا ناچارميكنو باكهمی،

یريوازورودشماجلوگشدهواردمذاكرهیطوررسمزبهيشمان

قوا ورود از بهینظامیو .ميكنممانعتخوزستانخاكشما

یخاصتي،وضعیاسيستيبرموقععالوهدرخوزستانسيانگل

دارد طولكهنفتیكمپانیهالوله. ،شدهدهيكشكاروندر

نديببصدمهومنازعاتیلشگركشنیدرااستممكن نیبنابرا.

پ دولتمتوّجهآنميمستقتيبدهد،مسؤولرخكهیشامديهر

ومداخلهمدافعهدومامجبوربهیشماخواهدگردوشخصرانیا

«.شدميخواه



فخ دولت مامور يو چنمه میيشاهد برخوردی شودن بدوًا:

گفتمقونسولبه خصوص»: در نیابهانهكهنفتیهالولهاما

دادهكودكانهبةيعجمداخالتليقب منقرار ملتزماند، وشخصًا

م هرگاهشومیمتّعهد حركت، جنگقشوناز بدانو صفحات،

.بدهمواردشودشخصًاغرامتصدمه



منیكردكهیمذاكراتبهراجع اعتراضد، تذكركنمیمجدًا و

منكهدهمیم بهاگر بهلهجهنیابعد مننیاو با طرفطرز
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بشو ترجیگفتگو كهخواهمحيد، بامناسباترشتهداد را خود

كنمپارهسيانگلدولتنیمأمورتمام ایكیخوزستان. االتیاز

هیالحمااگراوخودراتحت.رانیاتينفررعكیوخزعلاستنرایا

ديمواردالقليقبنیدراتوانمینمومناست،خائنكردهیمعرف

باشم اجازه. منكهدهمینملهذا حضور طورصحبتنیادر

...راباتمسخرواستهزاگفتمكلماتنیوا«.بشود



تصمنیاكهمیگوبخواهمینم و امنميامر درموقعنیدر

ازكهابدًاانتظارنداشت.كردیريتأثچهسيانگلیعصبانقونسول

تمردبشنودوقسمنیواطورمكالمهنیایرانیایالوزراسيرئكی

بودندكهكردهعادتسيانگلعّمالسالصدوپنجاهدرمدت.نديبب

راكهییهانقشهابند،بلكهيبشدهخودخمرادرمقابلیرهرس

فراهمرانیامورایاياول،ازطرفرفتینمآنبيتعقاصاًلجرئت

استقبالشده چهيببشدهو تا بهنند، ویقطعحكمكیرسد

یالقلبهافيازضعیكیكردبایمگمانسيانگلقونسول.حیامرصر

قاجارد كههیربار دارد، نایكیهروقتسروكار ،سفارتیبهایاز

نرودوفرداخواببهشببكند،آنیدیرابفرستدوتهدمالزمش

ورضاشاهنهدرحرفکهدرعمل.اجراگذاردموقعرابهیهرامر

.نهبادبزناند،شصاعقهیهانشاندادکهواژه



ز واقیسند دهنده نشان نظرر انگلیعی دولت بارهيات در س

هاسيکسانیکهرضاشاهرادستنشاندهانگل.خوزستاناست

شانییالتدلقکنمایدانندچنانچهقصدشانابرازوارضایتمامی

خواندناين سنددیستبا دهها و همینسند در ،ينزميگر نه

سدراهوازبهيدرتلگرافکنسولانگل.ديزباندرکامخواهندکش

تهرانمیيسفارتانگل کهيخوانسدر م دویستیبانيخوان: از

 اختیكیكار، يرا كنند، بهیار ميتسلرانیادولتا ایشوند،

ندینماانيطغفاشافاش صورت. قشوناولدر واردعاقبترانیا،

یبرایتيموقعنیبدترازاكنمینمخواهدشدوگماننفتمعادن

باشدیكمپان صورت. بهیثانشقیاجرادر من، نظراعتقاد

گردمغلوبنيخوانفوقعللبه دیخواهند آنهاعاقبت. خود االمر

واردآوردندتامانفتمعادنبهعمدهخسارتشوندكهیحاضرم

.ندینمایوجدیعلنمداخلهرامجبوربه



طرففقطچون یخساراتاستممكنیاريبختفیطوااز

آيخنفتیاراضبه وارد منیز ميپد، ابتداكهكنمیشنهاد یدر

نفتنیاديماواردمازقشوندستهكی،اغتشاشظهورمقدمات

دوحضورینمایمراحفظیكمپانیی،داراقشوندستهنیا.شود

م را هیاريبختمساعدتیبراهمتوانیآنها و امدادیبرامها

.آوردحساب،بهرانیاقشون



معدهنیا ازطرفقراردادكهیانجيمقوةكیمنزلةبهتوانیرا

درمقابلمحّمرهخياشيتانیبرمهيفخدولت انتيصرانیادولترا

دینما بهانه. سپاهیايندستبهقشوناعزامیبرااگر و انيد،

شیاراضاشغالیبرانرایادولت قلمرو عزمخيو راسخابراز

ديتولخزعلهوادارانانهيدرمیشورشیستیماباوقتندآنینما

طغميكن از خطراتانيتا ینيبشيپنفتیهالولهیبرایآنها

رارجنگیوزدراهواز،نقشهیقشونكردنادهيباپسپس.بشود

«.میيبجووبراوسبقتنمودهباطل



سنوشتهاستازيایکهبهماموراندولتانگلزدرنامهيخزعلن

:کندکهتینشاندادهواعتراضمییرفتارسردارسپهنارضا

سپه سردار ارسالكی... از حاكمكیروز سخنآبادانیبرانفر

.دهدیماشاعهمحلآنیرابرایكارگزارنييگرتعیروزد.راندیم

مكی بلدیروز مأمور بفرستدمحّمرهیبراهیخواهد روز. یابدًا

نیادرتمامكهیروزنامجات.نكندمداخلهكارمنبهگذردكهینم

ازآنهاكیچيبودند،هنمودهاميقسيانگلودولتمنهيعلمدت

معلوممجازات و پشتاستنشدند بهیگرماگر نیانداشتند

جرئتيهتاك هرگز كردندینمها ممكنیدمن. دهيعقستينگر

سپهبه ولواباشمداشتهسردار قسمنكهی، بخوردهزار ازفقط.

قطعیكتبناتيتأم مسيانگلدولتیو شرط...شومیمتقاعد

مكرر....اندنجانمیدرایرانینفرسربازاكیكهاستنیامناول

زندهمیگویم حفظسيانگلدولتمصالحهستمتا وكنمیمرا

كهدولتآنبهمنخدمات دارمآنبه، مخفافتخار آنها بر وی،

ازیيانیکفردبهکشورشآیانتيبرایاثباتخ...ستيندهيپوش

گرهست؟یهایدبهسند

















































ساستکهيمهامپراتوریانگلينخدماتبهدولتفخيهمهیبرپا

انگل سفارت به تلگرافی در اهواز در کشور آن سدريکنسول

می قواكیهراعزامخيش:داردتهراناشعار بهلیذیاز منزلةرا

:ستیخودخواهدنگریواراضمنطقهتجاوزبه

.قشون-1

.سيپل-2

.حاكم-3

.هيمأمورعدل-4

.ميرمستقيغیاتهايلدارماليتحص-1



م آغوش به خوزستان بازگرداندن عازم که سردارسپه ويو هن

سنگ مخالفتشاهد و انگلاندازی ماموران استيهای س

امی از مقصود پاسخستيچنقشهنیپرسد هوشمندانه و ؟

یرانیادستكردنوكوتاهجنوبنفتمعادناستقالل:دهدمی

.آنهيآتزمنافعا



مملكتتوانستمینممن مركز ببنميبنشدر دیجراكهنميو

یمعرفخوزستانرباالستقالليراام،خزعلوشاماتنیالنهرنيب

.ندینما

كهاجازهتوانستینممنقشون مصنوعيامدهد یر

تقددالوالدهیجد با پولمی، اعطاشاهبهیمختصر یمبلغیو

،یخارجازمقاماتحیومركز،واخذدستورصرمجلسنيخائنبه

ویخارجیگیالحماتحتاعالن بدهد، رسمًا اكسرهیرا ورانی،

.دینماراازّمدنظردوروفراموشتيرانیا

 

 مصــــطفی  391۱ه کــــه از يــــمــــردم ترک

تـرک  پاشا را آتاتورک به معنـای پـدر    کمال

ه کـه در  يـ نامند، امروزه نه تنها در ترک می

هـای مهـاجران تـرک     خانه ها و قهوه مغازه

اد و یر او نام و یختن تصویز با آويدر اروپا ن

و . دارنـد  خاطره خـدماتش را گرامـی مـی   

هـای مـنقش بـه او از     فرداست که سـکه 

اربکر تا بارانـداز بارسـلون در   یهای د دکان

مــا همچنــان  و مــا؟ و مــا؟ و. رواج باشــند

ــم انقــالب و   آل مجــذوب جــالل  ــم و معل قل

ــوِر يک ــوری »ف ــر گ ــه »و » ســنگی ب فاطم

سـت کـه امـروز    يهوده نيب. »فاطمه است

د یا تنها بایآ. میا ت زدهیمه در مرداب واليخ

 م؟ یيچشمانمان را بشو
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به برعزمیاریو ارادةخدا تكنيآهنو راهكردههيخود راجنوب،

.مگرفتشيپ

هرچشيبكهیامر اياز در حركتعزمكیبارموقعنیز در مرا

د،هماناعشقیافزایممنبرسرعتقدمبهدهدوقدمیمقوت

خدمت هموطنانمملكتبهسرشار استیعزو وقتهمهكهز

.داردیرخودميخاطرمرااس

طبكهنستیامثل ناامنیبیغریدشمنمنعتيدر ضد یبر

گردیا مندهیجاد سركشانكنندگاناختاللوقمعقلعیبراو و

وهراصالحاساسكهشدهمسلمبرمنراكهیز.امشدهخلق

ایاقدام آرامشتيامندامنهبسطالعجالهیعلمملكتنیدر و

است نعمتنداشتهفراغتمردمكهمادام. از راحتامنو و

مجال نباشند، آبهآنكهبرخوردار احتیخود و اجاتيند

دركشیخویزندگان صددچارهرا در و ندنخواهندیبرآییجوكنند

.داشت



آرامشيمبسطدامنهامنیقصدرضاشاههمانگونهکهخواند تو

نکهوقتیخزعلیکماا.جادرعبوگرفتنانتقامیبودهاستونها

پایبوسیمیبمیايشرف و چنشود میيکند، شنودن برو»:

نهمالبهطمعنهكهباشمطمئن آبروجانبهیقصدو تویو

دارم افناچوجهيهبه. نیدرصدد ستميتو بعدمنكهشرطكیبه.

.گریدیجاباشدنهتهرانطرفبهوچشمتیبدانیرانیخودراا

ازكهیوكسستينیرانیكند،اهيتكخارجهبههركسراكهیز

باشدرانیادشمنتوانددرباطنی،نمبرخورداراسترانیانعمت

زنده بماندو روپس. بعدها ادامهسابقةیاگر تنهایبدهرا ،

....«.برو.استتواعداممجازات



ه خواندیدسفریبا که خوزستانهمانگونه دفمشخصسفر

هدفیکهدستيابیبهآنامریقطعیو.نظامیوسياسیبود

بااینوجودرضاشاهدرطولراههم.برآسماننوشتهشدهنبود

هارادیدهاستوهمهرگاهکهفرصتیدستهاوناتوانیخرابی

در.دادهاستدراندیشهساختنوساختنکشورفرورفتهاست

ن و کوچک کشتی سوار میبوشهر بهامطمئنی تا شوند

تابهمقصدبرسندرضاشاهکاریجزاندیشيدنو.خوزستانبروند

بدبختیراه بر یافتن نداردحل مردممان و کشور های برحرمان.

محزونعنصرسيالبراینوحكومتدریانوردیخودازنعمتوطن

گشتم عهدیمتأسفانه. پيشابيشزمينرویممالككهدر ز

واقفاهميتبه برسرتصّرفشدهدریاها شور،آبمشتیكو

ایرانملتدادند،سرنوشتمیریختندوخاكهاازدستخونهامی

دیدةبودكهافتادهوغافلوخودخواهطماعپادشاهانیدستبه

بينكوتاه حدود از رودخانه«علیچشمه»آنها ردورت«جاجرود«و

دیدنمی سرسرهبه. و رفتند عدةبازیشكار بر و وزنانكردند

كهسرایانخواجه گذاشتند و نهدولافزودند آبهایاروپا تنها

برادرانهدوردست خصمانهرا بلكهتقسيمیا دریایبهكنند،

راهایرانمخصوص بهو مملكتمنحصر شوند،فرد وارد نيز آنها

كننداحترامیبیودست دراز اعماقكهدریایی. گنجهایآندر

مصنوعاتگذرگاهآنوسطحخفتهپایانبی و زمينرویذخایر

متأسفانهاست اوضاعبهبودیهيچ، خودنشينانساحلدر

حاصلایرانيانخاصه استنكردهبنادر پيشپایانبیثروت. از

میچشم ازدستگآنها و عبورمیذرد ذّرهآنها احوالایكندو

آورالحقيقتًاچقدرتأسففی.شودآنهاخوبترنمیوعلمیمعاش

بنادروجزایرخليجمقيمایرانيان،وضعاستوچقدرشبيهاست

امثالكهماهیبهفارس هموارهدر استغریقگویند، وبحر

دركهاشخاصیعالمدرتمام.زومندآبوآرلبخشكهميشه

بهساحل هستند میزودیدریاها روزبهتوانگر اما روزشوند،

خليجاهالی میفارسبنادر گردندگداتر كه. بیسياستزیرا

مارامزدوریازحمتكشهموطنان،اینقاجاریهوسبكسرانهعمق

.استكردهاجانبتماشاچی

تحّملاهلمثاًل با هواسختیگرمابوشهر هنوزیو بد،

وآبادسازند،وازشهرخودراپاكیهاكوچهندارندكهاستطاعت

دروازةكهیمتمدنیايدن گرفتهآندر اندكقرار استفادهیاند

ندینما داخلة. تمامامنخاكاگر خلباشد، وكمفارسجيبنادر

نقص.هستندنیسفاوتوقفالّتجارهصدورمالورودبهقابلشيب

عالوهنیا امنبندرگاهها فقدانداخلهتيبر بزرگیراههاو

شودودهياگركشكهاستیآهنراهرشتهكیمخصوصًایتجارت

به را بنادر معتبرهمركز اهممتصلفالتداخلبالد جيخلتيكند

....شترخواهدشديبصددرجهرانیایرجنوبوبنادفارس



لباسیزندگاناوضاع مو ذوقزانيو و بهاهلفكر تیغابنادر

وآباني،مارادرممتزلزلقیقاكهموقعنیدرا.آوراستتأسف

حركت كهنمودمازخداوندمسألتخلوصداد،دركمالیمهوا

آزادوآبادرانیخود،بنادرانیریدیآروزطابقدارد،ممراموفق را

اكنم كهپربركتجيخلنیو زندانیداكنونرا محسوبرانیاوار

مبدلیم علومثروتكهكنمیادروازهبهشود، صناو یايدنعیو

...دیورودنمامملكتداخلةبهازآنمتمدن



اسيختأسفالعادهفوق كهتز تمام، ،هیقاجارسلطنتدورهدر

،فتادهينمهمگذرگاهنیمعتبردرایچندكشتهيفكرتهبهیكس

درچمنتفّرجوبهگذاشتنرامهملیتجارتبزرگانیشرنیامرا

جرگههيسلطان شكار عشرتتهراناطرافو «آبادعشرت«و

جيشودخلیامیآ.كندیممناكوخشرامتعجبشخصپرداختن

فراموشفارس مملكترا زمامدار باكرد؟واقعًا خوابیچقدر ددر

!...نديرانبمهمموقعنیاباشدكه



پسازآنکهسردارسپهدراهواز،برکارخزعلمهراضمحاللکوبيد

وخوزستانرابهميهنبازگرداند،بافراغتخاطربيشتریبهامر

پردازدنگیساختنایرانمیچگو استایشهردورافتادهدزفول.

ومأمونآبادكاماًلمفتوحخرمنشودوراهكشيدهآهنتاخطكه

.نيستآنبراینگردداميدترّقی



ا زاموقعنیدر نمی، نيساكنجانببهیتوجهعطفدانمید

دارند،ویسكندزفولیحوالدركهیفیازطوا،اعمكردهلرستان

عشای قبایا و دوردستكهیلیر ضمنمتوقفدر در و هستند،

بهحتينص اندرز، خطابهمةو عمومًا قشونكهكنمیمآنها

نهدولت رعا، را آنها امملكتنیایایتنها جزو مملكتنیو

وگوشدچشمیباندارد،بلكهتيازآنهاطرفكيچيوباهدانسته

وتماممقصودمنكنندكه،بدانندوبفهمندودّقتخودرابازكرده

اكهیزحمت تمامكشمیمراهنیدر و انتظامكهیمقاومت، در

برادخودآنهاستیعاآنصرفةآورمیمعملبهلرستان و آنی،

،وازدهيراچشوعدالتتيامنلذتمندشدهآنهابهرهكهاست

اانهيوحشیزندگنیا نامطبوعزشتاسلوبنیو ویخالصو

.ابندیییرها

درونفهمندكهخوگرفتهموضوعیبطرزواسلوبنیااگرلرهابه

یدلسوختگتیبانهاكنند،منیماتيامرارحیزشتمرحلةچه

اكهمجبورم از را وكنمخالصیشگيهمیسرگرداننیآنها

قدركهنيهم.دهمسوقتيوانسانتمدنطرفخودرابهبرادران

آسا سكونشیمختصر حاصلیبرایو آنآنها همهوقتشد،

فهم كهيخواهند پدرانهشهيهممند نظر نگاهبهبا وكردهآنها

بستةهمه و خود از را دانستهآنها امخود ولگردیدزد. ویو

چپاولغارت بو انسانییمايپابانيو كار ستين، هايلرستان.

جیدبتدریبا.رنديبگشيانسانهاراپةیدرویتاآخرباعمومًا،ازاول

شیخاطروآسافراغتباكمالكردهازخوددرستیقراءوقصبات

عاليخ بهاالتيبا زندگخود ترّقیتعالویكار بپردازندیو نیا.

نابودخواهدساخت،همةهيحالةیرو را آنها ازلحاظنيهمبه. و

،شدمخوزستانآبادبهخرمراهمجبورازافتتاحیدلسوزكمالیرو
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تمام موقعیبافیطواو از استفادهتيد عوضكردهخود در

بیسرگردان شروعيدر خوزستانراودهمبهابانها، وبا بروجرد و

.رابفهمندی،قدرزندگانومراودهتجارتازراهنمودهاطراف



تغيير در نقشاساسیانسان به سفرنامه دو هر در رضاشاه

ماندگیجامعهکندوعلتاصلیعقبشرایطزندگیاشارهمی

جهتنهاایرانیرادرخودروحيهواندیشهایرانياندانستهودرنتي

می آنها درمان در نيز را چاره داندراه موقعيتی. هر در رضاشاه

بدستمینمونه آنروحيه راهایاز و همفقطدردهد حلشرا

می کشور نوباوگان و کودکان تربيت و بستعليم و داند در.

دارندعقيدهایرانيانتمامچنانكه:خوانيمسفرنامهخوزستانمی

باكهاستسالیكصدوپنجاهایرانیمزاجرشدكهبایدمتذكفقط

تزریقاتچهوبایدفكركردكهگشتهمسمومومفهوممعنیتمام

سالهیكصدوپنجاهمسموممریضاینبایدپيداكردكهاالثریسریع

واینمسموميتاخالقیوروحیرابارهانشان.بدهدرابهبودی

است داده والیترض. از وقتی نيز مازندران سفرنامه در اشاه

وارمازندرانوسختیتهيهمواداوليهزندگیبرایپرنعمتوگنج

گوید،بهنقشمردماندرنامدسخنمیتهرانکهمفلسشمی

و پرداخته زندگی آسایش و رفاه تامين و جامعه ساخت

می به»نویسد گنج آن رسيدن مانع سلسلهتنها مفلس این

 البرز“جبال از“ را شمالی والیات عظيم دیواری چون كه است

فالتخشكایرانمجزیداشته،وراهعبورومروررامسدودكرده

است به. كوهاما از بزرگتر كه دارد وجود دیگر مانعی من نظر

و«.بایدحسابشكرد،وآنسستیوتنبلیاهالیاست“البرز“

می تذکر کيفياتجغرافياییدهدکهعواملخردمندانه طبيعیو

کشوریسختی انسانمیهر ولیاهميتوهاییبرابر گذارند

بهره با که است این در انسان برشرف خود اندیشه از گيری

یابد استيال طبيعت سهمگين نيروی می. اشاره کهو کند

ساختهملت آسان را زندگیخود امروز دچارهاییکه روزی اند

بودهميندشواری وهها فراوان کار و تدبير از بهره با تنها و اند

اندبرطبيعتپيروزگشتهچشمداشتبهامدادغيبیتوانستهبی

اراده مهميز زیر به را رودخانه و باتالق و کوه درآورندو شان و.

کوته و مسموم مزاج متوجه را ایرانی فرد وبدینسان بينی

بیکاریکم وظایف درنتيجه و گذشته آتیشمهای اشار

.سازدمی



.ستيژهتهرانومازندراننیاتالقسستیوتنبلیبهاهالی،و

هماگریعينثابتةطبيبهقوان:رديگتمامیمرزپرگهررادربرمی

لوتحولـیوتبدیم،درظاهرامر،جزحركتوانرژيمراجعهكن

نت باز چيكه حركتاستـ ديجه بالنتينيبینمیگریز و ،جهيم،

جاينلحاظ،حقیبد.عبارتاستازحرارتوحركتیزندگ یقتًا

پابهپشتیكمملكتیهزارانافسوسوتحسراستكهسكنة

قطع حركتيحیقانون و حرارت مختصر زده، دیات آنها دهیاز

.نشود



خصلت نواز برجسته سفرنامهیهای بسنده و صراحت انيها،

مستقبی و استيپرده م ا. ناشی بیکه و شجاعت ازیينز

تزو به ایرضاشاه و پیر، در درستیراهیکه به شگرفتهيمان

باشداستمی درنت. اصولخويو عدولاز نخستبهیجهبا ش،

خ است دوخته او بر چشم که ملتی به سپس و انتيخود

کندنمی ع. در ازيرضاشاه فقط که نبود کسی تنها نه حال ن

خوید و خدمتبطلبد و کار نعمگران به و پایانداخته پایبر د

ایفهشناسیوعالقهيزندگیبپردازد،بلکهباتوجهبهدقت،وظ

لیتیکهبرایخودقايکهبهدرستیانجامکارهاداشتومسئول

نیا.لنبودیفشقایبودوبردوشنهادهبود،حدیبرایکارووظا

هركس.خصلتبودکهپادشاهانپهلویراازآنسویبامانداخت

قآنامرمطلعیاتودقايجزئدبهیشود،بایگماردهمیبههركار

پادشاه خاصه وظایگردد، دامنة حتیكه او سرحداتبهیف

آندچاررخوتیكهاهالیدرمملكت.ستيمملكتهممحدودن

ب عدمرشدعلمیعالقگیو هرشخصیاسيوسیو باشند،

كارهایآگاه حدود به كه است واجب وخیرا نكند، اكتفا ود

تمامدقایاصولفداكار در نصبیومجاهدترا نخوديالعقامور

مملكتباتوازنوتوافقیهاچرخینممالكيراكهدرچنیز.سازد

نم كندیكار هرچرخ. نمايوظیتا اجرا را خود مطمئنیفه و د،

دهند،دریزكاروحركتخودراانجامميهانرچرخیباشدكهسا

استفیورتآنچرخنصیا كار در حركتو دیالوقعبایكهدر

ماشیسا بهیهانير هم مملكترا ماندة كار از و گردشخفته

.درآورد



فکهرضاشاهدراستداللشیدوظاینوجوبعدماکتفابهتحدیا

نبامی را بییکوشد، از ناشی مشروطهیاعتناد اصول به او ی

کتنهیشودتارضاشاهسببمیآنچه.رانآنروزدانستینوپایا

هاومخاطراتآنرابردوشکشد،تنهاوریيمگينتصميبارسهمگ

ایاستکهوجببهوجبتنهاحاصلشناختکاملاوازجامعه

تغ برایحفظآنخاکو گشتهو جانييخاکآنرا از آنجامعه، ر

استیما گذاشته ه و. رخاوت و سكون و سكوت افسوسجز

نیزيچیعالقگیب من اطراف ستيدر . در مملكتیالبته ك

نويرطبقاتحدودمعیندولتوسایمشروطه،وزراء،وكال،مأمور

.دارند،كهقانونًاموظفبهادارهكردنحدودخودهستندیفیوظا

ئتيدهیسلطانمملكتبا.ستيطورننیرانمتأسفانهایاما،درا

فيانجامتكالراهمبهیملیدولترابهكاروادارد،مجلسشورا

نراهمبهكاريزارعینانوحتين،شهرنشيتجار،مالك.آشناكند

بگمارد تماممدتشبانه. ندر انجاموظايروز و مواظبحدود فیز

ویوسردیشههمانحالرخوتوسستيآنهاباشدواال،هم

راننمونةیاستاداراتایرزمانیكهدیتهبازيوفورمالیعالقگیب

.اند،حكمفرماخواهدبودبرجستهآنمحسوبشده





































حآنچهکهدرنظرداردبرایترقیکشورانجاميرضاشاهدرتوض

کندکههمتگماشتهاستننکتهاشارهمییدهد،آشکارابها

فا کاریکه هر در ببیایبرایادهیتا هريران با و گشته وارد ند

وسا دریقسم که انجامياختلی به را کار آن باشد داشته ار

بادبانودوبقولخودشکشتیبییممملکتنمايرساندهوتسل

مولویکشتیبی استعاره به و ساحلشارع به را کشور لنگر

بکشاند نجات وی. انبوه گستردگیپسیعنیکه ماندگیرانیو

بایوکمبودفرصتچندسده ،یشترتاريـ خیولیفردیهمـ

بازییجا تبصره و موشدوانی برای ژی چند میهای رزایيگول

نمی نامونانسفرهقاجار گذاردمنعماز زم. نيهمانگونهکهدر
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کندوعتپیدرپیبرمردمکشورماننازلمیيیکهطبیهالرزه

می را کرورمان جاکرور نمییُکشد کافور و ماند،یبرایغسل

.مامووارثانرانتخواررسالتبانایحتادرحکومتاسالمینا



دق بیينگاه تارق، یغرضو به اگرادداشتیخی رضاشاه، های

دهارجحویشبخورد،فایهابخشیبکارشناختبهتراووآرمان

پی پراکبرش در آنچه سخافت به تاریبردن بودهیروز ویاخ م

ماستیافراموششکرده ناخنوتلخه. با ینکبتیکهرضاشاه

ضایحججاسالمويدبید،پنجدههبعد،بهاعجازیندانازبنبرد

پياول بالهت آفتابه از و طهارت آبيای آنقدر امامشان خط روان

چنرگسويشهدواندکهدرروزگارامروزمانبراینموهیخوردور

هیگندمیجا در که دشت در که نه ويی نگذاشته گلدانی چ

هاهزارکودکاکیوبنگیودهیترونيليحدوددوم.نماندهاست

تعزیابانیوبساطتعزيخ ایروحراجایهو دیرانو امروز گریرانی،

.دیغهوقطعياندکهلچکوصهمانقدرعادیشده



ازهایجامعهيستکمبودهاونيدرواقعآرزوهایرضاشاههمانل

استکهویدرسفرنامهیا ابیبهيشرفعودستیهارانیآنروز

ایاشاره.شقرارمیدهدیهاراهدفزندگیُپرکاروُپربارخوآن

یماخیبهخوابرفتهیداریذهنتاريدزنگبیشانشابهبرخی

:شودقومبهحجرفته،



ینيبشيكهپیاموافكاردهيشیكهاندیاتیبانظر

كرده قطعيقیام، چهارین سه از پس كه دارم

موزون،یباتعادلثابتگر،بودجهمملكترایسالد

گر استقراضیو از را مملكت ویهابان خائنانه

دورهخانه مستخلصیهابرانداز و آسوده سلف،

...خواهمنمود



متصلساختنیآهناخط بحرخزر“رانو یایدربه“

 و فارسيخل“آزاد آرزوها“ج و آمال جزو یقطعی،

ران،باپولیاممكناستكهخطآهنایآ.مناست

ا استقراضخارجیخود بدون و تحتیران، در و ،

مستق تأسينظر من خود آيم ممكنیسشود؟ ا

پهناور مملكت كه ایاست ننگیمثل از ران

كهینموقعیادرایآهنخالصشود؟آنداشتنراه

رانهستند،وتماميگراندرخطوطآسماندرطید

ممكنیاراض است، آهن خطوط از مشبك آنها

ممل باستكه عار ننگو از یراهیكتمنهم

...ابد؟ینجات

غر آمال و استیبیآرزو طور! مملكت یخزانة

ریاستكهازمرتبپرداختنحقوقاعضاءدوایته

ا و است، حالیعاجز نقشةیندر استكهمن،

پرورم،آنهمیرانرادرمغزخودمیآهناامتدادخط

!راضصدكرورتومانمخارج،وبدوناستقيباس



ازروزاولبرا تختانتخابیتوپایمركزیتهرانرا

قنبودهوجهاتيكفكرعمیبریدمبتنیكردن،شا

خانوادگ ولیمشخصو است، كهیداشته فعاًل

یالهينخواهمركزمملكتواقعشده،باهروسخواه

با برایهست، سرشارید آب و رودخانه فكر آن

.كرد

.مترارتفاعدارد633“تهران“ازشهر“جاجرود“رود

ستمتریكهزارودویایزازسطحدرين“تهران“ارتفاع

نینلحاظممكناستكهآبایا،به(1233)است

 به را تهران“رودخانه ز“ واسطةیبرد، به تهران را

نم البته بزرگ رودخانة زینداشتن كه یبائیتواند

نیانجامایول.ونظافتجامعراداراباشدیعيمنظرولطفطب

به بهیعلتخسارتنقشه كه نيورام“زراعت م“ ویوارد گردد،

برایمخارج مسیكه الزميحفر كوه از دادن عبور و رودخانه ر

...ستيسرنيخواهدشدفعاًلم



ذغالیهادودكوره.بًاازحداعتدالخارجاستیبجادهتقرينش

برا درختان، سوزاندن از كوه كمر در كه ذغاليتهیهم ه

دروسطمهیرنگیكخطآبیشودویختهميزد،بامهآميخیبرم

.كندیمميدترسيسف

ایبرا ايندرختانعظیچه الابالیمرا كنند؟یانهقطعمينطور

م بسیذغال خوبيخواهند؟ بجا!ار درختیایچرا نهالن ها

نیلابممكناستتمامجنگينترتیكنند؟باایغرسنمیاتازه

چنانكهعالئمو!كقطعهخاكیلشودبهینبرود،وتبديحدودازب

.نحدودآشكارشدهاستیآثاراضمحاللجنگلكاماًلدرا

ا جنگلیمگر ن قطعاتيغ)ها از بهیر متعلق معكه نيصاحبان

یر،اصاًلدولتومملكتيست؟خي،مالدولتومملكتن(است

واالچگونه!اتدقتكندياتوجزئينكلیابهراننبودهكهیرًادراياخ

همملكتراي،مالیپروائیباكمالبیشدكههرذغالفروشیم

خودیا نفع به بخس ثمن با زده، آتش ذغال عنوان به نطور

ا اغلب درختهائیبفروشد؟ این كه الابالیرا طور ذغالين انه

مازكفصلمهیمتآنهاياست،وقیصنعتیهاكنند،چوبیم

 

      رضاشاه را تنها در زمان حيـاتش بـزرگ نناميدنـد کـه

امـروز هـم بـزرگ    . حاصل ترس بـود یـا تملـق    بگویيم

ــی  ــده مـ ــه از    ناميـ ــش دهـ ــيش از شـ ــه بـ ــود کـ شـ

ــران اســت   درگذشــتش مــی ــا دگ ــذرد و ُملکــش ب . گ

نـاميم از آنجـا کـه     نامنـد و مـی   رضاشاه را بزرگ مـی 

آرزوهای بزرگ داشت و کارهای بزرگ کرد، آرزوها و 

داریم چـون   او را بزرگ می. کارهای بزرگ برای ایران

هرچه هم بيشتر از زمانه .  را دوست داریم ميهنمان

. بـریم  شویم بيشتر به بزرگـی او پـی مـی    او دور می

شود  های اطراف دماوند، آنچه دیده نمی در کوهپایه

آید سـنگ اسـت و    دماوند است و آنچه به چشم می

صخره، که گاه دیواری گلين و گاه گذر گاوی آنرا هـم  

دورتـر از   حـال آنکـه ده فرسـنگ   . ربایـد  از چشم مـی 

کریم و پرندک، اگر نگاه کنی تنهـا   تهران، حوالی رباط

فهمی دماونـد   تازه آنجاست که می. دماوند پيداست

. اصــال یعنــی چــه؟  شــرطش امــا نگــاه کــردن اســت

دماوند کالغ نيست که بخواهـد نگاهـت را بـا  قارقـار     

رضاشاه هـم  . یابی بر دیدنش تالش کنی، می. بخرد

اش بایـد   بـرای درک بزرگـی  . ردنيازی به اثبات ما نـدا 

 دیدی همه جانبه داشت
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ینبابفكراساسیددرایبا.لخواهدداديراتشكیخزانةمملكت

...میبنما



د جای انهدامیو مساله از رضاشاه تاسف ابراز به هم باز گر

:میخورنامربرمییاندادنبهایمویبرپايهاوتصمجنگل

ی،برتمامنواح“سوادكوه“،خاصهقسمت“مازندران“یهاجنگل

بحرخزر“ دارنديترج“ ح اهال. كه آنجا تا یدسترسیمتأسفانه

به توجهدارند، هم نهال غرس در و پرداخته، آنها قمع و قلع

.نمحصولگرانبهاكمنشودیكنندكهاینم

ممالكد بیدر مخارج زحمتو هزار با غرساشجاریگر، شمار

گریكدیخود،بریهاران،دربرانداختنجنگلیایكنند،امااهالیم

مالزم،ينمورددستوروتعلیالبتهدرا.رنديگیمیشيسبقتوپ

...،بهوزارتفوائدعامهخواهمداد“تهران“بعدازمراجعت



ستکهدردآوريعتنيرانیطبیتاقتصادیکشورووياماتنهاوضع

:ازبهدگرگونگیداردياستون

اجيت،احتدرمملكتوجودداشیةمنظمياگرعدل!دكردیچهبا

روزینهمهگرفتارینبودكهدرضمنا !میهزاركاغذقرائتنمای،

قيهكرد،وراهتدقيحالعدلبهیدفكریبا“تهران“پسازرجعتبه

تحق قانوندرآيو تحتنظر نمودكهاموراتدر ومجاریقباز ید،

به تكلامور وهركسدرحدودخود فيدستقانونسپردهشود،

.خودرابفهمد



ت نگاه سفرها، جای جای انديدر و رضاشاهشهیز سازنده ی

ماست کاروانساالر برنامه. ساختناز چون مملکتی بزرگ های

هاگذشته،حتاهایکشورونجاتجنگلآهنوپرداختبدهیراه

دبدستراهدارمحلحلشدهباشد،ولییلیکهقاعدتابایمسا

بهحالخودرهاشدهلکوچکوبزرگجامعهیهمچونهمهمسا

:دارد،ذهنپادشاهکشوررابهخودمشغولمی

ددستوریبا.دمید،ونپسندیآینقسمتجادهخوشمنمیمنازا

ا كه كناریبدهم از را راه و كنند، عوض بعدها را قسمت ن

یرانليندكهخطراتومبیحنماي،تسط“دماوند“بهطرف“رودهن“

...ندیبتوانندعبورومرورنماتركمترشود،ومردمسهل



پائ قدم رودخانهنيچند یجریاتر، آنرا كه دارد یچایدل“ان ای“

وانهیرودد“ نامندیم“ د. بهار فصل طغوانهیدر ميوار وینمایان د

،یقبلیدهایدربازد.كندیشودوراهراقطعمیرقابلعبورميغ

دادم،مخصوصًایساختنراهمیكهبرایكلیدرضمندستورها

چونخبر.نرودببندندیبرایقدغنكردمكهپلمستحكموبلند

رس آن يساختن را آن كه گفتم فردوسپل“د، اكنون“ و بخوانند

...نحدوداستیایهاسرآمدپل“فردوسپل“



گردنه یااز در دآباديس“یميونكفرسنگیكه راه“ واقعاست،

میسراز درهیر و عشود بر تندها و میمق .ندیافزایخود

یرینسرازينقسمتراهاستكهدرحیازایاقطعه“چيپاهيس“

ثرنگوينقطعهازحیوچونخاكوسنگا.ابدییمیاعوجاج

به شده، واقع شوفرها توجه مورد چيپاهيس“اعوجاج شهرت“

است گرفته حت. دادم ایامر ویالمقدور بتراشند را راه قطعه ن

...ندعكنيوس



.دگینمکاستیصحبتگند.هاستنحرفیترازااماکارخراب

آبادياول ین از “رباط“بعد دوگل“، آس“ كه منظرةياست و ا

داردیمصفائ تنگهعم. از ازیمیقيسپسراه كهكوهها گذرد

كهیشكافهبهيجادهراشببًایآنخمشده،وتقریدوجانببررو

چوخميكوهوپیدگيتراش.اندد،نمودهواراحداثشدهباشیدرد

داردیبیشباعظمتودلفریراهوبستررودخانهنما چكهيازپ.

كرد طرقیعبور عمارتاعضاء آبادعباس“م، انشدینما“ نبنایا.

انداستكهتازهساختهیوانیعبارتازچهاراطاقوا یمختصر.

.ننقطهتوقفنمودمیدرا

تص در من بههمراهان بنایاادف شادمانین اظهار یمحقر

مكنندومبالغهیالعادهمفوق ندیگویها . كدرجهحقدارند،یتا

اولیز كريپاستكهازتمدنوتجددعصرمعاصربهیاننشانهيرا

صخرهیا درهيعظیهان و مرتفع جبال و نصبيعمیهام ق

.شودیم

قدروسعتدماغوبهقدروسعتدماغخود،البتههمراهانمنبه

اينيشيپ میان فكر كنندیران طاقت. من همراهان گوش اگر

اصغايشن و بهیدن داشت، مرا مافكار عمارتیآنها كه گفتم

استعجابنیدوسهاطاق طرقمورد ستياعضاء رانیآهناخط.

البرز“دیبا هم“ از بشكافدو كنديرا عبور نجا یناقصیمسافر.

اروپا“بالد “ كایرآم“و قلةیبا“ البرز“داز تونل“ ننقطهيهمیهاو

خاطرهیسراز و شده، تماشایهار از را ملكوتیخود یمناظر

.ندیارايب“مازندران“



د نصفیاتاقادارهراهداریذوقیهمراهانیکهاز و دنچهارتا

شده رازده رضاشاه همتشان قلت و خواست سطح و اند

نمیمی ولی دوآزارد، آسپافسرد، لحافيتا چهارتا و وران دوز

ستندکهبشودازکنارشانيلنيداسماعيبندزنبازارچهسنیيچ

ننشاند دل غمیبر غبار گذشتو عل. ،یخاندشتيهمراهان،

رروزنامةشفقسرخودادگریومدیملیندهمجلسشوراینما

وجعفرقلینما دوسهتایاريخاناسعدبختیندهمجلسشورا و

اورندیپوسرهنگويرلشگروچندتاسرتيگروسهتاامیخاند

ننمونهکافیاستتايهم.زدندرچوبیمیيکهدررکابشمش

انیيمکهاوباداشتناطرافيموبدانیببربهعلوهمترضاشاهپی

آجريچن روی آجر مملکت در دلی خون چه با آرزو، سبک ن

راه برایملتشمدرسهودانشگاهو کارخانهوگذاشتو آهنو

.دآوردیهوآبروپديآرتشوآت



نيگفت را رضاشاه فسرديمکهکوچکابدالیهمراهان، که. چرا

می را آنان راهم خود هم و شناخت به: خودمن همراهان

ندارمیاعتراض هستندكهینهمانهائيزمیتسكنةرویاكثر.

لوافهامخودرةعقویطنشوونماكرده،وداياتمحيبرطبقمقتض

مواز از خوابیرا و تأميخوردن رفتنو راه و نمعاشكردن،يدن

.ننديبیترنمعيوس

عت،مجاهده،يغوردرطبیكنمكهعقلوفكربرایمنتصورم

تصم بهيكوششو انسان دماغ در استیودم شده .عتگذارده

اقلينیاشبهه ويستكه غور در خود فكر و عقل از تمردم،

ميقتح استفاده كنندیق ب. نيدر آنها اشخاصين دهیدیز

امساكنميوكوششنیشوندكهازسعیم ورزندیز مرد. اما

م در پيمصممكمتر ميانمردموجود كندیدا مگرفتنكاريتصم.

ترمدشوارينبارازاخذتصمیمچنديتصمیست،واجراينیآسان

است ا. یاز جاستكه قین مصمم مرد نفر ك استكه كیادر

بهتغیمملكت مردمصممتابععوامل.تمجبورسازديرماهييرا

مقتضيطبیظاهر و محيعت نميات شودیط مح. راياو ط

فكريمقتضبه مطیات ميخود آشنا و سازدیع . كه كیاوست

بهیامرحله را سعادت بشراز یاستقبال و قدمیتفرستاده، ك

.كندیمیرهبرراندویطرفسعادتمبشررابه



نمی اجازه روشناستکهمردمصممما رضاو ابر تیدهدکه

 بپوشاندیارزان را او اراده بدر اران، اخط: بزرگ چهیآهن ران،

خوانرستمشاهنامهنهفتيدازهمیبخواهندوچهنخواهند،با

كند عبور مخیمنا. در را راسخخواهمداشتتاينفكر لهخود

يبب وقت چه غرشنم و كرد، خواهم متوازن را مملكت بودجه

هميلكوموت در را درهيو طنيخوحشتیهان داديز خواهم .ن

فرنگیمییگوپاراسلسوسمی توت به که کسی ازیاندد شد
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چ داندزینمیيانگور ملتمی. سفره بر رضاشاه هفتسالهو

.خواستمی



نو دانش به مسلح رفقای مییآنوقت رضاینون که شاهسند

بهدستورانگلراه نیماندکهبراوآدممی.هاساختسيآهنرا

با چه نادانی کاهدان کردیکاهنان نازل د ب: يرعد برقیداری ا

مرزملتزاریبیيشانبارانبیهااهکاریينکهابرسیگوا.ییرها

نص اليرا حتا استو اوژیروبیطویبشانساخته دریله که اس،

ديق کارنامه رفقارویاسبا امروز و نز عدنیاست، ازيباغ داغ ز

شانکهنیترنوشجاعیترگرچهآگاه.شاننخواهدزدودشانیيپ

کش کنار جماعت آن از ـيالبته است برجسته مورخی و وده

ـمدتیاستقاشققاشقمشغولشدهليندلياحتماالبههم

.است



صرفاآجررانینهمهتالشبرایسازندگیایهدفرضاشاهازا

نبوديچ دن تامين. کشور نوسازی از او وسايت و معاش لین

ا کردن خارج و شرایزندگیبهتر زندگیشبهیرانیاز وانیيحط

آنبود مغروقدر براه. مارستانالبتهکهبرایيآهنودانشگاهو

پ ستدستکمیباهامیشازآنآدميزندگیضروریهستنداما

نراهگامیورضاشاهدرا.داشتندمیمانیبهآدمبودنخودشانا

مايترنشانخوابدرچشمیکهغمخفتگییهاآدم.داشتبرمی

می زمهم همان اهل که صدایيشکست را بود، زمان و ن

.هایرضاشاهازخوابپراندچکمه



 اتومبیهنوز بهيكدستگاه مینحوالیالكه ویوارد زن شود،

آننگاهده،وباصورتاستعجاببههادورآنجمعشمرددهكده

كنندكهیباهممیهائحبتنمركوب،صیكنند،ودراطرافایم

شنيحق نوشتنیدنيقتًا استیو راه. طرز و لباسما اساسًا

دارد،ویمخصوصینحدودتازگیایاهالیرفتنوبرخوردما،برا

بچه میهازنها راه سر در گرفته بغل را كينشیخود ازنند ه

ازیكیقدركهنيهم.لوحركتآنمحرومنمانندياتومبیتماشا

دهیهاكند،زنهاوبچهیخانهمككلبهوقهوهیهمراهان،توجهبه

وهم بعضنيعمومًا، دریطور را وخود كرده فرار فورًا مردها، از

یهاخانه و گوشهیده میاا ندینمایپنهان به. آنكه كیمانند

.اندبرخوردكردهیامنتظرهريموجودغ

كنفرفراشحكومتدریانعمالدولت،وورودیپایظلموجورب

هراسی و هول چنان سامان، ایك قلوب بیدر تولين ديچارگان

متوحش،وجزیرمحليكنفرغییمايكرده،كهاساسًاهمهازس

د فكر غارت، و چپاول نمیگریتصور رسوخ آنها دماغ .كندیدر

سنواتدرازاستكهمملكت.هاستچارهينبیاقًاحقهمباااتف

نخلقوخوعادتیزجزبااينیناسلوبادارهشده،واهالیباا

استكهاالنینهولوهراسيجةآناعمال،همينت...اندنگرفته

ا چهرة در دارم بیمن مشاهدهینواين و تماشا برهنه، و عور ان

مینمایم مردیا... و تصادفبهینزن در غیكه محليكنفر یر

نیامافوقایآ.اندمشغولفرارهستند،غالبًاعورولختوبرهنه

یگرداراینهادید؟ایآیتصورآنهامهمبهیگریدیت،بدبختيوضع

باشندينیزيچ داشته وحشت و ترس كه ستند چهید! از گر

ـ،تاعربمیياگرنگودازحملهمغولـیآبهنظرمی..ترسند؟یم

نراترککردهبود،يزمران،زمانیشترنواحیايگذاررضاشاهبرب

.ابهقهر،والبتهدرهردوحالبهسزایفريبهک



دستمنسپردهشده،ونصورتبهیاستكهبااینمملكتیا

منبایناستآنمملكتیا تغیكه آن در ماهييد وير تبدهم،

هستندآنمردمیا غروریباكهینها ابراز دلباسعزتبپوشندو

ندینمایمل ابالغ“تهران“تماموزراءدرنهگفتمبهيسكابيرئبه...

وامضازوزارتخانهياقامتپشتمدكهفقطبهینما چنددانهیها

نكنند اكتفا كاغذ به. بروند ایوالغالبًا داخله در و متواترًایات، ران

كنند مسافرت بب. را يمردم آمنند و خلطة آنها با كننديو .زش

آنهاكهمنبهیزبشناسند،تااوامريمملكتخودراقبلازهمهچ

عقلویداتخاذشود،بتوانندازرویكهبایماتيدهم،وتصمیم
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ا بگذارنددهبهيمانوعقیاطالعو موقعاجرا بفهمندكه. همآنها

بفهمندكهیالدارند،هماهیدرمقابلمنواهالیتيچهمسئول

یستند،وهرمطلبيوزراءورجالمملكتخارجازدسترسآنهان

ترس بدون بهيوبدارند، تضرع و وحشت بدون و آنهام اطالع

اگركس و وقعیبرسانند، مستقیبهصحبتآنها مًاينگذاشت،

دادخواهیبهخودمنمراجعهنما و بزرگانيچن.كنندیند نکنند

هارادستوارثانورقهمنسفرنامهیغکهایدر.دکاریچوکردبا

.نزد



ازین،موانعجنگل،رطوبتوگرميزمیكنواختی طرف،كیهوا

بعض عفونت و باتالق و دقسمتیپشه طرف از تمامیها گر،

آبیناسازگاریبرا...كندیرقابلتوقفميراغ“مازندران“دشت

با عفونتهوا بهیو صحد شدیوسائل متوسل اهالیبا. راید

.اورندينآبوهوادوامبیكردكهبتوانندباایمصحیكرژیواداربه

زندگان طرز با میایعجالتًا تلف زود مردم حدود، .شوندین

.كنمیف،بادقتتمامنگاهمیعوشرينجاازوضیچهرةمردمابه

فتهوهاگرتمامچهره.اباشدینمكهمعافازماالريبینفررانمكی

كهاغلبازتندراهرفتنعاجزیهازردوپژمرده،تاجائمكدر،رنگ

ناتوان .اندو اكاليك“در دواخانه“ دادم نمودهیدایاامر .اندر

...نجابسازمیهمنظردارمایضخانهكوچكیمر



یقر اكاليك“ه ا“ بزرگ دهات ناحیاز استين ه حسبياخ. بر رًا

.رشدهاستیدرآنجادایةپنبهپاككنكبابكارخانیدستورمن،

ساختمان،آالتو.الورود،قبلازصرفناهار،رفتمبهكارخانهیلد

ماش اثاثیهانيادوات، و ملزومات پنبه، نوع انبارها، هيكارخانه،

نمؤسسهدریرشدنایراكهازدایلذت.كارخانهراتماشاكردم

 خارج قلم وصف حد از احساسكردم، استخود دفعهياول. ن

هينناحیندرايدوماشید،صنعتجدیاستكهدستتمدنجد

...واردشدهاست



طب زمياز استعداد و مازندران تولنيعت برای آن فراوانيهای د

محصول سفرنامه در بارها کشاورزی گوناگون ویهای شده اد

هملیراهمچنانکهدرینسرمایرضاشاهافسوسعاطلماندنا

ديهایبسدمور خوردگریمییار امرینشدنیویآ. راهحلاو ا

بافیاست؟يخ مأموريحق:ال مستخدمیقتًا دولتينو ،یندوائر

رگذاردهيغاتكاءواتكالبهیالتآنهابررويةتحصیكهازروزاولپا

به تا صبح از و وزارتخانهشده، براشام را تقاضایها یقبول

داشتهباشندكهینمایاستخداممستأصلم اگرشعورآنرا ند،

وعجزوزاردرعوضآنالتماس توجهبهیها كردهویناراضیاها

لبدهند،همخدمتيخودتشكیپرمنفعتومستقلبرایزندگان

كردهبه بهخود خدمت هم هماند، و خود، مملكت و وطن

.استحكاماستقاللجامعةخودبه



گررایهایدنهيیدرزمیهاطلبنمونهاگرقرارباشدبرایادایم

.ميسیکنیدازرویچندصدصفحهسفرنامهرونویمبایاوريهمب

چاره و آمد نباالتر تکرار جز شناختيای برای فقط نه که ست

تار و دیرضاشاه ویخ خود شناخت برای که کشورمان، روز

هاراهنسفرنامیدایدوبایمانباهایبکارگرفتهونگرفتهییتوانا

بخوانيبخوان بسپاريمو بخاطر ایمو بقولسپهریکارما نیمکه

شازآنيپ.میقتبدويلوفروقرن،پیآوازحقيانگلنياستکهم

.دشستیهاراباامابهقولهموچشم



قدرت ایهمزمانبا پادشاهیپهلویدر آغاز ـ1921)رانیابیو

گرخوردوافسرییزبرگیديهنيخترکیمکهتاريدان،می(1921

بدستگرفت را امور زمام آنجا در 1923)هم آنچه(.1923ـ

مصطفیکمالپاشاپسازشکستعثمانیدرجنگجهانیاول

د با انقراضآن، قاطعیو و مردميکتاتوری وضع بهبودی برای ت

پا بر داد داشتهیکشورشانجام ه آسیهای امپراتوری ـییايک

یاروپا آسیبود پایاستوارشدر مايکه سر بر داشتو قرار ا

دستيکوبمی و ند بوديهای کرده فرو اروپا تن در .رومندشرا

ويم دریهاشرفتهومزهتوپينپیراثدولتیکهزمانیتا شرا

تبر در و چشانده ما به نیچالدران بوديز زده سکه ز یویتوانا.

ازتبرتختیتعرضنظامیعثمانیبودکهسببشدپا زبهیمانرا

مینوسپساصفهانببریقزو اقتصادیآندولتيبن. هنظامیو

لحظه در نحتا نگهداریيیسقوط عهده از که دولتقاجار با ز

.امدقابلسنجشنبودينبرنینخوددرقفقازوهراتوبحريسرزم

تعم به اشکوبهيآتاتورک کوشکدو نوسازی و کهر پرداخت ای

ين باالی آسمه آتشسوزی براثر ديآن بودیب ده اما. رضاشاه

آتاتورکورضاشاه.ایگرگزده،منزلیبسازدستاززاغهیبامی

ناس دو سکوالريوناليهر اتاتیسم، مدرنيسم، و رايسم سم

دندیبرگز . شاکییآتاتورکشاکر رضاشاه افتو آتاتورک،. برنامه

.سمنامگرفتوبرنامهرضاشاه،غربزدگیيکمال



پاشاراآتاتورکبهمعنایمصطفیکمال1934هکهازيمردمترک

می ترک ترکپدر در تنها نه امروزه مغازهينامند، در که وه ها

نخانهقهوه اروپا آويهایمهاجرانترکدر با اونامویختنتصویز ر

میی گرامی را خدماتش خاطره و دارنداد که. فرداست و

اربکرتاباراندازبارسلوندریهایددکانهایمنقشبهاوازسکه

وما؟وما؟.رواجباشند



 جالل مجذوب همچنان ما کآلو و انقالب معلم و فوِريقلم

گوری» «سنگیبر «فاطمهفاطمهاست»و نيب. ستکهيهوده

خ واليامروز مرداب در زدهیمه میات بایآ. تنها رایا چشمانمان د

م؟یيبشو



زاغگرگ مشکلهزدگی آنقدر اعتمان که نبود بهيساز ادمان

وقتیپنجاهسالبعدکفتار.ظلمتآنوجهادماندرماندندرآن

زوزهعقب هنوز ماندگی خو»ی به شیبازگشت می« داد،سر

زرايهمهچ.هاروشناستحسابجهالتجنتمکانانآنسال

كردیم اصالح شود زم. مینيهر نمودیرا اصالح .شود

توانبكاریرامیاهرمؤسسه.جادكردیتوانایرامیاكارخانههر

انداخت با. چه ایاما با كرد فسادید اعماقیناخالقو در كه

ر مردم دوانیقلب برايشه نسل بعد نساًل و طبیده، عتيآنها

یاستكهرویاندرازوسنواتمتماديشدهاست؟سالیثانو

آنرایاتيحیهاتمامسلول.اندنمملكتتاختوتازكردهینعشا

هستمكهیاندوحاال،منگرفتارآنذراتهواپراكندهغباركرده،به

با بتوانم، تركیاگر به و گرفته هوا از را آنها بذليد آنها بمجدد

.میتوجهنما



تمام،شببچه...اكاليك“در بودندكهدراعصاریاشخاصهبهيها

تار زندگیماقبل انددهكریمیخ ویماهايس... مكدر و زرد

همملكتيدآتیكهبایناطفاليگناه،همیناطفالبیایائیماالر

مز فكوریرا هرشخصصاحبوجدانو بهینسازند، دررا لرزه

...آوردیم

در.اربداستينجابسیوضعمعارفا...میشد“یسار“عصروارد

یا موقع، مازندران“ن رئ“ نداياصاًل معارف ردس دولت. یمدارس

ه،يكباباناثیو.دي،شاپور،تأئیپهلو:یچهارباباستبهاسام

...اندلمشغوليمه،طالببهتحصیدرسهمدرسةقد

اسامیا از چنانچه مدارس، استنباطیبعضین هم آنها از

آنهایدرویرًاافتتاحشده،وفقطعنوانافتتاحباببايشود،اخیم

ز یگذارد، طول بهرا مدرسه اسم بتوان تا كردیادارد اطالق .نها

مويقمستقیكمقداربراثرتشویكمقدارازترسمن،وی،یاهال

ميرمستقيغ حاضر من، بهیم را خود اطفال كه مدرسهشوند

.بگذارند
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بهياعماققلباولبه دیمدارسطرزجداءاطفالكهمداقهشود،

نمدارسكفروزندقهیهدراكنندكیستند،وتصورميننيخوشب

ادینكفروعلمفواصلزيفهمندكهبیهنوزنم.آموزندیآنهامبه

است موجود ابتدا. فعاًل بایالبته و است، مماشاتكردیامر .د

حقیرید كه گذشت، ملتفتينخواهد و آشكار همه بر قتامر

یل،امريبدونمدرسهوتحصین،زندگانیخواهندشدكهبعدازا

.استمحالومحالومحال

ا ایمتاسفانه در افكار سنخ ین به منحصر مازندران“ران و“

ستينیمازندران یباطنیگرفتار. در مركز“تهران“من كه ،

 از مازندران“مملكتاستكمتر ستين“ صالحم. دانستم،یاگر

ا یدر به مربوط كه سفرنامه مازندران“ن شمه“ ازیااست،

نهضت“تهران“جنوبگزارشاتمحالت ابرازیدانيمچالهیها، و ،

زیعقا و عمر مید مشاهده شود، نوشته فكرید نور كه شد،

فعلیاكثر مشعشع“تهران“یت چندان ، از مازندران“تر .ستين“

ا از كه بهتر چیهمان مقوله ایزين و نشود، ویگفته افكار ن

.بماندیادگارباقيآوردرقلبخودمنبأسیاخالق



نها ایمقصد شمال به سفر در بازدییرضاشاه ترکمنیران از د

دکههدفشیگوژهخودمییتويوبهصراحتوقاطع.صحراست

د دبستانیتنها از بسدار و آنجاست های سفر. نه سفرش

نهبراینما اطفایطغیانتخاباتیاست، زيشقدرتو کهیان، را

 و اشرار اياغیقبال و نموده سرکوب را شوران و شوق با کنون

میيبس مدرسهبچهار بهدرسو تا حقیهایارود در قتيرانو

هنوينهمهعشقبهمیدربرابرا.رانبرسدیندهایزیآیربرنامه

.نآوردیيتوانسرکرنشپاکوششبرایساختنآنتنهامی



صورتسايروز،اخیاستكههماناشراردیخوشوقتیجا ریرًا

تماممشغولزراعتوفالحترانیایایرعا بهخودگرفته، .اندرا

م مدارسیمن تا برایروم كه تشكيتربیرا آنها اطفال ليت

منهم،اگربعدازصدهاوهزارهاسال،...میام،تماشانماداده

به چندهزار كردن سالح خلع و كردن موفقیاغیمنكوب یتي،

كرده مباهاتحاصل البته زیام، بیندارم، ویارا سالح خلع آنها د

م مخذول شدندیمنكوبو ا. در فقط ناستكهیمباهاتمن،

به مملتخودرا وازطریاصولمدرسهآشنا قمدرسهیسازم،

.كنمیتمیمهداياستكهآنهارابهجادةمستق

به رفتن از من قصد هم معایصحراحاال مدارسیتركمان، نة

یلینقباینم،اياچشمخودببخواهمبیم.گریزديآنجاستنهچ

ط در بیكه بودهيقرون صحرا آوارة بشمار و یگردابانياند

اندوننشستهيرنگیزهايشعارشانبودهاست،امروزدرپشتم

وآنهاكهدربدربدنبال.كنندیاراحفظميخوجغرافیدارنداصولتار

ارعشادابروسفربودند،امروزدربحبوحةمزيدرسیآبوآبادان

.انددهيخودآرم

اصول.دهمبشوندیانمخذولومنكوبشدند،وباياغیاشرارو

نش صحرانوردینيچادر بردوشیو خانه بایو ابدی، وداع باید

بگویا دیران قبایا. نخواهند،ین چه و بخواهند چه بالاستثناء، ل

وازدربخرو ببوسند، جمحكومومجبورندكهآستانهمدرسهرا

.شوندیمدرسه،واردصحنةعملوزندگان

بس راپرتهاياكنون برطبق كه خوشوقتم بچهیار یهاواصله،

قر استعدادیتركمانها و میحه نشان خود راهیاز در و دهند،

پيتعل تعلم و ميم روندیش ايالحقیف. منظرة اطفالیقته ن

برايتركمانانكهمشغولتحص حظوافر منخواهدیلهستند،

شعفم شوقو با و شخصًایداشت، را آنها استعداد كه روم

.میازمايب



ترکمن در درضاشاه پساز سرتیصحرا که دبستانی از پيدار

بناهللفضل اديخانزاهدیپسازقلعوقمعاشرارتراکمهدرآنجا

رضامندیمی دینمانهادهاظهار آغازسفرمازندراند. مکهیدیدر

همرا از خرضاشاه توسن آنکه بخاطر سفرش رايهان الشان

آرزو اسب نمیهمپای وی امکانهای و ضرورت درک و راندند

راه نمیساخت دشواریآهن تنها و راداشتند آسا غول های

دلگیدمی بوديدند، ر ا. نیاما معنایآن درکينبه از او ستکه

م و کار برنمیهنيارزش افرادش وپرستی سپاس از و آمد

درهردوسفرنامه،رضاشاهبارهااز.کنندگاِنکارغافلبودِقیتشو

م و ارتشاهنيخدمات تقدیپرستیافسران استیران نموده .ر

می او، غائله دفع و خزعل خلع پساز نمونه کهيخوانبرای م

سرت از فضليرضاشاه اهللپ بعدی)خان زاهدی سپهبد سیير(

مام عنوان به اهواز اعزامیبه دراردوی که عاقل و وریجدی

شکستدادنهوادارانخزعلکمالرشادتوفداکارینموده،نام

ویمی به را حکومتخوزستان و سپاردبرده پسازيهم. نطور

خانپمرتضیياقتسرتيزازخدماتوابرازليبازگشتبهتهرانن

سرلشگر)آقابوذرجمهرمیوسرهنگکر(پناهبعدیزدانیسپهبد)

یبعدیبوذرجمهر و( اجرایوظا... قدرشناسییدر اظهار فشان

رانبودیگرعاشقانایمهررضاشاههموارهشاملحالد.دینمامی

قهرشبی از را کشور خائنان که نمیينصهمچنان .گذاشتب

اطراف با پادشاهی دوران در رضاشاه نيبرخوردهای را بايان دیز

.دیهدینزاویبدرستیازا

 

رض که بعد کمی در تپه»اشاه گمش د« دبستانیبه هایدن

تازحضورکودکاندرمدرسهیرود،ضمنشادیورضاادمیينوبن

معارفمی وزارت از انتقاد به آموختن، به آنان شوق وو پردازد

تدريموتربيهایخواندنیوپرارزشخوددربارهبرنامهتعلدگاهید

بدبستان را کندانمیيها همهآنچهرضاشاهافسوسکهتکرار.

زینمودهودریرانآرزووبرنامهریندهایبرایسربلندیکشوروآ

ولی.ستيرنیهاامکانپذنصفحهیهاآمدهاستدراسفرنامه

تالش، مسئوالن همت به که است سپاس و شادی جای

اريدچاپشدهواکنوندراختیهادرتابستانامسالتجدسفرنامه

.همگانقراردارند

ا بیمناز هركسلذتمينمدارس، از بهیشتر و آنیابرم، جاد

ادهیدزینجابایمدارسابه...دهمیتميشترازهركساهميزبين

.ندیفزايزدرهرسالبيتدادهشود،وبرتعدادآننيناهمیبرا

تناسبمحلووضعیپروگراممدارسا با بدطرحیاتاهالينجا،

با و بتدرینشده، جامعید پروگرام دسترسيترسیترج در و م

اهاليمحصل گذاردهشودینو به. وزارتمعارفتذكرسپردمكه

.الزمبدهند







































 خی بــــه یغــــر  و تــــار ق، بــــیيــــنگــــاه دق

ــار    ادداشــتی ــر بخشــی بک هــای رضاشــاه، اگ

ده یـ ش بخـورد ، فا یهـا  شناخت بهتر او و آرمان

بـردن بـه سـخافت آنچـه در      ارجح و اکبرش پی

م یـ ا م و فراموشـش کـرده  یـ ا خ بـوده یروز تـار یپر

اشـاه بـا نـاخن و    ی نکبتـی کـه رض   تلخه. است

د یـ د، پن  دهـه بعـد، بـه اعجـاز     یدندان از بن بر

ای طهــارت و از يــضــای حجــ  اســالم و اول  يب

روان خـط امامشـان آنقـدر آب    يـ آفتابه بالهت پ

شــه دوانــد کـه در روزگــار امروزمــان  یخـورد و ر 

ی نه که در یچ نرگس و گندمی جايبرای نمو ه

چ گلـدانی نگذاشـته و نمانـده    يدشت که در هـ 

ها  اکی و بنگی و دهیون تريليحدود دو م .است

ر و یـ ه و تعزیـ ابانی و بسـاط تعز يهزار کودک خ

ــحــراج ا ــی، امــروز دیران و ای ــدر یران گــر همانق

 .دیغه و قطع ياند که لچک و ص عادی شده
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ویبكليكنم،فورًاعیمنهروقتصحبتازپروگراممدرسهم

گردد،كهمتاسفانهینقصعمدةوزارتمعارفدرنظرممجسمم

ياولیهایگرفتار بهه، ندادههنوز مجال چندمنفرصتو كه یاند

 را بهیحواسخود قسمتپروگرامكجا مخصوصًا و طرفمعارف،

.مدارسمتوجهدارم

غلطگذاردهشده،ویهاهیپایرانازروزاولرویپروگراممدارسا

ز،يرنياماخینكرده،ودرایآنراتدویرصائبياتغیازروزاولنظر

بودهكهراهقابلیكتوجهاتناموزونیاند،نكردهبدایاگرتوجه

ناپ بالمره آن، استيانتظار مانده مسدود و دا مدارس. پروگرام

فساختننسليمنشده،وجزضعيتنظیاجاتاهاليبرطبقاحت

معارفتصوركردهاستكهیعالیشورا.نداردیگریهثمرةديآت

عبارتاستمواديتنظ پروگرام برایم كه طفلیچند نفر چند

اندننكتهمهمنمودهیغفلتازایسازند،وبكلیهوآمادهميته

.پروگراممملكتیعنیكهپروگراممدرسه،

تحص يپروگراممدرسهو پروگرامیعنیل، غرور، و پروگرامافتخار

 امتیعنیمدرسه، برتريپروگرام و تفوق و آقائیاز پروگرامیو ،

 نظمیعنیمدرسه، دپروگرام ینعموميسپلیو كیتشریعنی،

یعنی،یاستحكاماتسرحدیعنی،یووحدتآرمانملیآمالمل

وطن یپرستنخوت یترقیعنی، ویافزایعنیصنعت، علم ش

شحسیدايپیعنیاتحادومشاركت،یعنیجادابداعوابتكار،یا

تدقیكنجكاو يو تكیعنیق، و وجود استقالل نفسو هيعزت

ستادنیخودایپابهیعنیوباالخرهپروگراممدرسه،ر،يغندادنبه

...هكردنيشتكیخویبازووبه



ومهمعطفنظرینموضوعاساسیادبهیالبتهوزارتمعارفبا

طر كرده، بیقیكامل محتوینديرا كه آتیایشند نسليران و ه

طوط آنكه نه باشد، یمعاصر را موضوعات ازیوار و ادگرفتن،

.اطالعماندنیبیدگانقتزنيحق

ازرویكمملكتییقتارتقا،وتعاليحق پروگراممدارسآنیرا

استیدنپروگراممدارسكافیفقطد.ديدوفهميتوانسنجیم

.دیازنماينیبیقوتجسسخارجيكهشخصراازهرتحق

تحص مملكتییليپروگرام عریك كه هم قدر هر طوی، لیضو

.تيموتربيتعل:ازدوكلمهخارجباشدتواندیباشد،نم













































گاد قزاقیرضاخان در لباس بر  



ا بهیدر تعلران اهميقسمت تربيم و شده، داده فرعيت را ت

يتعل و دویم، درجة در اقاًل دادهیا قرار اندم حالت. اگریدر كه

تعق بهنتیبنمايمعكوسعملرا د،يرسجةمنتظرهخواهنديند،

.ميتوبعدتعلياولتربیعنی



به زیقدرموضوع اگر كه است برایمهم اطرافیاده در هم ن

داشت خواهد جا شود، داده مقال بسط مدارس، پروگرام نیا.

گاهآمالهيلدارمتكيمنم.اجاتمرانخواهدكرديپروگرامرفعاحت

فقطپروگراممدرسهقراربدهم كهینشرحیا.خودرا وزارترا

شورا و تحمیمعارف پروگرام عنوان به بهيمعارف، مدارسل

اجاتياجاتمناست،نهمطابقبااحتياند،نهمطابقبااحتكرده

وضعيساكن با مطابق نه و مملكتمن آبين اقلات و ويوهوا م

.مملكتیاسيوسیعيطبیايجغراف



باواضح بگویتر احتید ازيم، من انتظارات و من پروگراماجات

ن آن ناپلئونيمدرسه، كه وست فرانسه، مدارس از بناپارت

نیدرایعنیسابقآلمانازمدارسآنجاانتظارداشت،یامپراتور

یم،ولیرااستخراجنما“سربازخانه“ستمكهازمدرسه،يصددن

هرایدورانصفویستمكهتذبذبهاينصددهمنیاحالبهنيدرع

.میبنمايدوتعقیصورمختلفتمدبه

افرادیدرا صورت مستقلین و مغرور دارم، انتظار ورا الوجود

درددردخودشانبخورندوهمبهپرست،كههمبهآزادفكرووطن

با قطعًا مدارس پروگرام و برزمیمملكت، كهیانهيد شود طرح

ا را فوق منظور نمایبتواند دیجاب غ. اياگر از نبودنیر باشد، ن

لرايمحتاجوعلیاكعدهیكهیرجحانداردبرمدارسمدرسه

.پروراندیم

بودنخزانهمملكت،یكنمكهتهیحمیكرارًاتذكردادهوبازتصر

گرفتار بهياولیهایو هنوز من، كاماًلة استكه نداده منمجال

انعطافنمابه میطرفمعارفبذل همه. امسال، از دادم دستور

نةكاررافراهمسازند،تادريند،وزمیفزايعارفببودجةمسالهبه

.راكهدرخاطرخوددارم،امربدهمیموقعخودمقرارت



راناستکهازمسسربازییندهایدومهربزرگبهآینديوهم

می بزرگ پادشاهی و برجسته سرداری برنز .سازدساده،

زمانح در تنها محاصلیيدندکهبگوياتشبزرگنناميرضاشاهرا

 تملقیترسبود ا بزرگنام. هم میيامروز بده که شازيشود

می درگذشتش از دهه استشش دگران با ُملکش و .گذرد

بزرگمی را میرضاشاه و آرزوهایبزرگينامنامند که آنجا از م

او.رانیداشتوکارهایبزرگکرد،آرزوهاوکارهایبزرگبرایا

شتريهرچههمب.میمانرادوستدارهنيمچونمیداررابزرگمی

می دور او زمانه بیشواز میيم پی او بزرگی به میبرشتر در.

دهیکوهپا آنچه نمییهایاطرافدماوند، استوده دماوند شود

نويواریگلیدسنگاستوصخره،کهگاهدیآآنچهبهچشممی

چشممی از هم گاویآنرا گذر دیرباگاه فرس. ده آنکه نگحال

موپرندک،اگرنگاهکنیتنهادماوندیکردورترازتهران،حوالیرباط

داستيپ می. که آنجاست تازه اصال دماوند چه؟یفهمی عنی

است کردن نگاه اما شرطش ن. کالغ بخواهديدماوند که ست

رضاشاه.ابییدنشتالشکنی،مییبرد.قارقاربخردنگاهترابا

دیهمهیددیاشبابرایدرکبزرگی.ردازیبهاثباتماندايهمن

.جانبهداشت



واریستوپنجسالهحکومتاسالمی،کهحتاکارآنديکسوفب

نمی هم کوششبکند،گلیرا بههودهيدر و پاککردن اشدر

فراموشیسپردننامرضاشاهبزرگوآرزوهایاوهمانقدرموفق

د زدودن در که است تاریبوده عناصر فیگر و اخ .رانییرهنگ

تار خاطره در خیملتمانجاودانخواهدماندهمانگونهیرضاشاه

.کهنوروز



 003 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

آرزوهایامروزم ايليآرزوهایآنروزرضاشاه، زهستيرانینیونها

د از او چون ایکه ویدن محنت غرق نابسامانی و فساد نهمه

ريندوكلمهسیمندراطرافایحاالتمامآمالوآرزو.بتنديمص

ليتشكیتمخصوصوجامعيد،مدنیموجدیازتمدنقد:كندیم

.دنيهآنآرمیتراندنودرسايجانبآنمدنرانرابهیدادن،وا

نیاعمرمنكفافبرآمدناینآرزووآمالسرخواهدگرفت؟آیاایآ

آ داد؟ خواهد را آرزو و آمال برایهمه ایا مهیقطع راه وين ب

نیاباایلكاردردستخواهمداشت؟آیتوسایقدركفاقبهيعم

ته ایخزانة با فكریو فقر ایاهالین تحمل محنتوی، قدر ن

توانمفكریبتومشقتممكناست؟واقعًاخودمنهمنميمص

!بكنم

ا مسلم تقدیقدر قهار دست كه است امانتین الیر از یرا

دهويرونكشيبهایروزگاراهيهاوسیكاراهيها،سیها،بدبختخرابه

نامانتراازگردوغبارودودویدایبا.دستمنسپردهاستبه

كثافتمنزهسازم ا. استكهفعاًلیثانویننزهتوصفایفكر

ا از باتالقهایعبور تمام و باتالق، آسانیاجتماعین برمن را،

.كندیم

رانرا،ازیشوتنعمشخصمندرآناستكهایسعادتوآسا

.نمينبركنارببيسهمگیهانخرابهیرایز

نیگناهایاستكهغبارمذلتازچهرهبیسعادتمنآنوقت

یمنتها.اوبرگردانمازدسترفتةاورابهیم،وآبرویمملكتبشو

ناستكهحقمظلومراازظالمگرفته،یشوتنعممندرایآسا

كرده،ویزندگانشیمكهدرامنوامانوآسايوملتخودراببن

تطاولودستبردهرصاحبنفوذویومعنویحقوقماد از آنها

یبرایچملجاءوپناهيمصونبماند،ومردمهیهرصاحباقتدار

.رند،مگرحقوقانونيخودسراغنگ

ا لذتمندر مقابلیتمام در طبقاتمملكت، تمام ناستكه

ویگرازراهتقویكدیبرازيبخودگرفته،وامتیقانونصورتتساو

ايفضل نه باشد، امتیت مسخرهين بهیزيآمازات تا امروز،كه

ا در ايكصدوپنجاهسالاخینیمخصوصًا چهرة ایر، انرايرانیرانو

.اهومكدرساختهاستيس

لذت ایچه از تزویباالتر و مداهنه اصول كه ین ویعنیر تملق

صراحتخودرابدهدبهیرد،وجايبمیاكجامعهیدریچاپلوس

قلب؟یتوصفايوفضلیلهجهوتقو



مردم و نهفقطآرزوهایمشترککهدردهایمشترکرضاشاه

اناوراازخودوبرایخودودريرانیاندکهارانهمسببشدهیا

خودبدانند کنار واقعیا. ندوشعریرضاشاهمصداقبرجستهو

:است



هرگزرديامردنکونامنمیسعد

ینبرندیمردهآنستکهنامشبهنکو



:تينبیزايون



ردآنکهدلشزندهشدهبهعشقيهرگزنم

دهعالموفایمایثبتاستدرجر



م به پایشعر که اشارهياکنون آمد، اان به شود نکهیایهم

سروده با برضاشاه کشورمان بزرگ شاعران ويهای نبوده گانه

يعل به وقت کمی گرغم بهره و ديخواندن از آنانیری وان

ب.پرداختهاستمی نمملكت،یندگانایرانوگویاینشعرايدر

است،كهیرازيابودهحافظشیكهبرضدسالوسوریتنهاكس

راازهمیآزرمینپردهبینبودهكهایشايقهتمامسعيالحقیف

ن حسن و صراحتقول و صفايبدرد، جایتو نآنیگزیقلبرا

بهینما و بیقتينجهتاستكهچونحقيهمد، بوده،يدر اناو

نمملكتواقعیازتمامسكنةايران،وموردرازونیایشاعرعموم

.شدهاست

كیسپارمكهیخاطرخودمپسندم،وبهیارميمنحافظرابس

همیروز و او، مقبرهسعدنيمقبره فردوسیطور ایو از نیرا

كنو ابتذال آرامگاهینحالت و برایخارج، نفریایرا سه ن

دنیگو بزرگ ليندگان خور در كه بدهم، دستور شئونيا و اقت

.آنهاباشدیاجتماع



سفرنامه هر خواندن هنگام چترهمواره هوْس طاووِس ای،

ريای،سفرنامهوقلمبدست،مسدکهکاشپژوهندهیگشامی

ـید را جایپاروز پایبر و تکرار نصـ امروز ويگزارشیاز بما

نرهرويدتاهمدرکدردتاولوخستگیپاینخستیاننمایيفردا

تار ذهن هم و آسان ما تازهیبر گرددخ سفرنامه،یا.تر دو ن

اندیبرآنکاشنبودهیاستثنا ا. باغچهلينکهبدانیفرضا مامروز

تنهایطیاستوآیدرچهشرا(اشرف)ستوندرشهربهشهر ا

ن صحنکاغذ، مرکببر باغیاز و مانده جا کهیامیاستبر ا

مازندران اوجشفخر روزگار بهشتیاستچون : “اشرف“شهر

از“اصفهان“است،وپسازیعباسصفوننمونةعزمشاهیبهتر

نقطه سليبیاهر ايشتر بیقة را مينپادشاه از...كندیان قبل

.گذردیزوسطشهرمضایعریابانيخ.میشد“اشرف“ظهروارد

تپةیعمارتسلطنتینجادهازجلویا تا ایوكناردر“ونیهما“،

یفرشنامرتبكهدرشهرواقعاست،سنگیامتداددارد،قسمت

رونيآنقسمتبیاند،ولرشكردهيورودمنتعمیداشتهكهبرا

بكل بعضیشهر، در ازسنگفرشینقاطاثریخرابشدهوجز

ستينیباق برایلمنز. معیكه من عمارتيتوقف شده، ین

شود،چونیمحسوبمیةسلطنتيدوطبقهاست،كهسردرابن

احت يمورد سال در بوده، تلگرافخانه ادارة )1332اج (.ق.هـ

طاقیقكهچنداطاقبزرگراكهروینطریابه.اندكردهیمرمت

وچهاردروسطاست،یوانیاكنونا.اندسردربوده،كوچكنموده

.اطاقدردوطرفآنواقعشدهاست

طرفیا از كه محل صفوین عمارت جانبیبرخرابة از و یه،

در یبرسواحل تپة و ونیهما“ا “ شهر اشرف“و است،“ مشرف

مخصوصیموقعیدارا“اشرف“واقعًاشهر.دلگشاداردیمنظر

است در. و جنوب، طرف از كوه و زراعتیجنگل دشت و ازیا

شم كردهسمت احاطه آنرا اندال، ایوقت. از شخص نیكه

مقدمبگذارد،قبلیعمارتمخروبةقدیتماشاسردرگذشتهوبه

دریكاریباسردركاشیانباربزرگباغچهلستون،آبازورودبه

راآب“اشرف“نددوثلثیطرفراستمشاهدهخواهدكرد،كهگو

امابهمحضآنكهبازندارد،ینتیدربباغتازهاستوز.دهدیم

بهیم چشم و تاریعمارتمیدورنماشود صنعترایافتد، و خ

.سازدیتوامًادرنظرشخصمجسمم

.دهشدهاستيشعمارتكشيدرتاپیع،ازجلويوسیابانيخ

سنگهایجدول از مفروش عریبزرگ و طویقطور و ایض نیل

بهيخ را مابان منقسم سازدیدوقسمت جدولیا. بهن واسطة،

دارد،كهازارتفاعدوذرعیچندین،آبنماهايزمیوبلندیپست

رو بر نقشیعریسنگیآبنهر غلطیزیهاضبا دريبا باز و ده

.ابدییانمیجدولجر

سنگهايحاش سوراخهائیایة جدول جاین كه شمعیدارد

كم،دوصفیليخیهافاصلهجشن،بهیبوده،وظاهرًادرشبها

ماز در فروزان ميشمع گل جدولیان در عكسآن و سوخته

.گشتهاستیمنعكسم

دهشدهاستآنهارابايارخوبتراشيننهربسیایسنگهاتخته

نيآنهارابرزمیاند،وساروجمحكمگربستهیكدیآهنبهیهاليم

،محضاستفادهازقطعات“اشرف“یمتأسفانهاهال.دوختهاست

ناحجاریازایاربعضيزحماتبسسنگهاست،بهكهمفصلیآهن

.اندراشكسته،وآنآهنناقابلراربوده
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بوده،كهامروزهمیابان،دوصفدرختسروبرپايازدوجانبخ

.استیازآنهابرپایبعض

اعمارتچهل آخر ساينخیستوندر اما یبانبزرگیاباناست،

یاند،قسمتكناراستخرساختهرًادريتنباكواخینگاهداریكهبرا

كوه.عكردهاستیپوشاندودورنماراضایازمنظرةآنراازنظرم

نباغيسر،دنبالةهمناستكهدرپشتیپوشهممثلاجنگل

است دورنمایب. عظیاندازه دهدیمجلوهميباغرا یدرسكو.

استخریجلو بیعمارت، اكنون كه آباستیبزرگبوده نیا.

هاستودرجلواغلبیتخرهاازجملهلوازمعماراتدورهصفواس

نةخوديوانهاوعمارتآنهاموجودبوده،وعكسستونهارادرسیا

.ساختهاستیمنعكسومكررم

شاينچهلستونمعلومنیشكلسابقا بوده، دیستچگونه

چهليشب به ه اصفهان“ستون است“ بوده بیگویم. ستيند

افتادهچهلیداشته،كهچونعكسآندراستخرمیستونچوب

.كردهاستیستونجلوهم

ا بهیاز رفتیباغدنباغ، همبًایمكهتقريگر ويبا شده بنا نطرز

حرم استبه موسوم وليه. نبود، آن متعلقیچكسدر چون

مقدسمبه را آنجا اجازهنمیزنانبودهاست، دهندیشمارندو

مربع،یهستوسكوئیدرجلوآنحوضبزرگ.واردشودیكس

زاو هر مرمرگذاردهشدهاستيكنشیاشهیكهدر مناز چنار.

شاخهیميعظیليخ كه است وسط تمامیهادر آن پهناور

رآنچهذكرشد،ي،نظینماهائآب.هكردهاستیعمارتراغرقسا

.نبناهمموجوداستیدرا























































ا ازیكیناممكهبهیواردشدیگاهافتيقصرضنعمارتبهیاز

عل استهيعلیاوالد موسوم السالم تعجبد. دیباكمال واریدم

كنفرانسانخوشگذرانیاستكهفقطبهیرینبهتصاویاطاقمز

م بخشدیلذت ا. تصویدر عمارت شاهین ثانر و ویعباساول

نیاشخاصد ديگر ارویز كه وليانكشيپائدهشد، بودند، دریده

پست بودیكمال حقارت و ز. اطاقها اثاثیدر و نظربهیاهينت

قاليرسینم مگر برچیهاید، كه گوشهيگرانبها در و یاده،

در.مانشاندادندنرابهيسپسعمارتچهارم.دستهكردهبودند

چشمهیا مشروبيجوشیمیانجا را باغ اعظم قسمت كه د

نجابناشدهكهتمامسقفشرایباشكوهدرایگنبد.ساختیم

دكردهینقاشیخوببه و بایوارهایاند، راهرو، محاذات تا شرا

اندپوشاندهیهندیكاش مسافت. ایدر از رویدور ینعمارت،

گاهاتماشاییباندهیاستكهظاهرًامحلدیكوچكی،بنایبلند

است ا. یتمام صفحة بر است مشرف عمارت كهیریدلپذن ،

از.دهدیلميهآنراتشكيد،حاشينسبتًابعیادرفاصله“بحرخزر“

هیادگارذوقوهنرصفویهایبعدبرسرآنآنچهروزگاردرسال

آگاه نا محل.ميآورد به را دانشگاه که مملکتی در امروزه اما

نامندواندوزندانرادانشگاهمیلکردهیبرگذارینمازجمعهتبد

آپارتمانکی فروش، وطن و دزد اعتبارمشت حفظ بر را سازی

جهانیميم ترجيراث نقشجهان دادهيدان باغح قطع بطور اند،

هیخصفویراهمنهبهموزههنروتار(اشرف)چهلستونبهشهر

آنجایاختصاصداده در اندونهدانشکدههنرهایتجسمیرا

با.اندداده یقاعدتا کمید تهانقالبيا باشد زندانشده و ایشهر

اسربازانگمنامیهويندهولیفقیوقفسکونتامامجمعهونما

وهعساکرينخودبهشيایبرادرانهباریآقازادهيامامزمانباهم

.اندمکردهوپاساژساختهيصدراسالمتقس



ستيم بیيهن غرضیمازانی طبل بر راست و چپ از که ه

صرفنظر.اندسوادوعامیشمردهيآدمیبکوبند،رضاشاهرامی

نکته نگاه جامعهيگاز مشکالت به رضاشاه مناسب پاسخ و ر

دییتردیاستوتوانايزتبحرویدربندبازیسيهمروزگارخودون

دهیکتاوذهنیورزیرشدرکسبقدرتکهنشانازهوشییناپذ

زانيیبرایمیمکفیهازاشارهيهانوکارآشنادارد،درسفرنامه

ادعاها درستی و باسواد حضرات نمونهیآگاهی مشتی شان،

:شوددهمییخروار،د

صاحب مرد اعتمادالسلطنه متتبعمرحوم و وینظر آثار بوده،

رًادركتابخانةآستانقدسياخ.پسندمیعالئمونوشتجاتاورام

یمبنیدنكتابهامشغولبودم،كتابید،كهبه“مشهد“دریرضو

 بهيومییادداشهایبر اعتمادالسلطنه افتادة من دست بردم.

 و بهیكیمنزل، كردمدوشب مطالعه دقت جلدیا. دو كتاب ن

 و ایادداشتهائیاست، یاستكه گزارشات ةيومینشخصاز

.سشدهاستیدربارنوشته،وباخطزنشپاكنو

ناصرالديهركسبخواهدوضع بهتریتدربار بفهمد، نمونةنینرا

!استكهاعتمادالسلطنهنوشتهاستیندوكتابيآنهم

با را دیكتابها آنوقتبهید و ايفهمیخوبد كه مملكتچراید ن

سیابه روز وين فقر مذلت، گردوغبار چرا است؟ نشسته اه

تباه تبهیمسكنت، چرایروزگارو ساخته؟ آزرده را آن چهرة

تنبل تنیمراحل بیپرورو و وقاحت بیآزرمیو ویفكریو

نمرزوبومیازسكنةایااندامعدهیپرستیواجنبیعالقگیب

رانازبدنمملكتمجزایكثلثایپوشساختهاست؟چرااهيراس

به تجزو در و شده، هریدستاجانبداده چهیة قسمتها از ك

م،بانظريهوتقسینتجزیادردربارظاهروتاچهدرجهبهیتأثر

...ستهشدهاست؟ینگریاعتنائیوبیديقیوبیگریبالالا



سالط حال شرح ايمن مین آن تا را، تواریزانيران در خیكه

كهیااموعمقافكارآنهارا،تادرجهدهیمسطوراستبهدقتد

...امدهيخبتواناستقصا،كردسنجیازصفحاتتار



د جای توصیدر در زيگری بییبایف ريهای ازن نشانی باز اه،

می جنگل:ميابیمطالعه هندوستان“یهامن “ قایآفر“و و“

.امهاخواندهام،وشرحآنرافقطدركتابدهیراند“مناطقحاره“

“اروپا“یهااماقسمتجنگل كهدر“سیسو“،مخصوصًا آنجا تا ،

كارتيس و توگراف دپستالنما میها نمیده تصور كنمیشود،

باشندیبد“مازندران“یهامانندجنگل عوسرشار ا... نجملهیو

 
 د کسی که بـه تـوت   یگو پاراسلسوس می

ــی  ــی مـ ــور چ یاند فرنگـ ــد از انگـ ــشـ زی يـ

و رضاشــاه بــر ســفره ملــت     .دانــد نمــی

 . خواست هفت ساله می می

 

 

 سـند  ینو ن مـی یرفقای مسلح به دانش نو

آهـــن را بـــه دســـتور    کـــه رضاشـــاه راه 

مانـد کـه بـر     و آدم مـی . ها ساخت سيانگل

د نـازل  یـ ن کاهنان کاهدان نادانی چـه با یا

نکـه  یگـو ا . ییا برق رهایداری يرعد ب: کرد

 زاریيــشــان بــاران ب یها اهکاریيابــر ســ 

بشان سـاخته اسـت و   يمرز ملت را نص بی

اس يـ اس، کـه در ق یله اوژیروبی طویحتا ال

روز و امروز رفقـا  بـاغ عـدنی    یبا کارنامه د

شــان نخواهــد  شــانیيز داغ از پيــاســت، ن

 . زدود
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می ظاهر ذهن در گفتنددشتی می رضاشاه به اگر که شود

.شدشتراستناراحتمیيرانبیسازایيهایسواچهیدر



خودراینشخصيبوتلگرافات،مالزميپسازفراغتازكارمكات

دیدنعقايشن.ندیندوصحبتنمایايامردادم،همهبهاطاقمنب

اشخاصن صحبتبا يمختلفو خود استكهیحیكنوعتفریز

نیبیگاه ستيمزه مقدار. صرفشام، آنها رفتن ازیپساز

راقسامكتبیخازسایكتبتار.شبرابهمطالعهكتابپرداختم

ميب مرا نظر جلبدقتو قسمتهاینمایشتر از و ،یخیتاریند،

نيهمبرم،وبهی،لذتمخصوصمكهباشدیمربوطبههرمملكت

 من خوابگاه در غالبًا تاریلحاظ كتاب سلسله كهیك است خ

همیشوم،وگاهیآنهامتوسلمبهیمخصوصًادرمواقعناخواب

م بكلیاتفاق كتاب، مطالعة كه خوابیافتد از منيمانع دن

.شودیم

سعد بوستان بهیكتاب كه بیهم جواهر قطعه شبيك هيشتر

،كمترممكناستكهازدسترسمنیكلماتمعمولستتابها

بماند دور ا. ایهانمدتاستفادهیدر نینكتاببزرگتریخوباز

شهممارستدرقرائتبوستانيام،وهمزبانبردهیشاعرپارس

یكیبرم،ینكتابمیدوحظمختلفومتفاوتازا.دارمیسعد

...مواعظوحكمتپندویگریات،وديلطفكالموادب



انقالب و دولتمردان و رضاشاهيکاشروشنفکران چون هم ما ان

سوبرکلیویکپاريتکنشانبهسوربنوپلییسوادبودندوپابی

علمیپاتر حوزه و نرسيسلومومبایمسکو نجف ولیيه بود ده

استيستكهمذهبوسينیدیشبههوترد:کردندکهدرکمی

دیندواصلبایاتايكهدرتمامموارد،جزئاستیدواصلمقدس

ازآنغفلتیاقهيمطمحنظرزمامدارانعالموعاقلباشدودق

ول ینورزند، با آنها بهیكدیاختالط نه تمامگر مذهب صرفة

بهیم نه سشود، اداريصرفة ایاست ضمن در بالمآل و نی،

م بالاثر و سست مذهب هم امتزاج، و هیاختالط و مگردد،

بهيس رو میتماماست اضمحالل رودیو ا. ضربت چه نیاگر

نبهتريهدرزمانسلطانحسیممهلكراخودسلسلةصفويتصم

د همه معیاز نتدند، ايهذا نبايمغينتصمیجة را عاقالنه دریر د

راتيخهمراهآمد،وتأثیدباتاریهمالحظهكرد،بلكهبایدورةصفو

ا در قاجاریآنرا سلطنت پایام كه نمود تماشا ویه مذهب ة

.شدیمنتهید،وبهچهفالكتيچرخیچهمنوالیاستبررويس

سیآنهائ و مذهب بهيكه مخلوط را نمااست همیهم ند،

دن كردهيانتظامات مختل را تخرا را آخرت انتظارات هم و بیاند،

اندنموده نتیگاه. بالمره، بهيهم مقصود برعكس دستجه،

یآیم كشيروحانیعنید، ميون دنیده طرف به ويشوند ا،

ستكهیامهينهماناختالالتعظیطرفآخرت،واونبهياسيس

میاصولزندگان راندبهجانبیمردمرادچارتزلزلكرده،آنهارا

.یوفسادودوروئیرودورغگوئیاوتزویر

بهایجةاينت تا اًلشودكهمثینحدممتدمیناختالطناصواب،

روحان مجتهد اصلیفالن كار تصفیكه عمومياو اخالق یة

ماه دولتمیاست، خزانة از تومان كهيگیهشتصدوپنجاه رد

آنهایراحاللنمایعماراتسلطنت مردممجازباشندكهدر تا د،

فهي،كهوظیملیلمجلسشورايدرعوضفالنوك.نمازبخوانند

غمبريلپیونشمايتترباست،درپشیاستادارياووروددرس

م باز بهینمایرا مردم كه آخرتياسالمد، و تردیپرستت دیاو

روتقلبمجالداشتهباشدكهعالئقینتزویاورند،واوبراثراين

تأمیماد را موقعيخود باالخره و بهين او، پات و درجه یاهیهر

.هست،دچارتزلزلوارتعاشنگردد

عوضیاولیروحان در به، توجه عقناعتو تزكيآخرتكه هين

دةيمانوعقیاوپولوظواهرامورشده،ايفتهدنینفساست،فر

شد دچار را تردیدتریمردم تقوین اصول و پرهید، رایزكاريو

.دینمایدارممجروحولكه

بایمیدویاسيس زندگانیكه اصول رایائيدنید مردم

میراهنمائ عوامیكند، دنبال ریبیفررود تزویاگوئیو ویو ر

ريمانعامهتأثینوبةخوددرسستنمودنازبهيننی،كهایدوروئ

...داردیبسزائ



اينظ!نداردیتعجب ایر اغلبنقاط در زینموضوع استیران .اد

بهيهركسدستشرس وده اسالم خود، استعداد و جربزه قدر

وسياسالم ریلةريترا تأمیبو و قراریشخصنمنافعيا، خود

.دادهاست

گرفت،صراحتیاستمملكتقرارميسكهدرمركزسيفالنرئ

م خفه عمدًا خود در را خود،یلهجه معتقدات برخالف و كرد،

.كردیجمیراترویبیوعوامفر.شدیمیآخرتپرستمتظاهربه

وز رئیفالن فالن و رسمًاسير كه انتظاالوزراء مأمور وجدانًا مو

دن اصالح و قیایايادارات هول و آخرت از دم بودند، امتيران

ریم با و قلوبعوامتهیزدند، لباسدر طرز و عبا ةمنزليشو

.كردندیم

د كه ظاهرالصالح، معمم فالن احتیاما ايتهبهیاجيگر نیه

مخف نداشت، عيمقدمات نوشيانه بانگ و شبانه نوشش

مبه آخرت یاستقبال بكلفرستاد میو بهیمجذوب آنگشت

خداومانواعتقادبهیوایزكاريوپرهیكهدرقاموستقوینكات

منتخدایرا.ننشدهاستیآنتدویبرایرسول،هنوزفهرست

نویهرهبریروشنفکرانباسوادوعالماندیعزوجلکهدرسا

درستتر اجتماعی، عدالت برگزیرسوالن را راه بهیدین تن و م

بازگشت»اتدادهوبهآرزوییهرزندگینسپردهودلبهمعنوظوا

خو شیبه میديرس« برآبراستیکه. که زبان دستو کزیاز د،

.دیعهدهشکرشبدرآ



 آمار جگرسوز«مردانگیشد»وقتیبر شرح و عالم هایقبله

رشاندرراهویزالسلطانبهاعتبارتحریزالوانداختنبراسافلعز

ستوسزاواريفنيخورد،حوفرنگ،مهرسفرنامهمیريگاِهنخج

رانسربازیبایهایسراسرعشقبهاهاودرددلاستکهگپ

م بيهم به او تعهد و کشيهنانش فاضالِبيرون از ملتش دن

پ نادانیو همتبشریپيخرافاتو که آنجا شيشراندنشتا

نيب را کند سفرينی به و شمرده مقوله همان از صرفا نامهز

م؟يدنشانبسندهکنينام



رانیخایندماوندفالتتاریهایرضاشاه،اتیهایمامورادداشتی

دیمتاشايناممی«کعهدینامهکعشق،عشقینامهعهد»را

شبرديایباشدازوقوفمابرعشقاوبرماوعهداوبرپنشانه

.رانیمافرزنداناامرما،





































 013 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 





 

 ضاشاه در آغاز سواد مختصری داشت که با خواندن کتابها در ساعاتی که ر

استگر يخواند که برای س خ مییشتر تارياو ب. زد بر آن افزود از خواب خود می

ان و تجربه یپا اش را هوش تند، انرژی بی هيبق. هاست ستیو دولتمرد از با

سواد او از  دانش و. های آن به او داد دست اول از جامعه در همه گوشه

ها، همه دکتر و  بیيها و حس ا سنجابییگونه امثال رهبران نهضت آزادی 

ت و انگشت گذاشتن بر قلب مشکل و يل موقعيولی در تحل. مهندس، نبود

ر هم در دانشگاهها درس نخواند و يپترکب. ها مانندی نداشت تیشناخت اولو

های گوناگون،  شهيش در اروپای باختری به کارگری و کارآموزی پیسالها

خی یتهای تاريمانند همه شخص.  سازی در هلند، سپری شد ازجمله کشتی

تی که برای خود قرار یداشت که انسان را به اندازه مامور  visionی"دید"او 

روهائی ناشناخته را در يران داشت که نیائی برای ایرو. رساند داه است می

تا آن )و از مرز ممکنات  ختيش از همه در روان خود او برانگيجامعه و پ

 .فراتر برد( لحظه

 ونیوش همایگفتگو با دار       








 

 رضاشاه یو بزرگ یخیت وظائف تارياهم
 




یهاودرنوشته1323وریتالشـشمادربرخوردبهحوادثشهر

 بر رهبرانشانیهائدسته«سبکسرانةیشاد»خود و مردم ,از

ید؛حتيکنیافکرنمیآ.دیاپسازرفتنرضاشاهانگشتگذاشته

جهان جنگ نمیاگر در گرفتیدوم رس, آن کهيوقت بود ده

نیرد؟باتوجهبهايکلکشورکنارهگیرضاشاهازمقامفرمانده

نبودکهازدخالتوکنترلهمةامورکشوریتيکهرضاشاهشخص

ناستعفایاجزایآ,نسلطنتبسندهکندیزدوبهمقامنماديبپره

 بود؟یگریةدچار



نیهما حمله از پس ـ کنارهيمتفقیروهايون رضاشاهیريگن

خدمتیتربزرگ مین که بکندیبود خود ملت به .توانست

دووضعيانجامیترشدنموضعآنانماوتنهابهسختیپافشار

یا ماسآوریران شدیتر دشمن. روسیرضاشاه و هيانگلستان

رانیکردنایصنعتیاشبهآلمانبراهيختهبودوتکيهردورابرانگ

سهاحتااگريانگل.رفتیبشمارمیازدالئلآندشمنیکیتنها

خزعلرافراموشکردهبودنداصراررضاشاهراپسازآغازجنگبه

ا درآمد بردن فهرستیباال روسها و نبخشودند او نفتبر از ران

غیدراز اقدامات ازياز داشتند، رضاشاه یسرکوبردوستانه

یاستعماریروزمندانهدربرابرفشارهايپیستادگیستهاتاايکمون

زم در بازرگانيآنها ینه تبر. فشارها یآن عنوان به را ازیکیز

بازرگانیترمهم مراکز میایخارجین از مهاجرتيران و برد ان

رضاشاهبا.دادیزبهبازارتهرانپسازآنرویپردامنهازبازارتبر

 کشیخارجیبازرگانانحصار طرحهايو با آهن راه روسهایدن

.مقابلهکرد

شتراويهرچهبیرضاشاهشاهدانزوایانیپایاماباآنکهسالها

پائ کاردانيو سطح افتادن صمین ويميو بود کارگزارانش ت

خشونتفرمانروائ و رايپیاشدرخششسالهایاستبداد شتر

م پیکدر تا شهريکرد، سوم از کنارهویش خاطرشیريگر در

یبهجائآنکهاصالحاتشیگررابرایدیاوچندسال.ديگنجینم

هیدیبرسدالزمم و جانشيد او کهپساز نشيچمطمئننبود

.دیبتواندازعهدهبرآ



آ ـ میتالش الزامًا رضاشاه رفتن یبایا به از»ست بازگشت

یريمس و« اقتدار پشتوانة به بودیکه شده هم,هموار آن

وارونهجلوهدادنیبصورتپشتکردنبهدستاورها آندورانو

د؟يانجامیآنهام

اندکهدهيننظررسیبهایارينپرسشبسیامروزدرپاسخبها

,درراهبرانداختنشتالشنمودیمخالفبودوحتیمیتوانبارژيم

نابودساختندستاوردها باخودیقتدشمنيآندرحقیاما با,

.هناستيتوباممل

یباوجودتجربةانقالباسالم,امروزیانپاسخعجوالنهياچنیآ

بجا آنيتوضیو شکست ح نوع, به هم نیباز ازیميگفتن

نتيواقع چهيها ست؟ یدستاوردها, انقالب6آن از قبل دهة

بناشدهبودیکنظامارزشیهابریوحاصلدورانپهلویاسالم

 تنها نه »که تاربا ارزشهایخیروند دریرشد زمان ساز تمدن

نبود «تضاد جهتنزد, در و همسو آنها با بودیکیبلکه آنها .به

پیچگونهم علیانقالبیشددر بودیهآننظامارزشيبر اما,

شرامحفوظداشت؟یدستاوردها



کهازرضاشاهشکستخوردهبودندوخوددریروهائيونـنیهما

محافظهیقشاشنیسرنگون یکاراننداشتند کارمحافظه)بودند

کنسروات با ما کاربرد دارديدر تفاوت و ضرورت( اصال بهیکه

یراازرویننوسازندگيدندورضاشاهارابهسنگیدیاصالحاتنم

بود گذرانده آنها یخانها. کمتریفئودال هر آخوندها برنامهیا ن

امروییرانبهکشوریدرآوردنا بهحقمرگخودیزکپارچهو را

دانستندیم هميکمون. مانند اصالحيستها هر بهیشه که را

جلوگ عنوان به نبود خودشان راهيدست و انقالب رنده

میدارهیرشدسرما کردندیمحکوم بزرگ. عنوان به نیترمصدق

حالوهوایاسيندهطبقهسینما آندورهیدورانمشروطهدر

ميس آرزویر و و فضاشبازگیکرد یمجلسهایآشنایشتبه

م ناتوانآنزمانها و فاسد دربار بودیمشروطهو اصالحاتو. او

یرضاشاهینوسازندگ میرا مسخره یا الزمیکرد نا حتاا و



 010 3131مهــر  /  ـ   شهريـور  02تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره 
 

ميخ شمردیانت ب. سيمشکل از فلسفیاسيش .بودی،

ناسیکجامعهسنتیسرآمدان از وخان،یستومذهبيونالي،

لشگرکش فيبیدر پیبرایرصتگانه يچيدرهم دورهیدن ک

یرانیجامعها.افتهبودندیرانوبرگرداندنساعتیخایتاریانقالب

برلزوماصالحاتیاتازهیدنبههمرائيرسیستتامدتهابرایبا

نوسازندگ میو ولیصبر محافظهیکرد کمونآن و ستهايکاران

همرائ آن به بقاينپیهرگز و سرسختیایوستند هنوزترشان

اندوستهينپ دستاوردها. از سورضایآنچه از آنیشاه

رفتهشد،ماننددانشگاه،بازنهبهعنوانفراآمدیکارانپذمحافظه

بارزشتمدن بلکه وسيساز تازهيشتر یاسيجنگسیبرایاله

.بود



نمودن«اعتباریب»زبانامرضاشاهويهاستتالشـپسازدهه

قتدارشدورانایدستاوردها ا, بحثبرسر نکهرضاشاهیامروز

در.تازهآغازشدهاست,گذاشتیباقیزيرانچهچیندةایآیبرا

کواحدیبهمفهومکشورویاسيکپارچهسیکواحدینکهاویا

یاجتماع در هردو ملتو مفهوم نویبه ارِزیکصورت هم و ن

جهانامروز انتظاراتمتداولدر گذاشتیبرجا, , سخنبهکمتر

م شوديمخالفتگفته ا. بسیبا هنوز همه ویارين اقتدار دورة

مصداق,وانحصارقدرتیلسلطةخودکامگيرابهدلیحکومتو

 مفهوم یدولتمل» دانندینم« م. کجا ايتا با دیتوان دگاهین

همنظربود؟



یدراصطالحاتجامعهشناسیکهآشفتگیونـتاهنگامیهما

چارهنشودازاسندگیاننويدرم ميارخواهينابهاماتبسیانما

ازآناصطالحاتاستکهمانندقوموملتویکی"یمل."داشت

ب برايخلق، و عمد به معانیاسيسیبرداربهرهیشتر یدر

م بکار رودیگوناگون شناس. جامعه اصطالحات کاربرد در یما

یرويپیاروپائبزرگیگراززبانهایمکهمانندعلومدینداریاچاره

ميکن پnational governmentیحکومتمل. آنکهموجياز شاز

میمردمساالر بکار نوردد درهم را آنیاروپا از منظور و رفت

بیحکومت دست به نه گانگانيبود مل. افتادنیحکومت جا با

درسده)استیشازدمکراسيپیدهایدولتـملتآمدکهپد

تهاستيدهشدوسدهمدرندخوانیهفدهمکهعصرجد دینبا.(

کهمبودهاست؛يشازنظامدمکراتيفراموشکردکهکهملتپ

چن ملتها همه استيدرباره بوده ن برخ. اگر مایاکنون از

ملیفهایتعر حکومت و دارند را دمکراتیخود حکومت با کيرا

ملیمیکی از و دمکراتیدانند مي، اراده کاریک بهیکنند نه

هانجامعهیترشرفتهيامروزدرپ.یخیدارندنهتاریاتعلممقدم

مل دمکراتیحکومت هستي، هم ک ایآیول. سالهیا صد ران

م رضاشاهدولتـملتندانست؟یترشرفتهيتوانپیگذشتهرا

بهایسدههفدهم چندسالیرا در را چندسده کار و رانداد

یرانیــنهازجامعهاککردندولتـملتياشــدمکراتهيبق.کرد

شازيدرخوداروپاهمب.ديگنجیآمدنهدرتصوراومیزمانبرم

کش طول سال ديصد دستاوردها. چونیمالمتگران، را شگرف

ن وليناقصو کردند انکار بود کاره خودشانچهیمه کارنامه در

.میترامهمتربشماريداشتند؟مگرشکستوشهادتومظلوم



مش ـ تالش ظهور کردن مل»روط یدولت پ« شمجلسیدايبه

یاسيوادارةسیريمگيملتوسهمفعالآندرتصمیندگینما

کشور کشورها, همة تجربة خوانائیبا نداردیجهان بعنوان.

خودرادرحادثة«یدولتمل»نمونهملتآلمانسرمنشاءظهور

سمارکيلهلماولتوسطاتوفونبیفراخواندهشدنویبهپادشاه

سیکهپسازاشغالپاریادرواقعه.ابدییم1211ةیژانو12در

ارازيبسیتهایرغموجودروايعل.رخدادینةقصرورسایدرتاالرآ

یزيستیدمکراس شکل, با اساسیريگمخالفت ,یقانون

سوس واليسرکوب دمکراتها ب..... صدراعظميتوسط سمارک

آلمان مقتدر ه, جاياما در وگیچگاه ویاه بنیژة عنوان انگزاريبه

یدولتمل» ترد« نشدیآلمان د سمارکخواستملتآلمانيب.

ـونهازدرون«آهنوخون»آنراازدلیکپارچگیوحدتویعنی

گفتگو بینمایبحثو ـ پارلمان کشيندگان ديرون پساز. امروز

.کنندیادمی«بانآلمانمدرندهید»سالازاوبهعنوانیصدوس

چرا,میریپذیراـحتابهعنواناستثناءـمینموردهائياگرماچن

برايتوانینم را آن شویم قائل میخود چه تا اساسًا زانيم؟

خودیخیتتاريتوانندمارادردرکموقعیرفوقمينظیهائتجربه

دهند؟یاریمانیهايازدستاوردهاوکموکاستیقتريافتدقیودر



یهما در ـ کسون بیآلمان ترسياز نداردیسمارک م. انيدر

یشاندردشمنیاسيسیکهزندگیکارانیاسيانوسيانقالب

راثيشدهاستترسازرضاشاهومیهاسپریبارضاشاهوپهلو

از.ابدیراهیاسيبهبحثسیگذاردتعادلوواقعگرائیاوهنوزنم

م تفاوت ششيبس پهلوان بیدهه که هرچي، از يش مرهونز

،خودرابایارياداست،بسیشوپسازآنزيرضاشاهاست،باپ

کهیرفتنحقیپذ.کنندیاعتبارکردناوتبرئهمیابیدهگرفتنیند

ا بر یرانیرضاشاه پائیکه و ماند بیکپارچه سده ستميدر

زندگ دارد بیاريبسیاسيسیهايگذاشت جلوهیرا ارزش

دهدیم خودشیتاریول. مخکار جایرا در یکندوهرکسرا

م گذاردیخودش مداخله. است اطالعات عصر که ما عصر در

نگاه.داردیترخدشوارترشدهاستوعمرکوتاهیاستدرتاريس

درچندسالهگذشتهرونقبسزائیدوبارهبهتار یخهمروزگارما

مایبرایاازپژوهندگان،سخنانتازهیاافتهاستونسلتازهی

.اردد



مجلسشورا بنیملیتالشـ مهمتریادينهاد و دستاوردین ن

اتينصدسالةدورانحیامادرا.شودیجنبشمشروطهقلمدادم

ازقدرتیاچگاهبهدرجهيافتوهيخودهرگزقوامودوامالزمران

حاکمیهادتابتواندمستقالنهـمستقلازگروههاودستهينرس

دریشود؛استبدادوخودکامگیگفتهم.ازدـبهوظائفخودبپرد

.نتجربةناموفقبودهاستیایرانعنصروعاملاصلیا

بررس کشورهایتاریاما در پارلمانها ینظامهایدارایخچة

ميدمکرات نشان اعتباریک دهند؛ اقتدار, آنها, قوام و دوام

طبقیشکشيپ در که نمایتقدینبوده گرددیم مردم .ندگان

پیندگینمایهامجلس بدو ایدايدر در نیشخود کشورها زين

.اندمطلقهداشتهینتنشهاراباخودکامگانواستبدادهایشتريب

اطرحیگرانـآیباتجربةدیقيسهتطبیکمقاینـبازهمدریبنابرا

خودکامگ دمکراسیوجود عاملشکستتجربة عنوان دریبه

نوعیا به کفایپوششیران عدم تیبر ارادة فقدان کپارچهیو

ست؟ينینزدکوشندگاندمکراس....ویاسيس



رانقدبرافراشتازیاستايکهرضاشاهدرسیونـهنگامیهما

مشروط ميفرمان سال شانزده شورایت مجلس و یگذشت

دراز،دورهدوسالهسومخودرایهاپسازانحاللوفترتیمل

رادریاهخوداستبدادشاهکوتیمجلسدرآنسالها.گذراندیم

دربرابردستانداز و یداریپایاستعماریهایهمشکستهبود

ول بود بیکرده انتظارات طبعا داشتند،یشتريمردم انقالب از

مشروطهیمجلسها.تهرانیهاتحتادرکوچهيشازهمهامنيپ

چهارد در احزابومطبوعاتکوچکآنزمانـ گذشتهاز یواریـ

.دادندیشمیکرانمايکنظامدمکراتییهاننشانهیشتريخودب

ديبیول چهار آن از یواریرون مرج و هرج قرونی، کشور ک

پارهدردستهرصاحبقدرتازگانهوپارهيراشغالبیزیوسطائ

شراداشتیسروصدایرانازدمکراسیا.آخوندوخانبودوبس

ب چندان نه آنيو از ش روح. همه ناسيبا شتريبیستيوناليه

نمینما مجلس نیندگان، ازیاینظامیروهايتوانست را ران

یسيدرقزاقخانهوافسرانانگلیگانهافسرانروسيبیفرمانده
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اانتشاراسکناسراازیآزادکند(Persian Rifles)سجنوبيدرپل

تعارفبانکشاهنشاهیسيبانکانگل به میکه شدیخوانده

.رديبگ





































یبرتر بهیپارلمانیدمکراسیژگیکویمجلسکه استاگر

رایجتسلطقوهاجرائیباشدهماننتایگرحکومتیدینهقوایهز

قوا میدیبر دمکراسیگر و ضعیبخشد ایفميرا در رانیکند

ب سده سوم دهه قضائيآغاز قوه معنیستم نظامییبه ک

یقانون نبود دادگاهها شبکه )و پهنیآخوندهر را خود بساط

قانونمدنیم درسالهایکردو قانونتجارترا و یوقانونجزا

هکهحقوقکارمندانشرایوقوهمجر(رضاشاهنوشتندیپادشاه

(دادندیشدکهبهکارمندانآجرمیگاهم)توانستبپردازدینم

مجلسهمهکارهبودوکشوردستخوشهوسها.نداشتیقدرت

منافع ندگانینماو پا. از چنان شاه رضا شدنیمنکران مال

زیدمکراس چکمهیدر گوئاوسخنراندهیهار کرامولیاندکه

رضاشاه.لکردهاستيبهارستانراتعط"سترينيوستم"یگرید

نکاریخواهانخودارانشکستنداد؛مشروطهیرادرایدمکراس

بودند کرده همانگاه را ا. میدر زمان آن پادشاهران تاج ،یانند

بينیدمکراس بودیز )صاحبافتاده پادشاه. آغاز بهیدر خود

بلکهاز احمدشاه سر نهاز تاجرا او که گفتهبود بزرگانقاجار

خ استيوسط برداشته ابان کشتن.( کرد شاه رضا آنچه

جامعهیدمکراسیهاجوانه برایادر او دست به که یبود

تارينخست در بار داین براخ میدمکراسیشت شدیآماده

نمراحلازينکهاودرنخستیا.(نشهمکرديکهجانشیاشتباه)

زمان،ازجملهدرمجلس،یاسيفسيشترطيغبیدريبیبانيپشت

دیگویرانرابازمیایاسآوردمکراسیتيبرخوردارشدهمموقع

ناشک بیبائيهم رایفزایمدارائیو پادشاه کننده خفه و نده

زحتايطنینشرایحقندارددربدتریاچجامعهيه.دهدیحميوضت

تسل.مشودينرهانندگانتسلیبهبهتر متفاوتيهمراهشدنبا

.دارد



صيتوانادعانمود؛تشخیامیهاآنتجربهيتالشـباتوجهبههم

جهت در وخواستملتو مل»اراده یمصالح مقاطع« همة در

یندگینمایهامجلسیاراهروهایسالنهاالزامًادردرونیخیتار

رد؟يگیصورتنمیملیوپارلمانها

ت تشخيرضاشاههمراهبا در صارادهويمروشنفکرانشنهتنها

دربخشیملتایخیخواستتار ومهمآنـیاساسیهارانـ

سبقتیبلکهدرمتحققساختنآنهاگو,گرانشدیطرازبادهم

حکومتیخیتتاريددربرابرمشروعیسچراباپ.گرانربودیراازد

؟!ميدداشتهباشیهنوزتردیو

طینشرایکردنآندربهتریوعملیونـشناختمصالحملیهما

مجلسها ولیمیندگینمایاز یندگینمایمجلسهایگذرد

دورانرضاشاهیدربررس.اندشهبودهيهمیاندومصالحملتازه

واقعیبایم نيد در را گرفتات ظر مجلسها. مشروطهیاگر

کاریم از رضاشاهیبرآیتوانستند نميپیند شدیدا نانیگزیجا.

ميدمکرات کها دوره آن در رضاشاه آیک میبودند؟ بایا شد

نمونهیهایاستبازيس که زمان آن درسترون امروز هم اشرا

یم،وبامدرسومستوفينيبیرونميعناصرمخالفدربیاريبس

نقشهوجودیشتررويکهبیرانیایا،حتاقوام،برايرنيادرانپوبر

راکهماندهبودنگهداشت؟یانجامدادوهماننامیداشتکار

دادیاستگريمصدقس) نشان بعدها چنانکه و بود دوم رده در

نمیوسازندگیکشوردار رفتینقطهقوتشبشمار امروز.( ما

ب در که را سوستيآنچه از پس مسلمساله شد اسفند م

داشتندیگریمعاصراننظردیمولیريگیم راهیرانبایا. ستبر

مناسبدریمرد.افتادوارادهوجسارتآنرانداشتیمیاتازه

داشدواکنونکهبهپشتسريمناسبپیزمانمناسبدرجا

مینگریم که بود او تنها توانستیم کس. ینمیهر کیتواند

 را زهيگالوان"ملت ن" بسیروهايو سدهيشرا در چنانکه کند، ج

خم و مصدق و رضاشاه کردندینيگذشته ناظر. کدام امروز

تربود؟بخشجهيراننتیایکبرايدداردکهکدامیتردیغرضيب



























































خودازآنچهرضاشاهکردبرخوردارندیانهنوزدرهرروززندگيرانیا

نفت) آشکارتریکیدرآمد آنهایاز ن د( نمیو نگرانیبایگر د

باشنديمشروع او حکومت به دادن ت سالیایبقا. پنجاه

کیاستبهعنواندشمنيس میجوئنهيو توانندهمچنانبهی،

بگذرانند روزگار گرفتنخود انتقام اهم. آگاهيآنچه تازهیتدارد

شهمانيکمابجامعهاستکهیواقعیهاتیانبراولويرانیتودها

پیتهایاولو سال شاستيهشتاد ران،یایکپارچگیینگهدار:

ز آوردن امروزییرساختهایبوجود جامعه رسیک بهي، دن

 ت و يـ گر بجـای فرهنـگ شـهادت و مظلوم   یبار د

شــی مــذهبی کــه  یشکســت، بجــای مــرگ اند 

شـــرفت و يادان اســـت شـــوق پيه شـــیســـرما

عـــزاداری و . زنـــدگی و آزادی نشســـته اســـت

ــر شــادی و ز  ــدپروازی یکــربال در براب ــائی و بلن ب

شود کـه بـا    ملتی آماده می. بازد ملی رنگ می

ــت    ــماندگی، حرکــ ــاهر واپســ ــار زدن مظــ کنــ

ــاده خــود را بســوی    مــهين ــه کــژراه افت کــاره و ب

آنچــه رضاشــاه در ژرفــای  . رديبزرگــی از ســرگ

ران توانسـت،  یـ ش ايرگی و سقوط نه دهه پـ يت

ای است که بـا دسـتهای    الهام بخش نسل تازه

 .رود نده بهتر مییشواز آيپرتر به پ
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o بدترچجامعهيه بهبهتريطنینشرایایحقندارددر مينرهانندگانتسلیزحتا

.متفاوتدارديهمراهشدنباتسل.شود
 

 
o ایپذ بر رضاشاه بیرانیکهیرفتنحقیکه سده پائیدر و ماند ستميکپارچه

 .دهدارزشجلوهمیاریرابیياسیبسيهایسيگذاشتداردزندگ


نیترشرفتهيپ البتههمهدر ککهامروزيکچهارچوبدمکراتیها،

پيتوانیم .ميتوانستیستميچمعلومنيشهيموهشتدهه

مرگیتوشکست،بجايظلومفرهنگشهادتومیگربجایبارد

سرمایمذهبیشیاند شیکه پيه شوق است ويادان شرفت

ویوکربالدربرابرشادیعزادار.نشستهاستیوآزادیزندگ

شودکهبایآمادهمیملت.بازدیرنگمیملیوبلندپروازیبائیز

زدنمظاهرواپسماندگ کارهوبهکژراهافتادهمهي،حرکتنیکنار

ویرگيتیآنچهرضاشاهدرژرفا.رديازسرگیبزرگیبسوخودرا

پ دهه نه تازهیشايسقوط بخشنسل الهام توانست، یاران

.رودیندهبهترمیشوازآيپرتربهپیاستکهبادستها



برجسته شما نظر از ـ تاریترتالش آموزة ایخین در نینهفته

شيدهةپفتست؛کههيتامروزماچيوضعیژهبرایبو,تيواقع

جنگهایسربازسادةقزاق آنزماندر تا یکههمةعمرخودرا

يخون ساخلوهاین معادالتیسربازیا و مناسبات از دور و

استيکبارهخوددرصحنةسیباظهور,کردهبودیسپریاسيس

رانیا همطرازیخیودردرکشرائطحساستاریپرستدروطن,

زادگاناشراف حريپاستيس, یافهشگان کردگانليتحص,

بنیدانشگاهها شکستن در و گرفت قرار عالم ومعتبر بست

یتوانائیگو,بردکشورازدورانفالکتوبرونیاسيصالسياست

.موعزموارادهراازآنهاربوديتصم



اولویهما فضایهائتیونـ رانآغازسدهیایکهاشارهکردمدر

تنفسميب شدیستم ازهمه. سخن بودجا اصالحات رضاشاه.

ژرفا از میبرآمده خود شکافنده نگاه با کهیجامعه دانست

کجاستیگرفتار ا.ها آگاهیدر زمان آن عملیران قدرت بود،

نبود توانائ. دست منتظر آستیروشنفکران از تا که نيبودند

پ او به آمد بدر وستنديسردارسپه ا. نمیبا یتوانشگفتینهمه

استع از را آنزمیمردیاستثنائیدادهاخود پنهانيبا نهمحقر

کرد کل. منظره تنها نه جزئیرضاشاه بلکه روشني، به را یات

عویبدیاستراتژیاجرایتوانستاسبابالزمرابرایدومیدیم

آنها.چفراهمکنديباهیجسورانهخودازتقریدنبههدفهايرس

عروسکآ نبسکهپنجيهمپندارندیدمیرونسایکهرضاشاهرا

فرازش صعود)ساله س( و نظام عرصه در را بررسياو یاست

کنند سيه. رهبر نظامیاسيچ کامیایـ آنهمه به یابيران

دهيبخشونهصرفاجلبمردمان،درچنانمدتکوتاهنرسجهينت

.است

مردمانیابیارزیزبرايتیارضاشاهشامهیگریمانندهررهبرد

قدرتلبهیدگینشکهگنديواپسیجزدرسالها.هاداشتدهیوا

اشکنمونهی.افتییهارامنیزقضاوتشراکندکردهبودبهتريت

دکترعل سیرا استیاسياکبر آورده خاطراتش در و. او

کانون در طرحیدوستانش و بودند آمده نورانیایبرایگرد

داشتند روز. طریتا درباره و خواسته را او شانیحهاسردارسپه

مطمئنيپرس را او بود دقتگوشداده به آنکه پساز و بود ده

.ساختهبودکهآنهارااجراخواهدکرد؛وکرد

رضاشاه«یدانشیب»و«یسواديب»,«بودنیعام»تالشـاز

هانسخنیناست؛اگرایاماپرسشا.اررفتهاستيسخنبس

ب غرضباشندیراستو دتوانقدیپسچگونهم, دیرتدرکو

موقع از را او ايروشن پیت جهان به نسبت ,شرفتهيران

تاریآشنائ دیاشبا و جهان روز اوضاع و وسیخ بهيد ناظر و ع

اشروشنیرانوطرحهایاشدرمورداندهیآ

راههاینوسازیبرا و یعملیکشور

حداد؟ينطرحهاراتوضیبهایابيدست



یهما سواد آغاز در رضاشاه ـ یمختصرون

کهازیداشتکهباخواندنکتابهادرساعات

خیشترتارياوب.زدبرآنافزودیخوابخودم

برایم که ازيسیخواند دولتمرد و استگر

هاستستیبا انرژهيبق. هوشتند، یاشرا

انوتجربهدستاولازجامعهدرهمهیپایب

آنبهاودادیهاگوشه دانشوسواداواز.

ام آزادگونه نهضت رهبران اییثال

حسیسنجاب و ویبيها دکتر همه ها،

توانگشتگذاشتنبرقلبيلموقعيدرتحلیول.مهندس،نبود

اولو شناخت و مانندتیمشکل نداشتیها دريپترکب. هم ر

یبهکارگریباختریشدراروپایدانشگاههادرسنخواندوسالها

کارآموز ازجملیهاشهيپیو کشتگوناگون، هلند،یسازیه در

شخص.شدیسپر همه یخیتاریتهايمانند visionی"دید"او

مامور اندازه به را انسان که برایتیداشت داهیکه قرار خود

م رساندیاست نیایبرایائیرو. که داشت یروهائيران

ختويشازهمهدرروانخوداوبرانگيناشناختهرادرجامعهوپ

.فراتربرد(آنلحظهتا)ازمرزممکنات

 

ونباسپاسفراوانازشمایهمایتالشـآقا









































دربازدیدازتختجمشيدرضاشاه
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 آخر هان تا لحظیردل نگران ا






o آنگاه . د كردند كه تهران را اشغال و بمباران خواهند كردیشاه را تهد... نيمتفق

بت سلطنت را به فرزند خود واگذار ين مصیاحتراز از ا یم گرفتند برايرضاشاه تصم

 .كنند و خود از صحنه خارج شوند

 

o یچ مقاميكس و ه چيران با هیر در باره منافع و مصالح ايكب حضرت رضاشاهياعل 

 كردند یمماشات نم

 

o چكس يچگاه از هيرا ه“ یولنگ و وار“و  یر غفلت و تنبليكب حضرت رضاشاهياعل

 .را نبودندیپذ

 

o شان و خانواده یه اير اصرار داشتند كه در گمرك تمام اثاثيحضرت رضاشاه كبيلاع

 !!!!را همراه بردند یند كه جواهرات سلطنتیواقع شود تا نگو یمورد بازرس







 دون جمیمسار فريگفتگو با ت 









م نظر به نقضبيرسدحملهمتفیتالشـ بایایطرفینو ران

اجبهعلتخاصنداشتهياحتیليمنطقه،خیاسيتوجهبهجوس

است ا. معنیبه استعمارین سابقه به توجه با روسویكه

رانیشرقوازایستانازسويرانتاتاجكیازا)سدرمنطقهيانگل

سو از گرجستان غربیتا ناح( مردم مخالفدولتيطبعًا یهاه

ه آلمان دوستدار و روسیتلريمتفق شكست و ويبودند ه

دهمیانگاشتندوشایبراستقاللخودمیامقدمهانگلستانرا

جستجو آنها شكست در را خود استقالل كه گفت بتوان

كردندیم ا. وجود ایبا بجز اقدامویآیخینةتارينزمینو یاژهیا

راننشدهبود؟یحملهبهاینبرايكمتفقیموجبتحر



بيت نقض ـ جم نیایطرفیمسار توسط ویشورویروهايران

موافقتضمن)سيانگل كایآمریبا نت( پيدر نيجة یروهايشرفت

ماخاچ به پآلمان ادامه قفقاز، در رسیشرويقلعه و بهيآنها دن

چرچیایمرزها و روزولت ـ بود ساخته محتمل كاماًل را ليران

نیتقو فوریشورویروهايت حیرا دانستندیمیاتيو چون.

ن شورويفرستادن كمك به سنگمستلزمیروها ازيمخارج و ن

عملیترزمانطوالنهمهمهم یرسانندانستهوكمكیبودآنرا

نیماد عملیشورویروهايبه تشخیرا دادنديتر ص یهاراه.

مسلحیرويهبانيچونترك,رانبودیهوايترك,نكاریایممكنبرا

یگرفتوبدترآنرادرهمراهینراميخودبطورمسلمجلومتفق

مآلماند ميآوردووضعمتفقیر بهمراتببدتر ینرا گانهیكرد،

عمل ایراه راه تشخیاز شديران صداده احساسيقییول. نًا

بههمكاريكبكردندكهرضاشاهیم گردننخواهدنهادیر آنها .با

روابطن بيوجود ايكو نینآلمانو مانعمهميرانرا ایز نراهیدر

ميتشخ دادندیص مذاكرات. اعلیبا با رضاشاهيكه ريكبحضرت

اعل درايحضرتبهيانجامدادند، را نیچوجهحاضرنشدندكهآنها

اجبارًاحاضرشدندكمك موردنظررایهاارادهآزادبگذارندوبعدًا

نهحملیهبرسانندوآنانملزمبهپرداختهزيآنانبهروسیبرا

.دراننداشتهباشنیدرامورایچدخالتيباشندوه

ترابريامنیبرقرار ایت عهده باشدیبه ران برنامهيچن. یان

عراقویدرمرزهایتمركزقوائ.كردینراارضانميخواستمتفق

ا اعلیشمال به رضاشاهيران بوديكبحضرت گزارششده ر یول.

میا متفقیشان كه ميدانستند بهانه دنبال .گشتندین

بودكهاجازهدادهشودازطرفستادارتششدهییهادرخواست

احتیایروهاين پيران، مواضع وینيشبياطًا شمال در را شده

باختركشوراشغالكنند بهانهیبرا. از ناجازهيمتفقیهااحتراز

.دادهنشد

گرراكهجمعًایدیهاآهنوسازماننراهينوجودمتخصصيمتفق

اخراجآلمانیعدةمهم بهانهكرده، ینبود را .خواستارشدندها

رضاشاهياعل اطميكبحضرت آلمانير متخصصان كه دادند ینان

اخراجيرانداشتهباشندوثانیماتايدرتصمیتواننددخالتینم ًا

.راناستیاعالمشدهایطرفیهبيآنهاخالفاعالم

كليمتفق خواستار كه ایزین گرفتن ویرفرمان منابع ران،

بيتسه نقض بودند، آن عملیایرفطیالت را راهیتریران ن

غافلگ1323وریصدادهودرسومشهريتشخ مطلقاجرایريبا

.نمودند

رضاشاهیباق هيكبماندن به كه اچير به رضایعنوان وضع تین

مبهبرداشتنيصدادهشدوتصميتشخیاداد،مانععمدهینم

ستكهعهمانیوقایمابق.گرفتندیداتیشانازمقامخودباتهدیا

.دادیرو

شورو تجاوز قبال انگلیدر بيو نقض و ران،یایطرفیس

یكافرستادندولیجمهورآمرسيبهروزولترئیاميرپيكبرضاشاه

وعدهیجواب به و نشد كردهیتوخالیهامناسبداده بسنده

.بودند

 دریكمیشودكهدرآنروزهامنفقطستوانیادآورمیمجددًا

یانمذاكراتمقاماتباالیگاردمركزبودمودرجر1ادهيلشگرپ

نبوده امكشور طرفا. تحریاز نبعمليهمتفقيعلیكیرانمطلقًا

یطرفیخودبیهااتوهدفينیندراجرايامدهاستومتفقين

.رانرانقضكردندیكشورا



دولتبهیسوشورويدولتانگلیسفرایهاادداشتیتالشـدر

دیا آلمانران، حضور به ایائمًا در داشتنیها دست در و ران

بهانةفشاریمهموحساسكشورایهاپست رادگرفتهوآنرا
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میایبررو قرار دادندیران واقعیا. چقدر مسئله وين داشت ت

ربود؟يرانچقدرچشمگیهادرایحضورآلمان



،استواركردنبهانهخودینبراياستمتفقیهیمسارجمـبديت

حقیمیزيدنبالچ امر ظاهر در كه كنديگشتند قتجلوه از. و

رضاشاهیمیطرف پذيكبدانستند نخواهد رفتیر هآلمان. چيها

مهم ایپستحساسو در اختیرا در نداشتنديران ار بانك. در

طبققواعدیوتجارتتهاتریاقتصادیهاهیآهنونظر،راهیمل

م یخاصكار در كاماًل و يحكردند اطة بودندیاقتدار ران مسلم.

ا مردم كه سالیاست كه زيران دراز ويروسیهایروادهیان ه

د را نوعیانگلستان آلمان به نسبت بودند، “یسمپات“یده

بهانه جهت در كه استيمتفقیجوئداشتند، بوده ن حضور.

بعالوهآنانفقطدراداره.رنبوديچوجهچشمگيرانبهیهادرایآلمان

.چندنفرمتخصصداشتندیسازائیارتشوتفنگتخش



دومودرآستانةیراندرجنگجهانیاشغالایتالشـدرروزها

رادیاستعفا تبليانگلیوهایرضاشاه گستردهيس هيعلیاغات

سيانگلیهازدولتيعاقبتن.شخصپادشاهبهراهانداختهبودند

یودوخوددارخینظامیروهايشترنيبیشرويعدمپیوشورو

ا كامل اشغال پایاز و استعفایران به موكول را رضاشاهیتخت

آنهانسبتبهشخصشاهچهینتمركزدشمنیعلتا.نمودند

بود؟



برايت ـ جم رضاشاهيسیمسار سابقه كردن ادامهيكباه در ر

بودنديس ضروریهويعل“یجنگروان“استخود صيتشخیرا

بهرضاشاهیروسختيگيژهحمالتپیبویسیبیوب.دادندیم

كردیم عدممقاومتبیآلمان. همكهاز ايها یرانعصبانیشتر

حمالتبهشاهنشاه،یعلتاصل.كردندیبودند،شروعبهبدگوئ

خواستیایستادگیا برابر در بودیرقانونيغیهاشان آنان و.

وداتخيشاننخواهندتوانستنیمتقاعدشدهبودندكهبابودنا

.رااجراكنند



درموردوضع راندرآنلحظاتیالعملارتشاتوعكسيتالشـ

یودوگانگیعلتدوپارگ.وجودداردیگوناگونیهاتیروایبحران

دوگانگییاینظامیروهاينیرفتار بود؟ چه روزها آن در ران

كههنگاماشغالیشود؛درحالنمعناکهگفتهمییرفتاریبها

جن و اشمال بهیوب متفقران بخشيدست در یجنوبیهان،

تعداد نیكشور امانكشتهشدندینظامیروهاياز مركز. در اما

پستیاريبس فرماندهان گفتندیهااز ترك را خدمت اساسًا.

ن برابر مقاومتدر متفقیروهايانتظار ازياشغالگر زمان آن ندر

ا منطقیارتش چقدر میران نظر يرسیبه امروز تجربةد؟ كه

قو توسط عراق نیتریاشغال پینظامیروين را روشيجهان

پافشاریدار نتیم، در ماندنو در یروهايجهمقاومتنيرضاشاه

ممكنبودیجیبزرگجهانچهنتایهامادرمقابلارتشینظام

ببارآورد؟



نيت ـ جم تشكیروهايمسار ايتازه فقطبرایلشده حفظیران،

رانبودهیقدرتدولتدرسراسرایوبرقراریقدرتحكومتمركز

كفیتويراننهازلحاظكمیوارتشا.است ویتوفرماندهيا

زيلوجست و بهیك آمادگيربنا، تهدیچوجه با خارجیمقابله ،ید

،نهضدینهدفاعهوائ.رامتفقًانداشتیسوشورويآنهمانگل

لوجست نه و زكيزره نه و داشتیضروریربنایكارساز كهيرا م

راندریایهاگانییبعض.ميكجنگخارجهمقابلهكنیمبايبتوان

برا فقط كرمانشاهان و خوزستان در و وظیشمال فهيانجام

.كردندیتالشهائ

برا كمبودها تهییشرح مستلزم كارساز، پدافند مدركيك یه

داردیهايتوانائیالهيمسلماستكههروس.استیبسطوالن

ب شرایراكه با خاصاستیمقابله ط ازنيسنگیباریوقت. تر

.شكندیخواستهشود،ناچاردرهممیالهيتوانازوس

ا یملت در شركت برای هم جنگ“ران تالش “(War effort)

رهبريبه نه نهیچوجه بود، شده داده سازمان نه بود، شده

بحد“یملارادة“توانگفتواقعًایلالزمآنراداشتونهمیوسا

.الزموجودداشت

آیا گذشتهوچهاكنونوچهدر نیرانچهدر بهسازمانينده از

صح يدادن مل“ح یپدافند جنبه“ تمام دارددر ها تمام.

تالشیدبرایل،تمامملتبایويها،تمامموسساتسخانهوزارت

بو نظارتدریفرمانده“ژهمسئلهیجنگسازماندادهشودو و

.استیاتيحیامر(Command and Control)“مسلحیروهاين

مسلحیروهاينیوتالش.ادهنشديرانپیچگاهدراينمسئلههیا

.ننقصاستيازهمیرانقطعًاناشیا



جز در شما موریتالشـ رضاشاهیرة همراه ژوهانسبورگ سو

دیبود ایآ. با خروج هنگام همان از همراهیا شان

یبود ژوهید در بعد بها پیاانسبورگ .ديوستيشان

درآنهنگامداوطلبیگفتهشدهاست؛كمتركس

بودیمالزمتا شان روایا. صحتین اندازه چه تتا

د؟ینامرشدیچهشدكهشماداوطلبا.دارد



راديت به بود، ظهر از بعد دارم بخاطر جمـ ویمسار

م گوش شنیدادیتهران ناگهان كهیديم، م

بهواالحضرتولرسلطنتيكبرضاشاه عهدواگذاريرا

بهطرفاصفهانحركتفرموده و اندفرموده منبا.

ب شدیماريوجود تب اتوموبیو با و برخاسته ليد

فرسخ1كردهبودمتایداریوككهچندروزقبلخريب

توقف جاده كنار در بهتهرانرفتمو بهاستقبالرو

پ جلويكرده، شده، رويماشیاده درايزمین زن

ساعتيكش بودم، یده كه شدم متوجه كیبعد

كرايماش كهنه اعلیاهین و كرده حضرتيتوقف

تنها،بدوناسكورت،بایربالباسنظاميكبرضاشاه

پ دست در اتوموبيعصا شد معلوم و شدند لياده

ادهشدهينپیشاهنشاهدرراهخرابشده،مسافر

تشر اصفهان به شده سوار شاهنشاه فرمافیو

اتوموبشد شانیلايندوامرفرمودهبودند،رانندهبا

سیره موریرضاشاه و اعضای خانواده در جز  
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برساند اصفهان به را مسافران زده. بمن عصا با شاهنشاه

ا پسر میفرمودند؛ چكار رادیكنینجا عرضكردمدر شنی؟ دميو

فرموده حركت اصفهان به استقبالیاكه به برخاسته من و د

امآمده تهومنننشسيردرعقبماشيكبحضرترضاشاهياعل.

ندهیدركنارزایشانرابهمحلاقامتخانوادهكهعمارتبزرگیا

آقا متعلقبه و رسانیبود دميِدهشبود بحضور. البته مقامات

اقداماتيشرف عباسكهقبلازحركتبهیابشدندو طرفبندر

.الزمبودبعملآمد



































.دیعهد در مراسم بازديرضاشاه به همراه ول  


اعل از شمس رضاشاهيواالحضرت كردهيكبحضرت درخواست ر

منفكركردهبودم.شانباشندیروندهمراهایبودندكههرجام

كردهوپسازیراهمراهیونیكهفقطتابندرعباسمركبهما

.شانبهتهرانبرگردمیمتایعز

نبهطرفكرمانويردرروزمعيحضرترضاشاهكبيدرركاباعل

یاختصارآنچهمهماستمیاجبارًابرا.میندرعباسحركتنمودب

سمینو ی. در شب كرمانیك به بعد شب و فرمودند توقف زد

وانجلوعمارتیردرايكبحضرترضاشاهياعلیغروبروز.میديرس

م بودمیراه حضورشان در من و رفتند ناگهانيكبرضاشاه. ر

فرمودند متأسفانهسربازیفر: تیدون، توپبراو تمامیانكو تو

یدارینخريزمیم،مقداریديرسیلياشینيبهآرژانتیوقت.شد

بهكشاورز و بایخواهمكرد تو پرداختو بجایخواهم تانكید

كمپایبرا و تراكتور برانیمن ین اجازه. با كردم عرض من

پسازياعل و ركابخواهمبود عباسدر بندر حضرتمنفقطتا

شاهنشاهبرآشفتهوصدا.گردمیتبهتهرانبرمحضريحركتاعل

اهپوشفرماندهلشگريمسارسيت!)پوشاهيپوشساهيس:كردند

بودند كرمان رسان( را خود دياو به. فورًا فرمودند امر شاهنشاه

اعل فرزندشان)حضرتياطالع فر( منیدونبایبرسانكه دهمراه

انگل به را مراتب و نيباشد دهيسها اطالع ندز به. بعد روز

حاج شدیرفسنجان، حركت بندرعباس و آباد دری. شب ك

رفسنجانتوقففرمودند ط. يگذرنامهبا فرستادهTiger Mothاره

رس و ديشد شدمیا. شاهنشاه همراهان جزو من كه بود .ن

قبليمستخدم مسئولین و داشتن اجازيبعلت خانواده ت

خدمتك ركابنباشندمناز خودمخواستمكهخواستندكهدر ار

اوصحبتازخانواده.خانبودیناماومهد.دیايحضرتبيهمراهاعل

كرد خود اعل. و دربار مسلمًا كند قبول اگر گفتم؛ او حضرتيبه

نگهدار او خانواده از فرمودیمحمدرضاشاه، خواهند خانیمهد.

ا ا.شاهنشاهحاضرمیگذارخدمتینصورتبرایگفتدر از نیو

.رشديكبشخدمتمخصوصرضاشاهيببعدپ

بهغ كه اصفهانشاهنشاه حركتاز ايقبلاز از چيرانبههیر

رایكشور اشرف و شمس واالحضرت نظر نداشتند، عالقه

آرژانتیپذ يرفتند، شین طبقاطالعیليا و بودند فرموده قبول را

انگل قبول نيسيمورد بوديها واقعشده ز ا. هواينترتیبه یبدر

راصراريحضرترضاشاهكبياعل.میديارگرمبهبندرعباسرسيبس

اثاث گمركتمام در كه ايداشتند بازرسیه مورد خانواده یشانو

نگو تا شود سلطنتیواقع جواهرات كه بردندیند همراه !!!!را

واآلحضرتشمسومنوشاهپورها.نكارراكردیگمركبااكراها

رو به BANDRAیكشتیشبانه بهكه را شاهنشاه بود بنا

یشاهنشاهقرارشدصبحبهكشت.میبرساندسوارشدیبمبئ

فرماشوندفیتشر رانبهیارافسردهدلازتركايحضرتبسياعل.

حركتیبهطرفبمبئیفآوردندوكشتیدربامدادتشریكشت

(ستروزيدرحدودب)یحضرتچندروزيقرارشدهبودكهاعل.كرد

حركتیلياگودرشيكهبطرفسانتCONVOYندتابمانیدربمبئ

.كردآمادهشودیم

بمبئ میديرسیبه باال. به را كردیكشتیبارها ویمنتقل م

 هتل دور از شاهپورها محل“همراه تاج م“ تماشا .میكردیرا

رويكبرضاشاه در آزادنشستهبودندیدرهوایصندلیر دور. از

MTB(Motor Torpido Bootمچندیدید عده( بطرفیابا سرباز

درحركتندیكشت بندرا بایمجزواحتراماتاستولیتصوركرد.

رویدیدیشگفت سربازان كشتیم یگذارپستیعرشة

كنندیم قا. پائیقهایتمام را مينجات آورندین راطناب. ها

یمیآورجمع و MTBكنند طواف“ها كشت“ شروعیدور را

اندكرده ا. لباسسپیممردیوقعمتوجهشدنمیدر دوكالهيبا

گرمس مناطق میريمخصوص صحبت شاهنشاه با .كندی،

فرمودندياعل حضرت دونیفر: ببيب! ايا مین چه آقا .دیگوین

صحبتیسيبهلهجهتندانگلیبهپارسSkrineیحسابآقابه

اعلیم كه هيكرده نفهميحضرت بودنديچ ده موقع. آن در من

لذا.توانستمصحبتكنمیدانستمودرستنمیممكیسيانگل

برا كه فرانسه شدهیبه شناخته زبان پرسیامن آيبود ایدم؛

م بليدانیفرانسه داد؛ پاسخ فرانسه به طرفید؟ از من ،

بینا اعلVice-Royالسطنه عرض به مأمورم حضرتيهندوستان

نم ساحل به تشریبرسانم، بیتوانند روز چند و ببرند دریاف د

كشتینكشتيهم هزارهشتBURMAبنامیگریدیبمانندتا

اعلیايبیتن و جزيد به را همراهان و موریحضرت ببردیره .س

كاردزداندرياعل یائیحضرتسختبرآشفتهوفرمودندكارشما

(Pirates)رماراعوضيا،مارامتوقفومسیاستكهدروسطدر

م اسارت به را ما دیبریكرده، سكجاست؟یمورضمنًا!! نقشه!

د و جزیدیآوردند ینزدیارهیم استReunionك ماداگاسكار .و

یاهیندارم،فقطمأمورابالغامریارينگفتمناختیواسكرايمس

هستم مطلب. باشیهر يداشته اطالع به Vice - Royد

السلطنهبینا) انگل( دولت و رسانمیسميهندوستان ا. نیبه

رو چند كشتنحو در برایماندیز موریجزیمو لباسهایره یس،

تابستان و دینازك لوازم تهیو گرديگر دیه چون. ضمن در

وكيلبيبفرمودهبودندكهمناتومبیشاهنشاهدربندرعباستصو

باركنم را نيكماشیواالحضرتشمسومنیامرفرمودندبرا.

.بگذارندیكشتیهشودورويهمته

مویآمد،بدانمنتقلشدیبپسازدوسهروزكشتينترتیبها

جز طرف موریبه كردیره میسحركت جزیوقت. موریبه سیره

!!!آباستیبررویگلنمودكهدستیمازدورچنانمیديرس

.میادهشديدوپيحضورشاهنشاهرسیفرمانداربالباسرسم

 گروهان سپیكیدو ديسربازان و پوست تپوساهيسیگرید

تشر بودندیفاتیپاسدار بسته صف ازياعل. شاهنشاه حضرت

كهحاضركردهبودندسوارشدند،یليبهاتومب.دیسربازانساند

باساختمانیكهباغبزرگVACOASموبطرفینكرديزچنيمان

كردیمناسب حركت میبود . ضمن انگلیدر افسر بنامیسيك
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Capitan Pick Woedآجودان رابطمعحضرتياعلیبه نشدهيو

.بود

جز در موریاقامت بودیره شده سشروع اصل. عمارت یچون

ساختهشدهشيكعمارتپییكینداشت،درنزدیشكافیگنجا

ایبرا و شمسساختند، بهیواالحضرت من و منتقلشان آنجا

شدندوبهباغیدارميحضرتبيصبحاعل1هرروزساعت.میشد

راهمیتشر تندرفیفآورده هرچهزودترخودرا. روز منهمهر

باشمیم حضورشان در كه رساندم باغ. در زدن قدم ضمن در

ياعل دائمًا ایحضرت میاد را كردندیران صحبت. خود خدمات از

رسانیم بعرض من و فرمايكردند اجازه فرمایدم رایند، شات

كهبجا.خواهدداشتیخیسمكهجنبهتاریبنو یفرمودند؛بعدًا

.كتهخواهمكردیم،خودمبهشمادیمنتقلشدیگرید

وقا كیعمهمآنكهیاز ابيرهشرفیئتازمسلمانانجزيكهیروز

اعل از ميشده، درخواست منیحضرت كه حضوركردند به بعد

بایا ادایشان ایفرید امامت به باشدیضه شان حضرتياعل.

ول دارم سپاس شما احساسات از ایفرمودند در سارتمن

سيانگل مشكالت من هرحركت و هستم جادیایاسيسها

كندیم خواستند. عذر و نامه. حاكمییهامرتبشاهنشاه به

بهمنبهپارسنوشتندونامهیرهواعتراضمیجز كتهیدیهارا

بهفرانسهترجمهوماشیم را كردموینميفرمودندومنآنها

میبعرضا فرمودیشان امضاء تا برارساندم فرستادهیه حاكم

گردشیمبرایرهرقدراصراركرديكبحضرترضاشاهياعل.شدیم

اوردند،فرمودنديفبیلتشريبابودبااتومبیسكهزیرهموریدرجز

نیگردشبهایبرا آوردهامدهينجا نیرهازایاندوتاتركجزام،مرا

رانبهیهاكیموقع.نكاررافرمودندیوا.روننخواهمرفتيباغب

پيمتفق والين حاكم)یوست، شامیجز( دادهيترتیره ب از.

(من)حضرتفرمودندشاهپورهاوشماياعل.حضرتدعوتكردياعل

میبرو برایا. شام، پساز حاكمكییشان منزل به ساعت ربع

آوردیتشر فخواهند اعل. و برگردم من شد قرار بهيو را حضرت

ینگمقررشدهبود،وقتيسموكچونلباسا.ببرمیهمانيمحلم

دهوازياهپوشيراهنوشلوارسيدم،پیبرگشتم،شاهنشاهراد

ناراحتهستنديبس“ینلباسلعنتیا“دنيپوش ار ونرايمنپاپ.

موهمانطوريشانبستموباهمبهخانهفرمانداررفتیبهگردنا

ب بودند فرموده يكه مراجعتكیشاز ربعساعتتوقفنفرموده،

.فرمودند

ا تا داشت ادامه انگلیاقامت دولت كهينكه كرد موافقت س

تشرياعل كانادا به ببرندیحضرت ف آفر. به بدوًا شد قرار یقایو

بیتشریجنوب و یتوقففرمایستروزيفببرند تا CONVOYند

ضمنًااجازهدادهشده.لشودوشاهنشاهرابهكاناداببرديتشك

و و شمس واالحضرت بود عصمت مادر)االحضرت

شاهپورعبدالرضا واالحضرت( و فاطمه واالحضرت خواهرشان

مستخدميحم با بودند كهششهفتساله ايدرضا كهیرانین

یما مراجعتباشند، به آفركیل به قبل ایجنوبیقایماه رانیو

ريكبكهدرخدمترضاشاهیزدیایقرارشدهبودآقا.حركتكنند

بها آنانرا نبرساندرایبود آفر. در جنوبیوضمنًا توقفیبرایقا

ساختمانيب روزه هتلیست به رفتن به مجبور تا شود اجاره

نباشند نزدیشب. ن2كساعتیدر از مهدمهيبعد خانیشب،

ابيحضرتامرفرمودندشماشرفيداركردوگفتاعليآمدومراب

دیشو كسالت. كردم تصور شده ناراحت بهیمن شده عارض

اطاقاعل به را دميحضرترسانيعجلهخود د. كرده باز را دمیدر

مياندوسننشستهيزمیرویتشكیرو كشندیگار دميپرس.

كسالتیآ استیا عارضشده خ! ديفرمودند؛ كار .دارمیگریر،

فرمودند نشستن به امر نزد. همانجا اطاقنشستمیمن در .ك

ب پهلويفرمودند رویا بنشیمن اجيتشك كردمیران امر به.

فرمودندیمهد امر خان چایفریبرا“: چا“اوريبیدون آوردیاو

یپسازتامل.دنديكشیگارميحضرتساكتبودندوسياعلیول

نانمنياستوموردكمالاطمیمردخوبیزدیآهستهفرمودند؛ا

است هم. كردم ميعرض كه است ديفرمائینطور مرد. یاو

صد استیخدمتگذار ق اف. وجود با ادامهیرمودند جنگ چون ن،

م و هستم نگران يدارد، دارم ویل خانواده خودمان از كنفر

ستينیرازمنكسيعرضكردمغ.رانبرساندیهمراهانرابها

خواهمشماخانوادهینجهتميفرمودند؛بهم.كهبالمانعباشد

بهتهرانبرسان رفتهیدومندرخاللايرا امنمدتبهكانادا به.

شيخواهمگفتكهشمارابهكاناداپ(محمدرضاشاه)حضرتياعل

بفرستد من ترتیبا. ششين از پس شد قرار منیواندماهب

د همراهان واالحضرتشمسو آفریهمراه به ویجنوبیقایگر

میرانبرویا نامهيخانوادهبهتهرانرسیوقت. بهحضوریادنددر

دیدمهمانطوركهامرفرمودهبودرعرضكريكبحضرترضاشاهياعل

دربارهخودمنچه.انددهيرانرسیبهایبحمداهللهمهبهسالمت

یداریامر تشريچوناعل)د آفریحضرتپساز یقایففرمائیبه

پسندیجنوب را تایآنجا كانادا به مسافرت ادامه از و بودند ده

نظرفرمودهبودندخاتمهجنگصرف )Capitan Pick Woedهمبا

رااجارهیادرژوهانسبورگخانهیجنوبیقایتماسبامقاماتآفر

بودند كرده ژوهانسبورگنبودهیبنابرا. امنمندر جز. رهیفقطدر

.امسبودهیمور











































































خ خزعليرضاشاه پس از حل مسئله ش
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بهياعل بحضرت دارم، انتظار شما از نوشتند ومن نحو همان

بهیمحبت اعلیامنداشتهكه به ایونديپحضرتبهيد به و شانید

ديكمككن جنگمعلومشودچهخواه. پساز مكرديتا نیبها.

ا در من ماندنینحو نظامیران درجات و طیشدم .كردمیرا

وستادیکسالهمدانشگاهفرماندهیكارفتمویآمركسالبهی

یرويدانشگاهجنگ،ركنسومستادنكردهدریانگلستانراط

فرماندهینيزم سنتو، ستاد افسری، ریدانشكده استی،

یكم،فرماندهی،معاونتارتشینيزمیروينیابیقاتوارزيتحق

سستادياستستادبزرگارتشتارانورئینريارتشدووجانش

اموششسالآخرهمبهسفارتبزرگارتشتارانخدمتكرده

(امهریرشاهنشاهآريبهعنوانسف.)زامشدمااعياسپان



م گفته اطرافیتالشـ هراسيشود؛ همواره ازیناپذوصفیان ر

داشتندیريسختگ دل در رضاشاه خشم و ها كه. قضاوتشما

اییهاسال با همنشیرا و ایانبودهيشانهمكالم در نبارهید،

ست؟يچ



اعليت ـ جم رضاشاهيمسار برابيكبحضرت در نهار خانواده تیر

داشته ادبرا نزاكتو مهر، نسبتبهشخصمنحوصله، اندو

شانیبهایاندكهچناندلبستگتومرحمتداشتهیعنایبحد

.شتربوديداكردموهنوزهمدارمكهبهمراتبازپدرخودمبيپ

.گرانازشاهنشاهصحتداردیرمقاماتودیاماهراسوصفناپذ

بهپيكباهحضرترضاشياعل و مهربانبودند ذاتًا شخدمتخاصير

شوخ دائمًا كه میمیخود حقوق اضافه مرتب .دادندیكردند

رضاشاهياعل تنبليكبحضرت و غفلت یر وار“و و یولنگ را“

هيه از پذيچگاه نبودندیچكس را برخالفياعل. رضاشاه حضرت

مسئول ميمحمدرضاشاه یت مياخت)دادند دادندیارات فق( طو

میحماموريكاملوصحیاجرا نحوهيخواستند،هیترا چگاهدر

(حضرتمحمدرضاشاهيبرخالفاعل.)كردندینمیاجرادخالت



هراس برخالف ـ میتالش گفته اعضایكه ویشود دولت

انگليمسئول دولت فشار اعالم از شوروين و بریمبنیس

ویاستعفا به هنگامیرضاشاه اما نخسیداشتند، ریوزتكه

انگذاشت،يشاندرمینموضوعراباایایفروغیوقتمحمدعل

خواستندمتناستعفایرفتند،بعدهمازفروغیآنرادرآرامشپذ

برا نمایرا آماده دیامضا ایآ. حكانعكسیا تازیالعملرضاشاه

برابرسرنوشتداشتيتسل مدر هیآ. چگاهيا

تبع دوران دريدر ود لحظات آن مورد

كردند؟یشانباشماصحبتیهایلمشغولد



اعليت ـ جم بارهيكبحضرترضاشاهيمسار در ر

یچمقاميكسوهچيرانباهیمنافعومصالحا

نم قباًلیمماشات كه همانطور همكردند،

ناجارهيكهمتفقينوشتم،حاضربودنددرصورت

وسا دخالتیحمل و بدهند را كارهایل یدر

باشندیا نداشته بران كنار آنها ولیايبا ید

چيمتفق خواهان دين بودندیگریز را. شاه

بمبارانیتهد و اشغال را تهران كه كردند د

یمگرفتندبرايآنگاهرضاشاهتصم.خواهندكرد

بهفرزندخودينمصیاحترازازا بتسلطنترا

.واگذاركنندوخودازصحنهخارجشوند



مهمتر اساسًا ـ دلمشغولیتالش یهاین

تبع در چهموضوعاتيرضاشاه از و بود یدچه

گفتند؟یشترسخنميب



اعليت تماميكبحضرترضاشاهيمسارجمـ ردر

مور در اقامت ایمدت از روز و شب رانیس

م كردندیصحبت ادل. اوضاع مینگران و بودند بایران فرمودند؛

كندرانرامتحولكردم،نیایجانكندنوهزارگونهتحملسخت

!!!كهخرابشود



م آباديدانیتالشـ و عمران به نوسازیمرضاشاه و تجدد یو

رضاشاهواردی،وقتیاهينروحيباچن.داشتیاريرانتوجهبسیا

آنیاروپائیمانندشهرهایژوهانسبورگشدكهشهر زناندر

حضورداشتهویاجتماعیهاةعرصهيمرداندركلیآزادوهمپا

لباسسر افسریبازدر تاكسییو رل پشت كام، و هاونيها

د جا میهمه واكنشیده چه نشانمیشدند، خود دادیاز از.

عكس و ایایهاالعملبرخوردها در زمیشان خاطراتين چه ینه

د؟یدار



شرفتيوپیرانهمهگونهترقیایربرايكبرضاشاه_مسارجميت

آرزوم اردرياتآنبسيوترقیجنوبیقایدنآفریكردندوازدیرا

شدندیشگفت هم. ميولی حتیشه من ویفرمودند اقامت

حاجیزندگ یدر بندعباس)آباد راه در بهتر( به جایرا ايدنین

.دهمیحميترج



ودردوراناقتدارخودیخیتالشـرضاشاهدرمقطعحساستار

به اعتماد از اصالحیانيپشتبارها اقدامات از سخنیمردم

اندتهگف برجستهیكی. هنگاملشگركشیتراز بهینآنمقاطع،

اماهنگاماستعفا.خزعلبودخيخوزستانوبهمنظورسركوبش

بهنظرمیایازمقامسلطنتوتركاجبار نرابطةیرسدایران،

برآنیدهوشاهدیبفراوانديآسیبانيدوطرفهاعتمادوپشت گر

اشاننسبتبهاحساسیعنیبارهنیابعدهادرایآ.كندیهنميتك

انآوردند؟يبهمیرانسخنیملتا



ايت مردم جهل تعصب، كه است مسلم ـ جم عاملیمسار ران

شورشبودهاستیروزيپیاصل



ديارماگذاشتيكهدراختیمسارازشمابابتوقتيتالشـجنابت

.میسپاسگزار
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