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رضا مقصدی


ایران! ایران! صدای سبزم شدهیی

درودبرآفتاب
آفتابیكهازمشرقِجانمابرميآید
وماراباآبوآینه،پيوندمیدهد.

زندگی،سبز.عشقهاآبیوآرزوهایماسُرخابیاند.
شاخهرانوازشِنسيم،سرشارمیكند.عشقرانگاهِتو.
بيدارمیکند.باغرابهارِتو.

خاکراترانةآب,
زمينرازمزمةزمان،زیبامیكند.جهانراشادیتو.

َنفَستراازهوایتازه،لبریزمیخواهم
ایكهدرخاطراتزُاللمخانهكردهیی.
ایرانِجانتگُلافشانباد.



ازسبزترینجایوطنآمدهام

باخاطرةچایوچمنآمدهام

مضمونِزُاللِروزگارمعشقاست
منآمدهام

در،بازكنایسپيده!
***
تاكیبهتمنّایتوباشمایخاك
خُنياگرِغمهایتوباشمایخاك
باشادیشعرهایخودمیخواهم

یكمِصرعِفردایتوباشمایخاك

* * *
منآمدهامزعشقهابنویسم

اززمزمةدلِشمابنویسم
خوشترزصدایعشق,آوایینيست
منآمدهامازینصدابنویسم


***
سُرخیشفق،زبانهازمندارد
اینباغِجوان،جوانهازمندارد
آندلكهچكامةبهارانبااوست
شيداییبیكرانهازمندارد


اینجایموریشههایجانمآنجاست

شادابیباغِارغوانمآنجاست
شكَنم
دیریستدرینقفس،نَفَسمی َ
گرخاكشودتنم،روانمآنجاست

* * *
غمنيست،دوبارهقامتافرازوبخوان!
جانرابهاميد،شادمانسازوبخوان!
سرمستترازسپيدهبرخيزوبرقص!

آتشبهدلِزمانهاندازوبخوان!
* * *
نیومنباگلسرخ

اینککهتوبام
هموارهدرآتشاستباماگلسرخ

درشعرِمعطرشرهاباید گشت
شادامنوشاداتووشاداگلسرخ


* * *
درهرنَفَسی،صفایسبزمشدهیی
ایناستكهماجرایسبزمشدهیی

تاعشقِمرابهارهابسرایند
صدایسبزمشدهیی

ایران!ایران!
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رضاشاه را تنها در زمان حياتش بزرگ نناميدند که بگوييم حاصل ترس بود يا تملق.
امروز هم بزرگ ناميده میشود که بيش از شش دهه از درگذشتش میگذرد و
مُلکش با دگران است .رضاشاه را بزرگ مینامند و میناميم از آنجا که آرزوهای
بزرگ داشت و کارهای بزرگ کرد ،آرزوها و کارهای بزرگ برای ايران .او را بزرگ
میداريم چون ميهنمان را دوست داريم .هرچه هم بيشتر از زمانه او دور میشويم
بيشتر به بزرگی او پی میبريم .در کوهپايههای اطراف دماوند ،آنچه ديده نمیشود
دماوند است و آنچه به چشم میآيد سنگ است و صخره ،که گاه ديواری گلين و گاه
گذر گاوی آنرا هم از چشم میربايد .حال آنکه ده فرسنگ دورتر از تهران ،حوالی
رباطکريم و پرندک ،اگر نگاه کنی تنها دماوند پيداست .تازه آنجاست که میفهمی
دماوند اصال يعنی چه؟ شرطش اما نگاه کردن است .دماوند کالغ نيست که بخواهد
نگاهت را با قارقار بخرد .بر ديدنش تالش کنی ،میيابی .رضاشاه هم نيازی به
اثبات ما ندارد .برای درک بزرگیاش بايد ديدی همه جانبه داشت.

بهمن اميرحسينی
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دراين شماره
فرخنده مدرس
علت این همه دلمشغولی ما نسبت به گذشته چيست؟ چرا
یدغدغه نسبت به روزگار
یتوانيم چون كشورهای پيشرفته ب 
نم 
سپری شده ،به طرح آینده بپردازیم؟ این پرسشی است كه از
همان آغاز ،با تصميم انتشار “تالش” ،همراه شد و هربار در
پردازد،تازهترازبارپيش

پرداختشمارهایكهبهسيردرتاریخم 
ی

یكشد.بااینكهميدانيم:
ذهنمارابهسویخودم 
“گذشته جائی است كه درنگ در آن جایز نيست و تنها برای
ساختنآیندهبایدگاهیبدانسفركرد”.
عليرغم این ،درنگهای “تالش” در این گذشته ـ هرچند بيشتر
سيروجستجواستنهتوقفـبيشتراز“گاهی”توانوتوجهما
یدارد .شاید از آن جهت است كه برخالف
را به خود مشغول م 
امدهایم.راهماهنوز

جوامعیادشده،ماهنوزازاینگذشتهبدرني
به آینده گشوده نيست .دست و پای ما هنوز با هزار بند به
گذشته بسته است .پس از گذشت یك سدهونيم از آغاز “تاریخ
یهایمان هنوز چون صخرههای عظيم بر
بيداریمان” عوامل ناكام 
یها و دستاوردهایمان ناشناخته و غریب در
سرراهمان و كامياب 

پس این صخرهها افتادهاند .كو آن عزم یكپارچه و ارادة مشترك
برای در هم شكستن این صخرهها و رساندن خود به آن چه در
ندهامان
آوردهایم ،تا مالط ساختن آی 

سفر دراز تاریخ به چنگ 
سازیم!
درستاستكهدرنگدرگذشتهجایزنيست،امابرایملتیكه
از شناخت اشتباهات و لغزشهای خود در گذرگاههای تاریخ
بهخود،سهلانگارانهو

بازماندهودستاوردهایشراازسرناباوری
از سر غفلت در گذر تاریخ گم و رها كرده است ،دغدغه این
یماند.بهاینگذشتهـبدونتوقفدرآن
گذشتههمچنانباقیم 
ـ باید بيشتر پرداخت .باید خود را بهتر شناخت .باید عوامل
یها را یافت .اما باید همچنين دید و باور
شكست و سرخوردگ 
شههایمان
خوردگاننبودهایم.ری 


داشتكهماتنهاازتبارشكست
یرسد .در این گذشته تنها انهدام،
به پيروزی و پيروزمندان نيز م 
سستی ،خفت و خفتگی نبوده و گاهی نيز جنبشی بوده و
دمخروبهای جلوهكند،

خشتی چيدهشدهاست.ایرانامروزشای
نبنابهرهازبنمحكمیدارد.آنرابایددید!تيررسنگاهمان

اماای
الزم نيست به سه هزارسال و دوهزاروپانصدسال و ده قرن و

یها و بيشتر از آن
تزلزلمان در ادامة راه ،سپس كجفهم 
یهاورهاساختنولعنآنچهبدستآوردهبودیمودر
كجاندیش 

نهایت تصميم سبكسرانه به بازگشت به گذشته .این همه را
كسدةگذشته تاامروزمانداریم.جادةآیندةایران

یكجادرتاریخی
یكند.رازهای بسياری هنوزدراینگذشته
ازاینگذشتهعبورم 
ناشیافتنعللشكستواجتناب
نهفتهاستكهگشودنكمتری 
ناشدیدن دستاوردها وساختن وپيشرفتنبر
از تكرار وباالتری 
پایةآنهاست.
یآوریم؛هموارههمةایرانيانـجزجماعتی
تاجائيكهبهخاطر م 
یریشهوبدونتعلقخاطربهمنافعایرانـازمشروطيت
اندكوب 
ندورههای تاریخ

ازدرخشانتری

ومشروطهخواهی بهعنوانیكی 

ميهن با گردنی افراشته یاد كردهاند .و این روزها ،پس از رفتن
وآمدن چندین نسل ،دیگر همه از چپ و راست از باال و پائين ـ
ماندههای لطف

یریشهها برای جلب ته
حتی برخی از همان ب 
یكنندخودرا
یهانيزـسعی م 
یریشگ 
زخمخوردهازاینب 
ملتی  
به آن تبار بدوزند .اثبات ميزان وفاداری به آرمانهای جنبش
مشروطهموضوعرقابتهای سياسی شدهاست.چهنيكوچه

گروههائی و
پسندیده!باوجوداینهنوزدرهمهجانبهبودندید  
در درستی درك آنها از این جنبش ،از تأثيرات عميق و پيامدهای
آن و بخصوص در فهم سرنوشتی كه دچارش شد ،تردیدهای
بزرگی وجود دارد .امروز عليرغم این به وجدآمدگی همگانی از
وجودعصرمشروطهدردلتاریخایران،شكاست كهتأثيرشش
یهای
هافكن 
دهه نگاه ایدئولوژیك و سياست زده به تاریخ و سای 
آگاهانه برروی حوادث مهم این دوران ،كامال زدوده شده باشد.
پوچوعوامفریبانهدركناررمانتيسم

نگاهیكهدریك“آرمانگرائی”
انقالبی كودكانه ،آرمانهای مشروطه و مشروطهخواهان را در
توكم
هالهایازتقدسپيچيدوباجداساختنآنهااززمينواقعي 

رنگ جلوه دادن شرایط سخت حاكم بر روزگار تحقق انقالب
مشروطه سعی در پنهان ساختن كم بضاعتی مادی و معنوی
رهبرانسياسیآندورانیاحداقلدرعدمتناستاینبضاعتبا
الزامات به ثمر رساندن مطالبات تاریخی این جنبش نمود ،تا
گامهای عملی راكهدرسالهای بعدی ودردوراناقتداررضاشاه
درجهتمادی نمودنوعينيتبخشيدنبهاینمطالباتبرداشته

 دوران رضاشاهی دورانی است كه سياست در مفهوم واقعی آن ،یعنی تالش در راه اصالح و بهكرد
وضعمردمتجلی یافتهوباتمامامكاناتوهمةابزارقدرتپشتوانةپيشبردامركشور،ودرخدمتبه
مصالحملیوتاریخیبهكارگرفتهشد.

هشتقرنبرسدـكهاگررسيدبسیجایمسرتوسرفرازیـ
كترمان نيز گسترة
اما همين تاریخ یكسدة اخير و گذشتة نزدی 
وسيعیبرایدیدن،شناختنوآموختناست:
برای نخستين بار برخاستن به عنوان یك ملت در جنبش
مشروطه ،با تالشی ـ هرچند نيمه بيدار و نيمه هشيار ـ برای
درك وضعيت خود در برابر یا در كنار دیگران ،تالش برای رساندن
نهایشان ،افت و خيزها و افتادن به
شرفتهتری 

خود به پي
بستهای خودخواسته یا ناخواسته در نخستين تجربههای


بن
دولت ملی و مجلس مشروطه ،عزم بيرون كشيدن خود از این
بستها و برخاستن دوباره با ارادة آغاز راه آینده در دوران


بن
رضاشاه ،گاه با پيروزی و زمانی با شكست و بعد ناپایداری و

كملت،نابخردانهترین

یمقدارسازد.چنينرفتاریباتاریخی
شد،ب 
یآمد
بودكهتنهاازشبهروشنفكرانجهانسومیمابرم 

دشمنی
یای
كخوددهههاازچاهتباه 

كهدركوردلی سياسی ـایدئولوژی
یكرد ،غفلت
كه زیر پای ملت و زیرپای خود آنها دهان باز م 
ورزیدندتادرروزموعودانقالباسالمی بهرهبری دشمنانقسم
یادكردةمشروطهباسربهدرونآنسقوطكردند.
نتيجة چنين رفتار نابخردانهای با این دوران پر اهميت تاریخی از
بهبنبست

كسوپنهانماندنضعفهای درونی وعواملاصلی 

ی
كشيدهشدنانقالبمشروطهبهعنوانسرفصلدورةجدیدتاریخ
ایرانبودوازسوی دیگرناشناختهماندناهميتچرخشتاریخی
كه در پس این بنبست ،با برآمدن رضاشاه و ورود گروه
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یاش درصحنةسياستایرانآغاز
روشنفكرانوكنشگرانسياس 
و تنها در طول كمتر از دو دهه از خود نظم و ساختاری نوین
یكدست ،همگون از مجموعة نهادهای قانونی ،قضائی ،اداری،
سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی و آموزشی برجای گذاشت .در یك
شكلگيری حيات

كالم :با كتمانی چند دههای در مورد چگونگی 
دهها و
ایران نوین و مسيرتاریخی آن كه با تابش انوار ای 
شههایمنورالفكرانجنبشمشروطهروشنودرسایةاقتدار
اندی 
دولت ملی رضاشاه بستر تحقق اهداف آن آماده شده بود ،از
دایرة فهم تاریخی چند نسل بعدی ایرانی بيرون ماند و پيوند
ذهنيت تاریخی آنها را با این دوران گسست و از درك اهميت و

5
درهمةعرصههایجامعهاست.آنچهمادراین

ومناسباتنوینی
های از این
شماره از عهدة آن برآمدهایم؛ در اصل تنها نمای 
موگسترده استكهمسلماً ميتواندرموردهر

مجموعهای عظي

یكازگامهایآنودراهميتتاریخیوتأثيرشاندرجامعهویادر
موردافراد وشخصيتهائی كهدر برداشتنآنگامها نقش مؤثری
داشتند ،به طور جداگانه و منفك از اقدامات دیگر ،رساالت و
یتوان
مقاالتبسياری نگاشتوسخنبسيارگفت.اماآنچهنم 
كنندهایاستكههمه

ازنظردورداشت،آنعنصراصلیوتعيي 
ن
كوششهایاصالحیرابهصورتیكحلقةمركزیبههممتصلو
دههای پویا در جامعه را مهيا و تضمين
مربوط و شرایط تحقق ای 

ريشههايمان به پيروزي و پيروزمندان نيز ميرسد .در اين

 ما تنها از تبار شكستخوردگان نبودهايم .
گذشته تنها انهدام ،سستي ،خفت و خفتگي نبوده است .گاهي نيز جنبشي بوده و خشتي چيده
شده است .ايران امروز شايد مخروبهاي جلوه كند ،اما اين بنا بهره از بن محكمي ميبرد .آن رابايد
ديد!
ضرورت تداوم آن ناتوان ساخت .برای از ميان بردن این گسست
ناگزیریمبهسيروبررسیاینگذشتهادامهدهيم.
این دفتر و مجموعة گرد آمده در آن در اصل بلندگو و در خدمت
بخشدرخورتوجهای

تالشیاستكهچندسالیاستازسوی
از متفكرین ،محققين و روشنفكرانمان در جهت بازنگری و
بازاندیشیاساسیدریكسدةاخيروپركردناینشكافتاریخی
یگيرانه و با جدیت
ميان نسلها آغاز شده است .تالشی كه پ 
تمام در جدال با نيروئی است كه سوار بر ابزارهای قدرت
روشنفكرانجهانسومی خادمش


گرفتنشبه
حكومتی،بابهیار 
ی
نسلها،

و با سودجوئی از این گسست فكری و تاریخی 
یكوشد كشور را به بطن سدههای پيش از آغاز دوران ایران
م 
نوینبازگرداند.
آنچهمادراینشمارهبهیاری رساالت،مقاالتتازهیابازنویسی
آوردهایم؛ تنها نمائی

شده و بویژه از طریق مصاحبهها فراهم 
وپنجساله ،یعنی از زمان اعطای
است فشرده از یك دوران سی 
یملی تاشهریور.1323
فرمانمشروطهوآغازكارمجلسشورا 
ازنظرسهولتپيگيری حوادثومقایسةبهترشرایطاجتماعی و
توجه به رابطه روندهای تأثيرگذار تاریخی ،سعی شده است؛
مبندی ،تاریخی و موضوعی،
مطالب در چهارچوب دو نوع تقسي 
مبندی بر اساس زمان و توالی تاریخی
ارائه شوند .در تقسي 
حوادثوروندهای اجتماعی ایندورانبهدودورهیعنی از1221
تا اسفند  1299و از كودتای  1299و برآمدن رضاخان ميرپنج تا
كنارهگيری وی از مقام پادشاهی تقسيم شده است و در

مبندی موضوعی مهمترین معضالت اجتماعی ـ سياسی،
تقسي 
افتهاند،
مطالباتعمومی وپروسةتحولی آنهاوسرنوشتی كهی 
بر بستر این دو دوره مورد بحت و بررسی قرار گرفتهاند .با
مبندیدوگانه
بهرهگيریازاینروشبررسیوبكارگيریاینتقسي 

كوشش شده است ،نشان داده شود كه در یك دههو نيم
نخست ،حكومت مشروطه باچه نامالیماتی درگير بوده ودر این
هنامان
دوره چه برسر ایران آمد .و در دورة بعدی چگونه مي 
ازسختترینتنگناهای تاریخی خودبدرآمدهوبا

توانستازیكی 
پشتسرگذاردن خطر اضمحالل و نابودی ،زندگی را دوباره از

یایباكيفيتومضمونیدگرگونشده!
سرگيرد،زندگ 
در بخش مربوط به پيگيری و بررسی حوادث و شرائط حاكم بر
فاصله زمانی ميان برآمدن رضاشاه ،تا ترك اجباری خاك كشور،
آنچهپسازاستقرارامنيتویكپارچگیدركشور،بيشازهرچيز
لآسای تحوالت اجتماعی در
یكند؛ آغاز سي 
دیگر ،جلب نظر م 
جهتسازندگی وبنيانگذاری نهادهای گوناگونواستقرارفرهنگ

ینمود.اینحلقةمركزیوستونمحوریهيچچيزجزسياست
م 
رسمی كشور كه در سایة اقتدار رضاشاه تعيين و پشتيبانی
یشد،نبود .به عبارتدیگردورانرضاشاهی دورانی استكه
م 
سياستدرمفهومواقعی آن،یعنی تالشدرراهاصالحو بهكرد
وضع مردم تجلی یافته و با تمام امكانات و همة ابزار قدرت
پشتوانةپيشبردامركشور،ودرخدمتبهمصالحملی وتاریخی
بهكارگرفتهشد.
یهای بررسی این دوره برخورد به چهرهها و
از ویژگ 
تهای بسياری است كه برخی در خدمت به تاریخ و
شخصي 
یتردیدرضاشاهشخصيتمحوری
اربرجستهاند .اماب 

كشوربسي
یانصافیو
خسازاستكهمتأسفانهموردبيشترینب 
ایندورةتاری 
یعدالتی جماعتی جاهل قرار گرفت كه از مفهوم تاریخ و
ب 
خنگاری بهمعنای حوزةكسبآگاهی ملی وخودآگاهی برای
تاری 
یخبربودند.
حفظرشتةحيات،بقاوتداومپویای یكملت،پاكب 
امروز شمار اندكی از آنان هنوز به تكرار “هذیانهای مندرس” این
یتردید بخشهای بزرگترشان كه به
شش دهه مشغولند .اما ب 
یناپذیربرای بازگرداندنایرانبهجادةترقی،تجدد
تالشی خستگ 
و آزادی دست زدهاند ،با این كالم داریوش همایون موافقند كه
گفتهاست:
“اكنونچندگاهی استكهتاریخبهمعنی تاریخنگارانی روشن
بين و توده مردمی تجربه آموخته ،بر رضاشاه پيوسته مهربانتر
یشود .دستاوردهای او در برابر تاریخسازان دیگر هر روز
م 
ینماید ....تجربة بيست و پنج سال گذشته ایران،
برجستهتر م 

یشددریافت
بزرگی كاررضاشاهراازآنچهدردورانپيشاز آنم 
یكوشدآنرا
یسازد.امروزدركشوریكهحكومتشم 
انترم 
نمای 
بهصدسالپيشبرگرداندـباهماندرهمریختگیسياسیواز
همگسيختگی اجتماعی وآخوندبازی همهجارافراگرفته،درزیر
كدربارپرقدرتترقاجاری استـبهتراز چهاردهه

حكومتی كهی
یتواندیدكهرضاشاهازكجاهاوباچهآغازكردوباچه
پيشم 
جامعهای سروكار داشت .اسناد و كتابهای بيشتری انتشار

ییابند و نور بيشتری بر پرده اوهام و دروغها و مبالغههای
م 
یافشانند”.
شصتسالهگذشتهم 
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داريوش همايون

رضا شاه ،بزرگترين ايرانی سده بيستم
سدهبيستمگذشتومانتوانستيمبزرگترينايرانیآنسدهرا


درخودايرانجایآننبودودربيرونايرانبرچهمیشد

برگزينيم.
همرائی کرد که در آن باره بتوان به توافقی رسيد .مانند هر
موضوع مهم ديگری در سياست و تاريخ ،به نظر میرسد که در
اينجا نيز میبايد منتظر زوال قطعی گفتمان نسلسوم جامعه
نوين ايران ،جامعهای که در سده بيستم تحول يافت ،و برآمدن
نسلسوم ،نسل انقالب اسالمی ،در هردو

نسلچهارم بود .

سوی طيف انقالبی و ضد انقالبی ،جز استثناها ،رويهمرفته در
گذشتهماندهاستوماموريتیباالترازبازگوئیوکوششبرای
ستنآننمیشناسد .اماآن گذشتهتاانقالباسالمی اوج

باززي
گرفتودرپارگينحکومتاسالمیفرو رفتو نهشايستهاينهمه
نهمیبايددرآنماندو

بازگوئیاست(پژوهشچيزديگریاست)
نهارزشباززيستندارد.
چراتعيينبزرگترينايرانیسدهبيستمچناناهميتیداردکهاز


آن در کنار موضوعهای مهم سياسی ياد میشود؟ پاسخش آن
است که هيچ آيندهای را نمیتوان بیشناخت گذشته ساخت.
ايننه تکرارکليشهرايجاستکه گذشتهچراغراه آيندهاست.
گذشته تنها يکی از چراغهای راه است و آنهم در صورتی که
تابش چراغ ،چشمها را کور نکند ،چنانکه در بسياری نمايندگان
نسلسوم ،نسل انقالب ،میبينيم .گذشته میتواند فرمانروای

آينده نيز بشود که برای جامعههائی در شرايط ايران کشنده
بینقادی گذشته و بيرون کشيدن خوب و بدها و
خواهد بود  .
يافتن عوامل کاميابی و ناکامی نمیتوان آينده درخوری داشت.
دگرگشتودگرگونینشانهمیشودو

ایبادورههای


هرگذشته
بهسببنقشپراهميتشخصيتهادرتاريخ،بسيارمیشودکه

دورهها را با نامهائی که سهم تعيين کنندهای داشتهاند

میشناسند .در فضای سياسی و عاطفی نسلی که سده

بيستمراباشکستهمهسويهبهپايانبردچناننگرشنقادانه
برگذشته آسان نبوده است؛ ولی امروز شايد موقعش رسيده
باشد .دليلش همان تغيير پاراديم است و زوال شتاب گيرنده
گفتمان نسلسوم جامعهنوين ايران .گفتمان نسلسوم ،گفتمان
تقدس بود ـ بردن شيفتگی و کينه تا مرزهای خود ويرانگری.
(اندک اندک زمان آن است که از نسلسوم بهصيغه ماضی ،به
ولیارزيابیدورههای

گذشتهایکهبهآنتعلقدارد،يادشود).

تاريخی (در اينجا سده بيستم ايران) و جای شخصيتها در آن با
سبک سنگين کردن و مقايسهای که سراسر آن سده و دوران
بالفاصله پيش از آن را در برگيرد و تاثيراتش را بر آينده بسنجد
امکاندارد؛واگرنسلانقالبهنوزبدانقادرنبودهبهدليلهمان
رويکردتقدسآلوداست.اکنونکهشمارهرچهبيشتریدرسنين

گوناگونازآنگفتمانبيرونمیزنندونگاهانتقادیرابرفرازتفکر

مذهبی (نگرش زير سايه تقدس ،موضوعش مذهب يا هر چه
توانبیشيفتگیياکينهبهسرگذشتايران


نهندمی
باشد) 
می
درسدهبيستمپرداختودستمايهایراکهازآنسدهبرایامروز

وآيندهماندهاستسنجيدوناگزيربهاينپرسشنيزپاسخداد
که چه کسانی بيشترين تاثير را در جامعه ايرانی آن سده
اندوچهازآنهابرایآيندهمیتوانگرفت.


داشته
ايران در سده بيستم برای زنده ماندن میجنگيد؛ جامعهای بود
که بايست همه چيز را از پائين میساخت و مسير درست را
برجستهترين ايرانيان به ناچار نه از

کورمال کورمال میجست .
قلمروفرهنگيااقتصاد،کهازجهانسياستبودند.تانيمهسده

بيستم در عرصه سياست رضاشاه به عنوان مهمترين ايرانی،
فتهمیشد.پيکارسياسیوتبليغاتیکهپسازسقوط

مسلمگر
اوبرایآلودننامويادبودشدرگرفتگواهديگریبراهميتاوبود.
هرچهدرسياستايران،بااويابرضداوتعريفمیشد.دردهه

پنجاهمصدقبزرگترينتکانرابهايراندادويکميتولوژیکامل

خشبزرگگفتماننسلسوماست.

برگردناماوساختهشدکهب
محمدرضاشاه خود را موضوع يک کيش شخصيت گردانيد که
بيشتر به زيانش بود ولی در يک دوره ده پانزده ساله
پادشاهیاش از کارهای نمايانی برآمد که تنها با عظمت سقوط

 1919/1311قابلمقايسهاست .سرانجامخمينیآمدکهسايه
بلندیبردهههایتيرهوخونبارپايانیسدهانداخت .
ازاينشخصيتهامحمدرضاشاهرامیبايددنبالهرضاشاهشمرد.


رضاشاهاوبهپادشاهینمیرسيد؛وبيشترآنچهازآنبرآمد


بی
دنباله دوران پدر و بر زمينه آنچه رضاشاه ساخت بود.
محمدرضاشاهحتااگردچار آن سقوطنمیشدکه اورا دررديف
سومها گذاشت نمیتوانست از

شانزدهمها و نيکالی

لوئی 
قضاوت سخت تاريخ بدر آيد .با اينهمه در ميان پادشاهانی که
سلطنت و کشور و سلسله خود را باختند او و لوئی ناپلئون
(ناپلئون سوم) تنها رهبرانی هستند که میتوانند به
دستاوردهای بزرگ در نوسازندگی کشور خود نامآور و سربلند
باشند .در شخصيت و سرگذشت محمدرضاشاه آن عنصر
استثنائی که بزرگی تاريخی میآورد وجود نداشت .خمينی با
انقالب خود نه تنها ايران را به مسير ديگری انداخت ،بلکه عصر
بنيادگرائی اسالمی و پاجوش آن تروريسم اسالمی را نيز آغاز
کردوجهانتامدتهادستبهگريبانانقالباوخواهدماند.ولی
بزرگی خمينی در ابعاد آسيبی است که بر سرتاسر جامعه
ايرانی زد .او خيلی زود بزرگترين مصيبت سده بيستم ايران
شمردهشد.
مصدقبرسياستايرانچندانتاثيرینکردکهبررواناکثريتیاز
ايرانيان ،و همين برای گروههائی او را بزرگترين ايرانی سده
بيستمبلکههمهتاريخايرانمیسازد.مصدقدهسالیبرعرصه

سياست ايران تسلط داشت ،دو سالوچند ماهش به عنوان
نخستوزير،ودستکمنيمیازبزرگیخودرامرهون 22مرداد
است ،نه در آنچه خود از آن برآمد بلکه آنچه ديگران درباره او
برآمدند.اگراواندکیپيشازآندرگذشتهبوديکیازمردانبزرگ
تاريخ ايران میماند ولی پرشورترين پرستندگانش نيز او را
بزرگترين ايرانی سده نمیشمردند .با همه اهميت پيکار ملی

کردننفتآنچهازمصدقبرایآيندهماندقابلمقايسهبارضاشاه
نيستکهاگرخوزستانرابهايرانبازنگردانيدهبوداصالنامیاز
او به ميان نمیآمد .مبارزه ضداستعماری مصدق خاطرهای
افتخارآميزاستولیمانندشعارموازنهمنفیاوبیموضوعشده

است .حتا استقالل و ناوابستگی نيز در جهان دگرگونه امروز
همانمعنیرانمیدهد.اقتصادبدوننفتشعارديگریبودکهاز

او در همان حد شعار ماند؛ و در واقع اين رضاشاه بود که آن را
عملکردهبود.اونشاندادهبودکهباسالیدوسهميليونليره
درآمد نفت میشد ايران را ساخت (مصدق با همه تحريم نفتی
انگلستان تا سالی  23ميليون دالر از اصل چهار ترومن کمک
میگرفت ).يک يادگار ماندنی مصدق ،پيشتر بردن فرايافت جرم

سياسیاستکهبارضاشاهبهفرهنگسياسیايرانراهيافت.
درقانونمنعمراماشتراکیرضاشاههرکمونيستیمجرموقابل
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پيگرددانستهشد.مصدقيکگامپيشتررفتوهرمخالفخود
هنوزهوادارانشچنينمیپندارند).جامعهايرانی

راخائنشمرد(
پسازآنهاديگرنتوانستبهيکسياستهمرايانهconsensual

o

رضاشاه ايران را بر راهی انداخته بود که مانند
قطارهائی که بر راهآهن انداخت  ،با انقالب و

حکومتاسالمینيزازآنبيرونآمدنینيست.او
را میبايد پادشاه زيرساختها شمرد و آنقدر
زيرساخت بود که بدست او بوجود آيد که توقع
دمکراسی و توسعه مستقيم سياسی را به
دشواریمیتوانازاوداشت.زيرساختاصلیو

مهمترين،بازسازیايرانبهعنوانيککشورودر

صورتنويندولتـملتبود.

o

دستاوردهاوپيامپيشرفتونوسازندگیرضاشاه
هنوز اساسا تعيين کننده راهی است که جامعه
ايرانی میبايد بپيمايد و تا ما خود را به پای
اروپائیبرسانيمکهآرزویاومیبودخواهدماند.


o

محمدرضاشاه را میبايد دنباله رضاشاه شمرد.
بیرضاشاه او به پادشاهی نمیرسيد؛ و بيشتر

آنچه از آن برآمد دنباله دوران پدر و بر زمينه آنچه
رضاشاه ساخت بود ....با اينهمه در ميان
پادشاهانیکهسلطنتوکشوروسلسلهخودرا
باختند او و لوئی ناپلئون (ناپلئون سوم) تنها
رهبرانی هستند که میتوانند به دستاوردهای
بزرگ در نوسازندگی کشور خود نامآور و سربلند
باشند.

o

مصدقبرسياستايرانچندانتاثيرینکردکهبر
روان اکثريتی از ايرانيان ،و همين برای گروههائی
اورابزرگترينايرانیسدهبيستمبلکههمهتاريخ

ايران میسازد  .مصدق ده سالی برعرصه
سياستايرانتسلطداشت،دوسالوچندماهش

بهعنواننخستوزير،ودستکمنيمیازبزرگی
خودرامرهون 22مرداداست،نهدرآنچهخود از
آنبرآمدبلکهآنچهديگراندربارهاوبرآمدند.اگراو
اندکی پيش از آن درگذشته بود يکی از مردان
بزرگ تاريخ ايران میماند ولی پرشورترين
پرستندگانش نيز او را بزرگترين ايرانی سده
نمیشمردند.باهمهاهميتپيکارملیکردننفت

آنچه از مصدق برای آينده ماند قابل مقايسه با
رضاشاه نيست که اگر خوزستان را به ايران باز
نگردانيدهبوداصالنامیازاوبهمياننمیآمد.


o

خمينی با انقالب خود نه تنها ايران را به مسير
ديگری انداخت ،بلکه عصر بنيادگرائی اسالمی و
پاجوش آن تروريسم اسالمی را نيز آغاز کرد و
جهان تا مدتها دست به گريبان انقالب او خواهد
ماند .ولی بزرگی خمينی در ابعاد آسيبی است
که بر سرتاسر جامعه ايرانی زد .اوخيلی زود
بزرگترينمصيبتسدهبيستمايرانشمردهشد.






برسد.
چنانکه اشاره شد بخش بزرگ فرهمندی مصدق ،اگر نه بخش
بزرگترش ،به  22مرداد که عاشورای مدرنی شده است

مردادمیتوانعقايدگوناگونیداشتولی

برمیگردد.درباره 22

در چشمانداز تاريخی ،جايگاهش تغيير کرده است .نه تنها در
ناسنادتازهبهقضاوتهایمتعادلتریدربارهسراسر

دسترسبود
آن دوره میانجامد ،بار عاطفی و بهمراهش سودمندی آن به
عنوان يک حربه سياسی نيز طبعا برای کسانی که در آن فضا
اندکمترمیشود.بابيرونرفتنواپسيننمايندگاننسل


نزيسته

7
سوم از زندگی 22 ،مرداد نيز از اسطوره بيرون کشيده خواهد
شد .تصوير ذهنی مصدق به عنوان ابرمرد تاريخ ،همچنانکه
محمدرضاشاه،هرکدامبرایپرستندگانخود،ريشهدرنوستالژی
ازيکسوومظلومپرستیمردمیکهباگريهزندگیمیکننداز

سویديگردارد.اينبستهبهانرژیپرستندگاناستکهباچاپ
کتاب و مقاله (برای مصدق) و شمايل (برای محمدرضاشاه) آن
تصوير ذهنی را زنده نگه دارند .اما نوستالژی با گذشت زمان
میپژمرد وخود عاشورا نيز در جهان امروزی ما پديدهای رو به

ضعف است ،و ايرانيان در گرماگرم تغيير پاراديم ،مانند
پيشرفتهترين مردمان ،بيشتر به دستاوردها و پيروزيها ارزش

خواهند گذاشت .همه اينها از شمار کسانی که مصدق را
بزرگترين میخوانند ناچار خواهد کاست .با اينهمه از آن سه

شخصيتاوبيشازديگرانبختآنراداردکهيکنمادبماند.
***
رضاشاه در نيمه برنامههای گستردهاش برای نوکردن زير
ساختهایجامعهايرانیازپادشاهیبهزيرکشيدهشد.ولیتا
همانجا ايران را بر راهی انداخته بود که مانند قطارهائی که بر
راهآهن انداخت ،با انقالب و حکومت اسالمی نيز از آن بيرون

اورامیبايدپادشاهزيرساختهاشمردوآنقدرزير

آمدنینيست.
ساختبودکهبدستاوبوجودآيدکهتوقعدمکراسیوتوسعه
قيمسياسیرابهدشواریمیتوانازاوداشت.زيرساخت

مست
اصلیومهمترين،بازسازیايرانبهعنوانيککشورودرصورت

نوين دولت ـ ملت بود .نخست بايست از تکه پارههای ممالک
محروسهومناطقفئودالیوبخشهایعمالجداشدهيادرحال
جدا شدن ايران کشوری با يک حکومت میساخت که در درون
مرزهايش قانون خود آن و نه خواست سفارت دولتهای فخيمه
انگليس و بهيه روس روا باشد (از  1912سفارت دولت فخيمه
همه کاره بود ).بايست سربازان بيگانه ايران را ترک میگفتند و
نيروهاینظامیناچيزايرانازفرماندهیبيگانگانبدرمیآمدندو

نظموامنيترامیيافتندکهبیآنهمهمبارزات

توانائیبرقراری
مشروطه خواهان و قانون اساسی و متمم آن خاطرهای خوش
بيشنمیبود.بايستبانکداریايران،ازجملهنشراسکناس،از

دستروسوانگليسدرمیآمد.بايستايرانیاحساسفرديت

پسرحسين و از
میکرد و خود را ايرانی میشمرد نه حسن 

مملکت قزوين؛ و بايست کمترينهای از امنيت قضائی میيافتو
هرلحظهبرجانومالشدرهراسنمیبود.

با يک استراتژی جسورانه و با قدرت اجرائی که ديگر در هيچ
زمامدار ايرانی ديده نشد رضا شاه از  1921تا دهه بعدی همه
اينها و بسا طرحهای ديگر را عملی کرد .ايران يکپارچه شد و
بيگانگانديگرنقشیدرادارهامورآننداشتند؛جزنفتکهزوراو
يکدستگاهاداریامروزیدرجایلحافپارهایکهدولت

نرسيد.
قاجار بود سراسر ايران را پوشاند .با ثبت احوال و شناسنامه و
نامخانوادگی ،ايرانی در قالب حقوقی شهروند يک کشور و نه

ابوخانوپادشاهقرارگرفت،تاکیقالبسياسیاش

رعيتارب
دادگسترینوينغيرآخوندیومجموعههایقانونمدنی

رابيابد.
وقانونجزائیوقانونتجارتوثبتاحوالبهجامعهايرانیامکان
داد که سير توسعه اقتصادی خود را آغاز کند و به اصطالح
مارکسيستی وارد مرحله رشد بورژوازی شود .رضاشاه برای
نخستين بار در دوران اسالمی به ايران يک دولت قانون
rechtstaatداد.سختگيريشدراجرایقانونوفرايندقانونی due
 process of lawحتا هنگامی که زمينهای مردم را به زور
آنبخشکاراکتراولکهایپاکنشدنی

میگرفتمشهوراست(

برنامش گذاشته است؛) و معدود مخالفان سياسی که در
زندانهايش کشته شدند منظره کلی را تغيير نمیدهد .از دولت
قانونتاحکومتقانونیبهمعنایدمکراتيکالبتهفاصلهایاست

که هيچ کشوری در بيست سال و پنجاه سال از آن نگذشته
است.
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در همان حال او به ماليه کشور ،باز برای نخستين بار پس از
بهتريندورهصفويان،سروسامانیداد.درکشوریکهازبينواترين
سرزمينهای آن دوران بود به ياری انحصار ترياک و دخانيات و

بازرگانیخارجی(کهبهسببفشارهایاستعماریشورویيک
خزانهکوچکدولتراپرمیکرد

اقدامدفاعینيزبشمارمیرفت)

وبا اينهمه بودجهکشوردر دوره او از هزارميليونريال نگذشت
کهايرانيانآنزمانبهخوابنديدهبودندوبرایمامايهشگفتی
استکهچگونهباچنانارقامیمیشدکشوریرادرعينحال

ادارهکردوساخت.بابستنقراردادهایپاياپایوصدورآنچهايران
میتوانست بفروشد سرمايه ارزی برای ساختن راهآهن

سراسریوپايهگذاریصنعتنوينفراهمکردکهپيشازاواگر
هم میخواستند به سبب جلوگيری قدرتهای استعماری
نمیتوانستند(.درآمدنفتبهنوسازندگیارتشاختصاصداشت

و ماشينهای کارخانهها با ساالمبور يا روده گوسفند ،و کتيرا و
مانندهای آن مبادله میشد ).دولت به عنوان فراهم آورنده
آموزش و بهداشت و درمان همگانی و توسعه اقتصادی ( تا
اندازهای که ايران بیپول و بینيروی آموزش يافته آن روز اجازه

ونهصرفامالياتگيروسربازگير،نوآوریاوبودوفهرست

میداد)

آنچه ديوانساالری رضاشاهی کرد ،از شبکه راهها تا هزاران
ساختمان عمومی ،تا فرهنگستان زبان و تربيت بدنی و آموزش
موسيقی کالسيک و ورزش و پيشاهنگی و گردآوری و آموزش
يتيمان (هنرستان دختران) و شير و خورشيد سرخ ،از سازمان
جنگلبانی تا هنرستان موسيقی و کانون پرورش افکار برای
آموزشدادنآدابزندگیامروزی،ازجملهپاکيزگیدندانوآشنا
کردنمردمباانديشههایمدرن وفرستادن گروههاگروهبهترين

دانشجويان ايرانی به اروپا به شماره نمیآيد( .در
سفرنامهمازندران خود گله میکرد که طرز غذا خوردن را نيز بايد

هيچگوشهایاززندگیملیازتوجه

بههمميهنانشيادبدهد).
ديوانساالری او دور نماند و خودش با دقت و پيگيری بر همه آن
برنامه شگرف نوسازندگی  modernizationنظارت کرد .دستگاه
اداریاونمونهکارائینبودوبرنامههايشبهآهستگیدرسراسر

شدکهدرآنمرحلهناگزيرمیبود.ولیبهرحال


کشورپخشمی
ايرانبايستازجائیآغازمیکرد.

رضاشاه زنان را از حجاب رهانيد و به آموزش عالی و مقامات
اداری راه داد که دشوارترين اصالحات او ،و در کنار آموزش
همگانی ،دو انقالب اجتماعی بزرگ تاريخ ايران بشمارند .او
همچنينبادرهمشکستنقدرتنظامیفئودالهابزرگترينمانع

درآوردن ايران را به يک جامعه طبقه متوسط برطرف کرد.
محمدرضاشاهدرهرسهزمينهاصالحاتپدررابااصالحاتارضی
(يکانقالباجتماعیديگر)وگسترشبيشترآموزشهمگانیو
دادنحقوقسياسیبهزنانتکميلکرد.درکمترازيکنسلزن
ومردوجامعهايرانیدرقالبنوينیريختهشدوهماناندازهنيز
در سدههای گذشته امکان نيافته بود و تا بيست سال پس از
رضاشاهامکاننيافت.دستاوردهاوپيامپيشرفتونوسازندگیاو
هنوز اساسا تعيين کننده راهی است که جامعه ايرانی میبايد
بپيمايدوتاماخودرابهپایاروپائیبرسانيمکهآرزویاومیبود

خواهدماند.
با آنکه اقتدارگرائی و تمرکز محض تصميمگيری در يک مقام،
ويژگی پادشاهی رضاشاه بود و او کمترين احترامی برای فرايند
دمکراتيکنداشت(هرچندنهادهاوصورتظاهرقانوناساسی
اشزمينهسازيکجامعه


هرگوشهبرنامه
مشروطهرانگهداشت)
دمکراتيک بود که اگر تاريخ و جغرافيای سياسی به او و ايران
مهربانتر میبودند در همان نسل پس از رضاشاه در ايران بر

هایاستوارشکلمیگرفت.دشمنانومنتقداناوباادعای


پايه
اينکهدرپادشاهيشآزادیازايرانرختبربستناآگاهیخودرا
ازاسبابدمکراسیبهنمايشگذاشتند.آندشمنانومنتقدين
يا مانند مارکسيست ـ لنينيستها دمکراسی را دشمن

3
میداشتند ،يا خود پس از رسيدن به قدرت ،نمايشی از درک

مفهوم و وفاداری به اصول دمکراسی ليبرال ندادند .دو مانع
ساختاری عمده دمکراسی در ايران "روحانيت" شيعه و خانهای
فئودال بودند که سياستهای رضاشاهی به برچيدن و ناتوان
کردنشان اولويت داد؛ بقيهاش از نبود زيرساختهای اجتماعی و
اقتصادی الزم يک جامعه نوين میآمد که برای پيشبرد آگاهی
دمکراتيکوبرپائیسازمانهایمدنیضرورتداردواوپايهريزيش
راکرد.


 بینقادی گذشته و بيرون کشيدن خوب و بدها و
يافتن عوامل کاميابی و ناکامی نمیتوان آينده
درخوری داشت .هر گذشتهای با دورههای
دگرگشت و دگرگونی نشانه میشود و به سبب
نقش پراهميت شخصيتها در تاريخ ،بسيار
میشود که دورهها را با نامهائی که سهم تعيين
کنندهای داشتهاند میشناسند.


ما در اينجا از سده بيستم میگوئيم ولی در تاريخ ايران چند
ديدگستردهایراباچنان

فرمانروارامیتواننشاندادکهچنان

انرژی نامحدود همراه کرده باشند؟ اينکه رضاشاه سرمشق
نزديک ترکيه و سرمشق دورتر اروپا را در برابر داشت از اهميت
نوآوریهايش نمیکاهد .فاصله ميان آرزوهايش برای ايران و

امکانات ناچيزش چندان بود که میتوان درباره آن مزيت مبالغه
نکرد؛ همچنانکه میتوان با چشم پوشی بيشتری به
محدوديتهای آشکارش نگريست .او نتوانست احترام و ستايش
درخورخدماتحياتيشرابهايرانبدستآوردوهمهگناهخودش
اشمايهکشاکشتازهایدرسياستايران


برعکس،کارنامه
بود.
شد که تا امروز کشيده است .خشونت و قدر نشناسیاش
نگذاشتچنانکهبايدازخدماتسرامدانسياسیوروشنفکرانی
که به اندازه خود او سرسپرده برنامه نوسازندگی ميهن بودند
برخوردار شود .پايان غمانگيزش ،بيش از خود او برای ايران ،که
هيچ ناگزير نمیبود پرده سياهی بر يک دوره کوتاه سرشار از
سازندگی کشيد که پس از سه نسل دارد اندک اندک در خود
تريندورههایتاريخ


ولیاودريکیازحساس
ايرانکنارمیرود.

وزيریبهنامناسبترينکسیکه


جهانوايرانباسپردننخست
میتوانستبيابدآنبدبختیرااجتنابناپذيرکرد.خوداوچنانکه

در بحران نفتی  1933و پس از يک اشتباه بزرگ و نيز در جريان
هگيريشنشاندادبخوبیمیتوانستواقعياترادريابدوبه

کنار
ضرورتهاگردننهدواگربهدرستیآگاهشمیکردندبهاحتمال

زيادخطررابرمیگردانيد.

امروز ايرانيان هر چه بيشتری ،بويژه در ميان آن شصت درصدی
کهپسازانقالباسالمیبهجهانآمدهاند،بهگذشتهصدساله

کشور خود مینگرند و فارغ از نبردهای سياسی نسل پيش از
خود ،سهم هر دوره و شخصيت تاريخی را ارزيابی میکنند.
رضاشاه که ايران از دست رفته را به زندگی باز آورد و جنبش
مشروطه را در آرمانهای ترقيخواهانهاش تحقق بخشيد و بدين
هايشچهرهای


هکاستی
ترتيبتاريخنوينايرانراآغازکردباهم
ترمیيابد؛برخالفديگراننيازیبهزيارتنامهخوان


هرچهبرجسته
و متولی ندارد و به نيروی کارهای بزرگی که تنها از او برآمد در
خودآگاهی ملی ايرانيان پيش میرود .ايرانی امروزين در نکبت
جمهوریاسالمیغرقدردالرهاینفتیبهترمیتواندببيندکه

پدرايراننوينازکجاهابايستآغازمیکردوباچهدشواريهائی

روبرومیبود.
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ایران در سالهای  3035تا 3102


یكنيم ،كم كم جامعة ایران با انقالبی كه در ایران صورت گرفت ،تكان شدیدی
امروز كه من و شما با هم صحبت م 
یای كهسربركشيدوپيكرهملتایرانرادرچنبرهخود
خوردهاست،مصيبتتاریخی كهبرسرماآمدوارتجاعتاریخ 
گرفت،باعثشدهكهمابایكنوعبازاندیشیوتفكرنسبتبهتاریخخودنگاهكنيم.




یتوانباتوجهبهاینصفحات
یشود،دفتركارنامهاوصفحاتبسياردرخشانیداردكهم 
تاآنجاكهبهرضاشاهمربوطم 
ازانتقاداتبسياراصولیومهمیكهبراووكارنامهاووارداست،نترسيد.بانقداصولیاینكارنامهاهميتاصولیآن
بيشتربهچشمخواهدآمد.




یبریم،
نمجلسهایی كهماازآننامم 

ازخواستههای انقالبمشروطهایجادیكحكومتمقتدرمركزی بود.ای

یكی 
یآئيم،
یگذریم و به طرف مجلسهای بعدی م 
نتوانستند حكومت مقتدر مركزی بوجود آورند .هرچه از مجلس اول م 
یشود.
ضرورتایجادیكحكومتقدرتمندمركزیروزبهروزدرهواوفضایایرانبيشترتنفسم 

گفتگو با دکتر ماشاءاهلل آجودانی



















تالشـمادرتالشخودبرایبهبحثگذاشتنیكدورة 31ساله

یعنیازآغازكارمجلساولمشروطه(،)1221تاشهریور1323و
تهيةموادخامبحثهایمربوطبهحوادثمهمایندورهباانبوهی

ازآثاروكتبتاریخیمواجهشدیم.
با این كه در بسياری ازآثار مورخين حوادث یکسان این دورة
هبحث گذاشته شدهاند ،اما
تاریخی و شخصيتهای ثابت آن ب 
هایارائهشدهكمتربههمشباهت


گيری

هاونتيجه

تصویرپردازی
داشته و در عمل برداشتهای متفاوتی را ایجاد میكنند .علت
ایناختالفچيست؟
دكترسيروسغنیدرمقدمهكتابخود“ایرانوبرآمدنرضاخان،
برافتادنقاجارونقشانگليسیها“تاحدی ریشةایناختالفرا

اسنادمعتبریمیداندكه


نگارانایرانیبه

درعدمدسترسیتاریخ
بيشترشاندروزارتخانههایامورخارجهكشورهایصاحبقدرت

متمركز بوده و بتدریج و در طول زمان منتشر شدهاند .آیا برای

اطالع و تحليل منطبق برواقعيت از تاریخ و روند حوادث ميهنمان
بایستمنتظرانتشارایناسنادمیماندیم؟


می

دكترآجودانی ـ ببينيد فكر میكنم این دو سئوال بهم مربوطند و
اگراجازهدهيدبهایندویكجاجواببدهم.درموردسئوالاول،
دیدگاهها و نظرات مختلف در مورد مسائل تاریخی در همه جای

دنياوجوددارد .یعنیحتی برسرمسئله واحد ،مثل انقالبكبير
فرانسه ،همين امشب كه من و شما با هم حرف میزنيم،
چندیندیدگاهمتفاوتومختلفوجوددارد.برسرمسائلتاریخی
مختلف در كشورهای دیگر هم همينطور است .یعنی الزاماَ
هماهنگیدردیدگاههاوجودندارد.اختالفهميشهموجبرشد

دیدگاه تاریخی و اندیشة تاریخی است .اما متأسفانه در ایران
هانيست،بلكهبدفهمیهایتاریخی


مسئلهفقطاختالفدیدگاه
هایتاریخیبهجایواقعيتهایتاریخی


وجایگزینشدنافسانه
مسئلهمهمیاست.بههميندليلاگربخواهيمنگاهاساسیو
هایمختلفوتاریخنگاری كه


جدیبهمسائلتاریخایراندردوره
در دورههای تجدد كردهایم ،داشته باشيم ،باید بگویم كه بيشتر
نگاریهابااغراضسياسیوگروهیوحتیسازمانی


اینتاریخ
در ایران آلوده بوده است .و علت هم فقط این نبود كه منابع و
مأخذ در دسترس نداشتيم .اینكه شما از گفتة آقای غنی نقل
میهایمادرموردتاریخایرانمعاصر،
میكنيدكهشایداینبدفه 

بخصوصدربارهرضاشاهدراثركمبوداسنادومداركبودهباشد...
این صحبت را اگر نقطة پایانی برآن گذاشته شود ،قبول ندارم.
برایاینكهماهميشهباكمبودمنابعتاریخیسروكارداریم.ولی
این بدان معنا نيست كه منابع تاریخی موجودی كه در اختيار ما
بود،نمیتوانستتصویرروشنیازوقایعوحوادثبمانشاندهد.

حتماَمیتوانستاینتصویرروشنرابهماارائهنماید.
اماچرامانتوانستيمبهاینتصویرواقعبينانهوعادالنهازواقعيت
دستپيداكنيم،اینداستاندرازیدارد.چونصحبتكتابآقای
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میدانيد كه
غنی پيش آمد ،اجازه دهيد مثالی برایتان بزنم  .
همينمطالبكتابآقایغنیدرسال 1913ميالدیدرشوروی
سابق توسط مورخی بنام آقایف ارائه شده بود .یعنی بيشتر
اسنادومداركیراكهآقایغنیموردبررسیقرارداده،توسط
آنمورخموردبررسیقرارگرفتهبود.چوناكثرایناسنادومدارك
درآنسالهادرانگلستاندردسترسبود.آقایفمورخدرواقعدر

شورویكمونيستیكتابیمنتشرمیكندودرآنكتابتصویری

از رضاشاه ارائه میدهد كه كم و بيش مشابه همين تصویری
است كه سيروس غنی ارائه داده است .یعنی در حقيقت
نخستين ارزیابی وی از رضاشاه این است كه برخالف تمام
تاریخنویسان شوروی ـ او انسان وطنپرست و ناسيوناليستی

بوده ،نه نوكر و سرسپردة انگليسها .او قصد تعالی و ترقی
جامعةایرانراداشت.اینكتابآقایفدرمجلةدنيا،درتابستان
سال  1313شمسی ـ دورة دوم ـ سال دوازدهم ـ شمارة دوم
مورد نقد قرار میگيرد .در این نقد مطالب مهم كتاب به اجمال
آورده و گفته میشود كه این مورخ اینها را میگوید ،اما ما
هاكهازنزدیكبامسائلایرانآشناهستيم،میدانيمكه


ایرانی
اینگونه نبوده است .این نقد توسط عبدالصمد كامبخش نوشته
شده بود .وی آنگاه میگوید ،بله ،رضاشاه عنصر سرسپرده
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جامعة ایران با انقالبی كه در ایران صورت گرفت ،تكان شدیدی
خوردهاست،مصيبتتاریخیكهبرسرماآمدوارتجاعتاریخیای

كه سربركشيد و پيكره ملت ایران را در چنبره خود گرفت ،باعث
شدهكهمابایكنوعبازاندیشیوتفكرنسبتبهتاریخخودنگاه
كنيم .و تالش كنيم كه اینبار منصفانهتر بيندیشيم .از درون
دستگاههای ایدئولوژیك ،از درون افسانهها به تاریخ خودمان نگاه

نكنيم .برای اینكه با آن نگاهها و با آن برداشتهای افسانهای
غلط ملتی را به ویرانی سوق دادیم و جامعهای را كه میرفت
فكرمیكنمتاجائيكهممكن

شكوفاشودبهویرانیسوقدادیم.
بودبهسئوالشماپاسخدادهام.


تاریخ همان چيزی است که اتفاق افتاده!

تالش ـ نكاتی را که توضيح دادید ،هركدام میتوانند موضوع
كنيمدرچارچوبپرسشهایخود


اماماسعیمی
بحثهاباشد.

باقیماندهوهستههایفكریراكهشمادرموردتفكرتاریخی،

تفكرایدئولوژیكوافسانهسازیدرتاریخمطرحكردیدبهبحثهای


شما وقتی مملكتی نداشته باشيد ،امنيت نداشته باشيد ،بحث آزادی در مملكت هم امر ثانوی تلقی میشود.

امپریاليسم انگليس بود و داستانهایی از اینگونه! بنابراین ،این
كتابآنموقعنوشتهودرسال 1913درشورویمنتشرشدهو
درسال1313شمسییعنی1سالقبلازانقالبهماینكتاب
درمجلةدنيامعرفیمیگردد.اماكسیهمتنكردآنرابهزبان

فارسی ترجمه كند ،تا در همان زمان مردم ما با این اسناد و
مداركآشناشوند.علتچهبود؟
به اعتقاد من این بود كه زمينة ذهنی كه روشنفكری ایران بر
نگاریایرانبوجودآوردهبودند،آنقدرقویبودوافسانهای


سرتاریخ
كهساختهبودند،آنقدرقویوتكرارشدهبودكهبعنوانبخشیاز
هایتاریخیامانپذیرفتهشدهبودند.بههميندليلكمتر


واقعيت
كسیفكرمیكرد ومیاندیشيدكهممكناسترضاشاهباآن

تصویری كه جریانهای سياسی ایران و عموماَ نيروهای مخالف
پهلویارائهدادهبودند،اززمينتاآسمانمتفاوتباشد.متأسفانه
هوشمندیهای الزم را نداشت كه اینگونه

حكومت پهلوی هم 
منابعرادرایرانچاپومنتشرنمایدوبهنقدوبحثبگذارد.
بنابراین اگر برگردم به مسئله اصلی كه شما طرح كردید ،باید
بگویمبيشتراسنادومداركاساسیتاریخیدردسترسمابودو
توانستيمبابررسیوتحليلدقيقوبیطرفانهآناسنادو


مامی
بينانهایازتاریخایرانارائهدهيم،اماچنينكاری


مداركتصویرواقع
را انجام ندادیم .و به اصطالح زنجيرة ایدئولوژیها ،بدفهمیها،
سازیهای خود را ادامه دادیم .این امر نه تنها در مورد

افسانه 

میتوان
رضاشاهرویداد،بلكهدرموردتاریخمشروطهایرانكه 
گفتاسنادشتقریباًبصورتكاملدراختيارمابودهمرویداد،
وقتیمیگویمتقریباً،منظورایناستكههرروزسندتازهایهم

ایپيدامیشود،امابدنهاصلیاسناد


شود،رسالهتازه

پيدامی
مشروطهدردسترسمابود،اماماایناسنادرادرستنخواندیم
ستنخواندیم،بلكهبابدخوانیوناهمزمانخوانیهای

نهتنهادر
مكررخودمانتصویربسياراغراقآميزیازتاریخآندورانخودارائه

كنم؛تاریخاندیشیدرایران


چرااینگونهبودهاست؟فكرمی
دادیم.
وجود نداشت ،تفكر تاریخی به معنای جدید در ایران وجود
اباهمصحبتمیكنيم،كمكم

نداشت.ولیامروزكهمنوشم

بعدیمان اختصاص دهيم .آنچه در گفتگویمان با شما بيشتر مورد
توجهامانقراردارد،وضعيتحاكمبرایراندرآستانهكودتایسوم

اسفند1299وشرایطبرآمدنرضاشاهاست.درمورداینكودتاتا
كنون سخن بسيار گفته شده است .اما كمتر به این امر توجه
میشودكهاینكودتاهمچونهررخداداجتماعیدیگری،دارای

گذشتهای بوده و برآمده از حوادث و شرایط پيش از خود .بعنوان

ازنویسندهایفرانسوی(اميل

نمونهكتابیدربارةكودتای 1299
لوسوئور) كه در آن هنگام یعنی در آستانه كودتا در ایران به
استادی رشته حقوق و علوم سياسی مشغول بود ،مطالعه
كردیم.درمقدمةمترجمگفتهشدهاست:
“كودتای سوم اسفند  1299شمسی رویدادی بود كه مسير
تاریخایرانراازجریانخودبيرونآورد“.
میخواستيم از شما بپرسيم ـ صرفنظر از اینكه آیا اساساً
 
مسيرتاریخیازپيشتعيينشدهایوجودداردیاخيرـتحتچه

شرایطاجتماعیـسياسیدرایراناینكودتاصورتگرفت،واین
نظربخشیازروشنفكرانوسياسيونمبنیبراینكهبااینكودتا
جریانمشروطهدرایرانصدمهدیدوآرمانهایآنازميانرفتتا

چهحدمنطبقباواقعيتاستواگربرفرضمحالكودتای1299
صورتنمیگرفت،باتوجهبهشرایطموجودآنزمانمسيرحركت

تاریخایرانبهكدامسمتمیتوانستباشد؟


دكترآجودانیـمنبااینگونهفرضهادرتاریخمخالفم.بسياریاز

مشكالت ما از همين فرضها شروع میشود .برای اینكه تاریخ
همان چيزی است كه اتفاق افتاده و ما نمیتوانيم پيشبينی
افتاد،چهمیشدوچهنمیشد.این


كنيمكهاگرایناتفاقنمی
دیگر تاریخ نيست بلكه حدسيات ماست و در آن حدسيات هم،
تمایالتشخصیخودمانرانسبتبهتاریخبيانمیكنيم.امادر

تتری وجود دارد و آن اینكه
سئوال شما نكتة بسيار با اهمي 
شرایطقبلازكودتای1299درایرانچهبود.یعنیاینكهماچگونه
وارددنيایجدیدشدیم.وقتیشماازشریطقبلازكودتای1299
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سخن میگوئيد ،نظر شما بيشتر به انقالب مشروطه و تحوالت
بعدیآناست.
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اینكهبسياریازبدفهمیهایمادربارةسنتمادرهمينتجدد

مااتفاقافتادهاست.


درایراندرقرنششمهجریسهروردیپيدامیشودكهیكی


ازبرجستهترینفيلسوفانایرانیاستواستمرارتاریخایرانرابه

تالش ـ اجازه بدهيد من در اینجا توضيح كوتاهی در مورد زمان
مانشانمیدهد.اونخستينبار

مورد نظرمان بدهم .ما در این
در ایران اعالم كرد :چهار عارف
بحث به دورة زمانی مشخصی
ایرانی یعنی حالج ،خرقانی،
نظرداریمومجبوریمدرمحدودة
ابوالعباس قصاب آملی و بایزید
آن نيز بمانيم در غير اینصورت
بسطامی ادامه دهندگان حكمت
بحثبسيارطوالنیخواهدشد.
خسروانی پيش از اسالم ایران
ما در این مجموعه دورة جنبش
هستند .به عبارت دیگر عرفان
مشروطه و مبارزات در راه
ایران محل بروز استمرار تاریخ ما
آرمانهای آن را از زمان بعد از

بوده است و این به اعتقاد من
صدورفرمانمشروطيتوشروع
مسئله اساسی در تاریخ ایران
كار مجلس مشروطه ،جدا
بوده و سهروردی نقش بسيار
ساخته و نظرمان بيشتر برروی
درخشانی در تاریخنگاری و
دورة دوم یعنی دورة عينيت
تاریخاندیشی ایران داشت .كه

بخشيدنبهآرمانهایمشروطه

البته جای بحث آن در اینجا
است.
نيست .او بعنوان فيلسوف

مسائلی را در حكمت خود طرح
دكترآجودانی ـ منهم اینگونه
كرده كه در ایران عصر صفوی ما
متوجه شدم ،كه همان دوران
بروزات آن را میبينيم .یكی از
بحثهاییكهدرایراناست،این

مجلس مشروطه و وقتی است
كهمجلسشورایملیدرایران
است كه فلسفه و حكمت در
شكل میگيرد .و ما باید وقایع
معنای اسالمی با سياست و
این دوران را ببينيم .اما واقعيت
زندگی عملی مردم ارتباط
این است كه تاریخ را نمیتوان
نداشت .من این حرف را قبول
ندارم و معتقدم همان فلسفه یا
اینگونه نگاه كرد .یعنی ما
خوزستان
قائله
سرکوب
در
خان
رضا
نمیتوانيم ناگهان از یك مقطع

حكمت در بنيانهای نظری و
شروع كنيم و بگوئيم از اینجا
اجتماعی زندگی ما نقش خيلی
اتفاقات چه معنائی دارند .زیرا
مهم داشته است .سهروردی در
بسياریازایناتفاقاتریشهدرمسائلپيشتروعميقتردارد.در
مدینهای كه تشكيل میدهد ،بحث میكند كه چه كسی باید

ریاستاینمدنيهرابعهدهگيرد؟اواستداللمیكند؛اگرحكيمی

اینجا اجازه میخواهم یك مقدمة كوتاهی را نقل كنم ،چون این
مقدمه به اعتقاد من به بسياری از مسایلی كه ما در مورد آنها
پيدا شود كه متوغل در امور بحث باشد یعنی صاحب نظر در
كنيمپرتوتازهایخواهدافكند.متأسفانهدرایرانودر


صحبتمی
فلسفهارسطوئیومنطقباشدوهممتوغلدرتألهباشدیعنی
نگاریآنبهاینمسائلدقتنكردهاند.شایدطرحاینمقدمه


تاریخ
جنبةالهیومعنویراداشتهباشد،ریاستمدنيهازآناوست.
اما اگر یك وقتی باشد كه یك حكيم متوغل در بحث یعنی یك
هایبعدیكهانجاممیدهيم،

اینجاخودشنشاندهدكهبحث
فيلسوف خالصی باشد و یك آدمی باشد كه اصالً فيلسوف
چگونهمیتوانندبيانروشنتریبيابند.

نباشد ،متوغل در بحث نباشد ،اما متأله باشد ،بين این دو باید
كنماتفاقاتیكهدرسدههایقبلدرایرانرخداد،بسيار


فكرمی

متأله را انتخاب كرد و به ریاست برگزید .در واقع حرفی كه
بسيار پراهميت است ،امروز در تاریخنگاری یك بحث دوباره تازه
سهروردی میزند ،سرانجام نتيجه میگيرد كه جهان وجود
شده و در  1دهة اخير شاید بيان تازهای بخود گرفته است.
هيچگاه از حكيمی كه متوغل در تأله باشد ،خالی نَبُوَد و تصریح
مسئله استمرار تاریخ یا عدم استمرار تاریخ ،تداوام در تاریخ یا
میكند كه حكيم متوغل در حكمت را كه متوغل در تأله نباشد

اینبحثهاعمدتاًدرجامعةغربیباتوجهبه

گسستدرتاریخ.
ریاستی بر زمين خدا نباشد .زیرا هيچگاه جهان از حكيمی كه
تحوالتتاریخیخودشانانجامگرفته.امادركشوریمانندایران
متوغلدرتألهاستخالینَبُوَدوویشایستهتراستبهریاست
كه همچنان در برزخ سنت و مدرنيته دست و پا میزند ،عقيده
ازحكيمیكهتنهامتوغلدربحثاست.
دارم كه سنت نقش بسيار مهمی داشته و دارد .این گذشته،
ببينيد در این مدنيهای كه او تشكيل میدهد ،در واقع راه برای
ماهنوزنتوانستهایمگریبان

همچنانبا مادستبهگریباناست.
خودراازگذشتهخودمانخالصكنيم.اینامرفقطزمانیامكان
حكومت عرفا و صوفيان باز میشود و میدانيد كه او آشتی
پذیراستكهاینگذشتهرابهنقدآوریم.بهنقدكشيدنگذشته
دهندةتصوفاستبافلسفهدرایران.بهاعتقادمندرجریاندو
درغربباتجددوبانقدسنتازدرونسنتآغازمیگردد.امادر

قرن بعد از او تأمالت سياسی عرفانی ،راه را بر نهضتهای
كشورهایی مثل ایران تجدد از درون سنت آغاز نشد .تجدد از
سياسی صوفيه باز میكند .از آن پس این نهضتهای صوفيه
هستندكه پيشمیآیندتاقدرترادردستبگيرند .صوفياندر
بيرون آمد و به همين دليل بسياری از بدفهمیهای ما از
سنتمان در تجددمان اتفاق میافتد .در همين تجدد بود كه

واقعخودراهمانمتألهیمیدانندكهسهروردیازآنهاحرفزد.

درنتيجهامروزاگربخواهيمسنتامانرا

سنتمانرابدفهميدیم.

جالب این است كه در قرن هشتم هجری در ایران صوفی
نقدكنيم،بيش ازهرچيزبایدتجددخودراكهازبيرونآمدهنقد

متفلسفدیگریبنامحيدرآملیكارسهروردیرابهشكلدیگری
كامل میكند .اگر سهروردی ميان فلسفه و تصوف هماهنگی
كنيم .و بعد از نقد تجدد به نقد سنت خود بپردازیم .چرا؟ برای
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ایجاد كرد ،او میآید و میگوید؛ تصوف عين تشيع است و بين
تصوف و تشيع هماهنگی ایجاد میكند .این اتفاقی كه در قرن
هشتم صورت میگيرد ،از چند جهت حائز اهميت است.
سيدحيدر آملی هنگام فوت شيخ صفیالدین سر سلسله
دودمان صفوی ،پانزده ساله است و كتابهایش را در دوران
جانشيناوصدرالدینمینویسد،شيخصفیوصدرالدین،چنانكه

در تاریخ آمده است ،صریحاً اعالم تشيع نكردند ،پسر صدرالدین
یعنیخواجهعلیسياهپوشبودكهرسماًاعالمتشيعكرد.این

اعالمتشيعزمانیصورتمیگيردكهمبانینظریحيدرآملیدر

چهاردههقبلدركتابهایاومدونشدهبود.

حكومتمتألهآنگونهكهسهروردیمیگفتویكیشدنتصوف


و تشيع آنگونه كه حيدرآملی میگفت ،راه را برادعای صوفيان
صفوی برای حكومت سياسی باز كرد .تا مبنای حكومتی را به
وجود بياورند كه سلطانش هم شيعه باشد و هم صوفی.
حكومتی با هویت شيعی .این حكومت میدانيد كه یكبار دیگر
خاطرةتاریخیمارازندهمیكند.یعنیمرزهایمارابهمرزهای

عصر ساسانی میرساند .امپراطوری جدید ایران تشكيل
میشود.اینامپراطوریدرواقعدردنيایزمانخودشدرشرقو

ازبكها و
غرب كشور خودش با دو دشمن سنی مذهب ( 
روبرومیشودوتماماًبستهباقیماند.یعنیراهبه

عثمانیها)

جهانبيرونندارد.باهویتشيعیمحصورباقیماند.بدینترتيب
ما در دنيای كالسيك با هویت شيعی ،خودمان را در برابر جهان
سنیمعرفیكردیموتمایزقائلشدیمميانخودمانوسنیها.

اینمبنایهویتتاریخیماتاانقالبمشروطهادامهپيداكرد.ما
بعدازسقوطصفویه،دورةنادرراداریمكهاومیخواهدتحوالتی

تامیرسيمبه

دراینبنياددینیایجادنمایدكهموفقنمیشود.

دورة قاجار .در اینجا باید به یك نكته اساسیتر اشاره كنم و آن
مسئله ساختار قدرت در ایران بود .تا دورة قاجار قدرت بين
روحانيونوسرانایالتوعشایرتقسيمشدهبودیعنیدوقدرت
داشتيمكهیارهبرانایلیبودندیاروحانيون.اینساختارقدرتبا
آنهویتشيعیكهپيشازاینگفتم،فضایایرانقبلازتجدد
است.امادرایراندورانتجددچهاتفاقیافتاد؟
لها پيش از انقالب مشروطه با جنگهای ایران و روس كه
سا 
مهمترین سرفصلهای تاریخی ایران است .به اعتقاد من با این
جنگها كه شكاف اساسی در تاریخ ایران ایجاد كرد ،وارد دوران

جدیدی میشویم .ساختار كالسيك قدرت در هم میریزد ،دیگر
همسایگان ما سنیهای شرق و غرب نيستند ،حكومتهای
اروپاییروسوانگليساند.اماهویتماهمچنانبهشيوهسنتی

هویتشيعیاستكهدستنخوردهاست.هویتیكهبادنيای
امادرساختارقدرتشكافایجادمیشود.

جدیدسازگارنيست.
كجا شكاف ایجاد میشود؟ بعد از شكستهایی كه از روسيه
میخوریم ،در قرارداد تركمانچای و قرارداد گلستان مادهای

گنجانيده می شود كه سلطنت عباس ميرزا از این به بعد مورد
یعنیآنهاكمكمیكنندتااینحكومت

تأئيدحكومتروساست.
برقرار بماند .مالحظه كنيد ،از اینجا به بعد دیگر ما از ساختار
كالسيك قدرت در ایران خارج میشویم .در گذشته تاریخی ما
اینگونهنبودكهسلطنتایرانرایككشورخارجیتضميننماید.
اینشكافیكهدرساختارقدرتسياسیماایجادمیشود،در

واقعسرفصلزبونیمادرتاریخمعاصرماست.مابااینساختار
شكست خورده قدرت با هویتی شيعی كه محصول دوران
كالسيك ایران بود و اصالً ساخته شده بود كه ما را جدا سری
دهدازدنيایسنیهاوارددنيایمدرنشدیمواینهمخوانیبا

این دنيا نداشت .بنابراین وقتی انقالب مشروطه در میگيرد ،در
حقيقتمابا انقالبمشروطهمیخواستيماینساختارقدرترا
از بين ببریم .یعنی انقالب مشروطه ـ كه برگردیم به مجلس و
بحثیراكهشماشروعكردیدـمهمتریننقشیكهداشتدردو
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جنبه بود؛ این دو جنبه انقالب مشروطه را در كتاب “مشروطه
ایرانی“ بطور مفصل مورد بحث قرار دادهام .اما اجازه دهيد یك
نكتهآنرابرایتانبخوانم.بعنواناشارهدرموردمجلسودرمورد
وچگونهمیشوداز

مشروطيتدرایران.اینكهچهنقشیداشته 
این مشروطيت دفاع كرد ،در بخشی از كتاب “مشروطه ایرانی“
مینویسم:
چاپایرانص 163
“به زعم من با توجه به مسائل تاریخی ،انقالب مشروطه یكبار
بایدازایندیدگاهموردبررسیاصولیقرارگيردكهچهاندازهدر
شایددرخشانترین

قانونیكردنعرفدرایرانموفقبودهاست.
وجهاینانقالبهمينباشدكهنقشمهمیدرپيشرفتعرفیو
قانونیكردنعرفبازیكرد“.
این یك بخش آن است .و بخش دیگر آنكه به اعتقاد من از
توانمندیهای انقالب مشروطه ،پيدایش اندیشه ملی در ایران

بود .در واقع نخستين بار با انقالب مشروطه است كه ما وارد
دورانی میشویم كه تفكر ملی در ایران رشد میكند و مفهوم
دولتملیپيدامیشودوازاینزوایهدرواقعخدمتیكهانقالب

مشروطه به ما یا به فرهنگ ما كرد خدمت بسيار بسيار مهمی
است .در اینجا هم اجازه دهيد باز از كتاب “مشروطه ایرانی“
نكتهای را كه طرح كردم ،برای شما بخوانم و بعد برویم بر سر

درهمينكتابنوشتهام:

بحثمان.
انقالبمشروطهایرانباهمةكاستیهایآندستاوردهایخود

“
ـاگرچهازآنبعنوانانقالبناقصیادكردهاند.

راداشتـص236
چرا كه كامالً به آرمانهای خود دست نيافت .اما در جریان آن و
سالهاپسازآنوبتدریجمفهومجدیدملتپيداشدوجاافتاد.

مفهومجدیدازقيدوابستگیبهشریعتودینآزادگردید.وملت
بعنوان واضع قانون ،گاه در مقام عمل و بيشتر در مقام نظر به
جستجوی حقوق اجتماعی خود پرداخت .اما به گوهر اتحاد با
دولتدستنيافت“.
ایجاد قانون عرفی در ایران و رسميت دادن به قانون عرفی،
درخشانترین دستاورد این انقالب بود و ایجاد جكومت ملی یا

اندیشهملیدرایرانرویدیگرسكهانقالببود.مجلساولهم
وقتی كه تشكيل میشود ـ اگر بحث را روی مجلس اول قرار
دهيمواگربهقانوناساسیبعنوانمهمتریندستاوردوبخصوص
متمم قانون اساسی دقت كنيم ـ به شيوة آهسته ولی بسيار
روشنحقحاكميتایرانراازآنملتایراندانستهونهتنهاحق
حاكميت را از آن ملت دانسته ،بلكه سعی كرده مبنای عرفی
كردنقانوندرایرانراشكلرسمیبدهد.بههميندليلمجلس
اولبهاعتقادمننسبتبهمجلسهایدورانمشروطهدرایران

نقش اساسی و محوری داشت .حداقل این بود كه آرمانها و
آرزوهای خود را مدون نمود و بصورت تدوین شده در اختيار ما
گذاشت .اما این مجلس طبيعی است كه آنچنان كه در تاریخ
خواندهایم و میدانيم نتوانست دستاوردهای مهمی را به جا

باكودتایمحمدعليشاهازپادرمیآید.

بگذاردوسرانجام







عدهایازنمايندگانمجلساول
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مجلس اول و تدوین آرمانهای جنبشمشروطه


تالش ـ اگر ممكن است روی مجلس اول بيشتر توقف كنيم .به
دادهاند؟آیابهاین
چهاعتباربهاینمجلسنام“مجلسبنيانگذار“ 
اعتبار كه به گفته شما ،آرمانهای مشروطه توسط آن مدون
اند؟اگرچنيناستپسبهچهدليلمیگوئيد“اینمجلس


شده
نتوانستدستاوردهایمهمیبرجابگذارد“؟آیامقصودتانتفكيك
دستاوردهاینظریوعملیاستومجلساولازتحققعملی
آن آرمانها برنيآمد؟ طبعاً چنين انتظاری از یك دورة مجلس
نمیتوانست واقع گرایانه باشد ،اما چرا مجلسهای بعدی در

متحققساختنآنآرمانهاناتوانماندند؟


دكترآجودانی ـ اگر بخواهيم روی مجلس اول متمركز شویم،
طبيعی است كه دستاوردهای نظری مجلس اول مهمترین
دستاوردهایش بود .نوشتن متمم قانون اساسی در آن دوره كار
متممقانوناساسییكیازمترقیترینقوانينی

سادهاینبودو

است كه در آن دوران در كشوری مثل ایران نوشته میشود.
فراموش نكنيم كه در همين متمم قانون اساسی است كه
سلطنتبااینكهودیعهالهیتلقیمیشود،اماازطرفملتبه

شاه تفویض میشود .حق حاكميت از آن ملت ایران تلقی
میگردد .اگر چه برسر تساوی حقوق به اصطالح كجدار و مریز

چراكهمیدانيمدرمتممقانوناساسینوشتهشده

بحثشد.
اهالیایراندربرابرقانوندولتیمتساویالحقوقند!“و

استكه“
این را بسياری از دوستان ما درست نفهميدند كه این قانون
دولتیدربرابرقانونملتیاستواصالًتعمداًهماینكلمهملت
را در اینجا بكار نبردهاند كه اشتباه نشود .چرا؟ برای اینكه
میخواستندبگویند؛اهالیایراندربرابرقانونشریعتییاملتی

متساویالحقوق نيستند .بلكه این قانونهای دولتی غير

قانونهای شریعتی است و بههمين دليلقانونهایی است كه

میكند و با شریعت كاری ندارد .در برابر این قانون
مجلس وضع  
دولتی است كه ملت ایران متساویالحقوقند .اما ما در زمان
بعدی این را بد خواندیم و بعنوان تساوی حقوق ملت ایران
خواندیم .اشكالی هم نداشتكه اینگونه خواندیم و كسانی كه
ـچنانچهتقیزاده

اینترفندرازدندشایداینرادرذهنداشتند
همينادعارامیكندـاماواقعيتایناستكهایندستاوردهای

نظری دستاوردهای كوچكی نبود ،قانون مدون شد .شما قانون
اساسیداشتيد،متممآنراداشتيد.درهماندورةمجلساول
همكارهایبسياراساسیانجامگرفت.یكیاینكهقوانينعدليه
را تنظيم كردند ،تمام ناسخ و منسوخها را از بين بردند ،برای
اینكهدرآندورههرمجتهدییكحكمیمیدادومجتهددیگرآنرا

نفی میكرد و چيز دیگری میگفت .مملكت مملكت بلبشوئی
بود،اینهاراازبينبردند.درمالياتتعدیالتیایجادكردند.واین

قدمها را در جهت پيشرفت و ترقی كشور مجلس اول برداشت.

اما این خواستها و این مجلس دشمنان اساسی داشت .و
چهرة آنها نيز بسيار روشن است ،شيخ فضلاهلل نوری و
امابهرصورتمشروطهخواهانوبویژه

دارودستههایشودرباریان.

تبریزیان در ایجاد جامعه قانونی نقش اساسی داشتند .اقدامات
نمایندگان و روشنفكران تبریز بویژه تقی زاده در این مجلس در
پيشبرد قوانين اساسی و در جلوگيری از مداخلة روحانيون كم
مااورانشناختهایم.اگرروزیاوبهدرستیشناخته

نظيراست.
شود،آنهنگامخواهيمفهميدكهتقیزادهونمایندگانتبریزدر
پيشبرد تفكر قانونی در ایران چه نقش مهمی داشتند .بنابراین
اگردستاوردعملیاینمجلسكمبودـالبتهبهنسبتزمانهم
بسيارارزندهبودـامانگارشقانوناساسیومهمترازآنمتمم
قانون اساسی دستاورد بسيار پراهميتی بود .تازه بر سر همين
مادهكهاهالیایراندربرابرقانوندولتیمتساویالحقوقند،بقول
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مخبرالسلطنه هدایت 1 ،ماه نمایندگان در مجلس خوابيدند تا
سرانجام آن را نوشتند .حتی بهبهانی آمد و گفت كه سر این
مادهخيلیگفتگونكنيدبرایاینكهكاربهدرازامیكشد.یعنیدر

واقعبهنوعیسنبلكردندوبهاینصورتمادهرانوشتهوبرجای
گذاشتند .باوجودایندرمواد دیگراینمتممكهبهحقوقملت
ایرانمربوطاست،نكاتمهمیگنجاندهشد.خوباینمهمترین
دستاورد این مجلس بود ،بعنوان مجلسی كه عمرش طوالنی
نبود .مهمترین دستاوردی بود كه آرزوها و آرمانهایی كه در
انقالب مشروطه وجود داشت ،در آن بيان شد و این بيان ـ به
اعتقاد من ـ همچنان جزء مطالبات ملی ما باقی مانده است.
حتی امروز هم استمرار دارد .چرا كه كامالً به جامه عمل در
نيآمد.متأسفانه.


تالشـشمادرصحبتهایخودبهدشمنانمشروطهومجلس

اشاره كردید ،به سركوب محمدعليشاه كه منجر به تعطيلی
بعضیازمورخينوتحليلگرانتاریخبخصوصآدميت

مجلسشد.
دركتاب“مجلساولوبحرانآزادی“بررویدشمناناینمجلس
یعنی محمد عليشاه تكيه زیادی میكند ،اما به درك خود
مشروطهخواهان از مسئله آزادی و در واقع در بدفهمی آنان از

آزادینيزمیپردازد.وآنرابهمنزلةهرجومرجموردانتقادقرار

میدهد .او معتقد است این بد فهمی عمالً مشكالت فراوانی

پيشپایمجلسقراردادومجلسهمهيچگاهقاطعانهدرمقابل
نظمیهای برخاسته از این درك غلط نيایستاد.

آشوبها و بی

شایدمحمدعليشاههمبهنوعیاینامررادستاویزسركوبقرار
دنقشتقیزادهبعنوان

داد.اتفاقاًدراینموردآدميتبهنقدشدی
درمجلسمیپردازد.بنابراینپرسشاین

عنصر“رادیكالومخرب“
استكهمجلس اولآیافقطازمحمدعليشاه شكستخورد،یا
در واقع درك نادرست بخشی از مشروطهخواهان از آزادی و
بیتوجهی به مشكالت عملی مجلس زمينه چنين شكستی را

فراهمنمود؟

دكترآجودانیـاینكتابآدميتیكایرادبسياراساسیدارد.آن
همتقليلدادنمباحثبهدركغلطازآزادیوهرجومرجناشی
از آن و دشمنی محمدعليشاه! و نادیده گرفتن نقش شيخ
فضلاهللوروحانيونضدمشروطه.شماكتابراورقبزنيد،شاید

یكی دو بار اسم شيخ فضلاهلل میآید ،بدون هيچ توضيحی در
مورد مداخالت این آدم در این دوره! ببينيد ،مجلس اول بزرگترین
دشمناش ،محمدعليشاه بود و شيخ فضلاهلل نوری .شيخ

فضلاهلل برخالف آنچه كه شایع است ،از سلطنتطلبان حرفهای

بودوازابتداتاانتهامدافعمحمدعليشاه!بهلحاظنظریوفقهی
اساساً معتقد بود كه در اسالم دو مبنای اصلی بعد از پيغمبر و
خلفای راشدین وجود دارد .یكی مسئله بيضه اسالم و خود
اسالماستكهبهاصطالحنگهدارندگانشـدركالماوحُملهدین

ـ حامالن دین هستند .این دسته مجتهدان هستند .بخش دیگر
اسالمشوكتقدرتاسالمیاستیعنیدنيایسلحشوریآن
استكهحامالنششاهانوسالطينهستند.بنابراینسلطنت
یعنیتابهاینحدسلطنتطلب

رابهنوعیادامةنبوتمیداند.

نگاریایرانندیدهاند،نهدرجمهوریاسالمیو


اینرادرتاریخ
بود.
نه دوستان ما در این طرف دنيا .و روحانيونی چون او كسانی
بودندكهدرتقليلدادنمفاهيممشروطهنقشبسياراساسیو
مهمی داشتند .بعنوان نمونه ،روشنفكران سخن از آزادی
گفتند،امابعدآزادیراازترسشيخفضلاهللنوریوامثالوی


می
به امر به معروف و نهی از منكر تقليل میدادند .شيخ فضلاهلل
نوری میگفت؛ این آزادیی كه شما میگوئيد اعالم مخالفت با
اسالم و مخالف دنيای اسالم است .وی نقش مهمی در عقب
نشاندن جریانهای روشنفكری به اصطالح عرفگرای آن دوره
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داشت .دو شعبه استبداد ،یعنی استبداد دینی و استبداد
سياسی در ویران كردن مجلس نقش داشت .ما امروز در تاریخ
میبينيم كه نقش شيخ فضلاهلل و روحانيون مستبد و شاه و

عواملدرباردرانحاللمجلسبيشترازروشنفكرانبود.
اما آن روایتی كه آدميت ارائه میدهد ،روایت ترس خوردهای
است از چيزی كه در جمهوری اسالمی ارائه شده است .و
واقعيتتاریخ نيست .زیرانقشروحانيونرادر مجلس اولبالكل
نادیده میگيرد .بازیهایی را كه درآوردند ،فقط به پای
محمدعليشاه و روشنفكران مینویسد .در حاليكه اینگونه نبود.
اهللتاآخرینلحظهایستادگیمیكردوشاهرابه


فضل

یعنیشيخ
كشتارمردمتشویقمیكردوحتیوقتیمجاهدیننزدیكتهران

شوند،بهشاهنامهمینویسدكهبهمناسلحه


وواردتهرانمی
بدهتاازسنگلجدفاعكنموتوهمسنگررارهامكن!
بنابراین اگر برگردیم به سخنان آدميت؛ بخشی از آنها درست
بود،بدفهمیروشنفكریآندورهیاجریانهایسياسیآندورهاز
مسائلآزادیحرفدرستیاست.دركآزادیدرمفهومغربیبه
آن معنایی كه در فرهنگ غربی شكل گرفته بود ،برای ما كار
سادهای نبود و به همين دليل با بدفهمیهای بسياری همراه

بود .مثالً ،وقتی قوانين مشروطيت در غرب تدوین میشود ،این
تدوینچگونهوازكجاصورتمیگيرد؟ازآنجاییكهمردمبهاین

فكر میرسند كه قوانين دینی و مذهبی را كنار بگذارند و از
حاكميتكليساو دینجداشوندتاخودقوانينبرایادارةجامعه
وضعكنندوامورخودرادراختياروسرنوشتسياسیخودرادر
دست بگيرند .یعنی قوانين دینی را هم اگر میپذیرفتند ،بربنياد
عرف میپذیرفتند .و بعنوان قانون عرف وارد میكردند .به همين
جهتاینقوانيندیگردینینبودوبيانومبنایالهیومذهبییا
توجيهدینیومذهبینداشت.بلكهتوجيهعرفیداشت.بنابراین
اگر مشروطيت را در مفهوم غربيش یك امر جدا شده از دیانت
تلقیكنيم،كهبهاینمعنیازدینجداشدهتامستقلشودو
بااتكاءبخودبراساسعقلامورخودوجامعهراادارهنماید،مایك
چنينمشروطيتیرابردیمایرانودوبارهآنرابامسایلشرعیو
دینی تطابق دادیم و روایت دینی شدهای از آن ارائه دادیم .و از
ترس دو استبداد یعنی استبداد سياسی و بدتر از آن استبداد
روحانيون اساسیترین اصول آن را تقليل دادیم .بعنوان مثال
كهمیگویدهمينچيزیكهدرغرب

ميرزاملكمخانكسیاست

میگویند آزادی در ميان ما و در اسالم به آن میگوئيم ،امر به

معروفونهیازمنكر.خوبشماوقتیآزادیرابهامربهمعروف
ایازدلآنبيرونمیآید!


ونهیازمنكرتقليلدهيد،چهفاجعه
این تقليلها عمدتاً از ترس استبداد روحانيون بود .روحانيون به
اعتقاد من نقش خيلی مهمی در تقليل دادن مبانی مشروطيت
در ایران داشتند .این موضوعی را كه من میگویم در منابع
خودمان در دورة تاریخی مشروطه هم مورد بحث قرار گرفته
مجداالسالمكرمانی جملهای دارد كه اجازه دهيد برایتان

است .
بخوانم.خيلیجالباستومناینجملهرادركتاب“مشروطه
نقلكردهام:

ایرانی“
“ورودآخوندهابهمجلسدوعيببزرگداشت.یكیآنكهعنوان
مشروطه را كه به كلی خارج از امور دیانت بود ،داخل در امور
دیانتكردندومثلسایرمسائلشرعيهرأیوعقيدهعلمارادر
آنمدخليتدادند“.
مندانهتریننقدیاستكهبرجریانشرعیكردن

سخناوهوش
و دینی كردن مشروطيت ارائه شده است .او در انتقاد از این
جریان یعنی در انتقاد از مداخالت روحانيون در امر شرعی كردن
مشروطيتتاجاییپيشرفتكهدرصفحاتپایانیتحليلیكهاز
انحطاطمجلساولدادهاستصریحاًنوشت:
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“یكیازاسبابانحطاطمجلسورودآخوندهابوددراو،واگریك
مرتبه دیگر مجلس و مشروطيت در این مملكت پيدا شد ،حتماً
بایدمراقبباشندكهجنسعمامهبسررادرمجلسراهندهند.
اگر چه بعنوان وكالت هم باشد .والسالم!“ این در صفحه 161
چاپایران“مشروطهایرانی“آمدهاست.
دقتفرمائيدمجداالسالمكرمانیدرآنزماناینشكلشرعی
كردن مشروطيت را و نقش روحانيون را و نقش مخرب آنها را
بيندودرانحطاطمجلساینراقلمدادمیكندوآنراهمراهبا


می
دالیلدیگرمیآورد.امامورخماآقایفریدونآدميتهمةاینهارا

مخوانندهدورنگهمیدارد.بنابرایناگربه

نادیدهمیگيردوازچش

این مجلس نگاه كنيم ،طبيعی است كه با بدفهمیهای بسيار
روبروبود،ولیباهمةاینهاهمينمجلسباهمةبدفهمیهایی

كه از مفاهيم اساسی در ذهن داشت ،الاقل توانست حقوق
ملتراتدوینكند،درمنابعنظریخودشدرجهتتعالیمملكت
ایران،گامبردارد.دیگرآنكهبرخالفآدميتمعتقدمكهاینبحران
تنها“بحرانآزادی“نبود،بحرانمدیریتهمبود.مامردمكارداندر
ایران نداشتيم ،واقعاً مردم مجرب نداشتيم .یعنی ما دارای نظام
دمكراتيكینبودیمكهافرادیدرآننظامتحصيلكردهباشند،فكر
كرده باشند ،كار دولتی كرده باشند .بسياری از این نمایندگان
اصالً شغل دولتی نداشتند .مجلس اول كه طبقاتی بود و از
گروهها و بخشهای مختلف مردم آمده بودند از صنف بقال تا
اصناف مختلف و گروههای اجتماعی متفاوت نه اینكه بد بوده
باشد .ولی اینها مردمانی كاردان نبودند كه بتوانند مسائل
مملكتی ایران را تشخيص بدهند و زمانة خودشان را بفهمند و
متوجه شوند كه ایران چه دوران خطرناكی را طی میكند .در
نتيجة همة اینها؛ درگيریهای متفاوت ،درگيریهایی كه
محمدعليشاه و استبداد روحانی دامن میزنند ،با بدفهمیها،
كجدار و مریزهایی كه بين خود انقالبيون مشروطهخواه بود با آن
روزبهروزبهبحرانهایمختلف

آمالعجيبوغریبیكهداشتند!
دامنمیزدند.مثالًببينيد،یكیازبدفهمیهایمهمكهبازهم

مجداسالمكرمانیعنوانكردومندركتاب“مشروطهایرانی“آن

رانقلكردهامایناست:

رانسهوقتیبوجودمیآیدكهحكومت

مفهومگاردناسيونالدرف
با كشور خارجی میجنگيد .مردم در فرانسه ارتشی تشكيل
میدهندكهنظمشهرهارادردستگيرد .بهاصطالحدر جهت

كمك به دولت خودشان بود .یعنی گارد ناسيونال ـ در واقع گارد
ملیـحامیدولتخودبودند.اماماوقتی“گاردناسيونال“رابه
قشونملیدرایرانترجمهمیكنيممنظورمانایناستكهملت

ایرانازخودشقشونیداشتهباشدكهبادولتخودشبجنگند.
خوبدقتبفرمائيد.اینفاجعهاست.ماهمازنظرمفهوممطلب
چراایناتفاقمیافتد؟این

رابدمیفهميموبعدازنظرتاریخی.

بحثبرمیگرددبهمفهومقدیمملتدرایران.برایاینكهمفهوم

ملت در ایران به معنای شریعت بود و رؤسای شریعت ،هم
روحانيون بودند ،وقتی میگفتند رؤسای ملت منظورشان
ووقتیمیگفتندرؤسایدولت،منظورشانشاهو

روحانيونبود.
سلطنتبود.دولتبهمعنایسلطنتوحكومت.وهميشهملت
درایرانازنظریمخالفدولتبود.دشمندولتایرانبود.چراكه
دولتراازمقولةحكومتجورمیدانستومعتقدبودندروحانيون

شيعه حق حكومت داشته و باید حكومت را در دست گيرند .در
مفهومشرعی،ملتضددولتبودودرنتيجهقشونملیراهم
كهدربرابرگاردناسيونالمیگذارند،دركیراكهازملتداشتند

به قشون نيز دادند .یعنی قشونی در برابر دولت .خوب این
بدفهمیها بنيانهای تاریخی داشت و همين جاست كه من

میگویمدر دنيایما استمرارتاریخ بسيارمهماست .ببينيدیك

مفهوم شریعتی ملت در طول تاریخ ما بعنوان ضد دولت شكل
میگيرد .دولت بعنوان سلطنت نه به معنای مدرن دولت ،آنهم
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هنگامی كه میخواهيم دولت ملی بسازیم .یكی از مشكالت
همين بود ،كه وقتی ما این مفهوم را وارد میكنيم .چون كلمه
ملتدرپيشينهفرهنگیمفهومشرعیداردوبهمعنایشریعت
استوبهمعنایپيروانشرعوبههميندليلملتهميشهدر
لتبكارگرفتهمیشدكهسلطنتبودومنظورازرؤسای

برابردو
دولت هم پادشاهان بودند .و رؤسای ملت همروحانيون .و چون
این ساختار هميشه در فرهنگ ما وجود داشت ،در دورة
مشروطيت هم روشنفكران آمدند و به تأسی از همان بحثها،
كلمه ملت را در برابر  Nationگذاشتند و همين بدفهمیها را از
كلمه ملت با خود آوردهاند .یعنی آن ساختار را دست نزدند.
بهمين دليل ایجاد دولت ملی و مدرن دچار مشكل میشد .چرا
كهقرنهااندیشيدهبودیمكهملتضددولتاست.دردورهتجدد
همهمينمفهومضدیترابازسازیكردیم.گرچهكمكممفهوم
مذهبی و شرعی را به بركت انقالب مشروطه و تحوالت بعد از
آن،ازكلمهملتبهمعنایهمهمردمزدودیم،اماساختارضدیت
آنرابادولتحفظكردیم.بههمينجهتاینمفهومجدیدملت
هنوزبامفهومدولتدرمعنایجدید،زمينتاآسمانفاصلهداردو
اینیكیازمشكالتتاریخیمادرهميندورهایكهدرموردش

باطرحاینقضایامیخواستمنشاندهمكه

حرفمیزنيم،بود.

آقای آدميت نقش روحانيون را در تقليل مفاهيم اساسی
مشروطهخواهیودامنزدنبهتفكراستبدادخواهیدرایرانكه

نقشدستاولیبود،درنظرنمیگيرد.ماتاوانبسياریرابرسر

نپرداختكردهایم.

ایننقشهراسانگيزدرتاریخایرا



















بيچاره ملتی که پادشاه مشروطهاش احمدشاه باشد!



تالش ـ در تائيد صحبت شما در نگاه خاص و تا حدودی
اغماضگرایانة آدميت نسبت به روحانيت وی تقریباً همه جا ،در

موضوعاتی كه مجلس مورد بحث و تصویب قرارداده ،از برخی
روحانيونمجلسنامبردهمیگوید؛فالنروحانیبا“عقلعرفی“

یا “خرد عرفی“ خود موضوع را تائيد كرد .و اساساً از بحث در
مضمون نظرات آنها در تقليل مفاهيم مؤثر بوده است ،خودداری
مینماید.

اماباتماماینهاازیكموضوعنمیتوانگذشت.آدميتدركتاب
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در دستور كار مجلس بود ،مورد بررسی مفصل قرارداده است.
مسائلی نظير اصالح ماليه كشور و تأسيس بانك ایرانی ،قانون
دستورالعمل حكام یا قوانين مربوط به انجمنها و ...به اعتقاد
آدميت اكثریت مجلس دید روشن و درستی نسبت به این
موضوعات داشتند و بحثها نيز بطور اصولی و صحيح در مجلس
مطرحمیشد،اماآنچهازنظرآدميتموردایراداستآنكهدراجرا

و تحقق مصوبات و تصميمگيریهای مجلس اقدام نشد .بعنوان
نمونه در مورد ضرورت اصالح ماليه و امر تأسيس بانك كه مورد
تائيدوتصویبمجلسقرارگرفت،عليرغموجودمشكالتعدیدهو
موانعی كه كشورهای خارجی ایجاد میكردند ،قابل انجام و
تحقق عملی بود .آنچه به قدر كافی وجود نداشت “كفایت
مجلسوكابينههادرانجاماینمصوباتبودهاست.

سياسی“


دکترآجودانی ـ این گفته آدميت؛ به بازنگری مجدد و دقيق نياز
دارد .آدميت مورخ برجستهای است و نقش درخشانی در
تاریخنگاری ایران دارد .من در این مورد تردیدی ندارم و هميشه

هم از او با احترام یاد كردهام .ولی در ضمن او كسی بود كه
بسياری از بدفهمیها را در تاریخ ایران ایجاد كرد و بسياری از
مصيبتهایی را كه ما برسرتاریخ مشروطيت دچار شدیم به بركت
تالشتوانمندآدميتسامانگرفت.بههميندليلبایدباتأملو
با نظر انتقادی به گفتههای وی نگاه كرد .بعنوان نمونه ـ برای
اینكه همينجوری حرف نزده باشيم ـ آدميت تصویری را كه از
ميرزاملكمخان ارائه داد و در تمام نوشتههای خودش پراكند و

كتابیكهدرموردملكمنوشتواصالًدرواقعآنراشكلداد،این
استكهملكم مدافعاخذتمدنغربیبوده،بدونتصرفایرانی.
این تصویری است كه فریدن آدميت از ميرزا ملكم خان ارائه
میدهد .اینتصویرسالهادرذهنماوجودداشت .یعنیجریان

روشنفكری ایران هم سالها همين طور فكر میكرد .چون
اشجاللآلاحمداست.همين


نمونه
مورخشانآقایآدميتبود.
گيردوعنوانمیكندكهتمامروشنفكران


هایآدميترامی

حرف
ایران در آن دوره جاده صافكن امپریاليسم بودند و چون تماماً
میخوستند،تمدنغربیرااخذكنند،آنهمبدونتصرفومداخله

میخواستندسرسپردهباشندبهغربدرنتيجهروحانيون
ایرانی .
را نادیده گرفتند و انقالب مشروطه با شكست روبرو شد .این
تصویری است كه آلاحمد براساس نوشته فریدون آدميت ارائه
دهدوخودنيزاظهارمیكندكهمأخذسخنشدربارهملكم


می
خوانيد،میبينيداصالً


خانرامی

اماشماميرزاملكم
آدميتاست.
این حرفهادرآنوجودندارد.نخستآنكه،آنتجددیكهملكم

خان میگفت مفهومش چيز دیگری بود .دوم اینكه این ملكم كه
روزنامة “قانون“ را چاپ میكرد ،آنچه از او بدست ایرانی
میرسيد آن بود كه؛ ما نه تنها نمیخواهيم قوانين خارجی در

ایرانباشد،بلكههمهچيزدرقوانيناسالموجوددارد.اونهتنها
ملكمخان

این را میگوید بلكه بدتر از این را هم میگوید .
میگوید؛ميرزایشيرازیبایدفائقبرهمهامرایعرفیباشد.از

زند،میگوید،بایدصدنفرازروحانيوندر


مجلسملیكهحرفمی
این مجلس باشند و حقوق سلطنت را موافق اسالم تدوین
نمایند .ببينيد این تقليلها و ترفندها فاجعه آفرین است .یعنی
آلاحمد را كشاند به آنجایی كه
همين بدفهمیها جالل  
غربزدگیراباآنمسائلومباحثطرحبكندوآنهمهبدفهمی

در تارخ ایران ایجاد شود .بنابراین درست است كه آدميت
اندیشهنگاریسياسیدرایرانراآغازكردوحقبسياریبرگردن

همة ما دارد ،ولی عميقاً معتقدم باید كتابهای او را تماماً زیر
بينبانگاهانتقادیخواندوبسياریازفهمهایناروائیراكه


ذره
اوایجادكرداگرنتوانيمازپيشپابرداریم،نمیتوانيمدركدرستی

از تاریخ ایران داشته باشيم .در مورد همين كتاب “مجلس اول و
بحران آزادی“ هم اگر فقط به فهرست كتاب نگاه كنيد ،دوجا نام
اهللنوریآوردهمیشودودرمتنهم،جزچندسطری


فضل

شيخ
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در باره او نيامده است .توگویی كه “رستم زمادر نزاد“ و وجود
ندارد .این نقش را نمیبيند .این بدفهمیها هنوز گریبانگير
ماست و متأسفانه فضا را باز نمیكند تا ما بتوانيم راحت نگاه
روشنینسبتبهتاریخكشورمانداشتهباشيم.

ایران در آستانة کودتای سوم اسفند 3099

تالش ـ بسيار عالی ما از ادامة بحث مجلسها میگذریم .بحث
مشروطه و در مورد این دورة تاریخی از زوایای مختلف و در
عرصههای گوناگون ممكن است و در جای خود باید هم صورت

گيرد .ولی آنچه امروز در این گفتگو بيشتر مورد توجة ماست،
ضعفروشنفكریویادراصلضعفطبقهسياسیاستكهدر
مجلس جمع شده است و در كابينهها حضور دارد .آنها مدیران
سياسی جامعه بودند و در آن دوره در كنار نهاد سلطنت ادارة
مملكت را برعهده داشتند .آنها اما اقداماتی كه منجر به خروج
كشورازبنبستگردد،صورتندادند.خيلیازطرحهایپراهميت

یكیازمشكالتمابدفهمیهاینظری

ومشخصعملینشد.
است كه شما بدرستی و جامع توضيح دادید ،اما مشكل دیگر
عدم موفقيت در اجرای طرحها و تصميمات است .عدم موفقيت
مجلسوكابينههاتامقطعكودتای.1299دليلاینامرچهبود؟

بااینكهتوافقعمومیدرميانروشنفكرانوسرآمدانسياسی
برسر آرمانها ،نظرات برقرار بود ،بعنوان مثال برسر استقالل،
اصالح وضع مالی كشور ،قطع استقراض خارجی ،برنامهها و
طرحهای مشخصی هم وجود داشت اما هيچكدام تا پس از
كودتای1299صورتنگرفت!


دكترآجودانیـاگرازمجلساولبعنوانمجلسقانگذاریامجلس
“بنيانگزار“بگذریمكهعمرشكوتاهبودودرحقيقتمابایدازفتح
تهران و مجلس دوم شروع كنيم و ببينيم در ایران چه اتفاقی
افتاد .در این دوره به لحاظ تاریخی در شرایط بسيار بدی
میبودیم .در نزدیكیهای جنگ جهانی اول هستيم .براساس

همانبحثهاینظریكهدرابتداكردهاموباشكافیكهبامعاهده

تركمانچای و گلستان در ساختار قدرت سياسی در ایران ایجاد

شود،نفوذخارجیدردولتها و نظمحكومتیكشورروزبه


می
روزگسترشمییابد.درواقعبعدازمجلسدومتااواخرمجلس

چهارم و آغاز مجلس پنجم ،دولتهایی كه در ایران به وجود
خانههای خارجی ،بخصوص انگليس شكل
میآیند در سفارت 

میگيرند .امنيت از مملكت رخت بربسته است هيچ دولت

مسئوول و مقتدری وجود ندارد كه حاكميت داشته باشد،
دولتمردان كاردانی در كار نيستند .ما هم از نظر تاریخی دچار
مشكالت هستيم و این مملكت عقبمانده است و كسی هم
پيدانيستتادراینشرایطتاریخیبيایدومملكتراجمعوجور
نماید!مملكتخانخانیاست.البتهكمیبعدتوضيحخواهمداد
كهوقتیرضاخانمیآید،وضعيتسياسیجامعهچيست.یعنی

هرگوشةاینمملكتمادستیكی است.هيچكدامازاینهاهم

از حكومت مركزی اطاعت نمیكنند .اصالً حكومت مركزی به آن
اگرفراموشنكنيم،یكیازخواستههایانقالب

معناوجودندارد.
مشروطه ایجاد یك حكومت مقتدر مركزی بود .این مجلسهایی
كهماازآنناممیبریم،نتوانستندحكومتمقتدرمركزیبوجود

گذریموبهطرفمجلسهایبعدی


هازمجلساولمی
آورند.هرچ
میآئيم ،ضرورت ایجاد یك حكومت قدرتمند مركزی روز به روز در

هواوفضایایرانبيشترتنفسمیشود.امادرآنشرایطببينيد،

پليس جنوب در اختيار چه كسی است ،در شمال ایران چه
روسها دشمن تاریخی مملكت ما بودند.

كسانی هستند .
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دشمنانآزادی،دشمناناندیشهدرایران!مداخالتآنهاروزبهروز
رشد میكند .و ما نتوانستيم هویت تازهای هم در آن شرایط
بوجود آوریم .در دنيائی قرار داریم كه همسایگان ما در شرق و
غرب ما دو كشور سنینشين قدرتمند ،نيستند .ما حاال با
انگليس و روسيه همسایهایم .ولی هنوز با یك هویت شيعی ـ
اسالمی از قرنهای پيش به ارث برده ،میخواهيم وارد دنيای
جدید بشویم .و این دورانی است كه مملكت ما را تحت كنترل
مملكتماراتقسيممیكنند.آنجاباقرارداد1931روبروئيم

دارند.
واینجاودرایندورهموردبحثباقراردادوثوقالدوله.همةاینها

مملكت ایران را داشت برباد میداد .و ما میبينيم كه با
دولتمردانی سركار داریم كه بجای اینكه بيایند در داخل ایران با
كاردانی و مدیریت نظمی ایجاد نمایند ،مثالً ارتشی ایجاد كنند،
قدرتی بوجود آورند ،مرتب میخواهند ،از نفوذ خارجيها استفاده
كنند و در استفاده از قدرت خارجيها در عمل به ميل آنها عمل
كنند تا مملكت را از این روز به روز دیگر پيش ببرند .بنابراین اگر
هارامطالعهنمائيم،میبينيم


بخواهيممنصفانهتاریخاینمجلس
هيچدولتقدرتمندیدرایرنتامجلسپنجموجودندارد.حتیدر
میآیند ،تنها عنصر قدرتمند این
مجلس چهارم هم دولتهایی كه  
دولتها رضاخان است .او تنها كسی است در همة این دوران ،با
اینكهیكقزاقاستودانشگاهیندیدهبود،درهمةایندوران
با یك شم تاریخی و عالقه ملی در جستجوی این است كه به
مملكتنظمبدهد.ومشكالتمملكترابرطرفنماید.نخستين
چيزی كه به ذهنش می رسد ،این است كه یك ارتش قدرتمند
بوجود آورد .برای این كه بتواند در مملكت نظم ایجاد كند.
گردنكشیهایایالترا از بينببرد ومشكالتداخلیرابرطرف

نماید .مشكالتی كه هم ریشه در عدم كاردانی دولتها و هم
ریشه در مداخلة روزافزون قدرتهای خارجی داشت كه مانع از
ایجاد دولت مقتدر مركزی در ایران میشد .به همين دليل ما تا
اواخرمجلسچهارموبطورروشنتامجلسپنجمدولتبهمعنای
دولت مقتدر كه حاكميت برسراسر ایران داشته باشد ،نداریم .و
اینیكواقعيتتاریخاستواینرابایدباصدایبلنداعالمكرد.
اگر این واقعيت در وجدان تاریخی ما روشن نشود ،ما نمیدانيم
در كجا بودیم و به كجا رسيدیم و چگونه بنيادیترین و
اساسیترین دستآوردهای خود را از دست دادیم .اجازه دهيد

نكتهایرادرزمانيكهرضاشاهیادرحقيقترضاخانبعنوانسردار

سپه در ایران در پی ایجاد قدرت مركزی است ،مطرح كنم .اگر
نگاهیبهوضعيتمملكتبكنيم،شایدپاسخبهتروروشنترپيدا
كنيم .ببينيد در همين دورهها ،ميرزاكوچكخان در گيالن فرمان
میراند .روسها از نهضت اوحمایت میكنند و آنها بخشی از

مملكت ما را در دست دارند .در مازندران مركزی اميرموید
سوادكوهی قدرت دارد .مازندران شرقی و بخشهایی از شمال
خراسان تيول دو طایفة تركمن است .شمال غربی خراسان در
دستسردارمعززبجنوردیوایلشادلواست.همينطوربيائيد
جلو،آذربایجانشمالیونواحیهممرزباروسيهدردستاقبال
السلطنه ماكوئی است .غرب اروميه تا مركز تركيه در دست
اسماعيلآقا سميتقو است .آذربایجان در دست ایل شاهسون

است ،همدان در دست عشایر كرد است .هرگوشة مملكت در
دست یك قلدری است كه به حكومت مركزی توجه نمیكند .و
مهمترازهمهخوزستانمادردستیكآدمسرسپردهایاست

خزعلكهخودوخانوادهاشنوكرسرسپردهانگليسبود.


بنامشيخ
بلوچستان و سرزمينهای شرقی و بندرعباس قلمرو قبایل بلوچ
هاسكهبهنامخودشمیزد


محمدخانسركردةبلوچ

دوست
بود.
(نگاه كنيد به كتاب غنی) دقت كنيد در چنين دورهای كه در این
مملكت بلبشوئی تسلط داشت ،اصالً نمیتوانستند ماليات
بگيرند ،همين شيخخزعل سالها ماليات به دولت مركزی نداده
بود .و رضاخان است كه برای نخستين بار او را وادار میكند كه
این مالياتهای عقبمانده را بدهد .در یك چنين شرایطی كه
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مملكت تكهپاره شده است و روس و انگليس هم در همهجای
مملكت ما حضور دارند ،خوب در چنين بحران تاریخی ،یعنی اگر
بعنوان بحران تاریخی بدان بنگریم ،فقط باید با گریه از این
هاییكهصحنههای


صحنه
صحنههایدفترتاریخایرانعبوركنيم.

سرافكندگی است ،صحنههایی است كه مایة شرمساری و
عذابوجدانهرایرانیمیتواندباشد.اگرتاریخرابااینروایتی

كه من میگویم ببينيد و دقت كنيد ،هيچ چيز سرجای خودش
نيست و ما فقط مردمان شرمندهای هستيم كه دولتهای ما در
سفارت انگليس تنظيم میشود .با پول دولت انگليس اداره می
شود.نهغرورملی،نهگذشتهوهویتداریم.اصالًساختارقدرت
كالسيك هم در ایران دیگر وجود ندارد .آن ساختار قدرتی كه
میتوانست نقشی داشته باشد .در یك چنين شرایطی ،یك

قزاقبلندمیشودومملكتایرانرازیروزبرمیكند.


تالشـآقایآجودانیقبلازاینكهبهاقداماتاین“قزاق“برسيم،
اجازهدهيدپرسشدیگریبكنيمكهاز طرحآننمیتوانيمصرف
دراینسالهاكهبحثمشروطهومشروطهخواهیدر

نظركنيم.
نبسيارهمهگيرشده،برخیازجریاناتوافرادبویژهدر

تاریخایرا
ميان نيروهای سياسی ،تصاویری از حوادث این دوره یا
شخصيتهای آن ارائه میدهند كه با تحليلهای شما همخوان

نيستند.
بعنوان مثال از تحليلی كه آنها از شخصيت احمد شاه و شيوة
يجهمیگيرندكهاحمدشاه

ویدرادارةكشورارائهمیدهند،نت

“شاهمشروطه“بودهاست.باایناستنادكهاودردورانسلطنت
خودهيچتصميمینمیگرفتجزازطریقمشاورهبانمایندگانو

گيریهای مهم ،چون مجلس

معتمدین مردم .او در زمان تصميم
عموماًدردورانویتشكيلنمیشد،جمعیراازنمایندگانتجار،
اشراف ،اصناف ،نخبگان سياسی و باالخره معتمدین مردم ،فرا
میخواند و وظيفة تصميم در آن امر مهم را برعهدة این جمع

گذاشتهاند.

میگذاشت .به این اعتبار نام او را “شاه مشروطه“ 

نظرشمادراینبارهچيست؟



دكترآجودانی ـ ببينيد تاریخنگاری ـ همانگونه كه اشاره كردم ـ
متأسفانهبهمعنایتاریخاندیشيدهشدهنداریم.بههمينجهت
ما در افسانهها و اسطورههای تاریخی سرمیكنيم .نه اینكه
كتاب تاریخ نداریم ،كتاب تاریخ داریم .اما درك تاریخی ما ،درك
اسطورهای است .درك افسانهای است .اگر ما نتوانيم این درك

اسطورهای و افسانهای را بشكنيم نخواهيم توانست به جائی

برسيم .یكی از این فهمهای اسطورهای كه برای ما ساختند و
آقای مكی در آن خيلی نقش داشت ـ با آن كتابی كه در مورد
احمد شاه نوشت ـ فهمی است كه تصویر شاه مشروطه را از
احمدشاهبهدستمیدهد.تصویرشخصيتدمكراتیازویارائه

ترینوذليلترینشاهاندوران


اليكهاویكیاززبون
میدهد.درح

قاجار بود .اینكه گفتند در دوره او در مشكالت ،قبایل را برای
مشاوره دعوت میكردند ربطی به دمكرات بودن او نداشت .این
رسمقدیمیبودكهایالتوعشایرداشتند.ساختاراینمشاوره
ساختارایلیداشتواصوالًبابنيادهایدمكراتيكوجدیدمتفاوت
شداینكاررامیكردند،یعنی


هروقتایراندچاربحرانمی
بود.
بزرگانرادعوتمیكردند.امااینكهازاوبهعنوانشاهمشروطه

یاد میكنند ،من فكر میكنم امروز اسناد تاریخ به اندازه كافی
روشنگرهمةاینمسائلاستتابهاینافسانههاخاتمهبدهد.

آقای جواد شيخاالسالمی محقق كه چند سال پيش فوت شد،
كتابی در ایران منتشر كرد ،در مورد احمد شاه براساس اسناد
وزارت امورخارجه انگليس و سلسله اسناد دیگری كه در دست
داشت.درآنجانشاندادكهمطابقاسناداینشاهنهتنهاشاه
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مشروطه نيست بلكه شاهی مزدور بود و حقوق بگير دولت
وبرسرحقوقخودباآنهاچانهمیزد.شماآنموقع

انگليسبود.
اسم او را میگذارید شاه مشروطه! در حاليكه یكی از مسائل
اصلی و بنيانی مشروطيت ،ایجاد یك حكومت مقتدر مركزی ،یك
حكومتملیبودكهسرسپردةخارجینباشد.مسئلهاستقالل
مالی و سياسی امر مهمی بود .اینها اساس خواستههای
مشروطيت بود .آن موقع در افسانهها نام چنين كسی را
میگذارند ،شاه مشروطه! جواد شيخاالسالمی با اسنادی كه

منتشركردنهتنهانشاندادكهاینهاهمهقصهوافسانهاست،
بلكه با نشان دادن چهرة واقعی این شخص باعث شرمندگی
وسرشكستگی ما شد .بيچاره آن ملتی كه شاه مشروطهاش،
احمدشاهباشد!
من فراموش نمیكنم مقالهای را كه بعد از چاپ كتاب
شيخاالسالمی از مصطفی رحيمی در مجلة “كلك“ آن زمان

خواندم.رحيمیهمانموقعاینفریادرابلندكرد؛ماكهبودیمو
كه هستيم؟ چرا این سالها این شخص را بعنوان شاه مشروطه
میدیدیم .مصطفی رحيمی روشنفكر با وجدانی بود .او كسی

بود كه نخستين بار نوشت ،چرا با جمهوری اسالمی مخالفم و
تاوانش را چند سال به زندان رفت .بعد از نشر كتاب
شيخاالسالمیدربارهاحمدشاههمیكمقالهنوشتوازخودش

ینافسانههازندگیكردیمواشتباهاً

انتقادكردكهماسالهاباا
او را شاه مشروطه میشناختيم .به همين دليل است كه من
معتقدم تا نتوانيم درك تاریخی تازهای ایجاد كنيم ،نمیتوانيم به
جائیبرسيم.البتهامروزجایخوشبختیاستكهبعدازانقالب
اسالمی با تكانهای ذهنی كه خوردیم ،فضایی ایجاد شده كه
بطور جدی بعضی از اندیشمندان ما دارند برسر مسائل تاریخی
ایران میاندیشند .در دوران حكومت پهلوی ما از این نوع
روشنفكراننداشتيم.مااصالًروشنفكرینداشتيمكهجرأتكندو
همهاش در دوران

خودش برسر مسائل تاریخی ایران بياندیشد .
ایدئولوژیها میاندیشيدند .ولی ما امروز افرادی داریم كه با نگاه
ایرانی و از درون تاریخ و فرهنگ خود میخواهند به مسائل
اینرابهفالنيكمیگيرمواميدوارماینفرصت

خودشانبنگرند.
روز به روز گستردهتر شود تا ما بتوانيم درك تاریخی را جای
هاواسطورههاییكه


افسانه
افسانهواسطورةتاریخیبنشانيم.
رهآوردجریانروشنفكریسياسیایرانبودوماهمچنانتاوانآن

بنابرایناینبرداشتهاییكهعنوانمیكنند،بيشتر

رامیپردازیم.

بيشتراسطورههاییاستكهدرذهنما

تبليغاتتاریخیاست.
اندوبهاینآسانیهمنمیشودآنهارارفعورجوع


جایگزینشده
كرد.كاربسيارسختودشواریاست.

نقد و نگاهی به کارنامة درخشان رضاشاه

تالش ـ در پاسخ قبلی به شرایطی كه بربستر آن رضاخان ابتدا
بعنوان سردار سپه و بعد پادشاه به قدرت رسيد ،اشاره كردید.
حال اگر بخواهيم بدون هرگونه افسانه پردازی ،به شخصيت و
دوراناقتدارویبپردازیم،چهتغييراتیرابایددرآنشرایطببينيم؟
چهتحوالتیدردورانویصورتگرفت؟


دكترآجودانی ـ ببينيد مملكت ورشكستهای بود از نظر سياسی
تكه پاره بود .دولتهای خارجی این مملكت را زیر و رو میكردند.
ایرادراختيارمیگرفتند.دربردنوآوردندولتها


هرروزهرگوشه
نقشداشتند.دریكچنينشرایطیكهواقعاًموجبسرافكندگی
ایرانیمیتواندباشد،قزاقیپيدامیشودوبهاعتقادمنبهدو

خواست اساسی انقالب مشروطه كه خواستهای محوری این
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هایشآغازشدهبودوطرح


انقالببودودرمجلساولهمزمزمه
اساسی آن هم به لحاظ نظری ریخته شده بود ،جامه عمل
میپوشاند .یعنی اگر خواستهای انقالب مشروطه را بخواهيم

دستهبندی كنيم ،خواستهایی كه بدليل مجلسهای ناالیق و

دولتهای ناكاردانی كه وجود داشتند ،روز به روز اهميت بيشتری
پيدامیكردند،عبارتبودنداز 1ـایجادحكومتمقتدرمركزیكه

بتواند امنيت را به مملكت ما باز گرداند .مسئله امنيت مسئله
تجارامنيتمیخواستند،مردمبرایعبورو

محوریجامعةمابود.
مرور امنيت میخواستند .شهرها امن نبود ،جادهها امن نبود.
اصالً حكومت و نظامی وجود نداشت 2 .ـ دومين خواست
اساسی انقالب مشروطه مدرنيزاسيون بود .ایجاد به اصطالح
تأسيساتمدنیدرجامعةایرانبود.ایجادراهها،تسيهالتحمل
و نقل و ایجاد راهآهن یكی از خواستهای انقالب مشروطه ایران
شمااگرجلوتربرویدحتیپيشازاینكهمجلساولتشكيل

بود.
شود ،مستشارالدوله چند رساله در مورد راهآهن مینویسد و
دردورههایمختلفبسياری

تأكيدمیكند.

براهميتوضرورتآن
خواهبرسرتأسيسوایجادراهآهندرایران


هایمشروطه

ازچهره
صحبتكردهبودند.ایجادنظامآموزشیجدید،نظامیكهبرنامه
ترقیایرانرابهپيشببرد،نيزایجادیكارتشمقتدردرایران،از
خواستهایمهمدیگربود.ایجاددادگسترییعنیهمانچيزیكه
در حقيقت در مجلس اول خواستند قانون عرفی را در ایران
جایگزین قانون شرعی كنند .یعنی عرف را بعنوان قانون ،بيان
رسمی بدان بدهند .از خواستهای محوری انقالب مشروطه بود.
این امر باید با ایجاد دادگستری اتفاق میافتاد .در زیر نام تجدد
رنگتر
رنگوكم 


ستهایدیگرهمبودكهروزبهروزكم
ایرانی.خوا
میشد،خواستآزادیـآزادیبيان،مطبوعات،احزابـمسئله
قانونمند شدن جامعة ایران .این خواستها هم در انقالب
مشروطه ایران وجود داشت .اما خواست آزادی به اعتقاد من
سرانجام پای درخت استقالل ایران قربانی گردید .برای این كه
دیگر مملكت تكه پاره شده بود و دیگر چيزی از آن باقی نمانده
بود .روس و انگليس مرتب در امور مملكت ما دخالت میكردند.
بنابراین شما وقتی مملكتی نداشته باشيد ،امنيت نداشته
باشيد ،بحث آزادی در مملكت هم امر ثانوی تلقی میشود .به
همينجهتهمخواستآزادیدرانقالبمشروطهروزبهروزكم
رنگترشد.دوخواستاصلییعنیایجادحكومتمقتدرمركزیو

مدرنيزاسيون و تجدد ایران و ایجاد تأسيسات جدید در ایران جزء
خواستهای اصلی ایران شد .رضاشاه یا رضاخان سردار سپه
دهدكمكمشروعمیكندكهبهاین


وقتیكهكابينهتشكيلمی
واستهاـایجادحكومتمقتدرمركزیوایجادتأسيساتمدنی

خ
جدید ـ جامه عمل بپوشاند .دستاوردهای او از این بابت آنچنان
درخشاناستكهماراازیكمرحلةتاریخی،یعنیازدنيایكامالً
عقبمانده ،وارد دنيای مدرن ما میكند .نخستين بار در مملكت

مانظامآموزشوپرورشبشكلمدرنشكلمیگيرد،دادگستری
به شكل مدرن ،شكل میگيرد .سجل احوال به شكل مدرن
شماباوركنيداینهاكارسادهاینبـود.همينسجل

بوجودمیآید.

احوال ،مـن در مشروطه ایرانی اسناد آن را آوردهام .بسياری از
روحانيونباسجلاحوالمخالفبودند.اصالًمعتقدبودند،اینهاكفر
است و كار درستی نيست و نباید صورت گيرد .با دادگستری
مخالفبودند.ولیاینكارهاكمكمدرحكومتپهلویاول،شكل
گيردوزمينهمناسببرایایجاداینتحوالتفراهممیشود.


می
او فردی مدافع و حامی این تحوالت بود .البته وقتی میگویم
رضاخان یا رضاشاه بعدی این كارها را كرد ،باید بدانيم كه
روشنفكریایرانهمدركناراوپابهپایاودراینكارسهمدارد.
نقش كسانی مثل فروغی ،مخبرالسلطنههدایت ،داور ،تقیزاده
و ...كم نيست .یكی از بدیهای ما در تاریخنگاری این است كه
همه چيز را متوجة یك فرد میكنيم یا از او سلب میكنيم.
رضاخاندستتنهانبود.نيروینسلجوانیواردآنمملكتشده
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بود .داور بعد از سالها تحصيل در سوئيس وارد ایران میشود با
اندیشههای مدرن با تفكر مدرن در واقع با همان چيزهایی كه

خواست مشروطه بود .با دركی از حكومت ملی وارد ایران
درروزنامةایرانشهرمینویسد

كاظمزادهبامطالبیكه

میشود.

تقیزاده با
در شكل دادن به این اندیشة سياسی نقش دارد  .
روزنامةكاوهوبعدهاباحضورخودشدرتاریخایراننقشمشخص
تحصيلكردگان دارالفنون و

و مستقيمی در سياست جدید دارد .
مدرسهعلومسياسیدرایران،وبسياریازوطنپرستان،حتی

چپها و ماركسيستهای آن دوره ،در تحول دید و نگاه نقش

داشتند .اینها را نمیتوان نادیده گرفت .اما در مورد رضاشاه و
نقش او و همدلی او با پروژه مدرنيزاسيون ایران بارها این را
گفتهام كه از قزاقی كه  2ثانيه در یك حكومت دمكراتيك زندگی

نكردهبود،نمیشدانتظارداشتبرایملتایرانآزادیبياورد.او

الاقلآنچهراكهدرتوانداشتبرایمردمایرانآوردوانجامداد.
امامتأسفانهیكمصيبتتاریخیرامادچارشبودیم.وآناینبود
كهرضاشاهدرستاستكهدولتمدرنرادرایرانشكلداد،اما
مشاركتمردمرانادیدهگرفت.مردموحقوقشاندرمشاركترا
نتيجهاش این است كه او فكر كرد با قلدری و

نادیده میگيرد .
دیكتاتوری و نيت خوب باید این مملكت را پيش ببرد .این پاشنة
آشيل حكومت رضاشاه بود .به همين جهت مسائلی كه بعدها
برایماپيشآمد،همينعدممشاركتمردمونادیدهگرفتنملت
ایران و حقوق ملت بود .برای اینكه فراموش نكنيم ،وقتی كه
رضاشاه از ایران میرود ،بسياری از مردم میزنند و میرقصند!
چرا؟ این همان مصيبتی است كه از درون مشروطيت ما شكل
یعنیاینرانمیتوانتنهابه

گرفتوبامارشدكردوپيشآمد.
پایرضاشاهنوشت.بایدآنراپایسرنوشتسياسیماوپای
روشنفكریایرانهمنوشتكهنتوانستیكمفهومدمكراتيكاز
یكدولتملیدرایرانراجابياندازد.خودشانهمنهتنهامدافع
بندی،دستهبندی


مفهومدمكراسینبودند،بلكهدرعملجزگروه
ومنافعشخصیوگروهیخودشانچيزدیگریراندیدند.یعنی
حتی در جائی هم كه احزاب را تشكيل دادند ،قواعد بازی
دمكراتيكرارعایتنكردند.بنابرایناگرمانتوانستيمبهدمكراسی
دست پيدا كنيم ،این مشكل یك فرد نبود ،كه تمامش را پای
رضاشاه بنویسيم .این مشكل دسته جمعی ما بود .مشكل
اندیشيدنمابود.مشكلعملكردنمابودومشكلتاریخمابود.
بهمينجهتاوسرانجامسلطنتیراكهدرپایاندورةحكومتش
بازآفرینیمیكند،درواقعبهنوعیبازآفرینیسنتیسلطنتدر

ایراناستوشكلمدرنندارد.یعنیبهچهمعنا؟بهاینمعناكه
مثالً نادرشاه را در نظر بگيرید ،الگوئی قدرتمند مثل نادرشاه كه
بتواند در همه جا حكومت كند و همه چيز زیردست وی باشد.
بعنواننمونهاگربهحوادثآندورهبنگرید،میفهميدكهمثالًاگر

وزیر دارائی كه گلشائيان بود ،میخواست  113دالر این طرف و
آنطرف كند ،رضاشاه میفهميد .یعنی تا این حد در همة امور و
مسائلمملكتمداخلهمیكرد.

ن كه اینها را پای فرد بنویسيم یا پای
به اعتقاد من ما بجای ای 
دولتهای خارجی بنویسيم باید پای خودمان و ملت خودمان

بنویسيم،پایجریانهایفكریخودمان،پایجریانهایسياسی،
پای ضعف اندیشه در ایران البته باز هم فراموش نكنيم در مورد
همه بدبختیهایی كه بعدها پيش آمد ،همين عدم مشاركت
دادن مردم در سرنوشت سياسیشان ،همين تضييع حقوق
ملت ،همين سانسور وحشتناك كه هيچ انتقادی را برنمیتابيد،
نقش اساسی داشت .نمونه كتاب آقایف را فراموش نكنيد .این
سالقبلازانقالبوبدفهمیهاوسانسور

توجهیهایعنی1


بی
یشود،این
وعقبماندگی،عدمرشدفكریدرآندورهباعثم 

شدنمیدانم


البتهاگرهمترجمهمی
كتابدرایرانترجمهنشود.
واقعاً چه سرنوشتی پيدا مـیكرد .یعنـی ما واقعـاً چگونه آن
روایترامیخواندیم!اینهمجایبحثدارد!
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تالش ـ احتماالً اگر به نام حزب كمونيست شوروی ترجمة آن را
كردند،مامیخواندیم!


منتشرمی

دكترآجودانی ـ ممكن است ،اما نمیشود پيشبينی كرد .به هر
صورت این بحث عدم مشاركت مردم در حكومت پهلوی پاشنة
آشيلآنحكومتبودوبعدهاملتایرانوماهادرحقيقتضربات
آنراخوردیم.اینراهمبهاعتقادمننبایدفقطبهپایرضاشاه
نوشت ،بلكه باید به پای همة ما نوشت .همه در آن نقش
داشتيم.

تالشـاقليتیدرمجلسبابهسلطنترسيدنرضاشاهمخالف
بود ،با این استدالل كه رضاخان سردار سپه و رئيسالوزراء برای
انجاماصالحاتواقداماتشازهمهگونهحمایتو
پشتيبانی مجلس برخوردار است و دیگر ضرورتی
برنشستن برتخت پادشاهی و تمركز قدرت در
دستخودنيست.نظرشمادراینبارهچيست؟
با توجه به این كه بهر صورت در آن هنگام نهاد
پادشاهی هنوز در دست احمدشاه بود كه در آن
موقع در اروپا بسر میبرد .اما ارتباطات بسيار
نزدیكوفعالیباافرادیازایناقليتنظيرمدرس
داشت كه در همه جا و در همه حال با سردار
سپه و اقداماتش موافقت نداشتند .در عين حال
هنوز اختيار انتخاب رئيس كابينه و وزراء در دست
شاهبود.باتوجهبهنكاتفوق،چقدرایناستدالل
اقليت درست بود كه رضاشاه برای پيشبرد
برنامههای اصالحی خود به نشستن بر تخت

پادشاهینيازنداشت؟

39
تاریخنشستهوازبعدازوقایعتاریخینگاهمیكنيم،ممكناست

نگاهمانباآنهامتفاوتباشد.زیراآنهادردرونتاریخودرشرایط
كردندوبههمينجهتمنفكرمیكنم


حساستاریخینگاهمی
ازنگاهنظریحرفیكهمصدقزد،دمكراتيكترینحرفیبودكهدر

مجلسگفتهشد،حرفاساسیومهمیبودكهگفتهشد.اما
ایاینحرفباواقعيتهایتاریخمیخواندوآیابا


اینكهتاچهاندازه
احمدشاه و پادشاهی وی ،مثالً سردار سپه میتوانست با
هاییكهتشكيلمیدهد،همانقدرخدماتشراادامهدهد


كابينه
 .ما هم یك نظام دمكراتيكی دست و پا كنيم كه در آن شاه
سلطنت كند و دولتها بعنوان دولت ملی خدمتگزار و مسئول در
برابرمردمباشند،آنبحثیاستكهواقعاًنمیتوانپاسخگفت.
یعنیبهشرایطامروزكهنگاهمیكنيم،بااحمدشاهمابهچنين

جاهایی نمیتوانستيم برسيم .ولی واقعيت این بود كه موضع
مخالفت مصدق ،موضعی دمكراتيك بود .متأسفانه جائی را


دكترآجودانیـبهاعتقادمنبایدبااقليتمجلس
با انصاف برخورد شود .برای اینكه اینها صدائی
مهمبودندوبخشیازوجدانسياسیجامعةما.
هرچند در اقليت بودند ،اما بازهم با شهامت این
البته وقتي مي گويم رضاخان يا رضاشاه بعدي اين كارها را كرد ،بايد بدانيم كه
صدا را منعكس میكردند .باید گفت جای
روشنفكري ايران هم در كنار او پا به پاي او در اين كار سهم دارد .نقش كساني
را
شانساش باقی است كه اینها این صدا

مثل فروغي ،مخبرالسلطنههدايت ،داور ،تقيزاده و...كم نيست.
ازآننطقهایمخالفـبيشتر

منعكسمیكردند .

بر نطق مصدق تكيه میكنم ـ از موضعی كه
انگشت گذاشت كه بعدها همانجا پاشنة آشيل حكومت پهلوی
مصدقمخالفتكرد،بهاعتقادمنموضعاساسیبود.یعنیبه
بود و ما دیدیم؛ رضاشاه وقتیقدرت را در دست گرفت ،با همة
كنيم،توخدماتارزندهایبه


رضاخانگفتكهمابهتوافتخارمی
خدماتیكهبهملتایرانكردوفضاوچهرةجامعةایرانراازیك
مملكت كردهای و تو اگر سلطان و پادشاه شوی دیگر مسئول
جامعةعقبماندهدگرگونكردواصالً بسياریازنهادهایمدنی
نيستیزیراپادشاهمسئولنيست.فراموشنكنيدایندرك،درك
راكهماامروزداریمساختهوپرداختهدورانحكومتاوست،اما
دمكراتيكاست .دركی بودكهدرمشروطيتما شكلگرفت .در
مردم ایران را در سرنوشت سياسیاشان مشاركت نداد .بازهم
مشروطيت و نظام پارلمانی ،پادشاه مسئول نيست .موضع
برگردم به بحث نظری كه با شما كردم و گفتم كه ما در
مصدق همين بود .بنابراین این استدالل را كه مصدق مطرح كرد
كشورهایی مثل ایران در برزخ سنت و مدرنيته دست و پا
همين بود .گفت؛ تو اگر پادشاه شوی چون پادشاه مسئول
میزنيم .نقش سنت و استمرار تاریخ ما خيلی مهم است.

نخواهیبود،بنابراینكاریازتوساختهنيست.اماتواگرنخست
نتيجهاش را بعد میبينيم .در حكومت محمدرضاشاه هم

وزیر و مسئول باشی ،خيلی كارها میتوانی انجام دهی ،مثل
یعنیاینميراثعدممشاركتمردمادامهپيدامیكند.

میبينيم.

همينخدماتیكهتاكنونانجامدادهای.بنابرایناگرازاینزاویه

به دورة دوم حكومت پهلوی هم كه میرسيم ،با این كه از نظر
نگاه كنيم ،این همان پاشنه آشيل حكومت پهلوی بود .مسئول
اقتصادی مملكت شكوفا میشود ،مملكت پيشرفت میكند و
نبودن پادشاه در نظام مشروطه یعنی تشكيل دولت ملی و
سترشمییابدوهمةاینهاوجوددارد،اماآنچهراكه

همهچيزگ
جابلندشد،

بهاینترتيباینصدائیكهدراین
مشاركتمردم.
مصدقایرادگرفتهبوددرهردوحكومتپهلویبهاعتقادمنیك
پيشبينی عواقب مسئلهای را میكرد كه ممكن است رضاشاه

ایراد اساسی و وارد بود .هر دو اینها سعی كردند در ایران
حكومت و سلطنت را در دست گيرد و دیگر پادشاه مشروطه
حكومتكنندنهسلطنت.واینبادركمشروطيتوبامفهومآن
نباشد،میدانستنداوكسینخواهدبودكهمسئولنباشد،كنار

سازگار نبود .اینها را ما باید با صدای بلند بگوئيم .یعنی اگر قرار
بنشيند،فقطسلطنتبكندوحكومتنكند.خوبمااالندرپس
برایناستكهبهتاریخایراننگاهمنصفانهایبكنيمبایدپستو
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بلند و نقاط ضعف این تاریخ و مسائلی را كه در آن داشتيم با
بههمينجهتاینرادوستانهمیگویمـ

صدایبلندعنوانكنيم.
هرچندبهبحثامشبمامربوطنيستـمنباشمارة22مرداد
كه تالش منتشر كرده و آقای همایون در آن همچنان پرهيز
میكند از بكار بردن لفظ كودتا مخالفم .اینها به نفع ما نيست.

كودتا،كودتابودواینواقعيت،واقعيتیغيرقابلانكاراست.اینها
به نفع ما نيست .به نفع هيچكس نيست .و به نفع خود آقای
رضاپهلوی هم نيست .كودتا را عنوان “قيام ملی“ دادن و بيان
دیگری از آن ارائه دادن یا اصالً كلمه كودتا را بكار نبردن ،اینها
هيچكدام برای ما یك وجدان متعادل تاریخی نمیسازد .فكر
كنم،ماخيلیراحتمیتوانيمبگوئيم،اینكودتابودهاست.


می
گروههایخارجیدرآننقشداشتهاند،دولتملیدكترمصدق

را هم برداشتهاند ،اما همه مطلب اینجا تمام نمیشود .یعنی
میشودپرسيدآیااینكودتاسرانجام
نمیتواننقطهپایاننهاد .

بهنفعملتایرانبودهیاخير؟كهاینبحثدیگریاست.یعنیدر
اینجامیشودواردخيلیمباحثدیگریشد.متأسفانههمانگونه

كه گفتم این قبيل برخوردهای تحریفآميز ما را به جایی
نمیرساند ،در مورد رضاشاه هم ،حتی اگر بپذیریم كه

درخشانترین صفحات تاریخ معاصر ایران متعلق به اوست،

معنایشایننيستكهنتوانيماوراموردنقدقراربدهيم.تاریخاگر
نقدمنصفانهنشود،تبدیلبهتبليغاتمیشود.تبليغاتسياسی
بهنفعاینیاآن.

تالش ـ به نظر نمیرسد رابطة ميان رضاشاه و اقليت مجلس
هيچگاه رابطهای مبتنی براعتماد بوده و ریشة آن هم صرفاً در
قدرتطلبیاینیاآننمیتوانستهباشد،احتماالً زائيدهحوادثی

كهایجادشدهوتجربهایاستكهدوطرفازیكدیگردرشرایط

حساس داشتهاند .بعنوان نمونه رضاخان چه هنگامیكه
رئيسالوزراء بود وطرحهائی را به مجلس میآورد و یا در مقام

پادشاه از آنها پشتيبانی میكرد .ـ طرحهایی كه به نفع ایران و
تحوالت اساسی در آن بود ـ آن طرحها مورد مخالفت اقليت
مجلس قرار میگرفت .بعنوان مثال طرح راهآهن ،اصالحات
دادگستری ،انحصار دولتی بر تریاك و ...همه این طرحها مورد
مخالفت اقليت مجلس قرار گرفت( .نمونه نطقهای مصدق در
مجلس) نمونة بارز دیگر ،لشگركشی رضاخان به خوزستان به
منظور استقرار دوبارة حاكميت دولت مركزی ایران براین بخش از
خاك كشور بود .این اقدام در ميانة راه بدليل مخالفت اقليت
مجلس به خطر میافتد .اقليتی كه در آن زمان رهبریش دست
مدرس بود و وی ارتباطی دو طرفه هم با احمدشاه و هم
شيخخزعل داشت .در راه ایجاد مانع برسر راه این اقدام سردار

سپه تالشهای بسياری از سوی این سه طرف انجام گرفت،
چيزی نمانده بود كه بودجة نظامی این امر خطير قطع گردد ،كه
اگر هوشياری كابينه رضاخان به كفالت محمدعلی فروغی و
سخنرانیقاطعومهمسليمانميرزادرمجلسنبود،چهبسااین
اقدام به شكست میانجاميد .آیا فكر نمیكنيد این گونه رفتار و
اقدامات موجب دامن زدن به جو عدم اعتماد ميان مدیران
سياسی مملكت میشد .جوی كه بوجود آمد و آنقدر تأثيرات
عميقی برجای گذاشت كه متأسفانه همة این اصالحات و
اقدامات به نوعی مورد پردهپوشی قرار گرفته وبعدها یكسره
تصویریعكسوبرضدمنافعایرانازآنهاارائهشد؟

دكترآجودانیـدرمورداقليتمجلسمنبرمیگردمبهاینكهاصالً

این اقليتها چگونه تشكيل شد .در شكلگيری این اقليت و
اكثریت،نقشمهم،نقشناصرالملكنایبالسلطنةوقتبود.وی

گرددوبهمجلسمیگویدكهشمابایددرمجلس


بهایرانبرمی

02
اكثریت و اقليت داشته باشيد ،مثل پارلمانهای اروپا .یعنی
شكلگيریایناكثریتـاقليتامرینسبتاًساختگیبود.ماكه

طبقات به معنای تاریخی آن در ایران نداشتيم كه نمایندگان
طبقاتی آنها در مجلس حضور داشته و براساس منافع طبقاتی
خودشانبحثكنند.آناقليتبهاعتقادمندرآندورهناظرروزبه
ههای را رها
روز قدرتگيری بيشتر رضاخان بود .رضاخان هيچ جب 
نكردهبود.بههرجاییكهتوانستهبوددستانداختهبودوقدرت
خودشراتثبتكردهومهمترینمسئلهایكهآنهاداشتند،تعطيل

روزنامهها ،دستگيری روزنامهنگاران و كشته شدن كسانی مثل

ميرزادة عشقی بود .همة اینها در دورة مدرس است .ميرزادة
عشقی در این زمان ترور میشود .روزنامهها را میبندند،
برخوردی كه با سازمانهای سياسی میكنند برخورد قلدرانه
است .رضاخان روز به روز در جستجوی قدرت بيشتر است .در
نتيجه اقليت مجلس هم سعی میكرد ،صدای مخالفی را در
مجلس نمایندگی نماید .باالخره این نقش اقليت یا اپوزیسيون
مجلس بود و باید به عنوان اپوزیسيون از خود حركتی نشان
میداد .من فكر میكنم نگرانی آنها همانی بود كه گفتم،

مخالفتیكهباسلطنترضاخان،مصدقدرنطقخودصورتداد،
نمونهتعادلبودومبنایدمكراتيكداشت.فراموشنكنيمكههمة
مخالفان بركاردانی و خدمات رضاخان انگشت گذاشته بودند.
یعنی در اوج مخالفتشان بركاردانی و خدماتی كه او برای ملت
ایران كرده بود ،انگشت گذاشتند ،ولی این نگرانی وجود داشت
كه اگر او سلطنت را در دست گيرد ،سلطنت نخواهد كرد و
حكومتخواهدكرد.همينطورهمشد.اینكهآیااینبهنفعیابه
ضرر ملت ایران بود یا نه ،داستان دیگری است كه باید در جای
دیگریموردبحثقرارگيرد .اگرزمينهتاریخیآنزمانرادر نظر
بگيریم و از همپاشيدگی مملكت ایران را در نظر داشته باشيم،
شایدتنهاچارةملتایرانهمينبودكهاتفاقبيافتدواینچيزی
بودكهاتفاقافتاد.تاریخاینگونهسيركرد وشكلگرفت.حالكه
ما امروز داریم به تاریخ نگاه میكنيم ،باید ببينيم كارنامة این
خدمات تا كجا به نفع ملت ایران بود و چه تصویری از ملت ایران
برجای گذاشت .فراموش نكنيم مهمترین نكتهای كه در حكومت
پهلوی اول شكل عملی به خود میگيرد ،مفهوم جدید ملت
كهبامشروطيتواردایرانمیشود،سالهاطول

است.مفهومی 
داردتااینمفهومازمفهوممذهبیملتجداشدهوتماممردم
ایرانرادربرگيرد.دردورهپهلویاولاستكهاینمفهوم،رشد
نهایی خود را میكند و كم كم از بار مذهبی تهی میشود و
نگیدربرمیگيرد.

همهمردمراباپيشينهمشتركتاریخیوفره
یعنیدرمعنایتاریخایرانـكهجایبحثآناینجانيستـملت

جدیدی متولد میشود كه اگر چه از پيشينه تاریخی مشخصی
برخورداراستومفهومیكامالًجدیدیدارد،امابهجهتفقدان
مشاركت سياسی مردم در سرنوشتشان و به جهت استمرار
ساختار تاریخی كلمه كهن سال ملت در فرهنگ اسالمی ایران
كه در معنای شرعی آن هميشه ضد دولت در معنای سلطنت
بودهبهگوهراتحادبادولتدستنمییابد.یعنیتشكيلدولت

ملیدرمعنایدمكراتيكوجدیددرمحاقتعطيلمیافتد.واین

بحثاساسیاستمربوطبهتاریخایرانكهدرجایدیگریباید
اماتاآنجاكهبهرضاشاهمربوطمیشود،دفتركارنامه

دنبالكرد.
او صفحات بسيار درخشانی دارد كه میتوان با توجه به این
صفحات از انتقادات بسيار اصولی و مهمی كه براو و كارنامه او
وارداست،نترسيد.بانقداصولیاینكارنامهاهميتاصولیآن
بيشتربهچشمخواهدآمد.

تالش ـ آقای دكتر آجودانی با سپاس فراوان بابت این گفتگوی
ارزندهازشما!
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سربازی ساده با صفات پادشاهی بزرگ

گفتگو با دکتر علينقی عاليخانی



باید دید برای ایجاد نظم و بهبود وضع مالی چه پيشفرضی میبایست داشته
باشيم .یكی اینكه اگر در كشور امنيت نباشد ،قانون حكمفرما نباشد ،اخذ ماليات
امكانپذیر نخواهد بود و در نتيجه وضع مالی را نمیتوان درست نمود.



باید همواره در نظر داشت كه بدون یك حكومت مقتدر كه بتواند قانون را پياده كند،
اصالً داشتن مالية سالم ممكن نيست.



اتفاقاً همان صورتی كه مجلس اول و دوم تهيه كرده بود ،رضاشاه هم به آنها
اعتقاد داشت .اساساً رضاشاه از نقطه نظر ایدهآلهایش خود فرآوردة مشروطيت
ایران بوده است.



رضاشاه چند صفت بزرگ داشت .یكی اینكه كم حرف بود .سئوال بسيار خوب
میكرد و شنوا بود .یعنی حوصله داشت ببيند افراد چه میگویند .در ضمن یك
بينندة قوی و دقيقی هم بود.

تالشـمادربررسیدورانموردنظرمانیعنیاز1221تا1323ـ
كهوجهاقتصادییادقيقتربگوئيموضعيتمالیایراندرآندوره
راباشمابهبحثوگفتگومیگذاریمـاینپرسشاساسیرادر

نظر داریم كه كودتای  1299و برآمدن رضاخان ميرپنج و رضاشاه
بعدی،بربسترچهشرایطاجتماعی،سياسیواقتصادیصورت
گرفت و این ادعا و باور كه رضاشاه “نابود كننده“ دستاوردهای
جنبشمشروطهبوده،تاكجامنطبقباواقعيتاست؟

دكتر عاليخانی ـ ببينيد در مورد بخش آخر گفته شما ،باید توجه
داشت؛ اگر از مشروطه ترجمة دمكراسی شده باشد ،در ایران
مشروطة واقعی وجود نداشت و در زمان رضاشاه هم كه حتماً
وجود نداشت .حال آنكه واقعيت این است كه در كشور روندی
آغاز شده بود كه به ایجاد نهادهای با ارزشی انجاميد .بعنوان
نمونه همين مجلس به هرصورت نهاد پراهميتی بود ،ولی این
نهاد در آغاز كار بسيار ناتوان بود و حكم آنرا كسی نمیخواند.
یكی از مسائلی كه از همان ابتدای كار یعنی در صدر امور قرار
گرفت و از مطالبات مشروطهخواهان بود ،نظم بخشيدن به
حساب و كتاب مملكت و یا بعبارت دیگر وضعيت مالياتی كشور
بود.

تالشـبفرمائيد،اساساًمنظوراز“ماليه“كشورچهبودكهاصالح
آن از دلمشغولیهای مهم مجلس و كابينههای وقت بشمار
میآمد .این مفهوم شامل كدام امور میشد؟ یعنی تا قبل از

متداولشدن“سيستم“یا“نظم“اقتصادی،نظامماليةماشامل
چگونه مناسباتی میشد؟ طرفين این مناسبات كدام نيروهای
اجتماعیبودند؟

دكترعاليخانیـآنچهامروزماازآنتحتعنوان“اقتصاد“صحبت
كنيم،باآنچهدرگذشتهمیپنداشتندتفاوتداردوبهخصوص


می

بخشاساسیسياستمالیبرکلاقتصادبهاندازةامروزروشن
نبود .بخصوص در كشوری نظير ایرانِ دورة قاجارسياست مالی
درستی وجود نداشت .در آن دوره اساس امر در این مسئله
خالصهمیشدكهدولتچقدرپولمیگيردوچگونهاینپولرا

خرج میكند .یا ماليات به چه صورتی است و دولت با آن چه
میكند.ایندرواقعماليةآنزمانبود.واهميتیهمفراترازاین

پيدا نكرد .یكی از علتهایش وارد نبودن اشخاص به امور بود و
همبستهبودندستوبالشاندرآنزمان،بهدليل

دليلدیگرش 
محدودیتهاییكهقراردادتركمانچایایجادكردهبود.هركشوری

كه از راه میرسيد ،از ایران میخواست ،همان امتيازاتی که به
روسيه داده شده ،به آنها نيز داده شود .امتيازی كه از آن به
عنوان اصل كاملهٌالوداد نام میبردند .بعنوان مثال چون برمبنای
قراردادتركمانچای،ازروسيهبابتكاالهایوارداتیاشبيشاز1

درصد گمرگ نمیگرفتند و هيچ نوع عوارضی هم در داخل از
كاالهایروسيهگرفتهنمیشد،شبيهچنينقراردادوامتيازیرا

بعدهاكشورهایدیگردنيانظيراتریش،فرانسهوآمریكابهدست
آوردند .این محدویت وضعيت نامساعدی را ایجاد میكرد ،زیرا
شمااگرروسیبودهوجنسیواردایرانمیكردیدفقط 1درصد

عوارض گمركی میپرداختيد ،اما به عنوان ایرانی ـ بطور مثال
امينالضرب ـ میبایستی عالوه برآن  2/1درصد هم بابت


حاج
عوارض راهداری بپردازند و عوارضاتان میشد  1/1درصد .و این
امربرایاتباعایرانمحدودیتومشكلایجادمیكرد.
هنگامی كه مشروطهخواهان در رأس امور قرار گرفتند ،هنوز
بودجه دولت كامالً نامتمركز بود .به این معنا كه كتابچهای وجود
داشت برای هر والیت و فردی هم بنام مستوفی در آنجا حضور
داشتو اینمستوفیبودجةآنوالیترابراساسدستوراتیكه
گرفت،بعنواندستورالعملاجرامیكردكهمثالًدرآن


ازتهرانمی
والیتچقدرپولازچهنوعكاالهایاامالکیبایدگرفتهشود،چه
مقداربایددرمحلهزینهشود ،چهمقداربهتهرانارسالشودو
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گاهی نيز دستور از تهران میآمد كه فالن مبلغ باید به فالنجا
بابت حقوق فالنكس فرستاده شود .گاهی نيز واليان که مأمور
هابودند،وظيفهخودرابدرستیانجامنمیدادند


پرداختاینپول
كردندكهطرفناچارمیشددرصدیهم


گيریمی

یاچنانسخت
بهوالییاحاكمكهزیردستوالیكارمیكردویاهرفرددیگری

كه زور بيشتر داشت بپردازد ,تا فرد بتواند مابقی پولش را حفظ
كند .عالوه براین كسانی كه برای جمعآوری ماليات میرفتند ،از
طلبمیكردند

صاحبانامالكوجهاضافهایتحتعنوان“مداخل“

كه این مداخل بعداً به عنوان رشوه معروف شد و سابقهاش به
بازمیگردد.مداخلاصالًدربودجهمحسوبنمیشد.

اینمرحله
جالب توجه اینكه در زمان مغوالن ،غازان خان كه یكی از
فرمانروایان ایران و به نظر من از شخصيتهای بزرگ و فرد
استثنایی بود ،دستور داده بود كه در تمام شهرها و روستاها
سنگیدروسطشهریاروستاگذاشتهوميزانمالياتیكهبرای
هركاالوملکیتعيينمیشد،برآننوشتهتامردمبامراجعهبه

آنبدانندكهچقدرمالياتبایدبدهند.ولیدرزمانقاجاركهچند
صدسال بعد از غازان بود ،آنها هنوز به شيوههای سنتی ماليات
سيستمدیگریدرجمعآوریمالياتوجودداشتكه

میگرفتند.

بهاینصورتكهتعيينمیشدكهفالن

میگفتند.
بهآن“بنچه“  
دهچهمقدارمالياتبدهد،وآنوقتكدخداویافردیدرآنمحل
اینميزانرابهنسبتميزانزمينهركستقسيموسهمماليات
هریكازاهالیراتعيينمینمود.روشدیگریهموجودداشت

كه شاید برای نسل امروز شگفتآور باشد .آن روش اجاره بود
هارااجارهمیدادند،مثالًاگراشتباهنكنمـ


یعنیبعضیازمكان
تا مدتها بندرعباس را به سلطان مسقط اجاره داده بودند و او
مبلغیبهدربارمیپرداختومازاد

گمركاینبندرراادارهمیكرد.


00
كه پيش از آن شاه از هركسی كه خوشش میآمد ،امالكی
میبخشيد و آن شخص هم میرفت و در آن امالك زندگی

میكردو اختيارشرادردستمیگرفت .اینامررا هممجلس

لغو كرد .عالوه براینها سعی كردند مالياتها را به روش امروزی
اخذ نمایند .با وجود همة این اقدامات یا به عبارت دقيقتر
تصميمات،مجلساولودومموفقبهاجرایعملیاینتصميمات
به كمال نشده و نتوانستند نتيجة اساسی از این اصالحات
بگيرند .یكی از دالیل آن این بود كه از  1939روسها دست به
اشغال بخشهای شمالی ایران زدند و عمالً مانع از اعمال این
سياستها شدند .همچنين جنوب هم به اشغال انگليسها

درآمد.باایجادپليسجنوبعمالًامكاناخذصحيحمالياتباتعيين
هزینههایاصولیدراینمناطقازميانرفتوموفقيتچندانی

بدست نيامد .اما بهرصورت گام نخست برداشته شد و منطق و
نظمی ایجاد شد .تعدادی هم كارشناس مالی خوب به ایران
آوردند كه یكی از آنها در تاریخ ایران بسيار معروف است .یعنی
“شوستر“ بغير از او افراد دیگری هم بودند ،بعنوان نمونه فردی
گزارشهایاوراكهمیدیدم،نشان

فرانسویبهنام“بيزو“.Bizot
میداد كه كارشناس مالی مطلع و با اطالعاتی به روز و بقول

معروف  Up – to – dateبود .حرفش را درست میزد و
میدانست از چه صحبت میكند .برای گمرك هم تعدادی از

بلژیكآوردندكهبهاینبخشنظمیبدهند.هنوزهمتازمانیكه
خودمندروزارتاقتصادبودمبسياریازواژههایفرانسویكهاز

بلژیكیهابهیادگارماندهبود,متداولبود.بهاینترتيبكارهایی

را برای ایجاد نظم و ترتيب در مسائل مالی كشور شروع كرده
بودند اما همانگونه كه گفتم محدودیتهای اساسی برسر
راهشانوجودداشت.


یگذاشتند،
یدانيد به كسانی كه بجای عبا و عمامه ،از كت و شلوار استفاده كرده و كاله شاپو سرشان م 
 م 
یگفتندبهایی شده
یداد،م 
یدانمچرا هركسكاردرستی درجامعهانجامم 
شدهاند.البته نم 

یگفتندبهایی 
م 
است!

وبهاینصورتبهرهبرداریازبنادر

آنمتعلقبهخودشمیشد.
انجام میشد .هنگاميكه مشروطهخواهان به قدرت رسيدند ،با
چنين وضع نابسامانی مواجه شدند .نخستين اقدام یا
تصميمگيری آنها متمركز كردن بودجه بود .نخستين مرحلة آنهم

اینبودكهآنشيوهایكهبهفردیبگویندكهشماچقدربهمركز

بفرستبابقيهدرآمدهركاریمیخواهیبكن،ازميانبرداشته

یعنیدرعملمیبایستیدرآمدهاهمهابتدابهخزانهدولت

شد.
واریز گردد و در مركز روشن میكردند كه به هر محل چه ميزان
پرداخت شود .این یك اصل كلی بود .اصل مهم دیگری را كه
مشروطهخواهان وضع كردند ،تعيين بودجه برای دربار و

شاهزادگان بود .یعنی باید تعيين میشد كه پادشاه چه ميزان
برای خودش و مخارجش نظير پذیرایی ،سفر و ...باید دریافت
نماید .بعد هم میبایستی ليست تمام كسانی كه مقرری
دریافتمیكردندـكهبسياریازآنهاهمموجهنبودـمشخصو

روشنوميزاناینمقرریراهممجلستعييننماید.اقدام دیگر
مجلس لغو تسعير بود .در مالياتگيری روشی هم وجود داشت
كه به آن تسعير میگفتند؛ یعنی دریافت ماليات بصورت نقدی و
جنسی .در تعيين ماليات جنسی مثالً بصورت دادن برنج ،گندم،
جو ،بعضی حبوبات كه گاهی تبدیل به پول میشد ،به ميزان
زیادی به دهقان ظلم میشد .یكی از كارهای مجلس لغو این
دیگرنمیتوانستندمزاحممردمشدهوبگویندفالنكاال

روشبود.
بصورت جنس مالياتش پرداخت میشود .معادل پولیاش اینقدر
میشود.لغوتيولهمازاقداماتدیگرمجلسبود.بهاینمفهوم


تالش ـ تأمين استقالل مالی كشور یكی از مطالبات مهم
مشروطهخواهان بود .در ارتباط با مسئله تأمين استقالل مالی،

تحوالتیبایددر دووجه صورتمیگرفت یكیدرموردامتيازاتی
كه به خارجيان داده میشد و وجه دیگر استقراض و بدهيهایی
بود كه ایران در آن زمان به كشورهای خارجی داشت .برای
دستيابی به هدف فوق مجلس اول به محض آغاز كار طبق
قانونی كه تصویب كرد ،استقراض خارجی را ممنوع اعالم نمود.
عليرغم این و با وجود چنين قانونی اما به بدهیهای ایران
میشد .با اینكه مردم مخالف بودند ،رهبران
روزبهروز افزوده  

سياسیونمایندگانمجلسجملگیمخالفقرضازكشورهای
خارجی بودند ،روند افزایش بدهی ایران پيش میرفت .در اینجا
پرسشی كه پيش میآید این است كه اوالً به چه دليل و برای
تأمينكدامهزینههادولتایرانمجبوربهاستقراضازكشورهای

دیگر بودو دیگر اینكه در ازای بدهيها ،امتيازاتی به این كشورها
داده میشد ،پس چگونه بازهم خزانة دولت خالی و باال آوردن
انبوهبدهيهاادامهمییافت؟


دكتر عاليخانی ـ این نه تنها مشكل ایران بلكه تمام كشورهایی
بود كه به نوعی با كشورهای امپریاليستی قرن نوزدهم مواجه
شدهبودند.سهمنبعاصلیبرایباالرفتنبدهيهاوجودداشت.
یكی ولخرجی پادشاه چه در ایران و چه در عثمانی به عنوان
نمونه .دليل دیگر هزینهای كه ایجاد ارتش مدرن نيازمند آن بود.
مسئولينكشوریكبارهمتوجهشدندكهبایدارتشیایجادكنند،
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ورخانهای بودندكهتفنگ و

برایآن نيازمند ق
توپبسازد،انيفورمتهيهكنند.همةاینهابه
یكباره هزینههای سنگينی ایجاد میكرد كه
باسيستمزماننادرشاهكهلشگرخودرااز
سوارهایی كه هر محل میفرستاد ،تأمين
میكرد ،جور در نمیآمد .برای ایجاد چنين

ارتشی میبایست پول خرج كرد و سرمایه
گذاری كرد .پس در كنار ولخرجی شاه،
مسئله مجهز كردن ارتش بود .دليل یا منبع
سوم نيز پرداخت غرامتها به دولتها یا اتباع
خارجی در ایران بود .واكنشی كه مجلس
نشان داد تنها در برابر ولخرجيهای شاه كه
مبلغ هنگفتی هم بود ،این شد كه قرض
بابت تفریحات پادشاه از خارجی ممنوع
است .اما آن بخشی كه برای امر نوسازی
ارتشضروریبود،طبعاًمجلسنمیتوانست
مخالفت كند .برای تأمين اینگونه هزینهها میبایست پولی تهيه
شود.درآنزمانهمهمةكشورهایثروتمندحاضربهدادنوام
بهایرانبودند.پولهمدراروپایغربیفراوانبود.

تالشـمثلهميشه!

دكتر عاليخانی ـ بله مثل هميشه! بعد موضوع غرامتها بود.
اساساً چند نوع غرامت وجود داشت .یكی غرامت رویتر كه در
تاریخ ایران بسيار معروف است .بعد غرامتی كه به روسها كه
آمدهبودنددرایرانراهآهندرستكنند،امااوضاعبهمخوردهبود،

وروسهامدعیخسارتشدهوایرانهمناچارشدهبودبهآنها
مبلغیبپردازد.بعدهمافرادخصوصیكهخساراتیبهآنهاوارد
شدهبودكهدولتبایدآنراجبرانمیكرد.اینمجموعهبخشی

ازبدهيهاووامهاییبودكهایجادمیشد.البتهبدهيهایایرانتا

جنگجهانیاولرقماشزیادنبود.یعنیمبلغیحدود 2ميليون

ليره میشد .اما ميزان بازپرداخت آن مجموعة اصل و بهرة آن
چيزی معادل یك چهارم بودجة ایران را بخود اختصاص میداد كه
اینامرفشارزیادیبهدولتایرانواردمیساخت.درتركيههم

وضع به همين منوال بود .منتها با حجمی به مراتب باالتر .حجم
بدهيهای آنها خيلی باالتر بود اما در عوض از ما خيلی جلوتر و
پيشرفتهتربودند.بههرصورتبدهيهایایرانبهایندالیلفزونی

میگرفت .بعنوان نمونه هنگام جنگ انگليسها بابت اینكه

قشقاییها به لولههای نفت خسارات وارد كرده و آنها را قطع

كردهاندازپرداختهرگونهسهمیبهایرانخودداریكردهوحتی

ادعایغرامتهمكردند.

تالش ـ فریدون آدميت در مورد مسائل مالی و اهميت آن گفته
است؛اهلدانشوفكرنيكدریافتهبودندكهبافقروضعفمالی
این قانون اساسی به فلسی نمیارزد یعنی دولت پایة استوار
نمییابد .اكر این سخن آدميت را مالك قرار دهيم ،با توجه به

اینكهبنابهوضعيتیكهوجودداشت،بطوراجتنابناپذیربدهيهای

ایكهتشكيلمیشدبامشكل


ایرانافزودهمیشدوهركابينه
تنگدستی و خزانة خالی روبرو بود ،پس بنابراین استواری دولت
مشروطه ـ حداقل با آن اقدامات كه صورت میگرفت و چندان
كارساز نبود ـ انتظار بيهودهای بنظر میرسيد .نظر شما در بارة
ایننتيجهگيریچيست؟


دكترعاليخانیـاینسخنآدميتدرستاست.ولیبازاندكی
دورتر میتوان رفت .به این معنا كه باید دید برای ایجاد نظم و
فرضیمیبایستداشتهباشيم.یكی


بهبودوضعمالیچهپيش
اینكه اگر در كشور امنيت نباشد ،قانون حكمفرما نباشد ،اخذ

01
ماليات امكانپذیر نخواهد بود و در
نتيجه وضع مالی را نمیتوان درست
نمود .پس اگر میخواهيد وضع ماليه
مملكت را درست كنيد ،باید بتوانيد از
افرادیامؤسساتمالياتبگيرید،آنرا
هم درست خرج كنيد .برای این امر
البته در درجه نخست قـدرتی الزم
است .یعنی باید اساساً این قدرت را
داشته باشيد كه بتوانيد ماليات را
جمع كنيد .از طرف دیگر باید قانون
حكم براند و اینگونه نباشد كه به
دلخواه فردی بالكل از پرداخت ماليات
معاف و دیگری چند برابر مبلغی كه
باید بدهد ،بعنوان ماليات از او گرفته
شود .بنابراین این دونكته را باید
همواره در نظر داشت كه بدون یك
حكومت مقتدر كه بتواند قانون را پياده كند ،اصالً داشتن مالية
سالمممكننيست.
حالدراینجامیتوانمبهدورةرضاشاهبرگردم.رضاشاهبدرستی


فهميدهبود.یعنیهمانهنگامكهبعنوانسردارسپهسركار آمد
بهدولتاعالمنمودكهبرایتجهيزارتشاینمبلغپولالزمدارم.
اشهركاریكهدلتانمیخواهدبكنيد.بعدوقتیپساز


بابقيه
سيدضياءالدین طباطبائی ,قوام در رأس دولت قرار گرفت تحت
تأثيراینفشارميليسپورابهایرانآوردندتااصالحاتاساسیدر
نخستيناقداموازاولویتهایسردارسپهنيز

ماليهایجادنماید.
ایجاد امنيت بود تا از طریق آن مردم ناچار باشند فرمان دولت را
بپذیرند و اجرا كنند .از سوی دیگر بتدریج یك سيستم قضایی
امروزی برای كشور ایجاد شد و ثبت اسناد و امالك بوجود آمد،
دادگاههایدادگستریتشكيلشد،تامردمبتوانندبرجانومال

خود حاكم شوند .حال كمی به عقب برگردیم تا به اهميت این
اصالحاتپیببریم.بعنواننمونهدرزمانناصرالدینشاهیکبانك

فرانسویعالقمندبوددرایرانسرمایهگذاریكردهوبانكتأسيس

درهنگاممذاكراتباسرانحكومتوناصرالدینشاهخواسته

كند.
شده بود كه مقرراتی وضع كنند كه دولت به هيچ عنوان حق
نداشته باشد ،سپردههای مردم در این بانك را مطابق ميل
خودش ضبط كند .جالب اینجاست كه مقامات دولتی گفته بودند
كهمانمیتوانيماینمادهومقرراترابپذیریم.یعنیببينيدوبه

این نكته مهم توجه كنيد كه حكومت هرگاه میخواست
میتوانستآنهاراضبطكند.بهاینترتيبدرمملكتیكهقانونو

امنيت مالی برای مردم وجود نداشت چگونه میشد سيستم
مالياتی ،سيستم اصولی توسعه اقتصادی یا هرچه كه
میخواهيد نام بگذارید ایجاد نمود! در زمان ناصرالدینشاه رسم

اعيادپيشكشیمیدادند.حتیخود

بودكهبهشاهبهمناسبت
فرستادكهمیخواهم


شاهبسياریاوقاتبرایافرادیپيغاممی
فالن روز بيایم شما را ببينم ،آن فرد بدبخت ناچار میشد ،چون
اشمیآید،ابتدایكسينیاشرفیتهيهكندوجلو


شاهبهخانه
درخانهمیایستادتااینسينیاشرفیرابهشاهپيشكشكند.

تازهتمامهمراهيانشاههمانتظاراتیداشتند.یااینكهاگرشاه
ملك كسی را میدید و میگفت عجب ملك خوبی ،درباریها
كهبرایصاحبملكهمچارهایجز

میگفتند،بگوئيدپيشكش!

این باقی نمیماند كه ملك را پيشكش شاه كند .بعدها برای
اینكه راهی پيدا كنند ،رسم شراكت با امامان ایجاد شد .یعنی
مالكدربرابرتمجيدشاهازملكبالفاصلهمیگفت،صاحبملكاز

خودملكبهتراستوشاهنامصاحبملكرامیپرسيدكهگفته

میشدمثالًحضرتعباسیاحضرترضا.دراینصورتشاهدیگر
كرد ،از امامان پيشكش بپذیرد! حال شما در نظر
جرأت نمی 
تهباشيدكهدرچنينمملكتیشمانمیتوانيدماليهدرست

داش
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حاكمان نبود بلكه مسئله عدم امنيت اجتماعی نيز به بحران
كنيد مگر اینكه قانون را حاكم كنيد .به همين دليل این سخن
میافزود.

آدميت،اینمورخدرجهیك،صحيحاستولیهمانگونهكهگفتم

عالوهبرآنبهایننكتهنيزبایدتوجهنمودكهمطمئناًآدميتنيزبه
دكتر عاليخانی ـ مسئله تأمين اجتماعی و مهمتر از آن مسئله
آنتوجهداشتهاستكهدرچنينمملكتیشمابایدیكتأمينو
ارتباطات.درآنزمانبرایمسافرتازتهرانبهكربالیااستامبول
نظم قضائی ایجاد كنيد تا اساساً بتوانيد كاری صورت دهيد .این
از راهآهن عثمانيان استفاده میشد یا اینكه به طریقی خود را
امریبودكهرضاشاهصورتداد.
میشدند.
مردم به جنوب ایران رسانده و از آنجا راهی كربال  

زمانی كارمندان شركت نفت ایران و انگليس متوجه شدند اگر
تالش ـ مطالعات و بررسی این دورة تاریخی نشان میدهد ،كه
بدليلی كاری در تهران داشته باشند و بخواهند از داخل خاك
طرحهاوایدههایمناسبیبرایاصالحاتوجودداشتهاماهریك

كشور به تهران بروند ،حدود یكماه به طول خواهد انجاميد .در
به نوعی به موانع سختی برخورده و بالاجرا ماندهاند .بعنوان
صورتيكهازراهخليجفارس،دریایسرخ،دریایمدیترانهودریای
نمونه در تأئيد صحبت شما؛ طرح تأسيس بانك ایرانی به منظور
سياه به وسيلة كشتی و از آنجا به باطوم در روسيه و بعد به
اجتناب از قرض از كشورهای خارجی ،مورد استقبال مجلس و
بادكوبهآمدهواردبندرانزلیشدهوبعدبيایندتهران،برایشانبا

تصویبآنقرارمیگيرد.داستانمعروفبخشيدنطالیزنانبرای

صرفهترخواهدبود.بنابرایندرچنينكشوری،اگرتاجراصفهانی

تأمين سرمایه اولية این بانك را همه ما شنيدهایم .طبق اسناد
كهدرجریانتأسيسبانكبرایكمكبهاینامرتحتفشارقرار
مذاكراتمجلسگفتهمیشودكهدرابتدایكاربرخیازمتمولين

گرفته و میگوید او جرأت نمیكند
از منزلش خارج شود چون تأمين
ندارد ،حال اگر فرضاً شكایتی
داشته باشد مبنی براینكه صورت
تهای نواندیش و نوپرور تاریخ ایران
 در پيرامون رضاشا شما با مجموعهای از شخصي 
حساب بانكی من اشتباه شده،
ادردورههای بعد

مورتاش،داورقرارداشتهاند.ی

مواجهاید.كهدررأس آنهاافرادی نظيرتي

اینفردتابتواندحرفشرادرتهران
یاصغر حكمت .همة اینها افرادی با افكار درخشان برای
كسانی نظير فروغی یا عل 
بزند چقدر طول خواهد كشيد!
یها را بعنوان
زادهای كه رسماً معتقد بود ما باید فرنگ 
ی 
نوسازی ایران بودند .یا تق 
بعبارتی میخواهم بگویم ،همه
سرمشقدرنظربگيریم.....اینرضاشاهبودكهعاملبسيجایننوعافكاروعاملپياده
چيزماعقبافتادهبود.همهچيز!
شدنآنهابود.چهدرطرحاینافكاروبعدهمچهدرپيادهكردنآنها،وجودرضاشاهتعيين
البتهآدممیتواندحرفهاییراروی

كنندهبود.
كاغذ بزند ،عدهای انسان با
حسننيت آمدند و در مجلس

شورای ملی نشستند و گفتند
وتجاربرایتأسيسوتأمينسرمایهآنپيشقدمشدندودرميان
میخواهندبانكایرانیتأسيسكنند.امابایددیدواقعيتخارجاز

آنها حتی نمایندگان مجلس هم بودند .ولی این افراد بتدریج
چهاردیواریآنمجلسچهبودوچهوضعیحاكمبود.ایننكتة
پایشان را از قضيه كنار كشيده و بنابراین عليرغم استقبال
مهمیاستكهبایدبهآنتوجهشود.
همگانیازایدةتأسيسبانكایرانی،امااینطرحمعوقماند.آیا

علتاینتعویقهممسائلامنيتیابعبارتصحيحترعدمامنيت

تالش ـ برخی از مورخين ما ـ بعنوان نمونه سيروس غنی یا
دركشوربود؟

فریدون آدميت ـ براین عقيدهاند كه عليرغم شرایط نا مناسب

اجتماعی،امااجرایبسياریازطرحهایاصالحیامكانپذیربود،

دكتر عاليخانی ـ صددرصد! یعنی همان زمانی كه سخن از
آنچه كه این امر را ناممكن ساخت ،بعضاً بیكفایتی و نا توانی
تأسيس بانك بود ،عدهای از تجار مطرح میكردند كه به چه
طبقةسياسیومدیرانمملكتدرآندورهبود.نظرشمادراین
اعتباری بيائيم و پولهایمان را در این بانك بگذاریم .یعنی درست
بارهچيست؟
همانحرفیراكهبانكفرانسویزدهبود.البتهمتأسفانهدراین

تاریخها هميشه فقط وجوه عاطفی و برخوردهای احساسی
دكترعاليخانیـببينيداوالًتفسيرمنایناستكهتاریخسازی
برجسته میشود .نظير همينكه؛ ما حاضریم طالی زنانمان را
ما را به جایی نمیرساند .واقعيت قضيه این است كه صورت
برای تأسيس بانك بدهيم! اما در عمل در سوی دیگر تاجری كه
نگرفت .بنابراین به جای آنكه بگوئيم اگر میخواستند میشد،
خوددركارشخبرهبودهو پولیراكهبازحمتوفعاليتبدست
بایددیدچراوچهعواملیباعثشدكهطرحهاوایدههامتحقق

آورده میپرسد؛ چنانچه من پولم را در این بانك گذاشتم و شما
نشد .به فرض كه همه این آدمهای با كفایت هم وجود داشتند.
آن را ضبط كردید تكليف من چيست و چه كاری میتوانم انجام
آخربایدپرسيد،آدمباكفایتراازكجابایدمیآوردند.آدمباكفایت

دهم؟بههمينخاطرپولمرادراینبانكنمیگذارمچونبهشما

كه علف هرز نيست تا هر جا بروید .حال فرض كنيم این آدمها
اعتمادندارم.
تجربه كسب كرده و میتوانند بانك را اداره كنند ،كه البته چنان



تالش ـ روایتی در كتب تاریخی این دوره بازگو شده كه در خور
توجه است .گفته میشود ،امينالتجار كه از تجار معتبر و
همچنينازنمایندگانمجلسنيزبود،جزوكسانیبودكهداوطلب
یاریبرایتأسيسبانكایرانیبود.خودویبهنمایندگیازسوی
مجلس به تجار شهرهای دیگر از جمله اصفهان برای جمعآوری
امينالتجار روزی پيامی

سرمایة اوليه بانك فشار وارد میآمد .
تلگرافی از تجار اصفهان با این مضمون دریافت میكند كه؛ ما
جرأت نمیكنيم از منزلهایمان خارج شویم ،شما از ما پول
میخواهيد! بنـابراین تنها دستاندازی به امـوال مردم تـوسط


كار سادهای هم نبوده است ،با وجود این فرض كه این توان را
افراد دارند ،اما اگر شما امنيت قضایی نداشته باشيد ،چطور
ممكن است اساساً بانك ایجاد كنيد؟! بانكی راتأسيس كردهاید
آدمهایمناسبوباكفایتراهمآوردهایدتابانكراادارهكنند،اما

وقتیوالیاصفهانیاكرمانویاهرشهردیگرمیآیدوازرئيس

بانكمیخواهدكهفالنمبلغرابهاینجایاآنجابفرستيدواگردر

پاسخ نه بگوید ،خوب خواهند گفت چوبش بزنيد و پولها را هم
برداریدوباخودبياورید! درچنينوضعيتیشماچهخواهيدكرد؟
ببينيد در چنين سيستمی اساساً بانكداری بوجود نمیآید .هيچ
چيز این كشور با هم خوانائی نداشت .عالوه براین اگر من
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بخواهمواردبحثشومابتداخواهمپرسيدكهمگردركشورچند
نفر متخصص داشتيد كه بـدانند نظام بانـكداری چيست؟ بـرای
اینـكهآنچهدركشورماوجودداشتصرافیبودونهبانكداری!
اگرمیبينيدبانكاستقراضیروسيهیا بانكشاهیدوامآوردند،



05
ایونهرابطهایبامصادریامحافل


اینهتحصيالتعاليه

مدرسه
سياسی.بههميندليلمضموندوسفرنامةویباعثشگفتی
فراوان شد .زیرا در آنها بویژه در سفرنامة مازندران ،تمامی
مشروطهبعنوانرئوسبرنامهیاحداقلایدهآلهای

آرمانهایجنبش
رضاشاه برای ایران از زبان خود وی بيان شده
است.عالوهبرآنمضمونآنهاحكایتازآشنایی
باگوشهوكناركشور،باتاریخایرانوشناختیاز
وسمتگيریاورابهسوی

تجربههایغربدارد.

یدهد.
ارزشهای تمدن ساز آن دوران نشان م 
شما وی را فرآوردة مشروطيت خواندید ،مضمون
اینسفرنامههاومهمترازآناصالحاتاساسی

كه در زمان اقتدار وی صورت گرفت ،این گفته را
تأئيد میكند .اما چگونه و از كجا امكان ارتباط با
مشروطهخواهان یا آرمانها و اهداف جنبش

مشروطهفراهمشد.فرآوردةجنبشمشروطهاز
درون نيروی قزاق كه حامی استبداد و ضد
مشروطهبود،درقالبسربازی“عامی“و“بدون
دانش“؟!


اینبودكهدولتجرأتنمیكردبهاینبانكهانگاهچپكند.بانكی

راكهایرانیمیخواستدرستكند،عالوهبركمبودكادرودانش

بانكداریاساساًزحمتداشت،نهاینكهنمیشداماكاریبسيار
پرزحمت و سخت بود .در واقع میبایستی تمام نيروی دولتی
پشتيبان آن باشد كه چنين نبود .یعنی اگر افرادی دست به
تأسيسبانكهممیزدندهيچپناهگاهینداشتند.بهميندليل

من سعی میكنم سئواالت شما را به مسئله دیگری عطف
دهم .یعنی معتقدم گرفتاری جای دیگری بود و آنهم همان كار
اساسی بود كه رضاشاه انجام داد .او گفت هر كس هركاری
میخواهد بكند ،بكند .ولی من باید در این مملكت امنيت ایجاد

كنم و بعد هم بدنبال آن سيستم قضایی و دادگاهها به شكل
شرطهاییآمادهشدكهشما


یعنیتمامپيش
مدرندرستشد.
بتوانيد بانك تأسيس كنيد ،صنعت ایجاد كنيد ،در بازرگانی وارد
شوید ،پولتان را سرمایهگذاری كنيد و از آن بهرهبرداری نمائيد.
امكانهمةاینهادراصلباایجادامنيت،فراهمآمد.باامنيتبرای
مردم!شمادرنظرداشتهباشيد،درزمانمشروطيتتاحدودی
تنهابهصورتظاهرزندگیفرنگيهاتوجهشدوگفتهشدكهآنچه
فرنگيهادارندماهمبایدداشتهباشيم.امااینكهپشتآنچهكه
فرنگيها دارند ،چه چيز نهفته است و علت اینكه فرنگيها چگونه
اینهارادارند،اینوجهقضيهاساساًمطرحنشد.درصورتيكهاین
اصل موضوع است .خوب آنها میگفتند ما راهآهن میخواهيم،
ذوبآهن میخواهيم ،ارتش قوی میخواهيم ،یعنی همه آنچه

كهظاهراًغرب داشت.امابرایاینكهشمابتوانيداینهاراداشته
باشيد،الزمهاشچيستوچهچيزبایدپشتاینهاباشد،بهاین

بخشپرسشجوابیدادهنشدهبود.

تالش ـ این جواب در حقيقت در سال  1331در كتاب سفرنامة
مازندرانرضاشاهبهتفصيلدادهشدهاست.

دكترعاليخانیـبرایاینكهاتفاقاًهمانصورتیكهمجلساولو
دوم تهيه كرده بود ،رضاشاه هم به آنها اعتقاد داشت .اساساً
آلهایش خود فرآوردة مشروطيت ایران
رضاشاه از نقطه نظر ایده 
بودهاست.

تالش ـ ممكن استدرمورداینموضوعتوضيحبيشتری بدهيد.
اجازه دهيد پرسشم را اینطور مطرح كنم؛ هميشه اینطور تصور
میشد كه رضاشاه یك سرباز ساده و یك قزاق بيشتر نبود .نه


دكتر عاليخانی ـ ببينيد رضاشاه چند صفت بزرگ
داشت .یكی اینكه كم حرف بود .سئوال بسيار
خوب میكرد و شنوا بود .یعنی حوصله داشت ببيند افراد چه
میگویند.درضمنیكبينندةقویودقيقیهمبود.اینهاراشما

درنظرداشتهباشيد.اینفردبااینمشخصات وباهمانسواد
محدودشكهدرشهيچگونهتردیدینيست،اماسرشارازهوش
العادهای بود .بنابراین با این صفتهایی كه داشت،


خارق
میتوانستخيلیچيزهارابفهمدورویشفكركند.تماسویبا

شروطهخواهان نيز از طریق یپرمخان و از زمان خلع

م
محمدعلیشاه برقرار بود .با این توضيح كه زمانيكه

محمدعلیشاهراخلعكردندوایرانشلوغشدودرجاهایینيز

شورش بپا كردند ،ـ شاید میخواستند شاه را برگردانند ـ دولت
قزاقهارابرایجلوگيریازآنهافرستاد.یكیازقهرمانانآنزمان

یپرمخان ارمنی بود و رضاشاه زیردست وی خدمت میكرد.

یپرمخانكهخودشازروسيهآمدهوروحيهكامالًنظامیداشت،

رضاشاهراخيلیخوبمیشناختوبیتردیدمسائلبسياریرا

به وی میگفت و مطمئناً رضاشاه نيز از او سئوالهای زیادی
میكرد.طبعاًكسیكهبعدهااینروحيهراازخودنشانداده،در

گذشتهاش هم نمیتوانسته جز این باشد .بنابراین از وقایع از

طریق افراد مطلع میشد .در مورد تاریخ ایران همينطور بود .این
قطعیاستوچندمورخنيزاینامرراتأئيدكردهاند.بعنواننمونه

پرسشهایدقيقاوازدكترهرتسفلدكههروقترضاشاهبهتخت
رفتباویمالقاتمیكرد.دكترهرتسفلددرآنجاكار


جمشيدمی
میكردورضاشاهبرایاینفرداحترامبسيارزیادیقائلبود.ودر

موردافكاررضاشاهكهگفتمفرآوردةدورانمشروطهاست،حاصل
اطالعاتوارتباطاتباافرادپيرامونشبودهاست.درپيرامونوی
ایازشخصيتهاینواندیشونوپرورتاریخایران

شمابامجموعه
مواجهاید .كه در رأس آنها افرادی نظير تيمورتاش ،داور قرار

داشتهاند .یا در دورههای بعد كسانی نظير فروغی یا علیاصغر

حكمت .همة اینها افرادی با افكار درخشان برای نوسازی ایران
زادهای كه رسماً معتقد بود ما باید فرنگیها را
بودند .یا تقی 
بعنوان سرمشق در نظر بگيریم .حال من با درستی یا نادرسی
این امر كاری ندارم كه این سخن را تا چه اندازهای به همين
صورتگفته،اماهمهاینشخصيتهااعتقادداشتندكههمةآن

چيزهایگذشتهبایددورریختهشود.البتهاشخاصیهمبعداًاین
مجموعه را مورد انتقاد قرار دادند ،اما آنچه مورد نظر من است
اینكهرضاشاهبرایاقداماتخودبررویچنينافرادیتكيهداشت.
درنتيجهایناقداماتدرحقيقتبازتابافكارچنينشخصيتهایی
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نيز بوده است .كه البته در اینجا اساساً به حساب رضاشاه
میشود.چونبهرصورتاینرضاشاهبودكهعاملبسيج
گذاشته 
ایننوعافكاروعاملپيادهشدنآنهابود.چهدرطرحاینافكارو
بعدهمچهدرپيادهكردنآنها،وجودرضاشاهتعيينكنندهبود.

تالشـبیتردیداصالحات دورانرضاشاهرانمیتوانونبایدتنها

به حساب رضاشاه نوشت ،همينطور كه اشاره كردید،
شخصيتها و مجموعهای از روشنفكران آن دوره نظير فروغی،

داور،تيمورتاش،حكمتو...درآنسهمبزرگیداشتند.امااین
پرسش هم مطرح است كه این اشخاص عمدتاً پيش از دوران
اقتدار رضاشاه در صحنه سياست ایران حضور داشتند ،ولی
نتوانسته بودند كاری انجام دهند یا حداقل نتایج عملی قابل
لمسیازفعاليتهایشانبدستنيامدهبود.


دكتر عاليخانی ـ اصالً نتوانسته بودند كاری از پيش ببرند .برای
اینكهتيمورتاشیكوكيلمعمولیمجلسوالبتهسرشناسبود.
تقیزادهكهقبالً
داورتازهازفرنگبرگشتهوخودینشانمیداد .

بهبرلنرفتهوبعدهمبهانگلستانودرآنجابرایخودتحصيالت
علمی میكرد .بنابراین فردی را میخواست كه بتواند اینها را
جمع كند و با آنها كاری انجام دهد .جاهای دیگر هم همينطور
است.آتاتوركهمدرتركيههمينوضعراداشتهاست.اگرشما
درتركيهباشخصيتینظيرآتاتوركروبرونبودید،امروزهيچمعلوم
نيست كه نقشه جغرافيائی تركيه بصورتی باشد كه هم اكنون
هست.

تالشـیعنیتنهاوجودایدهها،آرمانهاوافكاردرستوروشنو

دقيق ،كافی نيست برای تحقق آنها پيششرطها و فاكتورهای
دیگرهمضروریاست؟


دكترعاليخانیـدقيقاًنيازمندیكرهبریاست.واینرهبریهم
باید جوابگوی نيازهای زمان خودش باشد .اگر رهبری باشد كه
برخالفزمانحركتنمایدوبهكجراههرودخوبمعلوماستكه

مردم با وی همكاری نخواهند كرد .نمونة آنهم رژیم كنونی ایران
است.

تالش ـ همانطور كه اشاره شد رضاشاه در سفرنامة مازندران
یعنی در بخشهای مهمی از این كتاب رئوس برنامه و آرمانهای
خود را برای نوسازی كشور طرح كرده بود از جمله :كشيدن
راهآهن و گسترش راهها بعنوان زیرساخت الزم برای مراودات

اقتصادیداخلیوميانایاالتووالیاتمختلفكشور،تأسيسو
گسترشبنادربرایمراوداتخارجی،تأسيسوگسترشمدارس،
دانشگاها و مراكز آموزشی و انطباق مفاد آموزش با نيازهای
علمی ،صنعتی و مدیریت سياسی ـ اداری كشور ،توجه به
بهداشت و فرهنگ عمومی جلوگيری از گسترش بيماریهای
واگيرداردرميانانسانها،همينطوردامها،تغييروضعيتاجتماعی
زنان،ایجادامنيتویكپارچگیپایدار،استقراریكنظامقضائیو
حقوقی كارساز ،ایجاد ثبت اسناد و ثبت احوال و ...این رئوس
طرحها و برنامههایی بوده كه رضاشاه سالهای  1331ـ 1331
مطرح میكند ،ایشان تا چه ميزان تا زمان ترك خاك كشور
توانستندبهایناهدافدستیابند؟

دكتر عاليخانی ـ طبعـاً در نوشتن اینهـا بـاید صرفه جوئی كرد و
آنهـاراخالصهترنوشت.امااینهاموضوعاتكلیاستكهبسيار

مسائل دیگر در دل آنها نهفته است .بعنوان نمونه همين امر
آموزشوپرورشیكعنوانكلیاستكهمسائلبسياریدردل
آنخواهدآمد.امااینكهتاكجاتوانستموفقشود،بایدگفتدر
ها،پایههاراگذاشت.آنهمبدونهيچگونهبحثی!


تماماینزمينه

06
پایهها را برقرار كرد و با این كار جهتهای خيلی درستی را هم

برای آینده روشن كرد .واقعاً طرز فكر این انسان در اشل دیگری
بود .بعنوان نمونه معماری در زمان رضاشاه را در نظر بگيرید،
بسيار معماری جالبی است .در نظر بگيرید برای زمان خودش تا
چهاندازهایپيشرفتهبودهاست.بایدباتأسفبگویممعماریكه

بعدها در ایران در ساختمانهای دولتی به كار رفت به هيچ وجه
قابل قياس با زمان رضاشاه نيست .از دبستانهایی كه ساخته
شد ،دانشگاهها (البته دانشگاههای ما رویهم رفته همه زیبا
بودند).شماهتلقدیمیرامسررامشاهدهكنيدوباافتضاحی
كهبعداًدركنارشساختهشدمقایسهنمائيد.ساختمانسازمان
برنامهدركوچهپسكوچههارادرنظربگيرید!ومقایسهكنيدبا

ساختمانوزارتخارجهیاباشگاهافسرانیاكاخدادگستری ...در
تمام زمينههایی كه اشاره كردید كارهایی را آغاز كرد كه در آن
هيچتردیدینيست.مثالًآموزشوپرورشرادرنظربگيرید.اصالً
مدارس مدرن تا زمان رضاشاه چقدر محدود بود .اگر كسی به
گفتندتومیخواهی“بهایی“بشوی.


رفت،می

مدارسمدرنمی
حتیدرموردآمارمحصليندرزمانرضاشاه،منوقتیاینآماررا
دیدموباقبلازآنمقایسهكردم،تاحدودیدچارتردیدشدمكه
هاهممیشودیافقطمدارسنوین

آیااینآمارشاملمكتب 
خانه

را مد نظر دارد كه به این تعداد محصل رسيدهایم! بقدری ما
نسبتبهتركيهیاحتیمصرعقببودیمكهغيرقابلتصوراست.
مصر و همچنين تركيه خيلی جلوتر از ما بودند .یا فرض كنيد،
صاحبراهآهنشده

راهآهن!چهتركيهوچهمصرازنيمةقرن 19

راهآهن سراسری در ایران را افتتاح
بودند .و ما در سال   1932
آنزمانیكهماراهآهننداشتيمدرتركيهومصرصحبتاز

كردیم.
 1تا  6هزار كيلومتر خطآهن بود .آتاتورك هنگامی كه با یونانيان
میجنگيد،مقداریزیادیازنيروهاوارتشوتجهيزاتراازطریق

راهآهن داخل آناتولی نقل و انتقال میداد .و ما در آن زمان فاقد

همه اینها بودیم .تنها با در نظر گرفتن این واقعيتهاست كه
متوجهمیشویمرضاشاه تقریباًاز صفر شروع كرد .بادولتیكه

حتی آنقدر پول نداشت تا كارهای عادی خود را انجام دهد،
مملكتیكهتقریباًبيشازدوقرنتقریباًهيچسرمایهگذاریدرآن
صورت نگرفته بود ،رضاشاه آمد و تمام این كارهای اساسی را
پایهگذارینمود.وبرپایةآنزیربنا،روبنااعمازصنعتوبازرگانیرا

ایجاد نمود و همه اینها را هم با پول خود كشور .بعدها هم به
رغم اینكه بسياری از كارهای صنعتی را دولت مصمم بود انجام
دهد ،اما بخش خصوصی صورت داد .جالب است كه نيمی از
كارهای صنعتی كه در زمان رضاشاه انجام شد ،توسط بخش
خصوصیبود.اوبخشخصوصیراهمجلوانداخت.اصالًاینمرد
بابزرگواریبهجامعهنگاهمیكرد.


تالش ـ با تمام اینها ،دخالت دولت حضوری قوی داشت .بویژه
زمانيكه داور مجبور شد به وزارت ماليه برود و در رأس این
وزارتخانهقرارگيرد،دخالتدولتدرامراقتصادبشدتگسترش

پيداكرد.

هایبزرگآندورة تاریخی


خانیـداوریكیازشخصيت
دكترعالي
است و من احترام بسياری برای وی قائلم .اما یكی از جاهایی
كهاوبرایخودشوهمهگرفتاریایجادكرد،همانوزارتماليه
علتاساسیهماینبودكهایرانبازرگانیاشدرآنزمان

است.
بيشتر با روسيه و آلمان بود .اینها هم ترجيح میدادند معامالت
بصورتپایاپایانجام شود وبرایانجاماینامربهایرانفهمانده
بودندكهمابهشماجنسمیفروشيموازشماكاالهاییراكه
كسینمیخرد،خواهيمخرید.ظاهرقضيهاینبود.امادرعمل

اینگونه نشد .دولت ایران هم برای تأمين این مراودات شركت
مركزی و شركتهای مختلف پنبه و غيره درست كرد كه موجب
گرفتاریهایی برای خود و برای توليدات كشور ایجاد شد و
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اشتباهاتیپيشآمد.درهرصورتبایدایننكتهرادرنظرداشت
كهدرآندورهمداخلةدولتدرامراقتصادمدشدهبود.درتركيه
به مراتب شدیدتر از ایران بود .در آنجا این امر بصورت آتاتيسم،
یعنیدولتهمهكارهاست،مطرحشد،كهدرایرانبهاینشدت
نبود.حتیتابيستسالپيشتركيههنوزاینگرفتاریراداشت.

تالش ـ مد شدن درست .اما دخالت دولت در كشورهایی مثل
ایران یا تركيه كه از قافلة پيشرفت و تمدن عقب افتاده بودند،
چقدر ضرورت داشت؟ و پرسش دیگری كه از دل این سئوال
درمیآید ،این است كه به مدرنيزاسيون یا نوسازندگی كشور از

كهبهكنایه،تردیدوردنگریستهمیشود،چگونهبایدنگاه

“باال“
كرد .بسياری از روشنفكران و حتی آنهایی كه در دیدگاههای
سابق خود نسبت به دوران پهلوی تجدید نظرهای اساسی
كردهاند ،این سياست را به نقد میكشند و علت عدم موفقيت

پيشرفت در ایران را در همين سياست تحوالت از باال جستجو
شمابهاینمسئلهچگونهنگاهمیكنيد؟

میكنند.

با توجه به اینكه میدانيم شما یكی از طرفداران تقویت بخش
خصوصیوكاهشدخالتدولتدراموراقتصادیهستيد،نظرتان
نسبتبهاقداماتزمانرضاشاهچيستوتاچهميزانایندخالت
راضروریمیدیدید؟
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مردم در زمان ما ،آن مقدار هزینهای كه برای ارتش شده ،قبول
نداشتند و نمیتوان به همين دليل از مشاركتشان در این امر
سخن گفت بنابراین تصميمی بود كه به آنها تحميل شده این
تفاوتقضيهاست.یانمونةدیگراصالحاتارضیاستكهاگرچه
براساس فشار محمد رضاشاه انجام شد ،اما مردم مشاركت
داشتند،چونمعتقدبودندكهبایداینامرتحققیابدوبسيارهم
خوشحال بودندكهشاهمصمم وبا قدرتآمدواینكارراانجام
داد.بنابراینمسئلهبستگیبهاینداردكهكارهاییكهدركشور
شود،گزینههایی كه برای پيشرفت كشور و جامعه در

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

یكنفراستیاخواستاجتماعیاستوسالهاجامعهبرایآن
مبارزهكرده،بحثكردهاست.بعنواننمونههنگامیكهرضاشاه
تصميم به تأسيس دانشگاه میگيرد ،جلسه هيئت وزیران بود.
رضاشاه میپرسد اینهمه پولی كه ما به خارجیها برای انجام
چگونهمیتواندراین

دهيم،خيلیگرانتماممیشود.


امورمی
امرصرفهجوئینمودـاصالًرضاشاهقضيهراازاینبُعدمیدیدـ

بعد علی اصغر حكمت و چند نفر دیگر از فرنگ رفتهها كه
عدهاشان هم در هيئت دولت زیاد بود ،میگویند ،برای اینكار ما



دكتر عاليخانی ـ در این مورد
خيلیكلیبگویمكهچندنكته
را بایستی در اینجا در نظر
گرفت .یك اینكه در یك كشور
 در یك كشور عقبافتاده اگر دستگاه رهبریش ،حاال به صورت دمكراتيك ،نيمه دمكراتيك یا اصالً
دستگاه
اگر
عقبافتاده

غيردمكراتيك ،اگر این دستگاه رهبری ارادة تغيير نداشته باشد ،هيچ اتفاقی در آن جامعه
صورت
به
حاال
رهبریش،
نخواهد افتاد.
دمكراتيك ،نيمه دمكراتيك یا
اصالً غيردمكراتيك ،اگر این
حتیلغتیراهمكهبكارمیبرند

بایداونيورسيتهداشتهباشيم.
دستگاه رهبری ارادة تغيير نداشته باشد ،هيچ اتفاقی در آن
از زبان فرانسه گرفته شده بود .رضاشاه میگوید ،خيلی خوب
جامعه نخواهد افتاد .باید دستگاهی وجود داشته باشد و این
ایجاد نمائيد و دیگر وارد جزئيات نمیشود .چون چيزی كه او
دستگاه بخواهد كارهایی را در كشور انجام دهد .حال ممكن
میفهميداینبودكهمانيازمندكادریهستيمكهجایخارجی

استاینبحثمطرحشودكهاینكاریكهقراراستانجامگيرد؛
رابگيرید.
میخواهيد همة آن را دولت انجام دهد ،یا حاضرید به مردم هم


مقداری واگذار كنيد یا اساساً حاضرید همة آن را مردم انجام
تالش ـ پس در حقيقت فلسفة ایجاد دانشگاه در آن زمان هم
دهند.بهرحالشمابعنواندستگاهرهبریآنباالبایدبرایهمه
پاسخ به این نياز یعنی جایگزینی نيروهای متخصص خارجی با
تعيين تكليف كنيد كه چهكاری باید بكنند .بعنوان مثال بيسمارك
كادرهایآموزشدیدهایرانیبودهاست.
صدراعظم سابق آلمان را در نظر بگيرید ،كه شما امروز در

كشورش نشستهاید؛ تمام اصالحات بزرگ زمان بيسمارك كه
دكتر عاليخانی ـ كامالً ،ببينيد به همين خاطر بود كه گفتم
موجب تقویت بخش خصوصی شد ،مسائلی نظير سندیكاليسم
رضاشاهسئوالرادرستمطرحمیكرد.دراینقضيهپرسيد؛چه

یا چگونگی و وضع مالياتها در حقيقت برپایه گزینههای او بعنوان
كاركنيمكهجایكادرخارجی(البتهآنزمانهملغتكادررابكار
رهبر كشور بود كه بدست بخش خصوصی انجام میگرفت.
ـجایفرنگیهاـرابگيرند.درپاسخگفتنداونيورسيته

نمیبرد).

بعبارت دیگر یك كشور باید رهبری قوی داشته باشد تا بتواند
میخواهيم.گفتبرویددرستكنيد.وپرسيدكداميكازشمادر

همكهایرادیمیگيرند،اصالحاتازباال

جامعهرا تكاندهد  .
این
اینكار وارد هستيد؛ بعد هيئتی زیر نظر حكمت انتخاب میكنند.
بود؛ هميشه كارها از باال صورت میگيرد .حتی در یك سيستم
اینهيئتهمبعدازمدتكوتاهیگزارشطرحراتهيهمیكنندو

آید،طرحهایشرامطرحمیكندومردم


فردیپيشمی
دمكراتيك.
علیاصغرحكمتظرفدوسالـفقطدوسالـدانشگاهتهرانرا
همبهاورأیمیدهند.اینفردیكهبهتوسطمردمانتخابشده

راهاندازی میكند .این امر باور نكردنی است .موضوعی كه در

و اكثریت مجلس را هم بدست میآورد ،طرحهایش را به مرحلة
اینجا مطرح است ،این است كه رضاشاه شب نخوابيد و صبح
خوبشمااسماینراچهمیگذارید؟اصالحاتاز

اجرادرمیآورد.

بگویددانشگاهدرستكنيداینخواستعدةزیادیازمردمبود،
باال یا از پائين؟ تنها مسئلهای كه باقی میماند آن است كه آیا
آنهادراینخواستبارضاشاهمشاركتداشتهاند.

مردم در تصميمگيری مشاركت داشتهاند یا نه ،وگرنه از باال یا

پائين نمیتواند مطرح باشد .و من چندان به این نوع برخورد
تالشـیعنیاینخواستیبودكهدرفضایایرانموجمیزد.

اعتقادی ندارم .اما مسئله مشاركت مردم در كاری كه
میخواهيد انجام گيرد؛ مردم در زمان رضاشاه به یك معنا


مشاركت داشتند ،بعنوان نمونه در درست كردن ارتش قوی در
دكتر عاليخانی ـ كامالً ! یعنی همين افرادی كه در هيئت دولت
ایران .چرا كه وجود ارتش قوی پيش شرط تمام اقدامات دیگر و
خواهدكارخانهاش را اداره كند ،میداند

بودند و آن فردی كه می
مسئلهاصالحاتبودومردماینامرراقبولداشتند.ولیهمين
باید یك فرنگی را با هزینة هنگفت استخدام كند ،چرا كه یك


جالب است كه نيمی از كارهای صنعتی كه در زمان رضاشاه انجام شد ،توسط بخش
خصوصی بود .او بخش خصوصی را هم جلو انداخت .اصالً این مرد با بزرگواری به جامعه نگاه
میكرد.
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مهندسایرانیارزانتریاسركارگرخوبایرانیندارد.بنابراینهمة
این نيروها متوجة این مشكل و خواهان رفع آن بودند و برمبنای
اینخواستتصميمگرفتهواجرامیشود.بنابراینامرهمراهبا
مشاركت تحققمیپذیرد واینمشاركتدرزمانرضاشاهوجود
امادردورانمامتأسفانههمةكارهااینگونهنبود.

داشت.

تالشـبعنواننمونهكدامكارها؟

دكتر عاليخانی ـ هزینههای بيش از اندازة ارتش ،بخشی از
سرمایهگذاریهای اقتصادی كه ما انجام دادیم .بهيج وجه تقدم

نداشتند.

تالشـدراینجادررابطهباهمراهیباخواستمردم،برایمن
به عنوان زن سئوالی پيش میآید .آنهم در مورد یكی از
ارزندهتریناقداماترضاشاهكهدرحقزنانانجامداد.یعنیقانون

“كشف حجاب“ كه امروز دیگر همة ایرانيان با افكار سكوالر
ارزششرامیدانندودرميانآنهاكمتركسیاستكهاهميت

تاریخی و پيامدهای آن را به زبان نياورد .اما این گام در ایران
هنگامی كه برداشته شد ،بشدت مورد اعتراض و مخالفت
مذهبيون قرار گرفت و اكثریتی از مردم با آن مخالف بودند.
براساسآنصحبتها،پسبایدنتيجهبگيریمكهایناقداماشتباه

بوده است .چون مردم یا حداقل اكثریتی از مردم آن را
نمیخواستند؟اماازطرفدیگرهيچمعلومنيستاگرایناقدام

بزرگصورتنمیگرفت،زنانمانامروزدرمقابلاجحافاتوحجاب

اجباریاینچنينایستادگیمیكردند.زنانایراندردورةقبلاز

انقالبنوعدیگریاززندگیاجتماعیراتجربهكردهبودند،لذابا
كمك آن تجربهها از زمينة آگاهی قویتر و در نتيجه شانس
بيشتریبرایپيشبردمبارزاتامروزشانبرخوردارشدهاند.


دكتر عاليخانی ـ كامالً ! اوالً پيش از اینكه به زنان بپردازیم ،باید
بگویم؛اولكاریراكهرضاشاهانجامدادتغييرلباسمردانبود.در
میدانيد به كسانی كه بجای عبا و
آنجا هم گرفتاری داشت  .
عمامه ،از كت و شلوار استفاده كرده و كاله شاپو سرشان
میگذاشتند ،میگفتند بهایی شدهاند .البته نمیدانم چرا هر

داد،میگفتندبهاییشده


تیدرجامعهانجاممی
كسكاردرس
است! در مورد زنان باید بگویم؛ بعقيدة من مبارزات خانمهای
ایرانیازمردانشانسربود.چهدرداخلوچهدرخارجواینراتا
حدیمدیونایندورانهستند.ازآنزمانبودكهبهزنانفرصت
دادهشد،بهآنهااعتمادبهنفسدادهشدكهشماهيچازمردان

كم ندارید .حال ممكن است خود خانمها مدعی باشند چيز
بيشتری دارند .بهرصورت اساس كار از همانجا شروع شد .تنها
نقدی كه من شنيدهام ،البته نمیدانم روی آن مطالعه نكردهام،
اینكه این حرف چقدر صحيح است .گفته میشود؛ رضاشاه هم
میتوانستامرحجابراآزادبگذاردونوعپوششرا
مثلآتاتورك 
خود زنها انتخاب كنند .خوب البته من خودم عكس این قضيه را
همسرآتاتوركخودشرامیپوشاند.البتهچادرسرش

همدیدم.
كردامانوعیازآنچارقدهایمحكمرویسرشمیپيچيد.


نمی
تنهافكرمیكنم

همانطوركهگفتمپاسخاینانتقادرانمیدانم.

شاید مسئله نزد ایرانيان به مراتب كار سختتری بوده است.
بهرحال قسمتهایی از تركيه زیر نفوذ فرنگيها قرارداشت .در
حاليكه ایران چنين نبود .در ایران جریان خيلی كندتر پيش
میرفت .زنان را خيلی اذیت میكردند .شاید كاری كه رضاشاه

انجامداد،موجبشددرایراندیگركسیبفكرایجادآنچهطالبان
در افغانستان كرد ،نيافتد .به همين دليل به عقيدة من به این
هاهمنيستكهبگوئيم؛مامیتوانستيمراهتركيهرادر


سادگی
اینموردبرویم.
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تالشـجایتردیداست!بعالوهباتوجهبهخطراتوتهدیداتیكه
ازسوینيروهایمذهبیوجامعةمتعصبكهبرعليهزنانیكه
میخواستندداوطلبانهازحقبرداشتنحجابوبيرونآمدنازآن

البسه حقارتآور چادر و چاقچور استفاده كنند و در محيطهای
عمومی ظاهر شوند ،معلوم نيست چه شانسی وجود داشت.
آنچهدرسال 12یعنیسهدههبعداتفاقافتاد،یادردورةاوج
گيریانقالبكهعمالًحجاببدونقانونوبدونقدرتحكومتیاز
سویمذهبيوندیكتهشد،نشانمیدهند،چنينزنانیبههيچ

عنوان آزادی و امنيت نداشتند .بعالوه با این اقدام فكر میكنم
تماممسئوليتاینامررارضاشاهمتوجهدولتوحكومتنمودو
با این روش مصونيت زنان را در مقابل متعصبان و مذهبيون و
ارتجاعيونتأميننمود.

دكترعاليخانیـكامالًاینهماناعتقادیاستكهمندارم.برای
این نيروها واقعاً آن اصالحات اساسی ناگوار بود .نگاه كنيد به
افكار آیتاهلل خمينی ،در كتاب والیت فقيه كه در اوایل انقالب
منتشرشد.اودرآنجاگفتهواینهانيزهيچگاهمنكرنشدند،كه
اگرماروحانيونوظيفةخودمانراخوبانجامدادهبودیم،درایران
مدرسه درست نمیشد! خمينی از وجود مدارس در ایران ابراز
تأسف میكند! از نظر او مدرسه آخوندی و مكتب كامالً درست
منمطمئننيستممیتوانستيمبهروشتركيهمالیم

بودهاست.
پيش برویم .شاید راهش همان بود كه رضاشاه رفت و یكجا
مسئلهراحلكردوامروزهمبهرغمتمامفشارهاییكهبرزنان
میآورند ،جامعه ایرانی ،جامعة دیگری شده است .شما حتی

كنيدمالحظهمیكنيد،همينافرادیهم


تلویزیونهمكهنگاهمی
كهامروزممكناستكراواتنزنندیاریشبگذارند،اماطرزلباس
پوشيدن ،طرز سخن گفتنشان متعلق به یك كشور عقبمانده و
عليرغمتمامبدبختیهاییكهدچارشهستند.

مفلوكنيست.

هایتاریخیدرشكلگيریذهنيت


تالشـحافظةتاریخیوتجربه
وآگاهیملتخيلینقشدارد،ممكناست،دورهاینسبتبه

این تجربهها بیتوجهی شده و كجراههها انتخاب شوند ،اما به
ها،تجربههایدرستدر


محضآشكارشدنشكستاینكجراهه
تصحيحاشتباهاتبسياریاریدهندهاند.


دكترعاليخانیـكامالً!كامالً!

تالش ـ شما گفتيد؛ رضاشاه و اقداماتش فرآورده مشروطه بود،
برخی معتقدند ـ البته در گذشته بيشتر ولی امروز كمتر ـ كه
رضاشاهازميانبرندةدستاوردهاوآرمانهایمشروطهبود.نقطه
تالقی یا اشتراك این دو نگاه به یك دوران مشخص و همچنين
نقطهاختالفآنراچگونهتوضيحمیدهيد؟


دكتر عاليخانی ـ از نقطه نظر مدرنيزاسيون ایران حتماً فرآوردة
مشروطه بود .در آن هم تردیدی نيست .اما در اینكه رضاشاه
اصول آزادیخواهی مشروطيت را زیرپا گذاشت در آنهم تردیدی
نيست .رضاشاه چارهای نداشت جزاینكه با قدرت حكومت كند.
ولی میتوانست ـ اگر تنها یك انتقاد بشود به رضاشاه كرد ـ
پایههاییرابوجودآوردكهرویآنهانهادهایدمكراتيكبتواندنضج

بگيرد .این كار را نكرد .این كاری است كه آتاتورك كرد .او هم با
كرد،امااینپایههاراگذاشتكهبعدازخودش


قدرتحكومتمی
بتدریجدمكراسیبوجودآید.

تالش ـ دكتر عاليخانی از شما بابت این گفتگو بسيار
سپاسگزاریم.
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بهمن اميرحسينی

آخرالسالطين قاجار ،سلطان صاحبدُکان احمد عالف



درسالهایجنگاحمدشاهکهدرميانشوروشوقومهرمردمبهپادشاهیرسيدهبود،چهرهزشتوناپسندیازخودارائهداد.

ارمغان جنگ ،آنهم وقتی عالمگير باشد طبيعتا قحطی و بيماری و فقر و گرسنگی است و بس .در سال آخر جنگ که قحطی و
کميابیمعروفموادغذاییدرتهرانپيشآمد،احمدشاهغلهامالکخودرااحتکارنمودهبودودربازارسياهبهقيمتگرانبهمردم
وزیرحاضرشدهبودکهگندمهایانبارهایاحمدشاهراهمباسودمناسببخرد،اما


الممالکنخست

مستوفی
میفروخت.......

کوششدولتبهجایینرسيدوبناچارگندمهابهقيمت

احمدشاهحاضرنبودکمترازقيمتپرداختیبهدیگرمحتکرانبفروشد.
موردنظراحمدشاهخریدهشدوآنهمنقد.بيهودهنبودکهمردمتهراناورااحمدعالّفناميدند،تاجداریکهمنشوروشپادشاهی
نداشتاماسرشارازسيرتسقطفروشانبود




یحيی دولتآبادی مینویسد« :من به گوش خود از محمدحسن ميرزا برادر
احمدشاهشنيدمکهشاهبهویگفتهبود :بهچشمخوددیدیمکهمردم ایرانبا
پدرمانچهکردند!پسبایدتحصيلمالکرد،تاروزیکهممکناستدرایرانماند،
بعد هم به هنگام ضرورت به یک مملکت آزاد رفت و در آنجا عمری به آسودگی
گذراند  2».کارنامه سياسی احمد شاه نشان می دهد که او این درس را نيک

آموختوبهآموختهاشوفادارماند.




خوابخرگوشیکهدربارقاجاررااززمانفتحعليشاهدرربودهبودتنهادرامرخطير
سستیوبیکفایتیدراندرونیهمرسوخکردهبود.گرچهباید

ادارهکشورنبود.
گفت از آن جا چون سرطان به جان کشور پنجه افکنده بود .تعلل حتا در تعليم و
تربيتوليعهدهمخودرانشانمیدادآنچنانکهاحمدشاهدردورانوليعهدیخوداز

آموزشدرستیبرخوردارنگشتهبودوتنهاهنرشدانستنزبانروسیبودکهآنرا
هاوحيلهروسهابرایفرستادنجاسوس


همبایدبهحسابارادتپدرشبهروس
زیرناممعلمزبانبهدربارقاجارگذاشت.



«موقعی که شاه جوان (احمدشاه) به سنی رسيد که میبایست وظایف خطير
سلطنت را مستقيما عهدهدار شود ،اکثر نشانهها و عالئم یک فرمانروای بد در او
وجلوهگربود:ترسوبود،دودلبود،قادربهگرفتنتصميماتقاطعنبود،برای

جمع
مواجهه با اشکاالت اراده قوی نداشت ،اطرافيان را به دیده سوءظن مینگریست،
خسيس بود ،مال اندوزی را تا حد جنون دوست میداشت ،رشوه میگرفت ،از
عيشونوشغفلتنداشت».

هفتمين پادشاه قاجار ،سلطان احمدشاه ،به تعبيری شاید تنها
پادشاه ایران باشد که سریر پادشاهی را از مادر نصيب برده
است .پدرش محمدعلی شاه پسر بزرگتری داشت به نام
حسنعلی (اعتضادالسلطنه) که چون مادرش مليحهالسلطنه
شاهزادهنبودطبقمادهسیوهفتممتممقانوناساسیمصوب

 1221از تاج کيانی محروم ماند .و بازی روزگار نمونه دیگری از
تيغکشی سنت بر خویش بدست داد .اگر منتخبين شاهزادگان

قاجاریهدرمجلسنگارشقانوناساسیبانگنجاندنشرطنسب
مادر در احراز امر وليعهدی ،مانعِ بر تختطاووس نشستن
حسنعلیميرزا اعتضادالسلطنه ،که تاریخ او را حتا «در جوانی

مردی فاضل و جامع» 1معرفی مینماید ،نگشته بودند ،شاید
امروزدیهيمشاننهدرموزه،کهدرخزانهبود.اماکاروانتاریخکـه
از کـورهراه هر ناممکنـی گذشته اسـت و مـیگذرد ،به شهـر
دیـروزوپررویایِاگرگامنمینهد.

احمدميرزا در  12بهمن  1211برابر با اول فوریه  1291در تبریز
مادرشملکهجهاندختربزرگکامرانميرزا

چشمبهجهانگشود.
احمدميرزاپسازمرگمظفرالدینشاهو

پسرناصرالدینشاهبود.

آغاز پادشاهی پدرش ،در  19اسفند  1221به وليعهدی تعيين
شد .از شرح رویدادهای دوره کوتاه پادشاهی محمدعليشاه
ـمخالفتش با مشروطهخواهان ،قضيه به توپ بستن مجلس
شورایملی،شورشستارخانوباقرخاندرتبریز،تصرفاصفهان
و گيالن توسط مشروطهخواهان و عزیمتشان به سوی تهران به
ـمیگذریمکهدرحوصلهاینرقعهنيست.

قصدتصرفپایتخت
مشروطهخواهانبه

در 22تير 1222برابرباسيزدهژویيه 1939
فرماندهی محمدولیخان سپهدارتنکابنی و عليقلیخان
سرداراسعد بختياری به تهران رسيدند و مجلس شورای ملی را
به اشغال خود درآوردند .سه روز بعد محمدعليشاه قاجار که از
بازگشت اوضاع نااميد گشته و به دليل رفتاری که با ملت و
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مجلسنمودهبودازجانخودنيزبيمناکبودباخانوادهوگروهی
ازاطرافيانبهسفارتدولتروسيهدرزرگندهتهرانپناهندهشد
و با پناهبردن به زیر پرچم دولت بيگانه شایستگی سلطنت را از
دستدادوتاجکيانیراپسازسیماهبرزميننهاد.
عصر همانروز مجلس عالی پایتخت شامل روحانيون طراز اول،
رجال و اعيان و تجار و شماری از نمایندگان اولين دوره مجلس
شورای ملی در کاخ بهارستان برگزار شد و ضمن برکناری
محمدعليشاهقاجارازسلطنت،پسردوازدهسالهاواحمدميرزارا
بر تخت پادشاهی نشاندند .و از آنجا که پادشاه هنوز به سن
قانونینرسيدهبود،عليرضاخانعضدالملکریيسایلقاجاررابه
عنوان نایبالسلطنه برگزیدند.
مجلسعالیدرپیاینتصميم،
هياتی ششنفره را به سفارت
روسيه فرستاد تا با محمدعلی
شاهکهدیگرميرزاییبيشنبود
درباره تشریفات قانونی تغيير
پادشاه گفتگو کرده و او را وادار
بهاستعفاکنند.اماویحاضربه
پذیرفتناین هياتنشدوتوسط
نمایندگان دولتهای انگليس و
روسيه پيغام فرستاد که وی از
زمان ورود به سفارت عمال از
سلطنت چشم پوشيده است.
وی در عين حال به
مشروطهخواهان پيشنهاد نمود

که یا موافقت کنند که
احمدميرزای دوازدهساله همراه
پدرش به روسيه رفته و پس از
رسيدن به  12سالگی برای
پذیرش امر پادشاهی به کشور
برگردد .و یا پسر کوچکتر او
محمدحسن ميرزا را به
پادشاهی برگزینند .پيشنهاد
نخست بقدری ناممکن بود که
سفرایدوکشوراروپاییحتااز
انتقال آن به هيات نمایندگی
خودداری نمودند .محمد علی
ميرزا نيز پيشنهاد دوم را پس
گرفت و با تحویل پسر دوازده
سالهخودموافقتنمود.
روزبعدششتنازبزرگانایران
به زرگنده رفته و شاه خردسال
راکهحاضربهدوریازپدرومادرشنبودوهمچونآنانازجدایی
میگریست ،راضی نموده و با خود به سلطنتآباد بردند.

احمدشاه در چند روز اقامت در کاخ سلطنتآباد بارها کوشيد تا
گریخته و به زرگنده نزد خانوادهاش برود .ریشههای گریز و عدم
عالقهویبهانجاموظایفپادشاهیرامیتواندرهمينرویداد

دیدوپیگرفت.

محمدعلی ميرزا یکماه در سفارت ماند و پس از پيمانی که با
نمایندگان مجلس عالی بست ،امالک خود و جواهرات سلطنتی
را به دولت ایران واگذار نموده و در ازای حقوق بازنشستگی
سالی صدهزار تومان ،کشور را همراه همسر و فرزندانش به
سویشهرادسادرروسيهترکنمود.برکناریپدرازسلطنتو
تبعيداوازکشوررااحمدميرزاهرگزنهازیادنبردونهدرککرد.
بجایآنکهدليلآنرادررفتارمحمدعليشاهودرکنکردنروحزمانه
شکنیوبيگانهپناهیویجوید،درناسپاسیملتایران


وقانون
میدید .یحيی دولتآبادی مینویسد« :من به گوش خود از


12
محمدحسن ميرزا برادر احمدشاه شنيدم که شاه به وی گفته
بود:بهچشمخوددیدیمکهمردمایرانباپدرمانچهکردند!پس
بایدتحصيلمالکرد،تاروزیکهممکناستدرایرانماند،بعد
همبههنگامضرورتبهیکمملکتآزادرفتودرآنجاعمریبه
آسودگی گذراند 2».کارنامه سياسی احمد شاه نشان می دهد

کهاوایندرسرانيکآموختوبهآموختهاشوفادارماند.

احمدشاه دوازده ساله را پس از چند روز با اسکورت سواران
بختياریبهکاخگلستانبردند.شهرراآذینبستهبودندومردم
بسياریدرخيابانهایتهراندرانتظارموکبشاهودیدارویگرد
آمدهبودندوصميمانهتریناحساساترانسبتبهاحمدشاهابراز

مینمودند .در آستانه کاخ

و
سپهداراعظم
گلستان،
سرداراسعدبختياریوشماریاز
شاهزادگان و رجال آزادیخواه در
انتطاروی بودند .شاهرابهدرون
کاخ بردند و سپهدارتنکابنی از
سوی ملت ایران انتخاب شاه
جوان را شادباش گفت و دست
وی را بوسيد .دیگر بزرگان حاضر
نيز یکایک جلو آمده تعظيم کردند
و شادباش گفتند .و بدین سان
دوران پادشاهی آخرین سلطان
قاجارآغازگشت.
خواب خرگوشی که دربار قاجار
رااززمانفتحعليشاهدرربودهبود
تنها در امر خطير اداره کشور
نبود .سستی و بیکفایتی در
اندرونی هم رسوخ کرده بود.
گرچه باید گفت از آن جا چون
سرطان به جان کشور پنجه
افکنده بود .تعلل حتا در تعليم و
تربيت وليعهد هم خود را نشان
میداد آنچنانکه احمدشاه در

دوران وليعهدی خود از آموزش
درستی برخوردار نگشته بود و
تنها هنرش دانستن زبان روسی
بود که آن را هم باید به حساب
ارادت پدرش به روسها و حيله
روسها برای فرستادن جاسوس

زیر نام معلم زبان به دربار قاجار
گذاشت .وزیر دربار جدید
خانمستوفیالممالک


ميرزاحسن
الممالککهازمشروطهخواهان


خانحکيم

ومعاونشميرزاابراهيم
معروفبود،برایآموزشاحمدشاهکالسدرسیباشرکتحدود
سی نفر از فرزندان شاهزادگان و اشراف آزادیخواه در کاخ
سلطنتی برپا نمودند .و شماری از استادان مشهور چون
الملکهنرمندنامیوصادقالسلطنهرا


الملکفروغیوکمال

ذکاء
برای تربيت و آموزش زبان خارجی و امور نظامی به احمدشاه و
همکالسیهایش دعوت کرده و بکار گماشتند .پس از چندی

شماریاستادفرانسوینيزاستخدامشدهوبهایرانآمدندتادر
آن کالس به آموزش ریاضی و فيزیک و شيمی و ادبيات خارجی
بپردازند.
گرچه با تبعيد محمدعلی ميرزا ،احمدشاه از دایره نفوذ پدر و
افکار مستبدانه وی دور گشت ولی در اندرونی کاخ ،فضا فضای
فتحعلیشاهیبودودربرپاشنهاستبدادومخالفتبامشروطه
میچرخيد .عموها و عمهها و بویژه کامران ميرزا که پدربزرگ

مادریاحمدشاهوازمخالفانسرسختمشروطهبودبهآسانی
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باشاهخردسالدرارتباطبودندوهمراهبامحيطآلودهومسموم
دربارقاجار،نقشمنفیوموثریدرشکلدادنبهذهنوعقاید

فهای که ناصرالملک در
حقيقت ناالیق احمدشاه بسپارد ،وظي 
دوراننيابتشبدانبدرستیوازرویصداقتنپرداختهبود.افزون

سياسیویحتاشخصيتفردیویبازیکردند.تاثيریکهخود
یفسلطنتراشخصاعهدهدارگشت

راپسازآنکهاحمدشاهوظا
پولدوستیوعالقهبهگردآوریمالوخستراشاید
نشانداد .
بتوانبنوعیذاتیدانستامارشوهخواریامریاکتسابیاست
و همينها بودند که در سرنوشت سياسی او و در نتيجه
خاندانش نقشی بزرگ بازی کردند .در واقع «موقعی که شاه
جوان به سنی رسيد که میبایست وظایف خطير سلطنت را
دارشود،اکثرنشانههاوعالئمیکفرمانروایبد


مستقيماعهده
در او جمع و جلوهگر بود :ترسو بود ،دودل بود ،قادر به گرفتن
تصميماتقاطعنبود،برایمواجههبااشکاالتارادهقوینداشت،
اطرافيان را به دیده سوءظن مینگریست ،خسيس بود ،مال
اندوزی را تا حد جنون دوست میداشت ،رشوه میگرفت ،از
عيشونوشغفلتنداشت3».
پيش از رسيدن احمدشاه به سن قانونی ،نایبالسلطنه
عضدالملکدرگذشتوابولقاسمخانقراگوزلوناصرالملکبهنيابت

سلطنت گماشته شد و تا سه سال بعد که احمدشاه به سن
اینمسئوليتراعهدهداربود.دراینمدتبهنوشته

قانونیرسيد
ملکالشعرا بهار «ناصرالملک زمامدار مطلق بود و با کمال

خشونت با احزاب و احرار رفتار میکرد 4».این سالها سالهای
عرضگیدهههابودکه


هایبی

دروکردنتوفانبودچراکهدست
فقطوفقطبادکاشتهبودند.
در سی و یک اوت  1931و در زمان پادشاهی محمدعلی شاه
قاجار ،دو دولت روسيه و انگلستان پس از پانزده ماه مذاکره
قراردادی در سنپطرزبورگ (پایتخت وقت روسيه) برای حل
اختالفاتورقابتهایقدیمیبينخوددرایران،افغانستانوتبت

امضاء کردند که به موجب آن ایران به سه منطقه نفوذ تقسيم
شده بود .تاثير منفی و درازمدت این عمل بر ميهنپرستان ایران
بيشتر از آنی بود که ماموران دولت انگليس تصور میکردند.
گرایش ایرانيان در جنگ بينالملل اول به جبهه دشمنان روس و
انگليس تنها نشانهای از این نفرت عمومی است .نفرتی که دو
دولت نامبرده هيچ فرصتی را برای دامن زدن به آن از دست
ندادند،همچنانکهدرجنگجهانیدومنيزبااشغالایرانبرآتش
آنانزجارپشتهپشتههيزمنهادند.
درميانهچنينآتشیاحمدشاهدر 21شعبان 1332برابربا23
ژویيه  1914تاجگذاری نمود چرا که مطابق اصل  32متمم قانون
اساسی که «در موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتی ميتواند
شخصاامورسلطنترامتصدیشودکهسناوبهيجدهسالبالغ
باشد» ،سن وی به حساب سالشمار هجری قمری به هيجده
سالرسيدهبود.امااحمدشاهکهبهحسابخورشيدیهنوز12
سال نداشت عجله ای بر اینکار نداشت .در واقع این تصميم
ناصرالملک بود که میخواست هرچه زودتر از انجام وظيفه
سنگيننایبالسلطنگیدرشرایطسختوناگوارایرانآنروزگار

رهایییابدوسکانکشتیکشوررادردریایپرتالطمآنروزگارو
زابهدستهایناآشناولرزانودر


بادورنمایابرهایسياهتوفان

برآندرقانوناساسیاشارهایبهتقویمقمرییاشمسیبرای

محاسبه سن وليعهد نشده بود و رسم و عرف زمان به تقویم
هجریپایبندبود.
همزمانبا برتخت نشستناحمدشاه،اروپانيزبربشکهباروت
نشسته بود .ماه ژویيه آن سال برای اروپا ماهی بحرانی بود و
قاره کهن و بيمار در آستانه انفجار بود .در  22ژوئن وليعهد
امپراتوری اتریشـ مجارستان در شهر سارایوو به قتل رسيد و
دمل چرکين اختالف و تضاد دولتهای اروپایی سرباز کرد .یکماه
پسازاینتروروهشتروزپسازآغازپادشاهیاحمدشاه،در
22ژویيهبااعالنجنگامپراتوریاتریشـمجارستانبهصربستان
نخستين شعلههای جنگ در اروپا زبانه کشيد .پس از چندروز
آلمان روش مشابهی برابر روسيه و فرانسه اتخاذ کرد و عمال
نخستين جنگ جهانی آغاز گشت .بتدریج پای کشورهای
بيشتری بدان کشيده شد و دولتهای روسيه ،انگلستان،
فرانسه ،ایتاليا ،ژاپن و آمریکا عليه آلمان ،اتریشـ مجارستان،
عثمانیوبلغارستانبهجنگپرداختند.باشروعجنگدولتایران
بيطرفیخودرادرآنابرازنمود.گرچهگرایشعمدهافکارعمومی
ياستهای استعماری روس و

مردم ایران که از دخالتها و س
انگليس در ایران بویژه قرارداد  1931آن دو کشور بشدت بيزار و
متنفربودند،بهسویهواداریازآلمانوعثمانیبود.
در سال دوم پادشاهی احمدشاه و جنگ جهانی یعنی در 12
دولتهای انگلستان و روسيه و فرانسه قراردادی

مارس  1911
بستند که میتوان آن را متمم قرارداد  1931دانست .برطبق
قراردادتازهطرفينتصميمگرفتندکهپسازپایانجنگروسيهاز
«حق آزادی عمل کامل» در منطقه نفوذ خود در ایران برخوردار
شود .در برابر منطقه به اصطالح بيطرف در ایران ضميمه منطقه
کهروسها

نفوذانگلستانگردد.معنای«حقآزادیعملکامل»
سدهای پيش به یمن درایت و شجاعت فتحعليشاه قاجار و

علمای اعالم در هفده شهر ایرانی قفقاز تجربه کرده بودند،
روشنتر از آن بود و است که نيازی به تفسير داشته باشد و

نمونه اش هم در طبيعت بسيار ،چون دریدن گرگان ميشی ،و
قرقيانبلدرچينیرا.
در سالهای جنگ احمدشاه که در ميان شور و شوق و مهر
مردم به پادشاهی رسيده بود ،چهره زشت و ناپسندی از خود
ارائهداد.ارمغانجنگ،آنهموقتیعالمگيرباشدطبيعتاقحطیو
بيماری و فقر و گرسنگی است و بس .در سال آخر جنگ که
قحطی و کميابی معروف مواد غذایی در تهران پيش آمد ،احمد
شاهغلهامالکخودرااحتکارنمودهبودودربازارسياهبهقيمت
گران به مردم میفروخت .او پيشتر و تنها در عرض چهارسال
سلطنتخودازراهرشوهخواریبرایصدورفرمانوانتصاباتثروت

کالنی اندوخته بود .ورشکستگی اخالقی کارِ احمدشاه را به
جایی رسانده بود که حتا از کامرانميرزا پدرِ مادر خود نيز برای
صدور فرمان حکومت خراسان صدهزار تومان پيشکش ـبخوان
رشوهـخواستهبود.بخشیازثروتگردآوردهرااحمدشاهصرف
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خریدامالکمزروعیکردهبودوحاالبااحتکارمحصولآنامالک
باز هم در پی افزایش ثروت بود .در آن سال قحطی ،کوشش
وزیرمستوفیالممالکبرآنبودتابههرقيمتشدهنان


نخست
مردمپایتخترافراهمسازدولذاگندممحتکرانرابهقيمتآزاد
هایتهرانپخشمیکرد.ویحاضرشده


خریدوبيننانوایی

می
بودکهگندمهایانبارهایاحمدشاهراهمباسودمناسببخرد،

امااحمدشاهحاضرنبودکمترازقيمتپرداختیبهدیگرمحتکران
کوششدولتبهجایینرسيدوبناچارگندمهابهقيمت

بفروشد.
مورد نظر احمدشاه خریده شد
و آنهم نقد .بيهوده نبود که
مردم تهران او را احمدعالّف
ناميدند ،تاجداری که منش و
روش پادشاهی نداشت اما
سرشار از سيرت سقط
فروشانبود.
اینگونه نبود که احمد شاه از
زشتی احتکار و گرانفروشی و
نظر نامساعد خاص و عام
بیاطالع باشد .در آن قحطی،

ارباب کيخسرو شاهرخ نماینده
زرتشتيان در مجلس شورای
ملی که مردی مورد اعتماد
همه بود ،از طرف نخستوزیر
مامور خرید گندم برای
نانواییهایتهرانشدهبود.در

دیداراربابشاهرخبااحمدشاه
برای خرید موجودی انبارهای
گندم وی ،احمدشاه ساعتها
چانه زد تا جایی که ارباب
شاهرخ عصبانی شد و از
احمدشاهپرسيد«:آنروزیرا
کهتازهبهسنقانونیسلطنت
رسيده و برای ادای سوگند به
مجلس شورای ملی تشریف
آورده بودید به خاطر دارید؟
احمد شاه جواب مثبت داد.
شاهرخباکمالاحترامبهعرض
اعلیحضرتا!همانروز

رسانيد:
فتحعلیشاه
که مراسم تحليف انجام
گرفت ...ذات مقدستان در حضور همه ما خداوند قادر متعال را
گواه گرفتيد که هميشه حافظ حقوق ملت ایران و در فکر رفاه و
آسایش آنان باشيد ...آیا مفهوم سوگندی که آنروز ادا کردید
هاوبرزنها


هميناستکهمردمتهرانامروزازگرسنگیدرکوی
بيفتند و بميرند و انبارهای سلطنتی از آذوقه و مایحتاج آنها پر
باشد؟»1امانرودميخآهنيندرسنگ!
حجره احمد عالف پر رونقتر از آن شده بود که تصور میکرد.
داشتهاند؟ کمکم حوزه

گندم و فرمان و منصب کی خریدار ن
تجارتش را گستردهتر کرد و به خریداران خارجی هم روی خوش
نشانداد.چهخدمتیبهمملکتبهترازتوسعهصادراتوکسب
ارز خارجی؟ پس در برابر انتصاب وثوقالدوله به نخستوزیری و
پشتيبانیازاو،ودرمدتماندناودرآنمقام،ماهانهپانزدههزار

تومان سود خالص نصيب تجارتخانهاش نمود .و تازه چيزی را هم
نفروخته بود ،فقط کرایه دادهبود!! تاریخ این معاملهی ننگين با
سفارت انگلستان خرداد  1291برابر ماه می  1912بود .هدف
نهایی انگليس از کرایه صندلی صدارت از احمدشاه و گماشتن
وثوقالدوله بر آن ،زمينهسازی و تهيه تدارک و سرانجام بستن

قراردادتحتالحمایگیباایرانبود،کهدرنهماوت 1919برابر11


10
امرداد  1292بدان دست یافت .قرارداد به امضای وثوقالدوله
نخستوزیر و دو وزیر مهم کابينهاش ،نصرتالدوله وزیرخارجه و

صارمالدولهوزیرماليهکههردوشاهزادهقاجاربودند ،وسرپرسی

کاکسوزیرمختارانگليسدرتهرانرسيد.


پایان جنگ جهانی در نوامبر  1912آغاز یکهتازی انگلستان در
خاورميانهبود.روسيهولوبطورموقتادعاهایپيشينرارهاکرده
وخودراکنارکشيدهبود.عثمانیکشوریمُرکبیبهفعلماضی
بیقيصررویایطالییراهِآهنين
دردنيایکتابشدهبودوبرلنِ 
به بغداد را به فراموشی سپرده
بود .پای آمریکا هم که در آنزمان
بهمنطقهبازنشدهبودومرزتوقع
فرانسه ،پيروز دیگر جنگ ،از
شمال آفریقا و سوریه و اردن
فراتر نمیرفت .و خورشيد
بریتانيای کبير مینمایاند که
همچنانبیغروبباشد.

مذاکره برای بستن قرارداد با
وثوقالدوله چندین ماه به درازا

کشيده بود .اما موضوعِ اصلیِ
مذاکره خود قرارداد نبود چرا که
وثوقالدوله موافقت اصولی خود

راازهمانآغازاعالمداشتهبود.
بحث و گفتگو بر سر
الزحمهایبودکهاحمدشاهو


حق
وثوقالدوله و دو وزیرش دربرابر

امضای قرارداد تحتالحمایگی
ایران طلب میکردند .احمدشاه
خواهانآن بوداکنونکهحکومت
تزاری در روسيه از بين رفته و بر
تعهد آن کشور در قبال تضمين
سلطنتقاجاریهدرایراناعتباری
چندانینمیشودقایلشد،پس

دولت انگليس تداوم سلطنت را
در خاندان قاجار تضمين نماید و
نيز دریافت دستمزد ماهانه
پانزدههزار تومانیاش از دولت

انگليس به بيستهزار تومان در
ماه افزایش یافته و مادامالعمر
بهعبارتدیگراستدعاداشتوضعيتشغلیاشازکارمند

گردد.
قراردادی به کارمند رسمی ارتقا داده شود تا مزایای بيمه و
بازنشستگی شامل حالش گردد .وزیرخارجه انگلستان اما چون
مردم گرسنه و پابرهنه تهران نبود که مجبور باشد گندمهای
احتکار شده در انبارهای احمد عالف را به هرقيمتی که او
میخواست بخرد .پس به احمدشاه اعالم نمودند که با بهبود

شرایط مالی کشور ناشی از اجرای قرارداد ،درآمد مالی دولت
ایران هم افزایش خواهد یافت و درنتيجه وی نيز از آن بهرهمند
خواهدشدونيازیبهافزایشحقوقنيست.درموردامرتضمين
سلطنت در خاندان مالئک پاسبان سلطان ابن سلطان،
دیپلماسیانگلستانبازهمفرصتییافتتاتبحروتردستیخود
رانشاندهد.وزیرمختارانگليسپسازامضایقرارداددستخطی
به نخست وزیر نوشت و در آن اعالم کرد« :سلطان احمدشاه
قاجاروجانشينانایشانمادامکهبروفقسياستوصوابدیدما
درایرانعملکنندازحمایتدوستانهحکومتاعليحضرتپادشاه
ازاینجملههرمعناییمیتوان

انگلستانبهرهمندخواهندبود».

بيرون کشيد مگر تضمين سلطنت اعقاب احمدی .تضمين
پيشکش،آنچهدرنامهبودتوهينبودوتهدید.واژه«جانشينان»
از نظر مفهوم حقوقی الزاما حتا وليعهد احمدشاه را در بر
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نمیگرفت .آوردن قيد «مادام» برای تهدید بود و خط و نشان

کشيدن« .بر وفق سياست و صوابدید ما در ایران»
دستورالعملی آشکار بود و برای پادشاه کشوری که نخستين

دولت جهان را بنياد نهاده بود ،توهين و ننگ تاریخ .به این ترتيب
بدست این پسربچهی مشق تاریخ نکرده یک بستنی کاغذی
دادندواختهاشکردند.

برخالف خواستههای کوتهبينانه احمدشاه دایر بر حفظ مقام در
واستهآنسهوزیروطنفروشتضمينمقام

ایرانودریافتپول،خ
ایواقعبينیوآگاهی


شاندرایراننبودونشانازگونه

ودارایی
عاليجنابانبرجایگاهواقعیشاندرنزدملتداشت:نخستآنکه

دولتانگلستاندرصورتشورشمردمبرایردقرارداد،درهمه
مناطقمتعلقبهخودبهآنانپناهندگیبدهد.دومآنکهدردوره
پناهندگی برابر عواید شخصیشان در ایران به آنان حقوق داده
شود .صدر اعظم و وزیرانش میتوانستند پيشبينی کنند که
مخالفت ملت با قرارداد به آنجا خواهد کشيد که مجبور به پناه
بردن به دولت فخيمه انگليس شوند و جایی در ایران نخواهند
بایستبهاندیشهماههایدرپيش


کنونمی
داشت.پسازهما
باشند .به شيوه هميشگی امپراتوری بریتانيا در حمایت از
خدمتگزاران ،آمادگی آن دولت با پذیرش پناهندگی هر سه نفر،
نخستوزیرووزیرانخارجهوماليه،اعالمشدوبههرکدامشان
هم نامهای بر این مبنا داده شد .اما درباره درخواست حقوق و
مزایا،عاليجنابانبهذهنشاننرسيدکهچهکسیدرآخورمرکوب
از پل گذشته یونجه ریخته بود که باران دیدهای چون سرپرسی
کاکس وزیرمختار دولت انگليس در دارالسلطنه قاجار دومیاش
بااینحالبندهنوازیکردندوچهارصدهزارتومانجلویشان

باشد.
دویستهزار تومانش را وثوقالدوله به چنگ گرفت و

انداختند .
بقيه را نصرتالدوله وزیرخارجه و صارمالدوله وزیرماليه به تساوی
در توبره خود گذاشتند .حتا اگر به فرضِ محال قصد امضاکنندگان
ایرانی قرارداد ،اصالح وضع اداری و نظامی ایران با بهرهگيری از
ينمسالهیدریافتپولاز

امکاناتدولتانگليسمیبودتنهاهم

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


کارنامه
ایران،سرشکستهوشرمندهابدیساخت.کليهاسنادومدارک

11
مرتب در این زمينه به دولت انگليس متوسل میشد و علت
عمده آنرا دیدار از پدر و مادرش که پس از انقالب اکتبر  1911از
بندر ادسا در روسيه به استانبول گریخته و در آنجا زندگی
مینمودند و نيز استراحت برای جبران فشارهای دوران جنگ

ناینشایعهموجمیزدکهقصد

عنوانمیکرد.هرچندکهدرتهرا

احمدشاه از سفر به اروپا ،انتقال بخش بزرگی از پولهایش به
بانکهای آنجا و به جریان انداختن آن برای کسب سود بيشتر

است .احمدشاه و همراهانش منجمله نصرتالدوله وزیر خارجه
ایرانسواربرکشتیوبااسکورتیکناوروسیازبندرانزلیبه
بادکوبه(باکو)رفتندوسپسباقطارازطریقتفليسعازمبندر
گرجیِباتومدردریایسياهشدند.هياتایرانیدرآنجاسواریک
رزمناوانگليسیشدوخودرابهپایتختعثمانیکهازپایانجنگ
جهانی در اشغال متفقين بود رساند .این نخستين سفر
احمدشاه به اروپا بود .دولت عثمانی و سلطان محمدششم
پادشاه آن کشور ،احمدشاه را در استانبول با تشریفات کامل و
دوستانه استقبال کردند .احمدشاه در آن شهر توانست پس از
دهسالدوریبهدیدارپدرومادرشنایلشود.دوهفتهبعدهمان

رزمناو انگليسی احمدشاه و اطرافيان را به ایتاليا برد .از آنجا
احمدشاهباقطاربهسویيسرفت.
احمدشاهپسازمدتیاستراحتواقامتخصوصیدرسویيس
و فرانسه ،به دعوت رسمی جرجپنجم پادشاه انگلستان در روز
سیویکماکتبرباکشتیسلطنتیانگلستانواردآنکشورشد

ترنصرتالدوله


دوهفتهپيش
ومورداستقبالرسمیقرارگرفت.
وزیرخارجه ایران برای گفتگو درباره برخی مسایل و منجمله
مقدماتسفراحمدشاهوتنظيمبرنامهسفرویبهلندنرفتهوبا
لردکرزن وزیرخارجه انگلستان مالقات و گفتگو نموده بود .اسناد
نشان میدهند که دغدغه خاطر و خواسته اصلی وزیر خارجه
ایران که بر آن پافشاری نموده اعطای نشان زانوبند از سوی
نصرتالدولهدرایندیدار

پادشاهانگليسبهاحمدشاهبودهاست.
اعالم میکند از آنجا که این نشان به اجداد احمدشاه یعنی
ناصرالدینشاهومظفرالدینشاهقاجاراعطاشدهاست،ندادنآن

سبب سرافکندگی احمدشاه خواهد گشت و اگر قرار است این
نشان به ایشان داده نشود ،این سفر به زحمتش نمیارزد.

نمایتجربهوتفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامیدیدند،بينایرانياننيز

سیهاتنهاکسانینبودندکهدرجامجهان

انگلي
رمیکشد:

نبهتصوی

ملکالشعرابهارآنروزها راچني

رانرامیدیدند.

فراوانبودندکسانیکهدرآتشنابسامانیهایکشورنابودیای

وندرصددوکالت،وهنگامهطلبانبا

«دولتدرحالبحران،وشاهدرخيالفرار،ورجالسياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسياسي
حربهقراردادمشغولقتلعاموکالیدورهچهارمشدهبودند.اینبودروحاوضاعآنعصر».


محرمانه این قرارداد منجمله نامههای متبادله بين وزارتخارجه
انگلستانوسفارتآنکشوردرتهران،امروزهمنتشروبههمت
دکتر جواد شيخاالسالمی به فارسی ترجمه و در اختيار
عالقمندان قراردارد .در آن مجموعه نامهای از وزیرمختار انگليس
در تهران به وزیرخارجه وقت انگلستان لردکرزن وجود دارد که به
مالدوله در قضيه مطالبه پول
اطالع میرساند نصرتالدوله و صار 
آنقدرپافشاریکردندکهحقيقتاجانمرابهلبآوردند.چندسال
بعد که بخت ایران یاری کرد و رضاشاه به سلطنت رسيد به
نمایندگی از ملت تا دینار آخر این پول را از حلقوم حضرات بيرون
کشيد.اینبزرگمردکارینکردهاستکهمنفعتشبرایکشورمان
نباشد .اگر بشود معنای بخت و برکت برای آن مملکت را
جسميتبخشيدحاصلشمیشودرضاشاهوبس.

سهروزپسازامضایقرارداد،احمدشاهبرایسفریچندماهه
بهاروپاکشورراازراهبندرانزلیترککرد.درحقيقتاحمدشاهاز
پایان جنگ جهانی عالقه وافری به سفر به فرنگستان داشت و

وزیرخارجه ایران حتا احتمال میدهد که ندادن نشان به احمد
شاه ،وی را مغضوب درگاه احمدشاه نموده و در نتيجه مقام
وزارتش را از دست بدهد .اگر تا بحال کاسهگدایی خاندان قاجار
برای تضمين امر سلطنت و مستمری ماهيانه و حق پناهندگی
بود ،این بار برای خزفی بود که نه ارزش مادی داشت و نه
نشان،ارزشمادینداشتچوننمیشدتبدیلبهپولش

معنوی.
کرد و حتا قصد فروشش افتضاح دیپلماتيک به بار میآورد و تازه
گرمطالچهبرخزانهسلطانمیافزود؟نشانارزشمعنوی


پنجاه
هم نداشت چون احترام بيشتری چه بين مردم ایران و چه بين
مردم جهان یا دولتهای دیگر برای احمدشاه برنمیانگيخت.
وارونه آن ولی درست بود .محبت و احترام مردم ایران به
پادشاهشانهرگزبهخاطردریافتنشانزانوبندنبوده،درحاليکه
دریافتنشانازدربارانگليسبویژهدرآنشرایطکهشورمخالفت
همهمردمراگرفتهبود،بیتردیداورا

باقرارداداستعماری 1919
بيشترازچشمایرانيانمیانداخت .مردمشانگهای وشيگاگو و
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سياسی ميزبانش ستایش کرد و وی را دوست صميمی ایران
بنارس و بروکسل هم که نه احمدشاه را میشناختند نه غم
دانست ،از بسته شدن قرارداد که هدفش تقویت پيوندهای
دولتهای دیگر اروپایی

نشان داشتن یا نداشتن وی را داشتند .
سنتیميانایرانوانگليساستابرازشادیوسرورنمودوبه
هم خودشان از این زیورهای براق و رنگين توليد میکردند و به
افتخاروزیرخارجهانگليسجامباالبرد.پسازپایانسفررسمی،
استدعاواستداللنصرتالدولهگرچهآن

داستانقضيهواردبودند.
احمدشاه لندن را به سوی منچستر ترک گفت و پس از بازدید
نشانرابرسينهسلطاناحمدشاهقاجارننشانداماهموارهچين
کوتاهی از مراکز صنعتی و نظامی آن شهر و نيز ادین بورو به
اندوهوشرمازرفتارپليدآنرسوایانبرپيشانیهرایرانیکهبه
فرانسهبازگشت.
سند این گفتگو نگاهی کند یا از مضمون و خواست گداگونه آن
سفر احمدشاه اما ابدی نبود ـ اینبار نبودـ و هشتماهی که
آگاهشود،خواهدنشاند.
احمدشاهازکشوردوربودواستراحتمیکردهمدرچشمشاه

در طول اقامت و بازدید چندروزه احمدشاه از لندن ،پادشاه
تروز گذشت و به پایان رسيد.
و هم در چشم وزیر ،چون هش 
انگلستان ،شهردارلندن و نيز وزیرخارجه آن کشور ميهمانیهای
وقتی احمدشاه آهنگ بازگشتش را به
باشکوهی به افتخار وی برپانمودند .در
گوش وثوقالدوله رساند نشانهای از
ضيافت شام دربار انگلستان ،جرجپنجم
مسرت که ندید هيچ ،در حسرت پاسخ
درنطقخوداشارهایبهقراردادایرانو

هم ماند .تکرارش هم کمکی نکرد .بناچار
انگليس نمود ولی احمدشاه در
دست عجز پيش مقامات وزارتخارجه
سخنانی که به زبان فرانسه در پاسخ
انگيس دراز کرد و ضمن شکایت از رفتار
به پادشاه انگلستان ایراد نمود به
صدراعظم خود ،درخواست نمود تا بر
قرارداد کوچکترین اشارهای ننمود و در
وثوقالدولهفشاربياورندتاهزینهبازگشت

ميهمانی ناهار شهردارلندن نيز
ویازاروپاراحوالهومقدماتبازگشترا
همينگونه رفتار کرد و سبب نارضایتی
وثوقالدوله هم بنوبه خود از

فراهم نماید .
لردکرزن گشت« .از افسانههایی که
تهران دست بکار شد و توسط وزیرمختار
بعد از انقراض سلسله قاجاریه جعل
انگلستانکهبا وی همعقيدهبودبه لندن
شد و بر ذهن اکثریت مردم ایران
اعالم نمود که بهتر است احمدشاه چند
نشست ،از همه رایجتر داستانی بود
ماهی بيشتر در اروپا بماند ،زیرا بازگشت
دایر براینکه چون سلطان احمدشاه در
وی سبب آشفتگی وضع و تعویض
ضيافت پادشاه انگليس نامی از قرارداد
نخستوزیر و تعليق امور خواهد گشت.

نبرد و موافقتش را با آن اعالم نکرد،
درعين آنکه دولت ایران هم پولی برای
انگليسيان خط و نشان برایش کشيدند
پرداخت هزینه سفر ایشان ندارد .دولت
و چند سال بعد ،با علمکردن رضاخان
انگليس مطلب را به آگاهی نصرتالدوله
پهلوی در صحنه سياستهای ایران،
وزیرخارجهایرانکهکماکاندر التزامرکاب
رقيب زورمندی برایش تراشيدند که
بود رساند و او قول داد که نهایت سعی
سرانجام چنانکه خواسته انگليسیها
خودرابرایممانعتازبازگشتاحمدشاه
بودسلسلهقاجاررابرچيدوخودمالک
کاریها از

به ایران بکار بندد .ذکر این ریزه
تاج و تخت ایران شد  ...6اغلب این
آنجهت الزم است که نمایی از ناتوانی و
تحریفات تاریخی را اعضای سلسله
درماندگیرهبرانایراندرحلمسایلخود
قاجار ،مخصوصا عموهای وی شاهزاده
وبیتوجهیآنانبهیکدیگروتوسلشانبه

شاهزاده
و
نصرتالسلطنه

کارگزاران دولت انگليس برای انجام امور
عضدالسلطان ،نيز درباریانی که پس از
محمدشاه
شنویشان از دولت بيگانه و

عادی و حرف
تاسيسسلسلهپهلویازمقاماتمهم
درنتيجه گستردگی دایره دخالت آن دولت در امور ایران پيش
و پرنفوذ خود برکنار شدند ،ابداع کردهاند .اینان در ارزیابی از
چشمگشودهشود.
شخصيت احمدشاه قاجار دچار احساسات و عواطف شخصی
احمدشاه مانوری داد و تهدید کرد که یا استعفا میدهد یا از
شده و به خيال خود کوشيدهاند تا با زیبا نشان دادن سيمای
فرانسه و آمریکا برای سفرش درخواست کمک خواهد کرد .اما
اخالقی وی انتقام خود را از رژیمی که آشکارا مورد پسندشان
روشن بود که لردکرزن از مواجببگير و نوکرسياسی خود
نبوده بستانند و از مردی بسيار متوسط (حتی از بعضی جهات
نمیترسيد.احمدشاهسرانجامراهچارهرادرآندیدکهبهسفير

شخصيتیغيور،باشهامت،وایرانپرست،که

پایينترازمتوسط)

انگلستان در پاریس و با حضور وزیرخارجه ایران قاطعانه اطمينان
ظاهرا زیر بار مطامع بيگانگان نمیرفته (و به همين دليل تاج و
دهدکهاگربهایرانبازگرددهمچنانپشتيبانوثوقالدولهخواهد

تخت خود را از دست داده است) درست کنند درحاليکه ظّن
ماند.
قریب به یقين من اینست که اغلب این آشفتهسازان تاریخ از
هایدولتانگليسدرایران،یکیکردنسهنيرویعمده


ازبرنامه

روحيات،خصال،وطرزتفکراحمدشاهقاجاربهحدکامل(یاالاقل
نظامی در ایران یعنی نيروی قزاق که زیر فرماندهی افسران
آگاهبودهاندواینهمهانحرافوآشفتگیدربخش

بهحدکافی)
روسی بود و پليس جنوب که دولت انگلستان زیرنظر افسران
توزی،عوامفریبی،


مهمیازتاریخمعاصرایرانرافقطازرویکينه
انگليسی در مناطق جنوبی ایران تاسيس کرده بود و ژاندارمری
شهرتطلبی،ودرمرحلهآخربهقصدبدنامکردنمردیکهاورا
کهمستشارانسوئدیداشت،میبود.اینهدفِدولتانگليس

دانستهاند بوجود

مسئول برچيدن سلطنت قاجاریان می
گامیدیگردراجرایقرارداد 1919باایرانبودتابتوانداینارتش
آوردهاند1».

را بدون هيچ مزاحمتی زیر نگين افسران ارشد انگليسی و در
ازجملهسندهایمعتبریکهبردرستیمطلبباالمیتوانارائه


حقيقتامپراتوریآنکشوربنشاند.فرماندهلشکرقزاقدرایران
دادیکینطقاحمدشاهدردوشببعدیعنیدرميهمانیشام
در آنزمان ژنرال استاروسلسکی از مخالفان سرسخت دولت
لردکرزن وزیرخارجه انگلستان است که اغلب به آن اشارهای
بلشویکیبودوآنرادولتیگذراتلقیمیکردودرآنشرایطکه

نمیشود .در این ميهمانی احمدشاه پس از آنکه از قریحه
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روسيه هنوز در آغاز دوره بيماری انقالب کمونيستی بود ،خود را
رابطهی بين

مسئول حفظ منافع دولت تزار در ایران میدانست .
استاروسلسکی و احمدشاه رابطهای بسيار محکم و دوستانه
بود .احمدشاه او را یاور خود میدانست و هوایش را داشت و
ژنرالوسربازانشآمادهخدمتبهحفظتاجوتختکيانیبودند.
الدولهکهدرخدمتبهامپراتوریمرزوطنفروشیرامدتها


وثوق

پيش پشت سرگذاشته بود از وزیرخارجه انگلستان خواست که
تدارکبازگشتاحمدشاهبهوطنوتداومپرداختماهيانهاشرا

وابستهبهتوافقویباادغامنيرویقزاقدرپليسجنوبنمایدو
این چيزی جز برکناری ژنرال روس و انحالل لشکر قزاق نبود .اما
احمدشاه ارزش ورق آس در دستش را میدانست و آنرا ابزاری
برای برگشت به تهران بکار برد و اعالم کرد که به علت اهميت
موضوعدربارهاینمسالهدرتهرانتصميمخواهدگرفت.موافقت
بااینکارهمانندتوافقباقراردادنبودکهازکيسهملتباشدبلکه
منافع شخصی و حوزه نفوذ فردی وی را در برمیگرفت و احمد
دانهی گندمهایش را داشته
عالف آموخته بود که حساب دانه 
باشد.

بلشویکبهآنشهرشماریازافسرانروسسفيدکههمچنان
به تزار وفادار مانده و پس از شکست از بلشویک ها به بادکوبه
راسيمهباکشتیهایجنگیمملو

عقبنشينینمودهبودند،س

ازمهماتوچندهواپيماکهدراختيارداشتندازآنشهربهبندر
انزلیگریختند.ارتشانگليسکهدرآنشهرونيزغازیانمستقر
بودافرادروسسفيدراتحتحمایتخودقرارداد.ارتشسرخاین
موضوع را بهانه قرارداده و با کشتیهای جنگی خود به آبهای
ساحلیایرانواردشدهودرهژدهمماهمیبندرانزلیوغازیان
رابهتوپبستند.ارتشانگليسمقاومتاندکینمودوسرانجام
فرمانده پادگان انگليسی با فرمانده ناوگان سرخ به توافق رسيد
کهکليهکشتیها،هواپيماهاومهماتوموادغذاییوهمهآنچه

که افراد روس سفيد با خود به انزلی آورده بودند تحویل ارتش
سرخشودودرمقابلارتشانگليسبتواندبدونمزاحمتانزلیرا
ترکنماید.چنينکردندونيرویانگليستامنجيلعقبنشست.
خبرهای شوماشغالبخشیازکشورمانتوسطارتش سرخو
تشکيلجمهوریسوسياليستیدرگيالنبهکمکهماننيرورا،
احمدشاه در کشتی دریافت نمود و دریافت که مملکت در چه

طبق اسناد محرمانه آن سالهای وزارتخارجه انگلستان ،لندن
اینگونهاندیشيدکههراقدامنظامیآنکشوردرغياباحمدشاه
برایتسلطبرلشکرقزاق،نزدمردمایرانبهمنزلهتحميلقرارداد
 1919با زور اسلحه تلقی خواهد شد و خيزشی بدنبال خواهد
آوردوتاثيرنامطبوعیدرافکارعمومیجهانخواهدگذاشت.لذا
اقدامقهرآميزرادرآنشرایطمناسبندانستهوموکولبهحضور
احمدشاهدرپایتختشنمودند.ایستادگیاحمدشاهدراینامربا
وجود اصرار صدراعظم و سماجت نصرتالدوله وزیرخارجه و فشار
دولتانگلستان ودر شرایطیکهویبیپول ویکهوتنهادراروپا
ماندهبود،دليلواضحیبرایناستکهچنانچهاحمدشاهپيشتر
در تهران با امضای قرارداد نيز به مخالفت برخاسته بود انگليس
ـکه همانند هر کشور دیگری توانایی نامحدود نداردـ
توانستهرگزچنينننگنامهایبرگردنملتمانبياویزد.


نمی
برخالفسفربهاروپاکهیکرزمناوانگليسیزیرپایاحمدشاه
گذاشتند ،برای برگشت وی و همراهان به ایران از یک شرکت
خصوصیکشتيرانیبليتخریداریشدواحمدشاهدر  22آوریل
 1923از بندر مارسی در جنوب فرانسه و آبراه سوئز عازم بندر
بصرهشدتاپسازدیدارشهرهایکربالونجفازراهبغدادوارد
انگليسیهاهرماننورمنوزیرمختارتازهآنکشوردر

ایرانگردد.
تهران را هم با همان کشتی به ایران فرستادند .احمدشاه که
اکنون خيالش از رفتن به ایران راحت شده بود در کشتی به
وزیرمختارانگليسدوبارهقولپشتيبانیازوثوقالدولهوبکاربندی

توصيههای دولت انگليس در امور کشور را داد و اعالم کرد که

فرماندهیلشکرقزاقرانيزبهدست افسرانانگليسیخواهد
سپرد.
تا رسيدن کشتی احمدشاه به خليج فارس ،اوضاع ایران
بحرانیترشد.بدنبالکودتایکمونيستهادربادکوبهدر 22آوریل

 1923و تشکيل جمهوری سوسياليستی ،و ورود نيروهای

آتشی افتاده است .با اینحال در خرمشهر از خوان نعمت شيخ
خزعلبهرهگرفتوسفرراتابصرهادامهدادوازآنجابهکربالو
نجف رفت و آنگاه آهنگ ایران کرد .سرانجام پس از نهماه و
سههفته احمدشاه در خرداد  1299برابر دوم ژوئن  1923وارد

سفرتفریحیوبینتيجهوناضروریو

دارالسلطنهطهرانگشت.
پرخرج احمدشاه به اروپا برایش بيش از آنکه فکر میکرد گران
تمام شد .در شرایط سياسی بغرنج و نامطمئن نه تنها ایران و
خاورميانهکهاروپایپسازجنگجهانیهيچنيازیبهانجاماین
سفردرازوبيهودهنبود.بهایاینبيفکریوخوشگذرانی،سست
شدن پایه قدرت و نفوذش و سلب اعتماد مردم از او بود .گرچه
صورتحساباصلیراتاریخچندسالبعدبدستشداد.
تصرف گيالن توسط ارتش سرخ و فرار ارتش انگلستان پس از
مقاومتی ناچيز که نشان آشکار از عدم تمایل به دفاع از خاک
ایران داشت ،احمدشاه را که آدم ترسویی بود بيش از پيش
نسبت به جان و جاهش نگران ساخت .اکنون دیگر تحت هيچ
شرایطیحاضرنبودازلشگرقزاقچشمبپوشد.ازچشماوتنها
نيروییکهمیتوانستدرموقعلزومازسلطنتویوازآنباالتر

جانویدفاعنمایدژنرالِ روساستاروسلسکیوقزاقانشبودند
که در مخالفتشان با بلشویکها هيچ شکی نداشت .پس با
وثوقالدوله و وزیرمختار جدید انگليس به بازی موش و گربه

پرداخت .هم بر قولهای پيشين تاکيد میکرد هم انجامش را به
فرصت مناسب موکول مینمود .وجود ارتش اشغالگر سرخ در
بخشیازخاک ایرانواحتمالسرازیرشدنشانازمرزخراسان،
خستگیوبيماریوثوقالدوله،مخالفتروزافزونرجالمملکتو

مردم کوچه و بازار با قرارداد ،ناتوانی وثوقالدوله در اداره امور
کشور و نشاندن بستگانش در منصبهای مهم مملکتی ،برگزار
نشدن انتخابات مجلس ،مخالفت وزیرمختار تازه انگليس با روش
دولتدراختناقوسرکوبمردموترسمقاماتلندنازپيوستن
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احمدشاهبهجبههمخالفانقرارداد ودرنتيجهبربادرفتنقرارداد،
امکاناینبازیرافراهمساختهبود.
در چنين شرایط خطيری که تماميت ارضی ایران نقض شده و
موجودیت کشورمان زیر سوال رفته بود ،برای احمدشاه اما
مهمترین نکته ـکه از همان اولين گفتگوی سياسی چه با
نخستوزیروچهباوزیرمختارانگليسمطرحنمودـدریافتفوری

باقيمانده طلبش از دولت بود .ادعای احمدشاه بر این بود که
دولتپيشازسفرویبهفرنگستانقولدادهتمامیهزینهسفر
رابپردازدواکنونخواستاروفایبهعهدبود،ودولتمنکرچنين
قولی بود و به ميليونها تومان پول احمد شاه در بانکهای اروپا
وثوقالدولهسرانجامحاضرشدبرایجلبرضایت

اشارهمینمود.

احمدشاه و اميد به موافقتش با تفویض اختيارات کامل به
صدراعظم،پولدرخواستیرابهقسطبپردازد.امامرغاحمدشاه
یکپاداشت.دراسنادمحرمانهایندورانچندینمدرکدراینباره
به چشم میخورد .در تلگرافی که
وزیرمختار انگليس ششروز بعد از
بازگشت احمدشاه به تهران برای
وزیرخارجهکشورشلردکرزنفرستاده،
پس از گزارش خواستههای مالی
احمدشاه و بیپولی دولت ،به
سماجتویبرایوصولسریعهزینه
سفر اشاره کرده و مینویسد:
اقالمیکهمعظملهدرحالحاضراز

«
دولت مطالبه میکند عبارتند از 1 :ـ
یک ميليون فرانک که از حساب
شخصی خود خرج کرده است 2 .ـ
هشتهزار ليره که پيش از حرکت از

ایران از نصرتالدوله قرض کرده 3 .ـ
پنجاههزار تومان پول نقد که پيش

طومانيانس داشته ولی صراف مزبور
ناصرالدینشاه
بهعلتورشکستگیقادربهتادیهآن
نخستوزیر به شاه قول داده که وجوه الزم را از جایی

نيست .
تهيه کند ولی شخصا پيش من اعتراف کرد که هيچ منبع یا
رویهای که شاه در این باره
وسيلهای برای تهيه این پول ندارد  .

پيشگرفتهنشانمیدهدکهحتیسفرفرنگستانودیدنرفتار

و روش شاهان اروپایی ،کوچکترین تاثيری در عوض کردن آن
خصيصه ناپسندش که پولپرستی بیاندازه است نبخشيده!»
نمونهایدیگربردرستیتجربهسعدیآنجاکهاحواالتدرازگوشِ

عيسیدربازگشتازسفرمکهرامیسراید.

اشارهبهتلگرافدیگریکهوزیرمختاردوهفتهبعددربارهدیدارش
با احمدشاه و موضوع چشمداشت مالی احمدشاه به لندن
مخابرهنموده،تنهابراینشاندادننوککوهیخاستونهبدنهی

ازاعلیحضرتاستدعاکردموضعوخيمکشورشانرادرنظر

آن«:
بگيرندودراینلحظهحساس برایخاطروطنفداکاریکنندواز
سهماه دیگر صبر
این مطالبات عجالتا چشم بپوشند و الاقل دو 
کنندتاوضعداراییایرانسروصورتیپيداکند.بهایشانخاطر
نشانکردمکهاگرحکومتمتبوعمنبوییازاینحقيقتببردکه
قسمتیازکمکماهيانهدولتانگليسبهایران،کهبا اینعجله
شود،صرفتادیهمخارجسفراعلیحضرت


واصراردرخواستمی
بهاروپاوتامينمحلمالیبرایتادیهاینگونهمطالباتمیگردد،

بيگمان از ادامه پرداخت آن در آتيه جلوگيری خواهند کرد....
متاسفم بگویم که اندرزهای صادقانه من با اینکه در حدود یک
شيدکوچکتریناثریدراعلیحضرتنبخشيد.

ساعتونيمطولک

لهبهطورمداوماظهارمیداشتکهاینپولبرایویالزم


معظم
است ولی برای خزانهداری انگلستان در حکم قطرهای بيش
نيست».بایددرنظرگرفتکهبدبختیدرچهحجمیبرسراین
ملتفروآمدهبودهوکشوردرچهمنجالبیازفسادشناوربوده
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که مامور یک دولت استعماری که وظيفهای جز چاپيدن کشور
نداشته ،به باالترین مقام رسمی مملکت درس فداکاری و
مسئوليتمیدادهاست.اینستگندیدننمک.

درست است که در این شرایط درهم امکان کار کم بود ولی
وثوقالدوله هم به آخر خطش رسيده بود و بيشتر پی بهانه

یگشت .هنوز ماهی از بازگشت احمدشاه نگذشته بود که
م 
وثوقالدوله با وجود پادرميانی ظاهری سفارت انگليس ،کناره

گرفتوبرایاستعفایشچهاردليلآورد1:ـخستگیوبيماری.
2ـخودداری احمدشاه از دادن آزادی عمل کامل به وی.
3ـاختالف بر سر برکناری فرمانده لشکر قزاق ۴ـخالی بودن
خزانهکشوروکوتاهیدرانجاماقدامنظامیالزمبرایجلوگيری
از حمله ارتش سرخ ـکه اکنون در پوشش جمهوری
سوسياليستیگيالن،ساحلدریایخزررادرتصرفداشتندـبه
تهران .احمدشاه ،شاد از رفتن مستاجر کاخ صدارت ،با پذیرش
پيشنهاد سفارت انگليس ،برای ميرزا
حسنخانمشيرالدولهخلعتصدارت

فرستاد.
درواقعنورمنوزیرمختارتازهانگليس
را باید عامل اصلی تغيير کابينه در
تهران دانست .وی در مدت کوتاهی
که از ماموریتش میگذشت به این
نتيجهرسيدهبودکهدورانسودمندی
وثوقالدوله برای انگلستان به پایان

رسيده و منافع کشورش در ایران
تعویض صدراعظم را ایجاب میکند.
پسبااینهدفکهدولتجدیدیکه
پرونده سياه وثوقالدوله و مخالفت
مردم ایران را نداشته باشد خواهد
توانست مجلس شورای ملی را راه
انداخته و قرارداد  1919را به امضای
نمایندگان ملت برساند ،به آرامی
زمينهاینتحولرافراهمآورد.
مشيرالدوله در چهاردهم تيرماه دولت خود را به احمدشاه


معرفی کرد و برخالف توصيه وزیرمختار انگليس ،وزیران خارجه و
ماليهراکهامضاکنندگانقرارداد 1919بودندبههياتدولتشراه
نداد .از این باالتر مستوفیالممالک و مخبرالسلطنه را که به
مخالفتباانگليسمشهوربودندمسئوليتوزارتداد.اینکارها
البتهنهازچشملردکرزندورماندونهبهمذاقشخوشآمد.
لردکرزنکهازکناررفتنوثوقالدولهوعدمحضوروزیرانخارجهو


ماليهکابينهاودرحکومتجدیدرضایتنداشت،بهاستناداینکه
پرداخت مقرری به احمد شاه منوط به حمایت وی از وثوقالدوله
بوده است ،پرداخت مواجب احمدشاه را قطع نمود .و به
وزیرمختارش در تهران پس از بيان علت اصلی اتخاذ این تصميم
نوشت« :اگر با ادامه این مقرری قباحت عمل خود را که رشوه
دادن به پادشاه یک کشور مستقل است ندیده بگيریم ،آنوقت
معلوم نيست چگونه ،و به چه عذری ،میتوانيم پرداخت آنرا در
شگفتاکهرشوهدهندهکهبرایراهافتادن

آتيهمتوقفسازیم».
کارشپولیپرداختهازقباحتعملشآگاهبوده،امامرتشیکه
آگاهیابیاعتنابود.در


سلطانهفتمخاندانشبودازقبحعملنا
هر حال احمدشاه از قطع مواجبش چينی بر پيشانی نينداخت
زیرا ارباب جدید دست و دلبازتر بود .سه ماه بعد وزیر خارجه
انگليسباخبرشدکهژنرالاستاروسلسکیفرماندهلشکرقزاق
«در همين اواخر یک رشته گردنبند مروارید گرانبها به ارزش
سیوپنجهزار تومان به شاه تقدیم کرده است ».اما کجا کفاف

دهد این بادهها به مستی ما؟ از سوی دیگر جنس ـحتا اگر
وقزاقروسباهوشتر

مرواریدبحرینیهمباشدـکجاونقدکجا.
ازآنبودکهاینرانداند.پسخبردادندکه«:استاروسلسکیاز
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مواجبماهگذشتهلشکرقزاقکهمعموالبهبانکشاهیحواله
میشود پنجاههزار تومان آن را به صورت اسکناسهای درشت

دریافتکردهاستدرحالیکهایناسکناسهایدرشتدرشهر
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میدانيمکهدرلشکرقزاقحدودهفتادنظامیروسیازژنرال
 
تاگروهبانوسرجوخهخدمتمیکردندوبقيهنفراتهمهایرانی

بودند ،از ميرپنچ (سرتيپ) تا سرباز .بعد از شکست ،این نظر و

امابهعکسادعایخودش،این

مینویسد«:دراینکهوضعاعصابشاهبينهایتخرابوآشفتهاستجایتردیدنيست.
وزیرمختار… 
ناراحتی اعصاب ناشی از درد یا بيماری خاصی نيست بلکه صرفا زایيده ترس است .علت حقيقی اصرارش که میخواهد ایران را
نیمیکندومایلنيستدرآنتاریخدرایرانباشد…

شبي
هرچهزودترترککندهميناستکهوقوعبحرانوخيمیرادرکشورشپي 
برمبنای اطالعاتی که کسب کردهام شاه هنگام بازگشت از مسافت اخيرش به اروپا مورد استقبال گرم و شورانگيز افراد ملتش
نموضوعنمیکردکهبر

راننشانمیدادوفکرخودرافقطمتوجهای

قرارگرفتواگردرهمانتاریخعالقهبيشتریبهسرنوشتای
دوآنهارامرتبابهبانکهایخارجهبفرستد،احتمالداشتکهمحبوبقاطبهملتگردد.امانحوه

نهشخصیاشبيفزای

ثروتونقدی
نمنافعشخصیاشبوده،تمام

رفتارمعظملهدرعرضاینمدتکهکوچتریناعتناییبهمصالحملتنشانندادهوفقطدرفکرتامي

طبقاتمردمرانسبتبهمقامسلطنتبدبينومشمئزکرده»....

رشت ( مقر ستاد استاروسلسکی در جریان جنگ گيالن ) ابدا
رایج نيستند و صرافان و کسبه شهرهای ایران این قبيل
اسکناسهای درشت را به هيچ وجه برنمیدارند .اندکی بعد از

این قضيه  ،اعليحضرت سلطان احمدشاه قاجار مبلغ چهلهزار
تومان اسکناس درشت ،از نوع همان اسکناسهایی که
استاروسلسکی از شعبه بانک شاهی رشت دریافت کرده بود،
به حساب شخصی خود در بانک شاهی تهران ریخت در حاليکه
برایاینسپردهسلطنتیهيچمحلی،جزهمانپولهایدریافت

شده در رشت نمیتوان تصور کرد .».سلطان و سرباز هردو
یادشان رفته بود که کارمندان بانک شاهی در دهانشان نخود
خيسنکردهاند.

نخستوزیرتازهباانبوهیازدشواریهاروبروبود:تعيينتکليف


قرارداد  ،1919برقراری نظم و سرکوب عناصر یاغی و شورشيان
درگيالنومازندرانوآذربایجان،بهبودروابطایران ودولتنوبنياد
شوروی و سروسامان دادن به وضعيت مالی کشور .در زمينه
روابط با انگلستان ،سياست مشيرالدوله کژدار و مریز و بنوعی
وقتتلفکردنبودتا حدامکانتشکيلمجلسشورا ودرنتيجه
طرحقرارداد 1919بهتعویقافتادهوعمالموجباتلغوآنقرارداد
فراهمشود.
نخستين اقدام دولت مشيرالدوله ،فرستادن نيروی قزاق به
فرماندهی ژنرال استاروسلسکی به مازندران در آخر همان ماه
بود که توانست براحتی به برقراری امنيت و گریزاندن عوامل
بلشویک و افراد نفوذی حزب عدالت بادکوبه ،که از گيالن بدان
خطه راه یافته بودند ،نایل گردد .احمدشاه موقع را برای تثبيت
موقعيت استاروسلسکی غنيمت شمرده و طی تلگرافی به او
اعالم نمود که «محض ابراز رضایت قلبیمان شما را به منصب
اميرنویانی (سرلشکری) با نشان و حمایل آبی آن مفتخر
فرمودیم».
نيرویقزاقپسازاینپيروزیبیدرنگبهگيالنفرستادهشدتا


آن استان را نيز از چنگال دارودسته ميرزاکوچک خان و
بلشویکهای احساناهلل خان و رفقای ایرانستيز ارتش
سرخیشانرهاسازد.قوایدولتیبتدریجقصبهبهقصبهوشهر

به شهر پيش رفت و توانست در سیویک امرداد  ۱۲۹۹وارد
رشتشدهوحاکميتدولتایرانرادرآنجامسجلسازد.درپی
پيشروی نيروهای ایرانی به انزلی ،ناوهای ارتش سرخ از ميانه
دریاوباتوپهایدوربردوهواپيماهایانگليسیظاهرابهاشتباه
همزمان به تارومار کردن نيروی قزاق پرداختند و بقول یحيی
دولتآبادیجوانانایرانیرامثلعلفدروکردندو نيروهایارتش

سرخ که از بادکوبه فرستاده شده بودند گام بگام پيش آمدند.
کمترازیکهفتهبعدسهچهارماهالیرشتشهرراترککردهو
پيادهوسوارهدرراهقزوینبودند.

گماندرمياننظاميانایرانیرواجیافتکهمليتروسیفرمانده
وافسرانروسلشکرقزاقباعثگشتدرمقابلهبانفراتارتش
سرخ که آنها هم روس بودند ،چنان که باید و شاید به وظيفه و
سوگندشان عمل نکرده و در نتيجه به ایرانيان خيانت نمایند .در
بين افسران ایرانی که چنين تصوری یافته بودند دو نام آشنا به
چشم میخورد :ميرپنج رضاخان سوادکوهی (رضاشاه پهلوی) و
ملکالشعرا بهار از زبان

احمدآقاخان (سپهبد اميراحمدی بعدی) .
ميرپنج رضاخان نقل میکند که« :فرماندهان روسی در جنگ
انزلیسستیکردندوباعثشکستقزاقانشدند.منبقایای
هنگخودراازبيراههدرحالیکهگاهیتاگلودرلجنومرداب
فرومیرفتيموگاهیخارهایجنگلازکفپایقزاقزده،کفش

رسيد،ازکوههایسختعبوردادهو


اورادریده،بهپشتپامی
لخت و گرسنه به قزوین آوردم 2».بتدریج نمنم باران نارضایتی
نفراتایرانیلشکرقزاقازنحوهفرماندهیافسرانروس،رگبار
ميلبهتغييرگشت.
مشکلدیگردولت،مسالهیاغیگریخيابانیدرتبریزبود.شيخ


ماهیبوددرآذربایجانسرکشیآغازکردهو


محمدخيابانیشش
ضمنتبدیلناماستانآذربایجانبهآزادیستانوتصرفشهربانی
و دیگر ادارههای دولتی تبریز حاکم بالمنازع آنجا گشته بود.
مسئوالن حزب دمکرات ـکه در این زمان تغيير جلد داده و حزب
تجدد ناميده میشدـ به رهبری خيابانی اصرار داشتند که
تشکيالتاداری آذربایجانباید از ایران جداباشد وبهدستاین
حزبسپردهشودوتهرانآنرابهرسميتبشناسد.عجبنيست
که اینهمه شرارت و خيانت در دولت ناالیق و وطنفروش
وثوقالدوله اتفاق افتاده بود .مشيرالدوله برای رفع مشکل

آذربایجان ،مخبرالسلطنه را با اختيارات کامل به آن استان روانه
نمود .وی که سياستمداری باتجربه و کاردان و به اصطالح
استخواندار بود توانست دو هفته پس از ورود به تبریز با بهره از
همدلیوهمراهیپادگانقزاقتبریز،یکشبهشورشخيابانیو
اطرافيانش را درهم شکند و امنيت و آزادی را به آذربایجان
بازگرداند.
کمی پيش از جنگهای گيالن ژنرال آیرونساید به فرماندهی
نيروهایانگليسیشمالایرانکهپيشترازگيالنعقبکشيدهو
درمنجيلاستقراریافتهبودند،منصوبشد.دردستورالعملیکه
از وزارت جنگ انگلستان برای فرمانده قوای انگليس در عراق
فرستادهشد،چندنکتهمهموجودداشت:نخستآنکهبهعلت
فشار افکار عمومی مردم انگليس و برای صرفهجویی در مخارج
نظامی آن کشور پس از پایان جنگ جهانی ،انگلستان حداکثر تا
بهار 1921نيروینظامیخودرادرایراننگاهخواهدداشت.نکته
مهمدیگراینبودکهمقاماتنظامیانگلستاندرایراننمیدانند

باژنرالاستاروسلسکیونفراتزیرفرماناوچهبایدکرد؟ولذا
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از آنچه به فروش رفت آگاهيم اما نگاهی هم به قيمت آن
«حل این مساله دشوار عمدتا به شخصيت ،شيوه عمل ،و
بيفکنيم و چه بهتر که از زبان خریدار« :اعليحضرت فرمودند در
قاطعيت خود آیرونساید بستگی دارد .مشاراليه باید بکوشد که
مقابل همه این امتيازاتی که برای ما قایل شده و تمام
قوایاستاروسلسکیوسایرنيروهایمسلحایرانراتحتنفوذ
پيشنهادهامان را پذیرفتهاند دو خواهش عمده از ما دارند :یکی
شخصیاشدربياوردبهنحویکهانرژیوقدرتعملایننيروها

اینکه پرداخت آن مقرری ماهيانه پانزده هزار تومان که سابقا
را بتوان در بهترین مسيری که با خواستههای مقامات سياسی
دریافتمیکردندتاافتتاحمجلسکماکانادامهیابدومبالغیهم

ایران نيز سازگار باشد به کار انداخت ».و بدین ترتيب ریش و
شصتهزار تومان) یکجا به

که در عرض این مدت عقب افتاده (
قيچینيرویقزاقرابدستآیرونسایددادند.
معظملهپرداختگردد.اعليحضرتاصرارداشتندکهمنتعهداین

ناتوانیاستاروسلسکیدرسرکوبشورشيانگيالنوشکست
قسمترافیالمجلس،وبهمسئوليتخود ،بهایشانبدهم.».

نيروهای قزاق ،فرصت مناسب را دراختيار انگليس نهاد تا بتواند
خواهش دوم احمدشاه اجازه سفر به اروپا بود .مطلبی که وزیر
سرانجامازشرافسرانروسراحتشود.وزیرمختارآنکشوربه
مختار در گزارشش به لندن دراینباره نگاشته سند دیگری بر
اطالع دولت ایران رساند که اکنون فرصتی یگانه برای برکناری
جانبهبالهتاینمليحاستونشانمیدهدکه


گستردگیهمه
استاروسلسکیواصوالهمهافسرانروسبدستآمدهاستو
احمدشاه فاقد کمترین درجه آگاهی از شرایط بحرانی کشور و
باید افسران انگليسی را به جای آنان بر سر کارها گمارد و
وظایف خطير خودش بودهاست« :حقيقت مطلب این است که
چنانچه اینکار صورت نگيرد ،دولت انگليس نيروهایش را از ایران
اعليحضرت پس از پیبردن به لذت
خارج نموده و راه منجيل به قزوین و
زندگی در پایتختهای اروپایی دیگر
تهران را به روی بلشویکها آزاد
نمیتوانند خود را با زندگی پرخطری

میگذارد و دولت انگليس دیگر هيچ

که الزمه حکومت کردن بر یک کشور
کمک مالی به ایران نخواهدکرد .با
شرقیمثلایراناستتطبيقدهند.
مخالفت مشيرالدوله با خواستههای
معظملهازمنخواستندهنگاماحاله

وزیرمختار انگليس و استعفایش از
این موضوع به لندن شخصا نيز از
نخستوزیری ،وزیرمختار به دیدار

تقاضای ایشان پشتيبانی کنم و در
احمدشاه رفت و با تکرار
تایيدنظرخوداظهارداشتنداکنونکه
خواستههایش موافقت احمدشاه را

اوضاعبهکلیعوضشدهاگردرخارج

برای برکناری همه افسران روسی ،و
از کشور باشند دیگر مثل دفعه پيش
اهللخان اکبر سپهدار
نخستوزیری فتح 

طعمه دسایس سياستگران پایتختی
رشتی بدست آورد .ریيس نمایندگی
که در غياب معظمله توطئهچينی
سياسی انگليس در تهران با مباهات
میکردند نخواهندبود بلکه هروقت

به لندن گزارش داد« :شاه اتکای
دلشان خواست میتوانند به کشور
مطلق خود را به حمایت انگلستان
بازگردند ».احمدشاه اگر این حرفها
دهدوبهقدریدر

کامالتشخيصمی
مظفررالدینشاه
هایسنگلجعنوانمیکرد


رانزدبچه
اینباره (راضی نگاهداشتن ما

مطمئناازآنهامیشنيدکه:صناربدهآشبههمينخيالباش.

ازخودش)حساسيتداردکهکامالآمادهاستبهمحضدریافت
پاسخلردکرزنکهنقشقيماحمدیرابازیمیکردبهآرزوهای


اشارهای از ما ،هر سياستمداری راکه مورد قبولمان باشد و من

سلطانصاحبدکانبرایدریافتپولتوجيبیودیدنشهرفرنگ،

نامش را پيشنهاد کنم بيدرنگ به کاخ سلطنتی احضار و فرمان
صریحوروشنوبهنفعخوداوبود«:تجدیدمقرریشاهالبتهبه
نخستوزیریاشراصادرکند13».

هيچوجهقابلقبولنيستوفکرمسافرتبهاروپاهمازهرحيث

کهتصورکنيمخامونابهنگاماست».آنچهبرایاحمدیماندآش
...مخبرالسلطنه در خاطرات و خطرات چندبار به این گفتهی
نخوردهبودودهانسوخته.
احمدشاه اشاره میکند که « :من برای پادشاهی ساخته
پيشتردیدیمکهسفارتانگلستاناززمانامضایقرارداد1919
نشدهام» .این سخن درستترین حرفی است که احمدشاه

درپیآنبودتاپایافسرانروسراازایرانببردودامنهنفوذخود
برزبانآوردهاست.مردمنکتهبينایرانهمایننکتهرابهصرافت
را در نيروهای نظامی ایران بگستراند .ولی بدليل محبوبيت
دریافته بودند و بيهوده او را عالف نناميدند ،همانگونه که چند
استاروسلسکی و مخالفت احمدشاه به این آرزو دست نيافت.
نسل بعد ،مليح دیگری را فریبا ناميدند .احمدشاه قاجار در واقع
اهللخان
توجه به این نکته اصلی ضروری است که چگونه احسان 
میبایستیکشرکتخدماتیفرضابازکردنگيرلولهفاضالبیا

رهبر حکومت بلشویکی گيالن و دیگر بلشویکهای وطنی با
یکشرکتتاکسيرانییاکرایهظروفبرایمراسمشبهفتو
اقدامات نادرست و کمک ارتش سرخ شرایطی ایجاد کردند که
عروسی و ختنهسوران ،دایر میکرد و مطمئنا که کارش هم
دولتانگليستوانستبانردبامآنانبههدفهاینظامیخودو

میگرفت .احمدشاه با تقاضاهای وزیرمختار انگليس درمورد

درحقيقتمناقعسياسیمالیخوددرایراندستیابد.درواقع
برکناریکسیموافقتنمودکهدرکمتراز هفتادروزپيشبهاو
در تاریخ همرزگار ما از مشروطه تا امروز ،رفقا همواره با اتخاذ
نوشته بود« :حقيقتا از این همه رشادت فوقالعاده که شخص
هوبیجا،اگرمودبباشيم

مواضعنادرستوخواستهایخائنان

شمادراوضاعواحوالیچنيندشوارازخودنشاندادهایدبسيار

و نگویيم در گردآوری هيزم برای آتشِ سوزاندن منافع ملی
بسيار مسرور هستيم» و او را به درجه سرلشگری با نشان و
پایانراداشتهاند،دستکمنقشچهارپایهرا


کشورماننقشچهار
حمایلآبیمفتخرفرمودهبودند.ونيزبهپاسقدردانیاززحمات
هایبيگانهدرچيدنسيبمنافعمالیسياسیشان


برایدولت
یاشدررفعغائلهمازندرانیکقبضهشمشيرمکللبه
ومساع 
ازباغایرانداشتهاند.

الماس ،از شمشيرهای ناصرالدین شاهی بدست مبارک
با برکناری استاروسلسکی از فرماندهی نيروی قزاق ،این
خودشانبهاومرحمتفرمودهبودند.احمدشاهدرهنگامموافقت
مسئوليت بطور موقت به قاسمخان والی (سردارهمایون) داده
با خواستههای وزارت خارجه انگليس ،یک چيز را فراموش
شد .ژنرال و افسران روسی از ایران اخراج و از طریق بغداد به
کردهبود :استاروسلسکی آخرین جنس باارزشی است که برای

اروپارفتند.وافسرانانگليسیمسئوليتآموزشنيرویقزاقرا
فروشدردارالتجارهدارد.
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کهپسازجنگانزلیدردهکدهآقبابایقزویناطراقکردهبودند

بدست گرفتند و بدین ترتيب دوره حضور و فرماندهی چهلساله
افسرانروسبرلشکرقزاقکهامتيازآنبدستناصرالدینشاه
قاجاربهدولتروسيهتزاریدادهشدهبود،بهپایانرسيد.
اندکی بعد ژنرال آیرونساید بهدعوت دربار به حضور احمدشاه
رسيد .در این دیدار پس ازگفتگو درباره افسران روس و مسایل
نيروی قزاق ،گپهای دیگری هم زده شد که ژنرال در خاطرات
خود از آن یادی کرده است« :اعليحضرت دفعتا بهنحو کامال
فقطراههاییکه

غيرمترقب،موضوعصحبتراعوضکردوفرمود:
تحت نظارت مقامات انگليسی قراردارد امن است و کاروانها
میتوانندبافراغتخاطرازآنعبورنمایند.درحالحاضرایشان

(احمدشاه) با وضعی دشوار روبرو شدهاند و اميدوارند که من
(ژنرالآیرونساید)بتوانممشکلیراکهبرایشانپيشآمدهحل
معظمله ظاهرا مبلغی

کنم .خالصه اشکال اعليحضرت این بود :
پولدراختيارداشتندکهمیخواستندآنرابهحساببانکیخوددر

بمبئیمنتقلسازند.اماتنهاراهنيلبهاینمنظور،بهقراریکه
تحقيقکردهومطلعشدهبودند،اینبودکهموجوداتنقدیخود
را با استفاده از کاميونهای ارتشی بریتانيا به بغداد بفرستند و
ترتيباتبعدیرابرایانتقالوجوهبهبمبئیازآنجابدهند.پساز
ختم بيانات ملوکانه مدتی متحير مانده بودم که منظور
اعلیحضرت چيست و در چنين مسالهای چه خدمتی از دستم

ساخته است .چون در مساله انتقال پول از ایران به خارجه،
ایشان منطقا میبایست به بانک شاهی بریتانيا در تهران رجوع
کنندنهبهمنفرماندهنيروینظامیانگليس.امابتدریجپردهاز
رویاصلمطلببرداشتهشدونيتملوکانهفاشگردید.معلوم
شد اعلیحضرت مقدار کالنی پول نقره به صورت سکههای
تومانی در اختيار دارند که قيمت کل آنها ،در آن حد کالن ،به
مبلغی در حدود یک ميليون ليره استرلينگ سر میزند ...با یک
حساب سرانگشتی میشد حدس زد که برای حمل مبلغی که
اعلیحضرت میخواستند بهصورت سکههای نقره به بغداد

بفرستند چندین کاميون بزرگ و تعدادی محافظ نظامی مورد نياز
دراینجابودکهناگهانعظمتجرمیکهاعلیحضرت

خواهدبود.
میخواستمارابدانآلودهکندبرایمروشنشد:درآنتاریخما

در تمام کشورهای خاورميانه و آسيا مرتب در روزنامهها اعالم
میکردیم که برای پرداخت هزینه نگهداری نيروهای مختلف

نظامیماندرایرانبهپولرایجکشور(سکهنقره)نيازمندیمچون

ایرانيهادرآنتاریخهنوزبهمصرفاسکناسعادتنکردهبودندو
پول کاغذی در ایران چاپ نمیشد .خبر اینموضوع که ما خریدار
سکههاینقرهایرانیهستيمبالتردیدبههندوستانهمرسيده

بودوهمينامرباعثایجادبازارآزادبرایسکهدردهلیوبمبئی
و کراچی شده بود .به این ترتيب ،اعلیحضرت خيال داشت به
ميونهای

کمکمقاماتنظامیبریتانيادرایران،وبااستفادهازکا
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خدمتشان عرض کنم که عملشان در این موقع که دولت بریتانيا
برایتامينهزینهقواینظامیخوددرایران،بهمنظورحراستاز
مرزهای کشورِ اعلیحضرت ،ناچار است با تحمل خسارات زیاد
پول از بازارهای آزاد بغداد و هندوستان تهيه کند ،عملی است
بسيارنادرست.شاهپسازشنيدناینحرفنگاهیبهمنکرد
وباتبسمیکهحاکیازیاسوتمسخربودجوابداد:سرلشکر
عزیزم،شایدحقباشماباشد.ولیفراموشنکنيدکهدرتهقلب
همهبهفکرمنافعخودهستند!»ایننکتهکههمهبهفکرمنافع
خودهستند،واقعيتیاستانکارناپذیر،اماپرسشایناستکه
انسانهاتاچهحددرتشخيصمنافعخودبيناهستند؟وآنراکه
عقلندادیچهدادی؟
صدراعظمجدیدسپهداررشتیدربيانيهایکهبهمنزلهبرنامه
کاردولتآتیبود،همانندمشيرالدولهنخستوزیرپيشيناعالم
کرد که قرارداد  1919تا گشایش مجلس شورای ملی مسکوت
مانده و هيچيک از مادههای آن به اجرا گذاشته نخواهد شد.
دولت سپهدار تازه شروع بکار کرده بود که پرسش یک نماینده
مجلس عوام انگلستان از وزیر خزانهداری آن کشور شرایط را در
تهران دگرگون نمود .پرسش این بود که آیا با وجود بالتکليفی
قرارداد نظامیـمالی با ایران آیا بخشی از وام دوميليون ليرهای
موضوع قرارداد مالی به دولت ایران پرداخت شده است یا نه؟
«آری» بود چرا که چهارصد هزار تومان از آن
پاسخ وزیر البته که  
پول بطور بسيارمحرمانه به عنوان رشوه به وثوقالدوله و وزیران
خارجه و دارایی او پرداخت شده بود .انتشار خبر این پرسش و
پاسخ در تهران سبب شد تا سرانجام موضوع رشوهخواری
امضاکنندگانایرانیقراردادبرمالشود.نمایندگانیکهتاآنروزبرای
دورهچهارممجلسشورایملیبرگزیدهشدهبودندازترسآنکه
قضيه رشوهگيری دامن آنان را نيز بگيرد ،در بيانيه مشترکی
مخالفت خود را با قرارداد اعالم نمودند و به این ترتيب شمشير
دامکلوس که این بار به شکل داسمرگ قرارداد  1919بر سر
استقاللکشورمانآویزانبود،درکورهمخالفتملیایرانيانآماده
ذوبگشت.
همزمان با آغاز کار دولت سپهداررشتی ،سفير فوقالعاده و
عليقلیخان انصاری

تاماالختيار ایران در مسکو ـ

(مشاورالممالک)ـ گفتگوهای خود با مقامات دولت شوروی
منجمله با شخص لنين را برای حل مسایل و مشکالت بين دو
کشورآغازیدهوبهتفاهموتوافقیدستیافتهبودند.قراربراین
گذاشتهشدهبودکهنيروهایقوایمسلحسرخهمزمانباخروج
نيروهای انگليس که برای اول آوریل  1921برابر با دوازدهم
فروردین  1333برنامه ریزی شده بود ،مناطق اشغالی در شمال
ایرانراترککنند.اماتاامضاوبهاجراگذاشتنآن،تاریخآبستن
حوادثدیگریبود.
در تمامی مدت پس از امضای قرارداد  1919کوشش وزیرمختار



نمایتجربهوتفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامیدیدند،بينایرانياننيز


هاتنهاکسانینبودندکهدرجامجهان

سی
انگلي
رمیکشد:

نبهتصوی

ملکالشعرابهارآنروزهاراچني

رانرامیدیدند.

نیکهدرآتشنابسامانیهایکشورنابودیای

فراوانبودندکسا
وندرصددوکالت،وهنگامهطلبانبا

«دولتدرحالبحران،وشاهدرخيالفرار،ورجالسياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسياسي
حربهقراردادمشغولقتلعاموکالیدورهچهارمشدهبودند.اینبودروحاوضاعآنعصر».


ارتشی بریتانيا ،سکههای کالن خود را به نقطهای صادرکند که
خودش میدانست قيمت بازار آزادش در آنجا به مراتب از نرخ
رسمی تهران بيشتر است .از اعلیحضرت سلطان احمدشاه
سوال کردم چرا اینراه دشوار را به راه آسانتر و عملیتر که
فروش همان سکهها به بانک شاهی انگلستان در تهران باشد
دهند؟امااعلیحضرتسوالمرا،مثلاینکهاحتياجبه


ترجيحمی
جواب ندارد ،بیپاسخ گذاشتند .در نتيجه ،ناچار شدم بیپرده

انگليسدر ایران و وزیرخارجه انگليس براین بودتامجلس شورا
افتتاح شده و مساله قرارداد در آن تصویب شود .اما کابينه
سپهدار رشتی هم با وجود تمایل و سرسپردگیاش ،کاری از
پيش نبرد .با عدم موفقيت او در این امر و از همپاشی و
بالتکليفی نيروی قزاق ،نزدیک شدن تاریخ خروج نيروهای
انگليسیازایرانواعالنبانکشاهیانگليسدربارهانتقالمرکز
آن بانک از تهران به شهری دیگر و آماده شدن اروپایيان مقيم
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تهرانبرایترککشور،گردبادوحشت وهراسوترسونااميدی
ساکنان دارالسلطنه قاجار را درمینوردید .اگر در آن زمان
دستگاهیوجودداشتکهاندازهترسانسانهارانشانمیداد،

بیتردید احمدشاه رکورددار

نگاهیبهتلگرافهای

میگشت.

بين وزیرمختار انگليس ـکه در
تماس پیدرپی و گاه روزانه با
احمدشاه بودهـ و وزیرخارجه
انگليسوضعيتتاسفبارکشورو

رقتبار پادشاه وقت را به ما

مینمایاند .نکته مهم آنست که

آخرین سلطان به کاری که
میکرده و نتایج مترتب بر آن

واقف بودهاست و هرگز نمیتوان
تصورنمود که اجباری بر وی
تحميل شده باشد .در گزارش
وزیرمختار از دیدارش با احمدشاه
به لندن به تاریخ سوم ژانویه
 1921برابر  4دی 1299
میخوانيم« :اعليحضرت به من

فرمودند که وضع اعصابشان
بينهایت خراب است و روزبهروز
همبدترمیشود.پزشکانمعالج
استراحتکاملوفراغتمطلقاز
کارهایمملکتیرابرایمعظمله

تجویز کردهاند که در ایران فراهم
نيست .خود اعليحضرت براین
عقيده است که با توجه به وضع
وخيم کشور ،اجرای مسافرت در
حال حاضر (که هنوز مجلس
افتتاح نشده) شاید صحيح
نباشد .هم اکنون زمزمه شکایت
مردم از طرز کار معظمله که به
مسایل مهم مملکتی توجه
نمیکنند بلند شده است و اگر

ایشان ،علیرغم این شکایتها،
خاک کشور را ترک کنند مورد
سرزنش قاطبه ملت قرار خواهند
گرفت که چرا پست فرماندهی
کشوررادراینلحظهکهوطنبه
وجودشان نياز دارد ترک کرده و
بيعالقگی خود را نسبت به
سرنوشت ایران عمال نشان
دادهاند .مردم خواهند گفت

پادشاه مملکت در فکر آتيه
کشورشنيستوفقطعجلهدارد
که خود را هرچه زودتر به اروپا
برساندودرآنجاباپولهاییکهدر
عرض این مدت به بانکهای
اروپایی منتقل کرده است مشغول عيشونوش گردد .اعليحضرت
بهتماماینمشکالتواحتماالتناشیازآنواقفندومعالوصف

نظرمرادراینبارهجویاشدندکهاگر بهمدتدوماه،پسازافتتاح

مجلس ،برای مشاوره با پزشکان متخصص اعصاب در پاریس ،از
ایران خارج گردند و وليعهد (محمدحسن ميرزا) را با اختيارات تام
جانشين خود سازند ،آیا عملشان درنظر اوليای لندن ناخوشایند
تلقی خواهد شد؟ یک چنين غيبت کوتاه ،بهنظر اعليحضرت،
ضرری به مصالح انگلستان نخواهد زد چونکه خود معظمله
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کمافیالسابق به حفظ و حراست این منافع عالقمندند .به

اعليحضرتقولدادمرویپيشنهادشانمطالعهکنمولیدرضمن
خدمتشان عرض کردم که شخصا کمی دراین باره تردید دارم،
یعنی فکر نمیکنم چنين
مسافرتی ،در چنين موقعی ،به
صالحشانباشد13»...
دراینگفتگوسخنیازمصالحو
منافعایراندرمياننيست.حتااگر
بپنداریمکهاحمدشاهدرآنبارهنيز

چيزیگفتهووزیرمختاربهعمدیا
سهو در گزارشش نياورده است،
بازدرایننکتهکهاحمدشاهرفتار
خود را در ترازوی منافع انگليس
مینهد و در جاده سياست به

تابلوهای راهنمایی سياست
انگليسچشمدوختهاست،تردید
نيست .وزیرمختار در ادامه نقل
گفتگویش با احمدشاه به بيان
برداشت و نظر خود میپردازد و
مینویسد« :در اینکه وضع

اعصاب شاه بينهایت خراب و
آشفته است جای تردید نيست.
اما بهعکس ادعای خودش ،این
ناراحتی اعصاب ناشی از درد یا
بيماری خاصی نيست بلکه صرفا
زایيده ترس است .علت حقيقی
اصرارش که میخواهد ایران را
هرچهزودترترککندهميناست
که وقوع بحران وخيمی را در
کشورش پيشبينی میکند و
مایل نيست در آن تاریخ در ایران
باشد .اگر بلشویکها به تهران
حمله کردند و دولت انگلستان به
حمایت از ایران برخاست و خطر
رفع شد ،آنوقت اميدوار است
دوبارهبهکشورشبازگردد.امااگر
دولت بریتانيا حاضر به کمک نشد
و گذاشت تهران و ایاالت شمال
کشور به دست بلشویکها بيفتد
آنوقت میتواند به طور دایم در
اروپا اقامت گزیند .برمبنای
اطالعاتی که کسب کردهام شاه
هنگام بازگشت از مسافت
اخيرشبهاروپامورداستقبالگرم
و شورانگيز افراد ملتش قرارگرفت
و اگر در همان تاریخ عالقه
بيشتریبهسرنوشتایراننشان
میداد و فکر خود را فقط متوجه

اینموضوعنمیکردکهبرثروتو

نقدینه شخصیاش بيفزاید و آنها را مرتبا به بانکهای خارجه
بفرستد ،احتمال داشت که محبوب قاطبه ملت گردد .اما نحوه
رفتار معظمله در عرض این مدت که کوچترین اعتنایی به مصالح
ملت نشان نداده و فقط در فکر تامين منافع شخصیاش بوده،
تمام طبقات مردم را نسبت به مقام سلطنت بدبين و مشمئز
کرده است و بنابراین اگر کشورش را در این لحظه حساس رها
کندوبهاروپابروداحتمالبازگشتمجددشبهایرانخيلیبعيد
است»..

تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره  02ـ شهريـور  /مهــر 3131
لندنکهازوخامتوضعدرتهرانآگاهبوددردادنپاسخروشن
صریحابهمعظملهاطالعدهيدکهتمایلشانبهترک

درنگنکرد«:
وطن ،آن هم در موقعی چنين حساس و وخيم ،حتی بهفرض
اینکه بهانه ظاهریشان این باشد که فقط برای یک معالجه
خواهندبهاروپابروند،خواهناخواهدرچشمملتدليل


دوماههمی
جبنوبيعالقگیبهسرنوشتمملکتتلقیخواهدشد.حالاگر
اعليحضرت ،عليرغم این اندرز صریح و و دوستانه ما ،بازهم در
تصميمخودمصرباشندوبخواهندایرانراترککنند،درآنصورت
بهتر است از همين حاال بدانند که انتظار کوچکترین کمک یا
حمایتی از ما نباید داشته باشند ...درحال حاضر اگر بناست
حکومتایرانبهبقایخودادامهدهدبایدسعیکردتاجاییکه
ممکن است از وقوع این حادثه شهرآشوب ،یعنی فرار شاه از
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پاسخ وزیرمختار بیتردید منطقی و نيکخواهانه بود« :خدمت
اعليحضرت عرض کردم که خروج فوری شاه از ایران تحت اوضاع
کنونی کشور ابدا صالح نيست و احتماال منجر به سقوط رژیم
سلطنتیخواهدشد.وظيفهایشاندراینلحظهحساسنسبت
به وطن ،ملت ،خاندان قاجار ،حتی نسبت به مصالح شخصی
خودشان همين است که تا موقعی که جانشان حقيقتا به خطر
نيفتاده از اجرای این فکر ،یعنی ترک مملکت ،احتراز کنند ».با
وجود این همه راهنمایی ،گویی یک نفر صدا میزد سهراب .و
احمددرجستجویکفشهایشبود.

پنج روز بعد روز از نو روزی از نو .وزیرمختار که بهتر بود درکاخ
میخوابيدتادرسفارت،دوبارهاحضارشدوشنيد«:نظربهاینکه

دولتانگلستاناجازهنمیدهدکهایشانبهبهانهمعالجه،ایران


مزاده صفویمدیر روزنامه آسيای وسطی و نماینده دوره پنجم مجلس شورای ملی نگاشته است که از سوی
دعلیاصغر رحي 

سي
استبازانبهماموریتپنهانیتماسبااحمدشاهوبهتصویبرساندنطرحمقابلهباسردارسپهو

سيدحسنمدرسوشماریازسي
تشویق احمدشاه به بازگشت به کشور از طریق لرستان و پشتکوه و شورش قبایل لر ،به فرانسه رفته بود .وی در چند دیدار با
بهجایآوردنهمهآنگفتگوهایزجرآور،
انمیگذارد .

احمدشاهدرزمستان 1333ـفوریه 1924درنيس،آنچهراکهبایدبگویددرمي
تنها این اشاره کافيست« :چند روز از مالقات دوم من با شاه گذشت و در آن ایام بازیهای کارناوال و جنگ گلها ،شهر نيس و
راکهدرآنجاگردآمدهبودندغرقهنشاطوشادکامیمیداشت.هرروزرنگیتازهوهرشبنيرنگینوبرای

جهانگردانوتوانگرانی 
حخداوندانطالآمادهمیشد.یکروزنزدیکغروبغفلتاباشاهمصادفشدموپسازعرضاحترام،کناریایستادمکهایشان

تفری
اراباچهصورتخوشیمیگذرانند؟»

صفوی،میبينیاینهادني

بگذرند.اعليحضرتبالطفیمخصوصمرانزدخودخواندهوفرمود«:
نجابوجودآوردهاند».شاهفرمود:

عرضکردم«:بلهقربان،واقعااگردرایندنيابتوانبهشتیبوجودآورد،آنبهشتهميناستکهای
ی؟میگوییازاینجایکسربرویمپشتکوه،بالرهاسروکلهبزنيم؟!فتنهوخونریزیراهبيندازیم؟!خوبحاالتو

حاالتوچهمیگوی

«
مشغولتفریحتباشتاببينيم»...شاهبدینصورتمرامرخصفرمودهوردشدومنمثلکسیکهپایشدرگِلوعقلشزایلشده
باشد،مدتیدرهمانجاکناردریابهتارميهایآهنیتکيهکردهودراندیشهماندمکه ببينتفاوتراهازکجاستتابهکجا!! 11».و
اندقصرفردوسبهپاداشعملمیبخشند


هودهنسروده
بي

کشور ،جلوگيریکرد ».این تلگراف امضای وزیرخارجه انگلستان
ازاینبلندترنمیشودفریادزد.امادر

لردکرزنرابرخودداشت.
گوشمبارکمَ ِلکِمرعوب،آنچهالبتهبهجایینرسيدفریادبود.
اسفندیارواحمدشاهجداازایرانیبودنیکنقطهمشترکدیگر
همداشتند:آنپيکریرویينداشتاینمغزیرویين.چهارروزبعد
وزیرمختاررااحضارفرمودندتاباآسبرندهشانوزیرمختارانگليس

را بهتزده نمایند« :شاه امروز مجددا مرا پيش خود خواست و
معظمله کوشيد موافقت مرا با

قریب دوساعت صحبت کرد .
نظرش که ترک فوری ایران است جلب کند و دليل آورد که این
مسافرت،بنابهتشخيصپزشکان،برایمعالجهوانجاممعاینات
طبی در اروپا الزم است و اگر دولت انگلستان با مسافرتش ،به
عنوان پادشاه ایران ،موافقت نکند ،حاضر است از مقام سلطنت
استعفا بدهد ...اعليحضرت از تغيير سياست ما که تصميم
کنيمشاکینبودوصریحااعالممیداشت

گرفتهایمایرانراترک 

که از ضرورتهای داخلی و بينالمللی که باعث یک چنين
دگرگونیدرسياستخارجیماگردیدهآگاهاستوعللوجهات
آن را کامال درک میکند ولی در ضمن از سرنوشت خود
میترسيد که اگر بهدست بلشویکها بيفتد ـکه حتما خواهد

افتاد اگر پایتخت سقوط کندـ آن وقت تکليفش چيست؟ شاه
عقيده داشت که اگر درتهران بماند بهطور حتم بهدست
بلشویکها کشته خواهدشد درحاليکه اگر به جنوب کشور برود

هيچ معلوم نيست که سرنوشت بهتری در انتظارش باشد».
صدای تيرباران الکساندردوم آخرین تزار روس بدست بلشویکها
همچنان در تاالرهای قصور قاجار میپيچيد و به یاد قصور قاجار
میانداخت و چينی نازک تنخواهی آخرین سلطان را در پشت

ترسستانترکمیانداخت.


را ترک کنند و وليعهد (شاهزاده محمدحسن ميرزا) را جانشين
خود سازند ،و از آنجا که مایل نيستند کماکان درتهران بمانند و
هابيفتند،لذاتصميمگرفتهاندازمقامسلطنت


دستبلشویک

به
استعفا بدهند و بهعنوان یک شهروند عادی کشور را ترک کنند.
اعليحضرت فرمودند قصد دارند نيت خود را دراین زمينه قبال در
جلسهای محرمانه بهاطالع معدودی از رجال کشور ،و سپس با

صدور بيانيهای به اطالع ملت ،برسانند .در ضمن صحبت از خود
اعليحضرت شنيدم که ایشان کوشيدهاند واالحضرت محمدحسن
ميرزا را قانع کنند که بهجای ایشان پذیرای مقام سلطنت گردند
اما وليعهد نيز از پذیرفتن این مقام خطير ،در این موقع آشفته ،
سرباز زدهاست .اعليحضرت فرمودند که بار هم خيال دارند در
بارهباوليعهدصحبتکنندکهشایدبتوانندرضایتمعظملهرا


این
جلب کنند و اگر اقدامشان نتيجه نداد آن وقت احتماال برادر
دیگرشان را که کوچکتر از محمدحسن ميرزا است بهاین سمت
(سمت جانشينی خود) انتخاب خواهند کرد ».و در پاسخ
منتمامفنوفوتکاسهگریخودرابکاربردم،

فرمایشاتشاه«
و هرگونه تحبيب و ترعيب و استدالل که در چنته داشتم بيرون
ریختم،تامگربتوانم تصميمشاهراعوض کنمولیمتاسفانه از
تشبثات خود نتيجهای نگرفتم .اعليحضرت یکبار دیگر با الحاح و
التماس از من درخواست کرد موافقت عاليجناب (لردکرزن) را با
خروج موقتی ایشان از ایران جلب کنم زیرا از کمونيست شدن
ترسدوازسرنوشتخوددردستبلشویکهاوحشت


ایرانمی
دارد.خدمتاعليحضرتعرضکردمازآنجاکهاطالعقطعیدارم
عاليجناب لردکرزن با استعفای ایشان ازمقام سلطنت مخالفند،
حتی جرات ابالغ این پيام را به حضورشان در خود احساس
نمیکنم.ولیشاهکماکاندرتقاضایشمصربودواظهارداشت
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کهچهارروزدیگربرایمسبوقشدنازنظرانگلستانصبرخواهد
کرد ».وزیرمختار گزارش خود را اینگونه جمعبندی میکند« :از
آنجاکهفکرمیکنمشاهتصميمخودراگرفتهاستبایدازحاال

درفکرانتخابیکیدیگرازاعضایخاندانسلطنتبهجایایشان

بود».اکنونکهسلطانِهراسوخدایگانِترس،سفارشساخت
کردهبود،پرسشتنهااین

تابوتسياسیخودراتقدیمنجارتاریخ
صدادرمیآید؟


هابرایکهبه

بودکهزنگ
همانگونهکهاحمدشاهازقصدرفتندستبرنمیداشت،وزارت


خارجه دولت فخيمه نيز از قصد نگهداشتن احمدشاه پا عقب
نمیگذاشت.پاسخاینبارکرزنبهوزیرمختارشتفاوتیبانظریات

پيشينش نداشت جز پذیرش اندیشه درباره انتخاب قجرميرزایی
دیگربرایجلوسبرتختطاووس«.خيلیمهماستکهشاهرا
بههرنحویکهشدهازتصميمشمنصرفسازیدونگذاریدازمقام

سلطنت استعفا بدهد زیرا تعيين جانشين یا تغيير سلسله،
ولیبههرحال

اشکاالتیایجادخواهدکردکهآنسرشناپيداست.
اگر بهمنطق گوش نمیدهد آنوقت چارهای نيست جز اجرای
قسمت آخر تلگراف شما دایر به انتخاب یکی دیگر از اعضای
معالوصف اتخاذ موضعی سختتر و
خاندان قاجار بهجای وی  .
محکمتر در این قضيه ،ممکن است معظمله را از فکر استعفا

منصرف سازد ».این «ممکن است» اما تنها یکی از ممکن
تهایتاریخبود.
اس 
انگليسیها تنها کسانی نبودند که در جام جهاننمای تجربه و


تفکرشانسختیوضعممالکمحروسهرامیدیدند،بينایرانيان

نيزفراوانبودندکسانیکهدرآتشنابسامانیهایکشورنابودی

ملکالشعرا بهار آنروزها را چنين بهتصویر

ایران را میدیدند .
میکشد« :دولت درحال بحران ،و شاه درخيال فرار ،و رجال

سياسیدرصددکسبمقاموزارت،وسياسيوندرصددوکالت،و
طلبانباحربهقراردادمشغولقتلعاموکالیدورهچهارم


هنگامه
شدهبودند.اینبودروحاوضاعآنعصر11».
سپهدار رشتی پس از سه ماه صدارت هيچ کاری از پيش نبرد
هتوانست مجلس چهارم را براه اندازد و نهتوانست برای
ن
بازگرداندن گيالن به کشورکاری انجام دهد .از یکسو زمان رفتن
نيروهای انگليسی از ایران نزدیکتر میگشت و از سوی دیگر
نيروهای سرخ کماکان رشت و انزلی را در اختيار داشتند و
سودای تسخير تهران را در سر میپروراندند .در اسناد وزارت
خارجه انگلستان ،شمار قوای مسلح بلشویک در گيالن در این
زمانبيشازهفتهزارنفرذکرشدهکهدرآنميانچهارصدتناز

سربازانحرفهایروسیبودند.درشرایطیچنينناگوار،سپهدار

رشتی از نخست وزیری کنارهگرفت .احمدشاه نشست نخست
وزیران پيشين را تشکيل داد و همگی یکصدا نظردادند که بهتر
استمردیتواناتروبااقتدارترازسپهدارمسئوليتصدارترابر
احمدشاهبهمستوفیالممالکرویآوردواوپيشنهاد

دوشگيرد.
تشکيلکابينهراپذیرفتوبهآگاهیوزیرمختارانگليسرساندکه
«اگر موفق به تشکيل کابينه شود از تقدیم قرارداد ایران و
انگليس به مجلس معذور است زیرا میداند که این قرارداد
شانستصویبشدندرمجلسشورایملیراندارد».وگزارش
اینتصميمرابهاحمدشاهداد.سلطانقاجاربهتعذیروتحبيب،
الملکرابهدیداروزیرمختارانگليسفرستادو


ریيسدفترخودمعين
پيغامفرستادکه«ازشنيدنگزارشمستوفیدچارتعجبشده
است که چطور مشاراليه خودسرانه چنين پيغامی برای من
(منظوروزیرمختارانگليساست)فرستادهوتصميمگرفتهاست
افتتاحمجلسرابهتاخيربيندازد.ازآنجاکههردوعملِمستوفی

(تصميم به تعویق گشایش مجلس و عدم تقدیم قرارداد به
مجلس آتی) برخالف ميل صریح ملوکانه بوده است ماموریت
تشکيل کابينه را فیالمجلس از ایشان سلب کرده بود .پس از
شرحاینمقدمات،ریيسدفترمخصوصازمنسوالکردحاالچه
وزیریبهجایمستوفیصالح


کسیرابرایتصدیمقامنخست

40
بهعکس ایام
میدانم؟ ...به معينالملک جواب دادم که  ....

گذشته ،دیگر در موقعيتی نيستم که بتوانم با اعطای کمکهای
حکومتهای

مادی نخست وزیران ایران را بر سرکار نگهدارم ...
آتی ایران باید مطلقا به پشتيبانی و حمایت خود ایرانيان متکی
12
باشند».
احمدشاهکهتعجيلوتاکيدشبرتصویبقراردادبود،سپهداررا
بار دیگر مامور تشکيل کابينه نمود و وی سرانجام در  21بهمن
اینبار دولت سپهدار به معنای
کابينهاش را تشکيل داد  .

 1299
واقعیکلمه،دولتِمستعجلبودوزیادهبرششروزدوامنيافت.
با ورود نيروی دوهزاروپانصد نفره 13تيپ همدان نيروی قزاق به
فرماندهی ميرپنج رضاخان در سوم اسفند به تهران ،سپهدار
رشتی به سفارت انگليس پناهنده شد و در آستانهی سدهای
تازه،کتابیدیگردرتاریخکشورمانگشودهگشتوایرانینوآغاز
شد.
نخستوزیرتازه،سيدضياءالدینطباطبایییزدیکهسیودو


سال بيش نداشت و روزنامهنگاری پرهياهو بود ،در نخستين
اعالميه دولت خود در تاریخ هشتم اسفند الغای قرارداد 1919
ایران و انگليس را رسما اعالم نمود .لغو این قرارداد با اعتراض
دولتانگليسمواجهنشدزیراکهآنانخوددرماههایپيشبه
ایننتيجه رسيده بودندکهبهتصویبرساندنقرارداددرمجلس
نایبالسلطنه
شورایملیایران،امریاستناممکنونشدنی .
هندحدوددوماهپيشازلغوقراردادتوسطمقاماتایرانی،نظرش
را درباره آن قرارداد بهروشنی و صراحت به مقامات رسمی
کشورش چنين گزارش دادهبود« :سياست جاری ما در ایران،
یعنی سياست اجرای قرارداد ،از از این جهت با شکست مواجه
شد که کوشيدیم اقداماتی بيش از آن حد که در توانمان بود در
ایرانانجامدهيم.بهعبارتدیگر،ازآنجاکهبهایننتيجهرسيده
بودیم که حکومتهای سنتی ایران هرگز آن کفایتی را که برای
اصالح وضع خراب کشور الزم داشت نخواهد داشت ،تصميم
گرفتيم اداره امور ایران را مستقيما عهدهدار شویم و اصالحات
اساسی را در این کشور به دست افسران و مستشاران
انگليسیانجامدهيم.اماآنعاملیراکهماتاثيروقوتشرادر
محاسبات سياسی خود وارد نکرده بودیم ،یعنی ناسيوناليسم
ایرانی ،در عمل نشان داد که حاضر به قبول این طرح نيست و
انگلستانهمدراینروزگارپرازمشکالتنظامیواقتصادی،ابدا
درموقعيتینيستکهبتواندارادهخودرابهزوربرایرانيانتحميل
کند ...بهترین سياستی که حکومت انگلستان میتواند در ایران
اتخاذکندهميناستکهمردماینکشوررابهحالخودواگذارد
تا هر راه نجاتی را که بهتر تشخيص میدهند برگزینند» کاش
لندن امروز نيز آنقدر بينا بود تا یکبار دیگر این پند مامور پرتجربه
خودراآویزهگوشخویشتنسازد.
عهدنامه دوستی ایران و شوروی در نخستين هفتهی روی کار
آمدندولتتازهدرتهرانبهامضاینمایندگاندودولتدرمسکو
رسيد و دولت سيدضياءالدین طباطبایی بیدرنگ آنرا پذیرفت .و
امکان بازگشت آرامش و امنيت به گيالن فراهم آمد .یکی از
کارهایسيدضياءکاستنازهزینههایجاریبودجهکشوربودو

لذا بودجه دربار را که مطابق تصویب مجلس سوم ماهی
سیهزار تومان تعيين شده و ناصرالملک در غياب مجلس آنرا تا

چهلهزار تومان افزایش داده بود ،به ميزان قانونیاش بازگرداند.

دربرابر اصرار احمدشاه برای دریافت ماهی چهلهزار تومان،
سيدضياءتسليمشدولیحقوقشاهزادگانراجزوهمانمبلغ
دانستوبدینترتيبرنجيدگیاحمدشاهوشاهزادگانرابهجان
خرید .از سوی دیگر به گزارش ملکالشعرا بهار ،سيدضياء که
بیميلی احمدشاه را در امر سلطنت میدید در صدد برآمد تا

محمدحسن ميرزا وليعهد را به پادشاهی برساند .گزارش این
فعاليتها به گوش احمدشاه و سردارسپه رسيد .مجموعه

نارضایتی از کارهای سيدضياء سرانجام سبب عزل او گشت.
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صدارتسيدضياءسهماهیبيشنينجاميدوهمانروزبرکناریاز

ایرانرفت.زمانکوتاهیبعدمحمدحسنميرزاوليعهدهمازراه
ملکالشعرابهنقلازشاهزاده

بصرهوبغدادعازمفرنگستانشد.
یمينالدولهکوچکترینپسرتاصرالدینشاهکهدراینسفرهمراه

وليعهدبودهآوردهاستکهدرخوزستانبهخواستشيخخزعل
بين او و محمدحسن ميرزا دیداری افتاد و در آن شيخ خزعل
پيشنهاد کرد که قوایی از عرب و لر و پشتکوه فراهم آورد و به
کمکسيدضياءعازمتهرانشده وپایتختراتصرف کنند .آنوقت
محمدحسنميرزااگرخواستشاهراابقاکندورنهخودتاجبرسر
نهد .پس از گفتگوی بسيار برای جلب نظر سيدضياء که در آن
زمان در بصره بود یمين الدوله را نزد او میفرستند« .صحبت
کردیمونقشهرابهاوگفتيم،سيدسریتکاندادوگفت:شيخ
گویدومیتواندکاریصورتبدهد،امامنبرفيقشما


راستمی
یعنی(وليعهد)ابدااعتمادندارم.اومردکارنيست،ونخواهدآمد،
و اگر بماند و بياید کار را خراب خواهد کرد ،او همه خياالتش
متوجهخانمهایپاریساست،وعجلهداردکههرچهزودترخودرا
ازایرانومشرقبهفرنگبرساند،مناوراآزمودهامبدرداینکارها

بهاردرادامهمینویسد«ازقضابزودیشيخخزعل

نمیخورد.».

مایوسشدوعجلهایکهوليعهددرحرکتداشت

همازوليعهد
کردمیفهمانيدکهکمالمطلوباوچيز


وحرارتهوارابهانهمی
نکبتدررگهایقاجاریهازخردوکالنلختهبسته

دیگراست».
بود.
درخششستارهبخترضاخانميرپنجکهدرهمانهفتهنخست
اسفند  1299به فرماندهی کل قوا و لقب سردارسپهی رسيده
ترمیشد.احمدشاههمچناندررویایزندگی


روزافزون
بودروز 
به

در فرنگ و آرزوی رونق تجارتخانه گندم و نقرهاش غوطهور بود و
آنچهپيشتراز اوسرزده

بيشتروتندتردرمهتاریخگممیشد .

بود را دیدیم ،پستر نيز مصدر مباهاتی نشد .افسون فرنگ
همچنانکاروانساالرسلطانعجمبود.اگرپيشازاینوزیرمختار
دولتپادشاهیانگلستانمخالفسفرشاهبهفرنگبود،دراین
زمانوزیرمختاردولتسوسياليستیروسيهچنيننظریداشت.
بصيرالدولهکهازنزدیکاندرگاهاحمدشاهورابطشخصیویبا
روتاشتاین وزیرمختار دولت شوروی

بوده است در خاطراتش چند بار به این
نکته اشاره کرده است« .روز پانزدهم
شهرصفر 1343قمری( 24مهر)1333
ساعت  9صبح از سفارت روس تلفن
نمودندکهجنابوزیرمختارازجنابعالی

خواهش مینمایند که برای ساعت ده
صبحتشریفبياوریدسفارت.روزبعددر
ساعت موعود به زرگنده رفته ،پس از
اظهار خصوصيت ،اظهار داشتند :دو روز
قبل که حضور شاه بودم ،چون پارهای
مطالب داشتم ،الزم بودکه به عرض
بهواسطه مطالب زیاد و
برسانم  .
فرمایشات اعلیحضرت و کمی وقت
نتوانستم به عرض برسانم و حاال
بهتوسط جنابعالی پيغام میدهم و

همچمو تصور میکنم که اعلیحضرت
همایونی خيال مسافرت به اروپا دارند.
این مسافرت معایب زیاد دارد .بنده از
نقطهنظر دوستی عرض میکنم که

صالح اعلیحضرت در مسافرت به اروپا
نيست .چنانچه ميل مبارکشان باشد و
اجازه بدهند ،معایب آنرا به توسط
جنابعالی به عرض برسانم 14».در

اواخرماهبعدهموزیرمختارچندباردیگر
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نظرشرادربارهسفراحمدشاهبهاروپابهنصيرالدولهاعالمکرد:
افسوسمیخورمکهخيالدارندتشریفببرندبهفرنگ»،ودر

«
دیداریدیگر...«:درصورتیکهصالحنيستوبرایشاهرفتنبه
فرنگ خيلی مضر است...شاه باید خودش این نکات را بدانند.
چنانچه به اروپا تشریف ببرند بعدها نادم و پشيمان خواهند
شد 11».با وجود همه این گفتهها ،احمدشاه برای سفر به
فرنگستانهردوپایشرادریککفشکردهبودوهرچهمیگفت

کرد،دهنشرابههمهکجمیکرد.


لـله،لجمی
سفر دوم احمد شاه به اروپا ده ماه به درازا کشيد و در پایيز
 1331به تهران برگشت .چند خطی که مخبرالسلطنه درباره آن
دوره نوشته است به قول خودش مغز سياست آن دوره است:
«در مجلس چهارم یکصدهزارتومان نقد و سههزارخروار غله از
بودجهدربارزدهبودند.یگانهتوجهشاهبهبرگشتآنکسراست،
نقدشبهآبرویمستوفیدرمجلسبرگشت.شاهجنسراهم
میخواهد و مستوفی از تجدید پيشنهاد استنکاف دارد ،حاضر

شدقيمتجنسراازاعتباردولتبدهد،شاهراقانعنکرد...وزیر
جنگ(رضاخانسردارسپه)جدیداردکهامنيهبهاختياراوبرود،
مستوفیتاملدارد.مغزسياستایندوامراست،یکیبرگشت
غلهشاه،یکی واگذاردنامنيهبهوزارتجنگبلکهنظميههم».
هرکهنقشخویشتنبينددرآب/برزگربارانوگازرآفتاب.
در ميانه سال  1332احمد شاه دوباره هوس سفر فرنگ نمود.
مشيرالدولهکهنخستوزیربودبرایاینکهشاهراازسفربازدارد
از کارکناره گرفت .اما این حيله نيز کارگر نشد و احمدشاه در
چهارم آبان  1332برابر  26اکتبر  1923ميالدی فرمان
ریاستالوزرایی رضاخان سردارسپه و وزیر جنگ را صادر نمود و

همانروز به سفر سوم و بیبازگشت خود رفت .در راه سفر به
اروپا «در حوالی خرابههای سياهدهن قزوین بعضی از ملتزمين
رکاب او را از مسافرتهای متواتر به فرنگ تقبيح کرده بودند .اما
شاهبهریيسکابينهمن(منظورریيسدفترسردارسپهاست)و
چند نفر دیگر صریحا گفته بود که او برای تماشای خرابههای
سياهدهنوغيرهخلقنشده،هرروزیکهدرایرانباشد،یکروز

16
ازتماشایمناظردلگشاینيسوپاریسعقبخواهدماند ».
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قولهایی بودند که درباره بيزاری
اگر این جملهها تنها نقل 
احمدشاهاززندگیدرایرانوعالقهمفرطشبهاقامتدرفرنگ،
در جایی آورده شده بود ،میشد استدالل نمود که غرض
سياسیدرکاربودهوچهبساکهتحریفمقصودشدهباشد.اما
بسيار کسان بارها جمالتی مشابه را از زبان احمدشاه گزارش
نمودهاند و هرگونه شکیرادراینزمينهاز بينبردهاند .یکیاز

دردناکترین این گزارشها را سيدعلیاصغر رحيمزاده صفوی مدیر
روزنامهآسيایوسطیونمایندهدورهپنجممجلسشورایملی
نگاشته است که از سوی سيدحسن مدرس و شماری از
سياستبازانبهماموریتپنهانیتماسبااحمدشاهوبهتصویب

رساندن طرح مقابله با سردارسپه و تشویق احمدشاه به
بازگشتبهکشورازطریقلرستانوپشتکوهوشورشقبایللر،
به فرانسه رفته بود .وی در چند دیدار با احمدشاه در زمستان
 1333ـ فوریه  1924در نيس ،آنچه راکه باید بگوید در ميان
بهجایآوردنهمهآنگفتگوهایزجرآور،تنهاایناشاره
میگذارد .

کافيست« :چند روز از مالقات دوم من با شاه گذشت و در آن
ایام بازیهای کارناوال و جنگ گلها ،شهر نيس و جهانگردان و
توانگرانی را که در آنجا گردآمده بودند غرقه نشاط و شادکامی
میداشت .هرروز رنگی تازه و هرشب نيرنگی نو برای تفریح

خداوندان طال آماده میشد .یک روز نزدیک غروب غفلتا با شاه
مصادف شدم و پس از عرض احترام ،کناری ایستادم که ایشان
بگذرند.اعليحضرتبالطفیمخصوصمرانزدخودخواندهوفرمود:
«صفوی ،میبينی اینها دنيا را با چه صورت خوشی
میگذرانند؟»عرضکردم«:بلهقربان،واقعااگردرایندنيابتوان

بهشتی بوجود آورد ،آن بهشت همين است که اینجا بوجود
گویی؟میگوییازاینجا


حاالتوچهمی
آوردهاند».شاهفرمود«:

یکسربرویمپشتکوه،بالرهاسروکلهبزنيم؟!فتنهوخونریزیراه
بيندازیم؟! خوب حاال تو مشغول تفریحت باش تا ببينيم »...شاه
بدین صورت مرا مرخص فرموده و رد شد و من مثل کسی که
پایشدرگِلوعقلشزایلشدهباشد،مدتیدرهمانجاکناردریا
به تارميهای آهنی تکيه کرده و در اندیشه ماندم که ببين تفاوت
وبيهودهنسرودهاندقصرفردوسبه

راهازکجاستتابهکجا!!11».
پاداشعملمیبخشند.

احمدشاهدراروپانيزهمانندایرانعالقهاشرابهعالفیوبهای


گندم و جو از دست نداد .در دیباچهای که انوشيروان صدیق بر
یادداشتهای پدربزرگ خود بصيرالدوله ـکه باالتر نامی از او به

ـنگاشته،خاطرهایازاقامتاحمدشاهدر فرانسهآورده

ميانآمد
است«:احمدشاهوهمراهاندراتاقینشستهبودندوشخصی
کهازایرانآمدهبودشرفيابمیشودویکیازاولينسواالتیکه

احمدشاه میکند راجع به نرخ گندم بوده .بعد از خاتمه جلسه
بصيرالدوله و احمدشاه که تنها میشوند بصيرالدوله میگوید:
نبودکهچنينسوالیرامیفرمودیدویااینکه

صالحاعلیحضرت

به من میگفتيد من از او سوال میکردم .احمدشاه در جواب
12
بیخودنيستکهپدرمالقببصيرالدولهبهتوداد».
میگوید :

آخرالسالطين قاجار پس از خلع از سلطنت ،در اروپا «به فکر
تجارت افتاد .در بورسها مشارکت میکرد و مقادیری زمين در
حومه پاریس خریداری کرد و مبلغی نيز به عنوان سپرده در
بانکهابهامانتگذارد19».پسازچندیدر1336بهبيماریکليه

دچارشد وپسازعملچندماهیدر بيمارستان بسر برد .دکتر
مهدی ملکزاده فرزند ملکالمتکلمين در جلد هفتم تاریخی که بر
مشروطيت نوشته ،عنوان نموده است «غدد داخلی بدن
احمدشاهخوبکارنمیکردوازاینجهتدرسنجوانیطوری

چاقشدهبودکهقادربهراهرفتننبود.بهعقيدهاینجانبدماغ
و اعصابش به طور طبيعی کارنمیکرد .افکار ماليخوليایی او را
مبتالبهوسواسکردهبودوذهنوروحشدائمادستخوشافکار
واحساساتغریبترس،وحشت،سوءظن،عدماعتماد،بدبينی

وعالقهمفرطبهمالبود».احمدشاهدرهشتماسفند 1332در
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سن سیوسه سالگی در پاریس درگذشت .پيکرش را به کربال
بردند و در آنجا به خاک سپردند .از او سه دختر و یک پسر
(فریدونميرزا1361ـ)1331بهجایماند.
سلطان هفتم قاجار قاعدتا باید با دلی شاد و خيالی آسوده از
جهانرفتهباشد .شادیازآنرویکهبهآرزوو برنامهزندگيش
جامهعملپوشاندهبود.مگرنهاینکهگفتهبود«بایدتحصيلمال
کرد ،تا روزی که ممکن است در ایران ماند ،بعد هم به هنگام
ضرورت به یک مملکت آزاد رفت و در آنجا عمری به آسودگی
گذراند».ومگرجزاینکردهبود؟حالاگرفوجیازشازدگانذليل
وحریصقاجار،آشفتهیآنبودندکهچراعصارهقاجاریه،تاجیرا

که نياکانشان با شمشير بدست آورده و به توارث تصاحب کرده
بود،باچرتکهِعالفیوجنونفيضفرنگ،تاختزدهاست،مساله
خودشانبودونهاحمدونهملت.درآسودگیخيالشالبتهاحمد
ميرزا شریکميليونها ایرانی بود :سرانجامکشتیکشور،رهااز
لنگربزدلیودودلی،بابادبانبرافراشتهاراده،بههمتسربازی
سلحشورودریادلدرشطتجدد،آهستهومطمئنپيشمیراند.
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13ـاسنادمحرمانه،متنانگليسیجلدسيزدهم،سندشماره
،626بهنقلازسيمایاحمدشاه،جلددوم،صفحه332
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 13ـگاهنامهپنجاهسالشاهنشاهیپهلوی،جلداول،پاریس،
صفحه1
 14ـ رضا هروی بصيرالدوله ،دوسال روابط محرمانه احمدشاه و
سفارتشوروی،بهکوششمجيدتفرشی،تهران،1312صفحه
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11ـرضاهرویبصيرالدوله،همانجا،صفحه14
16ـرضاشاهکبير،سفرنامهخوزستان،هامبورگ،1323صفحه1
 11ـاسرارسقوطاحمدشاه،رحيمزادهصفوی،بکوششبهمن
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12ـرضاهرویبصيرالدوله،همانجا،دیباچه
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آغاز كار دولت ملی و تشكيل مجلس مشروطه پس از به پيروزی رسيدن
جنبش و صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدین شاه قاجار در یكی از
بحرانیترین دورانهای جهان به وقوع پيوست .دوران تالقی و تضاد منافع و
رقابتهای سخت كشورهای اروپائی ،آن هم نه تنها در حيطة سرزمينهای
خود ،بلكه خارج از مرزهای اروپا ودر دورترین نقطهها و فراسوی دریاها و
اقيانوسها.

فرخنده مدرس

قراردادها
در دورة تاریخی مورد بحث و بررسی این شمارة “تالش” یعنی
فاصلةسهدهونيمازآغازكارمجلسمشروطهتاشهریور1323
وبطورخاصدر 11سالنخستآنیعنی تاكودتای سوماسفند
 1299در ایران با قراردادهائی روبروئيم كه هر یك در زمان خود
كنندهای برفضای سياسی وروندحوادثاجتماعی

تأثيراتتعيي 
ن
كشور داشتهاند ،بطوریكه بررسی منفك این حوادث از این
ینماید .به عبارت
قراردادها در این دورة تاریخی امكان ناپذیر م 
دیگربررسی اینقراردادهاوتوجهبهعللوشرایطانعقادآنهادر
یتوان برروی نـگاهی به شرایط
واقع دریچة دیگری است كـه م 
اجتماعی,سياسی واقتصادی ایرانوسنجشوضعيتكشوردر
برابرقدرتهایصاحبنفوذبيگانهدرآنروزگارگشود.مهمتریناین
افتهاند،
قراردادها كه عمدتاً به نام سالهای انعقادشان شهرت ی 
عبارتنداز؛قرارداد1919،1911،1931و.1921
هرچندروندانعقادقراردادهای بازرگانی باتجارواتباعكشورهای
بيگانه ،بستن عهدنامههای سياسی با دول خارجی و همچنين
رانازسدههایپيش

اعطایامتيازاتوانحصاراتبهخارجياندرای
ازآمدنسلسلةقاجاریهآغازشدهبود،امادردورانحكومتاین
نشاه،ظهورنوعی آگاهی ملی و
سلسلهبویژهاززمانناصرالدی 
آگاهی از وضعيت خود نسبت به جهان ،موجب پيدایش
حساسيت و برانگيختگی عمومی نسبت به چشمداشت
“فرنگيها” به منافع و منابع كشور و بر عليه این قرارداها گردید.
نبار اعطای امتيازهای سياسی و اقتصادی به
برای نخستي 
مواجهوتادههها

بيگانگانباجبههای ازمخالفتومقاومتملی 
یگرائی”بدلشد.
بهفاكتورتعيينكنندهدر تحریكاحساس“مل 
جنبش مشروطه نخستين مكان تاریخی بازتاب این احساس و
آگاهیملیبود.

رقابتهای جهانی و موضوع قراردادهای استعماری

آغازكاردولتملی وتشكيلمجلسمشروطهپسازبهپيروزی
رسيدنجنبشوصدورفرمانمشروطيتتوسطمظفرالدینشاه
یترین دورانهای جهان به وقوع پيوست.
قاجار در یكی از بحران 
دورانتالقی وتضادمنافعورقابتهای سختكشورهای اروپائی،
نهای خود،بلكهخارجازمرزهای
آنهمنهتنهادرحيطةسرزمي 
اروپا ودر دورترین نقطهها و فراسوی دریاها و اقيانوسها .دورانی
كهتنهاضابطةنظموامنيتوصلحدرجهان،تعادلقدرتمادیو
تواننظامی قدرتهای بزرگازیكسووزمانپایداری توافقاتبين

آنها برسر تقسيم جهان از سوی دیگربود .توافقاتی به غایت
ناپایداروشكننده!
برای كشورهای اروپائی پس از پشتسرگذاردن یكدوره توسعة
صنعتی و رشد اقتصادی در سرزمينهای خود ،امر دستيابی به
منابع ،مواد خام بيشتر و همچنين گشودن بازارهای هر چه
گستردهتری در خارج از مرزهای كشور و قارة خود به نيازی با

اهميت فزاینده بدل شده بود .در پاسخگوئی به این نياز
كشورهای قدرتمند اروپائی تالش خود را از اواخر قرن پانزدهم
ميالدی بر گسترش مستعمرات ،اكتشافات سرزمينهای جدید،
فتوحات،جستجویراههایآبیجدیدوهمچنيناعمالسلطهبر
دریاها از طریق گسترش و تقویت نيروی دریائی و نظامی خود
متمركز نمودند .بعالوه كسب امتيازها ،انحصارات ،بستن
وعهدنامههای سياسی بادولغيراروپائی

قراردادهای بازرگانی 
نيزدر خدمتگسترشحضورونفوذآنهادراقصانقاطجهانقرار
داشت.

















جهانی شدن جنگ :سربازان سنگالی در خدمت کلنياليستهای
اروپائی


پيگيری اینسياستازسوی همةابرقدرتهای آنزمانعالوهبر
اینكهموجبگسترشارتباطاتجهانی ویابهعبارتدیگرجهانی
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ویلهم دوم امپراتور آلمان در مراکش  3925ـ پا جای پای قدرتهای استعماری
شدن ارتباطات بود و به سرعت باعث كاهش فاصلهها ميان
یشد منافع
یگردید ،همچنين موجب م 
قارهها و كشورها م 

اقتصادی ـ سياسی هر یك از این كشورها در قارهها و در
كشورهای دیگرجهاندرتضادورودرروئی بامنافعابرقدرتدیگر
ییافت،چگونگی حل
قرارگيرد.آنچهدرچنينوضعيتی اهميتم 
یا تنظيم این تضادها بود كه طبعاً جنگ و اتخاذ سياست قهرو
یآمد.چه
خشونتتنهایكی ازراههاوشایدآخرینآنهابشمارم 
روشن شدن آتش جنگ و تصور محدود ماندن آن در ميان یك یا
مسئلهـآنگونهكه

چندكشوراروپائیمعنانداشت.صورتواقعی
جنگاولجهانینشاندادـاینبودكهبالفاصلهزبانةآنبهتمام
نقاط جهان نيز سرایت خواهد نمود .اگر جنگها تا زمان انقالب
یماندند،
فرانسهوسلطةناپلئونعمدتاًبهمرزهایاروپامحدودم 
اما پس از فراتر رفتن منافع اقتصادی و سياسی اروپائيان از
مرزهای اینقارهموجبميشد،گرایشهای عجوالنةامپریاليستی
برای اعمالیكجانبهوهرچهبيشتربرتری وسلطهخودازسوی
هر یك از این كشورها ،بسرعت به بحرانی ختم و رودرروئی
حاصلهجنبةجهانییابد.
شآمدن چنين وضعيتی بر طرفين ذینفع از همان ميانة
خطر پي 
قرن نوزدهم آشكار شده بود .نخستين تالشها برای اجتناب از
چنين خطری به دهههای پایانی این قرن باز ميگردد .طی
كنفرانس برلين ( 1221ـ  )1221اولين قواعد مورد توافق برای
تقسيم آفریقا تعيين گردید .كشورهای اروپائی در طول این
كنفرانس به توافق رسيدند؛ در صورت وقوع جنگ در اروپا از
سرایت آن به آفریقا جلوگيری به عمل آورند .البته جنگ 1911
نشان داد؛ در لحظههای جدی چنين قراردادهائی تا چه حد
شكننده و ناپایدارند .آنچه كه با آغاز این جنگ زودتر از هر عهد
وپيمان دیگری زیر پا گذاشته شد“ ،بيطرفی” آفریقا بود.
یها كه در آن زمان بانی اصلی جهانی شدن حوادث از
انگليس 
جملهگسترشابعادجنگبودند،حملةآلمانبهبلژیكرابهانةلغو
یهای
توافقات كنفرانس برلين قرارداده و دستور حمله به كلن 
آلماندرآفریقاراصادركردند(اوت.)1911فرانسهدرآنهنگامدر
اتحادباانگليسقرارداشت.
به این ترتيب از تاریخ كنفرانس برلين نوع جدیدی از قراردادها و
معاهداتهمهجانبهپابهعرصةظهورگذاشت،كهازآنهاـحتا
درمحافلغربی ـتحتعنوانقراردادهای استعماری یادميشود.
موضوعایننوعقراردادهانهتنهاتنظيمروابطومناسباتمياندو
یا چند كشور طرف قرارداد بود و نه حيطة اعتبار آنها فقط به
مرزهای كشورهائی كه مستقيم بعنوان طرفين ذینفع در انعقاد
آنهاسهمداشتند,محدودميگردید.مضمونوهستةاصلیچنين
قرارداهائی برخالف انحصارها و امتيازهای اقتصادی و معاهدات

بازرگانیسابقمحدودبهموضوعمعينینشدهومعموالًتاسلب
اختياربربخشی یاتمامحاكميتسياسی ـاقتصادی كشورهای
تحت استعمار گسترش یافته و بعضاً ـ بسته به ميزان ضعف و
ناتوانی كشور وابسته ـ حتا منجر به تقسيم ارضی آنها نيز
یشد.
م 

قرارداد  ،3927نخستين معاهدة استعماری برفراز حاكميت
ملی ایران

قرارداد 1931توافقی الزامی مياندوابرقدرتروسوانگليسدر
موردایرانوبرفرازسردولتایرانبود.یعنیبدونهرگونهدخالت
نمایندة ملت ویا حتا اطالع از مضمون واقعی آن! هر چند این
قراردادازنظرظاهری تماميتارضی ایرانرابهرسميتشناخته
ودرآنازتقسيمسرزمينیكشورتوسطدولتهایروسوانگليس
خودداری شده بود ،اما با تقسيم كشور به سه منطقة نفوذ
روس،انگليسوحيطةدولتمركزی ایران،عمالًبرامریكپارچگی
خدشه واردساخته و بطور رسمی موجب گشت،

حاكميت ملی 
حوزةاقتداردولتمركزیواعمالحاكميتملیآشكاراودرعمل
یها در داخل خاك
روسها و انگليس 

در حاشية مناطق نفوذی 
كشورمتوقفگردد.
یبایستنهتنهابر
فراهمآمدنزمينةانعقادچنينقراردادی رام 


بستر و شرایط اجتماعی ـ سياسی داخلی كشور ووضعيت
اسفبارحكومتایران،بلكهدرموقعيتجدیدی كهدرجهانودر
صفبندیهایتازهميانقدرتهایاروپائیایجادشدهیادرحالشدن
بود ،جستجو نمود .از این نظر قرارداد  1931همچون قراردادهای
دیگری نظير قرارداد  1931ـ ميان انگليس و فرانسه به منظور
تثبيت قدرت انگليس در شمال آفریقا و به ویژه در مصر ـ در
یبایست برای تقویت نيروها
چهارچوب توافقات الزامی بود كه م 
یشد.پساز
درجلوگيری ازخطرروزافزونكشورآلمانمنعقدم 
از هم پاشيدن قدرت پرتغاليها در آفریقا ،كشور صنعتی جوان و
رشدیافتهآلماندرتقليدازسياستهای استعماری قدرتهای بزرگ
اروپائی و در رقابت با آنها ،در صدد به چنگآوردن “مكانی در زیر
تابش آفتاب” این سرزمنيها بود .هر چند طی قرنها دو ابرقدرت
ازسرسختترینرقباو

یكبيروروسيةتزاری 
اروپائی یعنی بریتانيا 
دشمنان یكدیگر به حساب آمده و دامنة این دشمنی و رقابت
نهای بيشتروگسترشمنافع،
برای بدستآوردنمنابعوسرزمي 
بهجهانخارجازمرزهای اروپاكشيدهشده بود،امابهتدریجاز
اواخر سدة  19و آغاز سدة ، 23با ورود وعرض اندام نيروی تازه
نفسی چون آلمان به عرصة این رقابتها ،رفتهرفته زمينة اتحاد
ایندوكشوربههمراهیفرانسهفراهمگردید.اتحادیكهعليرغم
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یها و رقابتها ،اما ـ
شكنندگی به دليل وجود برهنهترین دشمن 
به ناچار ـ در سراسر دهههای ميان جنگهای جهانی اول ودوم
ششرطهای
دوامآوردومنجربهپيروزیمتفقينگشت.یكیازپي 
ناتحاد،امراجتنابناپذیرتنظيمرقابتهاواحتراممتقابل

پایداری ای
مشده ميان آنها در كشورهای تحت
به حوزههای نفوذی تقسي 
استعمار و بویژه دركشورهائی بود كه عرصة حضور و رقابت
یآمد .و ایران چنين
مشترك هردو این ابرقدرتها به حساب م 
یشد.
كشوریمحسوبم 
نگاهی اجمالی به آغاز كشمكشها و شدت رقابتهای طوالنی
ميانروسوانگليسدرایرانونظریبهوضعيتجدیدجهانیكه
یساخت،بيش
نرقابتها رابهشكلگذشتهناممكنم 

ادامةای
زاجتنابناپذیری انعقادقراردادهائی چونقرارداد1931را

ازهرچي
نشانميدهد.
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برای تجاوزاتدائمی روسهابهخاككشوربودوامكاندستيابی
به آبهای جنوب ایران ،تنگ كردن عرصة حضور یگانة انگليس و
محدود ساختن دامنة سلطه آن در این منطقه را برای روسها
یساخت .دیگر برای دولت روسيةتزاری در آغاز قرن
فراهم م 
بيستمخليجفارسـبهقولكنسولسابقآنـ شكارگاهقرقی
یكبيرعایدگردد.بههميندليلدر
نبودكهنفعآنفقطبهبریتانيا 
قنسولخانة”

آغاز قرن بيستم این كشور تصميم به تأسيس “
بوشهر گرفت و یك سرویس بحری منظم مابين ادسا و بوشهر
ایجادنمودوكشتيهای روسی مأموریتیافتند،پرچمروسرابه
این آبهای دوردست ببرند .عالوه بر این روسها در رقابت با
یها در داخل ایران به دنبال وابستهتر ساختن اقتصاد
انگليس 
وسياست كشور به خود بودند .آنها در ازای امتيازاتی كه
یكردندودرمقابلپرداختوامهای
یهادرایرانكسبم 
انگليس 

نيروی دریائی انگليس ـ دفع خطر از منافع امپراتوری بریتانيای کبير
یها كه پایشان از مدتها پيش از قرن هفدهم
حضور انگليس 
ميالدی از طریق مناسبات بازرگانی و اقتصادی به ایران باز شده
بود ،در اوائل این قرن و به دنبال سياستهای شاه عباس در به
یاری گرفتن آنها به منظور عقب راندن پرتغاليها و كوتاه كردن
دستآنانازبندرهرمزوسایربنادروجزایرخليجفارسبسرعت
یها پيش از این نيز بدنبال سلطة
گسترش یافت .انگليس 
سياسی و اقتصادی خود دراین منطقه بودند .عالوه بر تأمين
منافعگوناگونبازرگانی،همچنينمسئلةحفظوحراستحكومت
یهای زمامداران
هندوستان از شمال و جنوب قرنها از دلمشغول 
این كشور بود .حكومت هندوستان به عنوان بخشی از حوزة
حاكميتبریتانيایكبيرپایگاهیمهمبرایادامهوگسترشدامنة
اعمالسلطهوارادهبرسرزمينهای عربی وخاورميانهوآفریقائی
یشد.برایتأميناینمنظوربيشازهر
اینامپراتوریمحسوبم 
چيزحفظثباتوامنيتراههایارتباطیميانهندوستانبهخليج
فارسودریای مدیترانهبخشاعظمی ازسياستخارجی دولت
این قدرت بزرگاروپائی و حكومت هندوستان را به خود مشغول
ميداشت.پيگيریالینقطعاینسياستدرتمامطونقرنهفدهم
و هژدهم موجب شد كه در پایان این قرن سيادت دریائی،
بازرگانی ،نظامی انگليس در جنوب ایران و جزایر خليج فارس و
سرزمينهای عربی جنوبی وغربی اینخليج،استقراری بالمنازع
یابد .اما نقش و اهميت ایران برای انگليس ،به عنوان حائلی در
ی و چشمداشت روسها به آبهای آزاد جنوب و
مقابل سلطهجوئ 
یهاازسویروسيهتزاری
ایجادسدیدربرابرخطریكهانگليس 
نسبت به هندوستان احساس ميكردند را نباید فراموش نمود.
تالشانگليس برای گستردن حضور ونفوذ خودنه تنهادرجنوب
ایران بلكه در سراسر كشور و الجرم رقابتها و درگيریهای دائم
سياسی و اقتصادی با روسيه در حوزة ایران را باید در این
چهارچوبموردتوجهقرارداد.
شكستهای سخت ایران در دو جنگ از روسية تزاری ،تداوم


بحرانهای داخلی و عجز و ناتوانی دولت ایران ،زمينة مناسبی

كالندرخواستی دربارایرانبهاخذامتيازات بزرگی چون تشكيل
بریگاد قزاق ایران تحت فرماندهی افسران روس ،تأسيس بانك
استقراضی روس و كسب امتياز انحصاری ورود نقره برای ضرب
سكه ،امتياز صيد ماهی در سواحل دریای خزر ،امتياز كشيدن
خطآهنسراسریازرشتتاسواحلجنوبایراننائلشدند.

بهمنظوربهرهگيری وچيرگی بررقابتهای ميانروسوانگليسو


یثباتی سياسی درونی كه از
همچنين جلوگيری از گسترش ب 
طریق افزایش رقابت ميان سياستمداران داخلی طرفدار این دو
یشد،
امپراتوری و به تحریك و حمایت آنها ،دامن زده م 
نشاهسياست“موازنةمثبت”،یعنی اعطای امتيازاتبه
ناصرالدی 
هردوطرفبهیكميزان،رادرپيشگرفت.اماازآنجاكهاعطای
این امتيازها با گرفتن وامهای كالنی از سوی دربار و دولت ایران
هگذاری و
همراه ميشد كه مبالغ آن به هيچ ترتيبی صرف سرمای 
یشد ،بنابر این چنين
توليد ثروت یا صرف حفظ امنيت كشور نم 
سياستیعمالًبهصورتمجوزتاراجوغارتكشوروفرتوتنمودن
یكرد .سياست
هر چه بيشتر آن توسط خارجيها خود نمائی م 
موازنة مثبت نه تنها قادر به محدود ساختن حرص و طمع
كشورهای استعمارگر نگردید ،بلكه دامنة بحرانهای اجتماعی ـ
سياسی را نيز گستردهتر ساخت .خطر از هم پاشيدگی كشور
كههموارهموجبنگرانیانگليسبودـزیراتنهابرندةآنراروسيه
یدانست ـ از سوی دیگر ترس از نفوذ آلمان ،دو رقيب سر
م 
سختدرایرانراـبویژهانگليس،كهاساساًایرانرادرتماميت
یدانستـ وادار
وآرامش،دیوارامنيتی مهمی برای هندوستانم 
به كنار آمدن با هم و موظف به احترام متقابل به منافع یكدیگر
نمود،تاازاینطریقبتوانندقدرتمشتركخودرامتوجةمقابلهبا
صفبندی جدیدی سازند كه با حضور آلمان صنعتی در عرصة
جهانی در حال شكل گيری بود .به این ترتيب زمينة الزم برای
یبایست
انعقادقرارداد 1931فراهمآمد .قراردادی كهدراصلم 
شزمينةمعاهداتبعدیتاكودتای1299درنظرگرفته
بهعنوانپي 
و بررسی آنها باید همچنين بر بستر ادامة همين رقابتها و

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

تصویررویجلدیکیازمجالتفرانسوی1911متفقيندرجدالبا
اژدهایآلمانواتریش

تالشهای جدیدبرای تجدیدنظمیاایجادنظمنوینی درمناسبات
ميانقدرتهایجهانیصورتگيرند.























دیپلماسی ایران و واكنش در برابر قرارداد 3927

یهای شدید ميان
زمان انعقاد قرارداد  1931مصادف با درگير 
محمدعليشاه و طرفداران استبداد از یك سو و مجلس شورای
ملی وطرفدارانمشروطهازسوی دیگربود.هرچندمردمایران
از انعقاد چنين عهدنامهای به خشمآمده و دالیل جدیدی برای
افزایشبی اعتمادی وانزجارشدید نسبتبهروسيه وانگليس
یافتهواینقراردادرانشانةبارزچشمداشتهردوآنهابهتماميت
ارضی وقصدعملی شدةتقسيمایرانوپایمالنمودناستقالل
یدانستند ،اما در ميان طبقة سياسی ،چه از سوی
آن م 
نيروهای سنتی قدرت یعنی دربار و شاه و چه از سوی مدعيان
یدیدند كه
جدید قدرت یعنی مجلس و دولت ملی دستی نم 
برآمده تا از حقوق و منافع ایران دفاع كند .اساساَ از هيچ نظری
اسباب این دفاع فراهم نبود .نه توان مالی ،نه ثبات و انسجام
سياسی،نهارتشتحتاختياری ونهدرعملفراغتخاطری از
چدهترجهانورابطةخود
مسائلبغرنجداخلی تابتوانبهاوضاعپي 
با آن پرداخت .اسناد وزارت امور خارجه انگليس ،مكاتبات و
یدهندكهدرآنهنگامه
گزارشاتوزرایمختاراینكشورنشانم 
دلمشغولی نمایندگان ملت ایران ،كه در مالقاتهایشان با
یشد ،تماماَ در این
نمایندگان سياسی روس و انگليس ابراز م 
خالصه بود كه در نبرد قدرت ميان استبداد و حاميان قانون
اساسی این دو ابر قدرت طرف كدام جبهه را خواهند گرفت! یا
یتوانندازنفوذخوددرتأثيربرشاهوتعدیلاین
اینكهآنهاچگونهم 
جدالبهرهگيرند.درمقطعانعقادقرارداد، 1931درپردةسياست

و دیپلماسی ایران هيچ چيزی فراتر از اعزام مشيرالملك پيرنيا
سفير فوقالعادة امين السلطان ،صدراعظم وقت ،به پطرزبورگ و
مالقات با ایزولسكی وزیرامورخارجه روسيه و استعالم در دو
موضوع؛ یكی در مورد موضع روسها در اختالف ميان سلطنت و
مجلسودیگری درمورد“ماهيتپيمانانگليسوروسدرصورت
یاش”وجودنداشت! هرچنددولتایرانهرگزاینقراردادرا
نهائ 
بهرسميتنشناختوهموارهمراتبنگرانی وخشمملتایران
را به دولتين طرف قرارداد ابراز نمود ،و هر بار نيز پاسخهای
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رسمی مبنی بر“اطمينان خاطر” دولت وملت ایران از احترام به
تماميتارضیوحفظاستقاللایرانازسویهردوكشوردریافت
داشت،اماحوادثبعدینشاندادند؛همانقدر“اطمينانخاطری”
كه وزیر خارجة روسيه در مورد عدم مداخله در جدال ميان
یپایه است ،كه
سلطنت و مجلس به فرستادة ویژة ایران داد ،ب 
قول و اطمينان هر دو سو در مورد احترام به تماميت و استقالل
كشور.
یطرفی درمسائل
تنهاكمترازیكسالازانعقاداینقرارداد“ب 
داخلیایران”روسهادربهتوپبستنمجلسوتعطيلآنبدست
محمدعليشاه رسماً و عمالً پشتيبانی خود را از جبهة استبداد
نشاندادند.قرارداد 1931همهيچگاهمانعاینكشوردراشغال
بخشهائی از كشور نشد .بلكه برعكس به استناد آن نيروهای
روسيه خود را در مناطق تحت نفوذ تاماالختيار و مجاز به هر
یدیدند.دركتابهاواسنادتاریخی منعكساستكهاز
اقدامی م 
نظرجنایت،ستم،زورگوئی وغارتعليهمردمایراندراینمناطق
توسط روسها ،این مقطع یكی از تاریكترین و تلخترین دورههائی
استكهدرذهنتاریخیملتایرانباقیماندهاست.
یطرفی واحترامبهمفادقرارداد
یهاتامدتهابهبهانةب 
انگليس 
تباربناماحترامبه
 1931درمقابلایناقداماتتجاوزكارانهوجنای 
منافع روسها در منطقة تحت نفوذشان ،حتی از اعتراضات
یورزیدند .تنها خرسندیشان از این
دیپلماتيك به آنها خودداری م 
بود كه تهاجمات روسيه محدود به منطقة نفوذ بوده و
یالحساب خطری از شمال منافع آنان را تحدید و تهدید
عل 
یكند!
نم 
مفهوم احترام به “استقالل” ایران از نظر این دو كشور نيز در
یشود كه دولت ایران به منظور سروسامان
هنگامی روشن م 
دادنبهوضعماليه،مستشارانی ازكشورثالثی رادعوتبهكار
ینماید .قوای روس به منظور فشار به دولت ایران برای اخراج
م 
مورگانشوسترآمریكائیبازهمدستبهتهاجموتجاوزواشغال
یهانيزكهازبازشدنپایآمریكائيانبه
خاككشورزدهوانگليس 
ایرانناخرسندبودند،بهبهانةعدمامنيت،نيروی نظامی خودرا
یكنند .دولت ایران مستأصل از فشارهای
در جنوب ایران پياده م 
درمتوقفساختنجنایاتروسيهدر

دوطرفوبویژهعدمتوانائی 
شهرهای شمالی كشورناگزیرودرنهایتتنبهخواستروسها
ینماید و بدین ترتيب
داده و مستشار مالی آمریكائی را اخراج م 
یگردد.
یهانيزفراهمم 
رضایتخاطرانگليس 

















قسطنطنيهپايتختامپراتوریدرحالاضمحاللعثمانی

قرارداد  3931و دادوستد مناطق نفوذی

قرارداد  1911كه در ميانة جنگ اول جهانی و به منظور تعيين
تكليف غنائم حاصله از پيروزی احتمالی متفقين و تقسيم
سرزمينهایامپراتوریروبهاضمحاللعثمانیبستهشدهبود،در
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ییافت .اما این قرارداد در اصل دارای
ظاهر به ایران ارتباطی نم 
برتوافقنامههائی ميان انگليس و دیگر

ضمائمی مبنی 
شركتكنندگان در صف متفقين بطور جداگانه بود .یكی از این

معاهدات جانبی ميان روس وانگليس منعقد شده بود كه بر
ییافت.
اساسآندامنهنفوذانگليسدرایرانگسترشم 
روسها كه همچون سایر قدرتهای اروپائی چشم به پروسة
اضمحالل امپراتوری عثمانی دوخته بودند ،بتدریج توجه خود را
معطوفبهمنطقةپراهميتدریای مدیترانهنمودند.هرچندحملة
یها به بغازهای بسفر و داردانل و نبرد با عثمانيان در
انگليس 
جبهة شرق در هنگام جنگ به درخواست روسها صورت گرفت ـ
كهخوددرجبهةغرببانيروهای آلمانی درگيربودندـاماآنهادر
عين حال این دلمشغولی را داشتند ،در صورت پيروزی انگليس،
هاوراههای آبی ارتباطی


خودرابرتنگه
اینكشورسلطةنظامی 
بادریای مدیترانهمستقرساختهومركزتجاری پراهميتجهانی
یعنی قسطنطنيه (استانبول) را زیر فرمان خود گيرد و از این
رهگذرچيزی عایدروسهانگردد.بههميندليلروسهاازنگرانی
یهادربرابرآلمانهابهره جسته وخواهانتضمين
شدیدانگليس 
فوری سپردن قسطنطنيه و بغازهای بسفر و دردانل ،در صورت
پيروزی متفقين ،به خود شدند ودر صورت عدم چنين تضمينی
تهدید به بيرون كشيدن نيروهای خود از جبهههای غربی و در
مقابل آلمان نمودند .دیپلماسی دولت بریتانيای كبير كه در طول
تمام جنگ بر محور راضی نگاه داشتن همة كشورها ونيروهای
متفقين قرارداشت ،بالفاصله سایر همپيمانان خود رامتقاعد به
پذیرشدرخواستروسيهنمود.بهاینترتيبپيشازآنكهتكليف
قطعی جنگ در جبههها روشن شود ،طرح تقسيم بخشی از
غنائمآنبصورتقرارداد 1911ثبتگردید.البتهاینقراردادهرگز
یخواستند ،تحقق نيافت .اما پروسة از
به گونهای كه روسها م 
همپاشيدگی امپراتوری عثمانی وتقسيمسرزمينهای آنتسریع
گشت.
یكنيم
نقشة جغرافيائی كه ما به این صورت امروز مشاهده م 
نتيجةاینتالشی وپيروزی متفقينوتصميمآنان،بویژهفرانسه
وانگليس ،در ایجاد كشورهای جدیدالتأسيسی از سرزمينهای
تجزیه شدة عثمانی و تحت سلطة خود بوده است .كشورهائی
یهابه
لآنهادراصلوعدهای بودكهانگليس 

كهحمایتازتشكي

49
افسران عرب تبار ارتش عثمانی داده و با استفاده از گرایشات
ناسيوناليستیودميدندرآتشآنسعیدرجذبآنانبهصفوف
متفقين داشتند .پيش از این جنگ ،كشورهائی نظير سوریه،
عراق ،عربستان صعودی ،اردن ،اسرائيل و برخی از كشورهای
عربیحوزةخليجفارسیادولتهائیبهناملبنانوتركيهدرنقشة
نالمللی وجودعينی نداشتند.منطقة
جغرافيائی ودرمناسباتبي 
شرق (شرق اروپا) تا ميانة سرزمينهای عربی (شبه جزیرة
عربستان) زیر نفوذ و قدرت امپراتوری عثمانی قرار داشت .بر
مبنای توافقات و معاهدات حين جنگ ،فرانسه سوریه و لبنان را
یكردوسرزمينفلسطينكهشاملاسرائيلواردنو
دریافتم 
یرسيد.
نوار غزه و همچنين عراق ميشد ،به بریتانيای كبير م 
قسطنطنيه و منطقة تنگههای بسفرو داردانل هم كه به نام
روسيه ثبت شده بود .بر پایة یكی از این پيمانهای جانبی ،بين
روسيه و انگليس ،منطقة “بيطرف” ـ حوزة اختيار حكومت ایران ـ
نيز به نفع اختيارات و مداخالت انگليس از ميان برداشته شد و
سراسركشورـبجزمنطقةنفوذیروسيهـبهمنطقةزیرپوشش
یكبير بدل گشت .امری كه در واقع
قدرت واختيارات بریتانيا 
نههای تنظيم قرارداد  1919از سوی این كشور و سعی در
زمي 
تحميلآنبهایرانرافراهمنمود.

قرارداد  3939وتشدید بحران در ایران

شدنواژههاازمعناومفهوم

ظاهراًازویژگيهایتاریخایرانخالی
رانبهمناسبتهای گوناگوندر

واقعی آنهاست.واژة“بيطرفی”ای
یخورد ،اما تنها جائی كه
اسناد این مقطع تاریخی به چشم م 
ییابد ،آن جاست كه ایران ،به استناد به اعالم
مصداق نم 
بيطرفی خود،بایدازحوادثوطوفانهای سياسی روزگاربركنارو
مصون از هر دخالتی بماند .با وجود این در عمل ،چه در تجربة
قرارداد1931وچهدردوراندوجنگجهانی،واژةبيطرفیمعنائی
ییابد .در تمام طول جنگ اول هر گوشة ایران مورد
عكس م 
اشغالوتاختوتازكشورهای درگيردرجنگ،ازانگليسوروس
یگيرد .اما به استناد همين
گرفته تا عثمانيان و آلمان ،قرار م 
اعالم“بيطرفی”،پسازخاتمةجنگ،ازپذیرشدرخواستدولت
یاشدركنفرانسصلحپاریس
ایرانمبنیبرحضورهيئتنمایندگ 

تزارنيکالیدومـآمادگینظامیافسرانبرایدفاعازمنافعامپراتوریروسيهدرخارجازمرزهایکشور
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تالر آئينة قصر ورسای ـ مذاکرات صلح و تقسيم غنائم جنگ
ـ 3939
یشود.وایرانعليرغمتالشهاوتماسهای
(ورسای)جلوگيریم 
دیپلماتيك بسيار ،تحت سرپرستی وزیر امور خارجة وقت
مشاورالممالك (مشاور) ،امكان برشمردن خسارات و صدمات
مالی وجانی را كه در طول جنگ متحمل شده بود ،و همچنين
ییابد.عاملاصلی
نالمللینم 
طرحمطالباتخودرادراینمرجعبي 
این مخالفت در اصل دولت بریتانيا بود كه متأسفانه در پشت
صحنهاز همكاری برخی ازسياستمدارانداخلی از جملهرئيس
وثوقالدولهنيزبرخورداربود(بركناری مشاوراز

دولتوقتیعنی 
یبردـو
مقاموزارتامورخارجهـدرحاليكهوی درپاریسبسرم 
گماردن نصرتالدوله فيروزميرزا ـ از همراهان و همنظران
وثوقالدوله ـ در انعقاد قرارداد  ، 1919از جمله نشانههای این

همكاری بود ).در طول كنفرانس سه بار درخواست ایران مطرح
شد ،از جمله توسط آمریكا و ایتاليا ،اما هرسه بار با استناد به
“بيطرفی”ایراندرطول جنگبامخالفتشدیدانگليسمواجهو
ینتيجه ماند! مخالفت انگليس در اصل ریشه در دو مسئلة
ب 
اساسی داشت؛نخستمطالباتایرانكهدرصورتطرحممكن
بود مورد حمایت قرار گرفته و ابعاد غيرقابل كنترل آن احتماالً به
لغو بسياری از امتيازات و اختيارات انگليس منجر گردد .و دوم
احتمال به خطر افتادن یا تعطيل كامل برنامة گستردة آنها برای
قتر تحتقيمومت قراردادن ایران كه
تحتالحمایه یا به عبارت دقي 

طرحآنبصورتقراردادمعروف 1919بطورپنهانی ميانوزیرمختار
انگليس و رئيس كابينة ایران در دست تهيه و امضا بود .از علل
مهم اختفا نيز غير مجاز بودن مذاكرات و توافقات ميان كشورها،
نخطرعكسالعملشدید

بيرونازكنفرانسصلحپاریسوهمچني
رقبائینظيرروسيهوفرانسهبودویاآمریكاكهدرآنهنگامسعی
ینمود.
درهمدلیباخواستهایایرانم 
اساسطرحانگليسبراینپایهگذاشتهشدهبودكهایرانبدليل
شكست در تالشهای خود برای شركت در كنفرانس و عدم
موفقيت در متحقق ساختن مطالبات خود و با توجه به شرایط
بحرانی سياسی ،اقتصادی و اجتماعی رو به تشدید ،قادر به
ادارةخودنبودهوالجرمنيازمندكمكهای خارجی است.برهمين
شبينی شده بود كه تعيين كلية
مبنا در متن قرارداد پي 
مستشارانی كه ایران برای هریك از امور و ادارات خود به آنها
نيازمند باشد ،با توافق ميان دولتين ایران و انگليس صورت
خواهدگرفت .همچنين كميسيونی ازنيروهای متخصص ایرانی
نشفرماندهانوصاحبمنصباننيرویمتحدالشكل

وانگليسیگزی
حافظامنيتدرداخلوسرحداتایرانرابرعهدهخواهدداشت.
یبایستاز
كپارچهای بودكهم 

منظورازایننيرودراصلارتش ی
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ادغام كلية نيروهای مسلح مانند نيروی قزاق،
ژاندارمری ،پليس جنوب و همينطور نيروهای
مسلح منطقهای عشایر و خوانين ،آن هم به
فرماندهی افسران انگليسی و مستشاران مورد
یآمد .در ازای چنين اختيارات
نظر آنها ،بوجود م 
گستردهایدرعرصةسياسیونظامی،انگلستان

نههای این اقدامات را به صورت پرداخت
كلية هزی 
وامی “متناسب” به دولت ایران تقبل نموده كه
بازپرداخت این وام نيز از مجرای عایدات گمركات
وسایرمنابعدرآمدكشوردرنظرگرفتهشدهبود.
تأمين منابع مالی طرحهای اصالحی از طریق
پرداخت این وام در اصل حلقة وابستگی
سياسی،نظامیواقتصادیكشوربهانگلستانرا
یساخت.عالوهبراینهادراینقراردادبه
كاملم 
یهای گران ایرانيان نيز
یكی دیگر از دلمشغول 
پرداخته شده بود؛ یعنی موضوع حملونقل و
تأسيس خطوطآهن در كشور به منظور تأمين
توسعه تجارت و تسهيل در نقل و انتقال مایحتاج
مناطق مختلف ،كه البته مراجعه به متخصصين و
یبایستمورد توافق دوكشور
تعيينچگونگی طرح ومسيرآنم 
یگرفت.
یعنیایرانانگلستانقرارم 
این كشور هرچند اساس طرح خود و تنظيم قرارداد  1919را تا
زمانانتشارآندرایراناز نظرهمگان پنهانداشت،امادرعين
حال سعی بسيار نمود ضرورت قيمومت ایران را كه همسو و
منطبقبامقاصدشازقراردادفوقبود،بهكنفرانسصلحبقبوالند
تا در صورت تأیيد نياز ایران به این تحت الحمایگی ،مانعی بر
سرراهاجرایعملیمضمونقراردادایجادنگردد.اماطرحقيمومت
از سوی كنفرانس پذیرفته نشد و تأمين مشروعيت و اعتبار
قانونی قرارداد امضا شده توسط رئيس دولت ایران و وزیرمختار
بریتانياموكولبهتأیيدوتصویبمجلسشورای ملی گردیدكهدر
یبرد.واینازنظرمخالفينقرارداد
آنمقطعهنوزدرفترتبسرم 
یآمد.وثوقبهگناهامضایقراردادوتحت
فرصتیمغتنمبشمارم 
فشارافكارعمومی ازكاربركنارشد.سایرافرادی كهپسازوی
نههای جدید شدند ـ تا وقوع كودتای سوم
مأمورتشكيل كابي 
اسفند  1299ـ یا بدليل مخالف بودن با اصل قرارداد ویا از بيم
مخالفتهایمردموبخشوسيعیازطبقةسياسیازفراخواندن

یزدند تا مبادا راه تصویب قرارداد
مجلس شورای ملی سرباز م 
هموار شود .از آن پس كلية حوادث كشور تحت تأثير جدال
یها وقرارداد  1919قرارگرفت ،مبارزه
ومخالفت با انگليس 
ومخالفتی صرفاً سلبی و بدون هرگونه سياست جایگزین .در
حقيقتآنچهسياستروزدولتمردانآنروزهای تاریكوسخترا
رقم ميزد مخالفت واحساس نفرت مردم نسبت به انگليس
نههای ناپایدار،عدمتشكيل
وقرارداد 1919بود.ازسوی دیگركابي 
مجلس،نبودارادةتصميموعملدرميانطبقهسياسیورهبران
كشور ،زبونی ،ناتوانی احمدشاه و اساساَ عدم دلبستگی به
ایران وگریز وی از مسائل پرمسئوليت آن مقطع وعالوه بر همة
یها ،قتل وغارت و
یطلب 
اینها وجود شورشها ،آشوبها ،جدائ 
كبنبستهمهجانبهگرفتار

ناامنیدرگوشهوكنار،كشوررادری
هرگونهچارهاندیشیوحركتیكهدرجهتخروج

ساختهوامكان
ینمود.
نبنبستباشدراغيرقابلتصورودورازدسترسم 

ازای

قرارداد  3903و چهرهآرائی دیپلماسی جمهوری
سوسياليستی شوروی

دولتنوپای جمهوری سوسياليستی شوروی درهماننخستين
روزهای پسازپيروزی انقالباكتبربرسرعهدنامةتركمخاصمه
باآلمانوتركيهبهتوافقرسيد.درمتننهائیاینعهدنامهكهدر
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انقالب اکتبر  3937ـ توقفی کوتاه در پيگيری آرزوهای
استعماری روسيه تزاری

نداشت .حتی تالشهای نوع جدید این كشور در جهت انتشار
افكار ماركسيستی و به عبارت دقيقتر فراهم ساختن تدریجی
زمينه صدور انقالب بلشویكی به ایران و برقراری روابط رفيقانه با
محافل روشنفكری و سياسی در پایتخت كشور و همچنين با
كانونهای آشوبدرشمالوشمالغربی ایرانچندانتوجةدولت
وقترابهخودجلبننمود.
اماانتشاربيرونی قرارداد 1919و آشكار شدنمقاصدانگليس
در مورد گسترش دامنة نفوذ خود به سراسر ایران از جمله به
پشتمرزهای ایالتهای تازهسوسياليستشدهشوروی وحادتر
از آن همراهی دولت ایران با این قرار داد ،موجب خشم دولت
جمهوری سوسياليستی شوروی شده و با چرخشی دوباره
سياست آن به شيوة تهاجم واشغال شهرهای شمالی ایران و
اعمالفشارهای دیپلماتيكوتالشبرای اخذامتيازهای سياسی
واقتصادیازراهقهروخشونتبازگشتوالبتهاینباردرپوشش
ایدئولوژی طرفداری از“خلقهای تحتستم”امپریاليسموبهیاری
نيروهایشورشیدرسراسرشمالكشور.
در اوائل سال (1292ماه مه  13 )1923ناو جنگی شوروی به
سمتایرانسرازیرشدهوبهزودی“2333سربازشورویدربندر
انزلی پا به خشكی گذاشتند” .نيروی نظامی شوروی در مدت
چند هفته موفق به پيشروی شده و رشت را نيز اشغال
ینماید .ميرزا كوچكخان رهبر شورشيان جنگل به پشتيبانی
م 
بلشویكهای سپاه شوروی ،جمهوری سوسياليستی گيالن را
یخواند .دولت ایران كه زمانهای مناسب برای پيشگيری از
فرام 
چنينپيشامدیراباغفلتكاملازدستدادهونهتنهانتوانسته
یانخواستهبودباجلبحمایتدولتجدیدشورویكهپيشازاین
در پذیرش واحترام به اعمال اراده و حاكميت دولت مركزی ایران
یداد ،به آرام ساختن خطوط
درخاك خود حسن نيتی نشان م 
شمالی كشور بپردازد ،بلكه برعكس و احتماال به مالحظة
همكاریانگليسيهاباضدانقالبيونروسی،درمقابلتحریكاتآنان
یعملی پيشه نموده بود ،عمالً ناتوانی خود را در
سكوت و ب 
حسابشده در لحظة

اجرای یك سياست قوی و یك دیپلماسی 
مناسبودرجهتاعمالسلطةخوددراینمنطقه،نشاندادو
به این ترتيت زمينة بهانهجوئيهای بعدی روسها را فراهم نمود،
رافراهمآوردهباشد.

بدونآنكهامكاناتدفاعی
دولت ایران در اعتراض به
تجاوزات دولت شوروی
شكایت خودرا به سازمان
نوپای ملل متحد برد .اما
تنها تأثير آن احتياط بيشتر
حكومت بلشویكی درپنهان
داشتن نيات واقعی و
به
بازگشت
توجيه
در
سابق
روشهای
مناسباتخودباایران شد.
سوسياليستی
دولت
شوروی كه به هيچ عنوان
یخواستدرچشمملل
نم 
ژهملتهایشرق

جهانبوی
كه از تجاوزات و اميال
استعمارگرانة كشورهای
صاحب قدرت اروپائی از
تزاری
روسيه
جمله
تجربههای تلخی داشتند،

دولتی متجاوز با نيات
“امپریاليستی” جلوه كند،
درپاسخبهاعتراضاتایران
به سازمان ملل اعالم

تروتسکیـزیرکیسوسياليستیدرخدمتمنافعشوروی



ماه مارس  1912به امضا رسيد ،شوروی و تركيه متعهد شدند،
نيروهای خود را از ایران بيرون ببرند .دولت جمهوری
سوسياليستی شوروی به این تعهد خود گردن نهاد .به صورتی
كه پس از عقب نشينی از ایران تنها تعدادی از افسران سابق
نيروینظامیروسيةتزاریدرایرانباقیماندهوبهضدانقالبيون
پيوسته بودند .عالوه بر این دولت شوروی قرارداد  1931را بطور
یها لغو نمود و در
یكجانبه و بدون هرگونه توافقی با انگليس 
مخالفت و طرد سياست خارجی منفی روسية تزاری ،همة
امتيازاتوانحصاراتدورانقبلازانقالبراداوطلبانهویكطرفهلغو
كردهوكليةاموالودارائيهای خوددرخاكایرانرابهدولتایران
واگذار نمود و از آن پس سعی در نزدیكی هرچه بيشتر با دولت
ایران و ایجاد روابط دیپلماتيك دوستانه با آن نمود .فرستاده
سياسی این كشور كه پيام آور دوستی و مسالمت
اراحترامآميزبه

سوسياليستی برای دولتایرانبودبازبانی بسي
یهای
ادهخواه 
ینمود ،اما در مقابله با زی 
دولت برخورد م 
“امپریاليستی“ دولت بریتانيا در ایران دست به افشاگریها و
البتهدولتوثوقالدولهبدونتوجهبهچنين

یزد.
تبليغاتدائمی م 
بهرهگيری از آن
فرصت مغتنمی و بدون كوچكترین تالش برای  
یتفاوت ماند و در جهت
حسننيت” ب 

عمال نسبت به این همه “
اقداماتی برای محكمكردنموقعيتجدیدبهنفعكشورگامی بر
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تظاهرات ضد انگليسی در هندوستان ـ 3902



ميشود ،اما جنبش استقاللطلبی از همان ميانة جنگ در
یهاخود
كشورهای تحت استعمارآغاز شده بودوبعضاًانگليس 
در دامن زدن به روحية ناسيوناليستی به ویژه در ميان قبایل و
خنشينان عرب ،به منظور بسيج آنان بر عليه دولت عثمانی،
شي 
یگرائی و ضدیت با
نقشی قابل توجه ایفا نموده بودند .مل 
انگليس به محور مبارزات مردم منطقه بویژه هندوستان ،تركيه
وایران بدل گشت .تمام منطقه در خاتمة جنگ زیر آشوبها و
مبارزهعليهقراردادصلحپاریسبرانگيختهشدهبود.دولتانگليس
با وضعيت جدیدی در درون كشور خود نيز مواجه شده بود ،كه
تحت فشار آن دیگر قادر نبود در بيرون ،از موضع قدرت ،اراده
وسلطةخودرااعمالكند .بحران شدیداقتصادی پسازجنگو
سنگينی پاسخگوئی به نيازهای ميليونها نيروی نظامی
ومسلحی كهازدرونوبيروندرجنگشركتكردهبودند،وازآن
یدهندگان از  1ميليون به  21ميليون و پا
مهمتر افزایش تعداد رأ 
به ميدان گذاشتن طبقة جدیدی از رأی دهندگان یعنی زنان و
كارگرانكهبرایشانقابلفهمنبودكهچرادرآمداندكدولت
از منافع امپریاليستی
باید در خارج از مرزهای
كشور هزینه شود .اینها
همه موجب تغيير
تها و در
وتعدیل اولوی 
نتيجه تجدید نظر در
سياستهای
بعضی
خارجیایندولتگردید.
تحت فشارهای مالی
وپارلمانی بر كابينة
انگليس ،دولت این
كشور تصميم به خروج
نيروهای خودازبرخی از
نقاط جهان از جمله
مناطق شمالی ایران
گرفت .ژنرال ایرون ساید
نيز در حقيقت با این

لرنسعربستانـوزشبادهایانگليسیدربيرق
ناسيوناليسمعربی

داشت كه اقدامات نظامی انجام شده به نام و در جهت حفظ
امنيتجمهوری سوسياليستی تازهتأسيسآذربایجانوباكووبه
منظور باز پس گرفتن كشتيهای جنگی روسی ،كه حاال اموال
یآیند ،و همچنين سركوب تحریكات
شوروی به حساب م 
ضدانقالبيونوحاميانانگليسی آنهاصورتگرفتهوهيچگونهسر
مخاصمتبادولتایرانیاقصداشغالوپيشروی درخاك ایرانرا
وههای جدید این حكومت نو
ندارد .اما مقاصد واقعی و شي 
وناشناختهبرای ایرانوجهاندرنامةتروتسكی ـوزیرامورخارجه
وقتوازرهبرانمقاماولانقالباكتبرـبهفرماندهی ناوگانهای
جنگی این كشور در سواحل دریای خزر در ایران ،كامالً روشن
یكند؛ هيچیكاز
است.وی دراینمكاتبهدردرجةنخستامرم 
این اقدامات ویا مداخالت در امور ایران نباید به نام جمهوری
شورائی روسيهصورتگيرد .درحاليكهاز سوی مقاماترسمی
این كشور دائم به دولت ایران اطمينان خاطر داده ميشد كه این
اقداماتنهدردشمنی بادولتایرانبلكهدرجدال وجلوگيری از
تحریكات انگليس امپریاليستی است ،اما تروتسكی در همين
یكند كه با
نامه به نيروهای نظامی مستقر در ایران تأكيد م 
یها بفهمانيد كه ما ميل نداریم
اقدامات خود باید به انگليس 
دركشورهای شرقی عليهآنهااقدامنمائيم! عالوهبراینازمتن
یتوان به وضوح دریافت كه مقاصد قدیمی روسية
این نامه م 
تزاری مبنی براشغال اراضی ایران وانضمام آنها به خود ،با وقفة
كوتاهی پس از انقالب ،توسط حكومت جدید شوروی نيز دنبال
یشود،اینباراماتحتپوششدفاعاز“حقتعيينسرنوشت
م 
ملتها” و پيوستن “داوطلبانة” آنها به فدراسيون جدیدالتأسيس
یهادرشمالكشورواستقبال
جمهوریهای شوروی!وجودناآرام 
و همكاری نيروهای شورشی داخلی نيز زمينة مساعدی برای
ادامةاینسياستبود.
رزاكوچكخانراچنين

تروتسكی درایننامهطرقپشتيبانی ازمي
یكند؛ كمك به ميرزا كوچكخان از طریق دادن پول
تعيين م 
وكارشناس،تحویلاراضی اشغالی بهواحدهای سرخوی،تحت
یهای جنگی در صورت لزوم“ ،اما نه
قراردادن كشت 
اختيار وی  
تحتپرچمروسيهبلكهزیرپرچمآذربایجانشوروی”.وی دراین
ینویسد كه به ميرزا كوچكخان باید به نام آذربایجان
نامه م 
شوروی یاری رساندونبایدازدادنتشكيالت شورائی كهآرزوی
ویاستممانعتنمود!
شكایت دولت ایران به سازمان ملل به جائی نرسيد .تنها از
سوی ایننهادتوصيهبهتركمخاصمهازراهمذاكرهگردید!دولت
كاملدرسركوبآشوبهاو

ایراندرچنينوضعيتی ودرناتوانی 
یها
جلوگيریازتجاوزاتشورویهاقرارداشتكهازسویانگليس 
یشود؛ مبنی بر قطع كمكهای مالی كه
با تهدیدهائی مواجه م 
بودجه فوج قزاق نيز بخشی از آن راتشكيل ميداد و همچنين
عقبكشيدننيروهای نظامی خودازبرابرهجومنيروهای نظامی

حكومت بلشویكی شوروی كه در حال پيشروی در مناطق
شمالی ایرانبودهوگفتهميشدقصدفتحقزوین وسپسعزیمت
بهپایتخترادارند.اینتهدیدهامؤثرواقعشدهوفرماندةروسی
یهااخراجميگردد.
فوجقزاقاستاروسلسكیتحتفشارانگليس 
یهاعليرغمفشارهایبسياربرایاجرایمفاد
بااینهمهانگيس 
قرارداد 1919از جملهگماشتنفرماندهان خوددررهبری نيروی
قزاقـكهازمفاداصلی قراردادبودـموفقنشدهوبهناچارودر
برابر وضعيت جدیدی كه برای آنها پس از جنگ در منطقه
شآمده و الزام بهپاسخگوئی بهمسائلوالویتهای دیگری،تن
پي 
قزاقها را بدست

به تقليل خواستههای خود داده و فرماندهی 
یسپارند.
افسرانایرانیودررأسآنانرضاخانميرپنجم 
هرچند جنگ جهانی اول موجب شد انگليس به اوج قدرت
كلنياليستی خوددستیابد،امادرعينحال،درپساین نقطة
اوجآغازسقوطنيزقرارداشت.قراردادصلحورسای وسربرآوردن
ناسيوناليسمدركشورهایجدید،ظاهراًایننقطةآغازمحسوب
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مأموریت به ایران اعزام شده بود كه نيروهای نظامی انگليس را
به سالمت از این منطقه بيرون برد .با توجه به این كه شكست
سياستدولتانگليسدرتحميلقرارداد1919كامالًاشكارشده
وباتوجهبهوضعيتجدیدیعنی جدی شدنخطرازدستدادن
یهابرای اینكشور،انضمامونگهداشتنایرانبهعنوانیك
كلن 
كشور استعماری اگر چه ناممكن نبود ولی بسيار سخت
ینمود.اماباوجوداینبرایاینكشورهنوزایجادسددرمقابل
م 
گسترش شوروی و جلوگيری از افتادن ایران به دامان كمونيسم
یآمد .ساختن چنين سدی از
غير قابل چشمپوشی به نظر م 
ایران چه در مقابل روسية تزاری دیروز و چه شوروی
سوسياليستیامروزـباتوجهبهبرآینددیدگاههایسياستمداران
رانـدرمطلوبترینصورتآنباحفظتماميت

اینكشوردرقبالای
ارضی و یكپارچگی كشور ،حفظ امنيت وآرامش بویژه در مناطق
نفتخيز جنوت قابل تحقق بود ،البته با ترغيب ،ترجيح و بعضاً

پافشاری بر وجود رهبری وسلطة كارگزاران انگليسی به منظور
تأمين و حفظ منافع اقتصادی وسياسی خود .تمایالت و
خواستهائی كهدر آستانةاجباربهبيرونكشيدننيروهای خوداز
رشوتندادنبهضرورتسپردن

ایران،تقليلیافتهوناگزیربهپذی
ازدسترفته،برقراریاستقالل

امرایرانیعنیاستقراریكپارچگی
خدشهدارشدهوكسبدوبارةغرورپایمالشده بدستنيروهای

داخلیاینكشور،رسيدهبود.



























حضور در لحظه تاريخی

وضعيت جدید

این لحظة تاریخی بود كه ميبایست از سوی ایرانيان ورهبران
سياسی كشوربهدرستی فهميدهميشد.لحظةاتصال،ارتباطو
انطباق حلقهوار حوادث و فراهم آمدن یك وضعيت تاریخی كه
مهمترین مشخصة آن حضور نيروی جدیدی در صحنة سياست
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ایران بود كه داوطلب شده بود توان و ارادة خود را در برونبرد
شگذارد.
نبنبستی كهدرآنگرفتارآمدهبود،بهنمای 

كشورازای
نيروئی كهقادربودازلحظةمناسبتاریخی بهنفعحفظكشورو
عقبنشينی

یهابرای
آغازینوبهرهگيرد؛لحظةآمادگیانگليس 
از برنامة بلندپروازانة حفظ ایران به عنوان یك كلنی و تن دادن
ناگزیربهاینواقعيتكهحفظتماميتواستقاللایراندرصورت
حضوریكدولتوحكومتمقتدرـكهباآمدن رضاخانسردارسپه
نماداراده و قدرتمندی خودرایافته بودـكارسازترین سددربرابر
یهای حكومت بلشویكی در ایران است .امضای
توسعهطلب 

قطعی قرارداد  1921توسط دولت شوروی و ملزم شدن آنان به
تركخاكایرانرابربسترچنينشرایطیبایددید.
كودتای سوم اسفند  1299وپيدایش وضعيت جدید در ایران و از
جمله اعالم بی اعتباری قرارداد  1919نخستين اثر خود را در
استقالل عمل دولت جدید ایران در مذاكرات با روسها گذاشت.
مشاورالممالكفرستادةویژةایرانبهروسيهبهمنظورحلبحران،
درخواستآنهامبنیبرخروجنيروهایانگليسیازایرانبهعنوان
شرطعقبنشينینيروهایروسیراپذیرفتهوعهدنامة1921را

یرساند.روسهاهرچنددراین
در 26فوریةهمانسالبهامضام 
قرارداد “حق” لشكركشی به ایران را درصورت تهدید امنيت خود
توسطكشورثالثی ازداخلخاكایرانحفظكردهوبارهانيزمفاد
مختلفموردبهرهبرداری قراردادند،اما

هانههای 
اینقراردادرابهب 
بهر صورت امضا قرارداد  1921در آن تنگنا ،فضائی برای تنفس
دولت ایران فراهم نموده و نخستين پيامد آن خودداری موقت
روسها از حمایت از آشوبهای شمال ایران و در هم شكسته
شدن شورش جنگل بدست نيروهای دولتی و سرآغاز سركوب
یهاقتلوغارتهای دیگرواستقرارآرامشو
شورشهاوتجزنهطلب 

ششرط آغازی دوباره و حياتی نو در كشور
امنيت به عنوان پي 
گردید.
گفتهميشودبزرگی تاریخی ـسياسی بستهبهوظایفی است
كه زمانه بر گردة سياستمداران و دولتمداران نهاده و آنان را با
یسنجد .برعهده گرفتن
ميزان از عهده برآمدن این وظایف م 
وظایف تاریخی امری داوطلبانه است .زمانة برآمدن رضاشاه و
یمهار و محابای “فرنگيها” در
ارادة خاتمه دادن به تاخت و تاز ب 
كشور،دوراندیگریبودكهبنابرماهيتخودمردانبزرگیچوناو
یطلبيد.اووظایفسنگينزمانهواینلحظةتاریخ رادریافتهو
م 
خود را داوطلبانه موظف ساخته بود؛ سرزمينی را دوباره در
تماميت و یكپارچگی هستی آن بيافریند كه تنها یك احساس
همبستگی ملی اجزاءآنراهنوزبههممتصلنگاهداشتهبود.
بزرگی تاریخی اوامروزبااهميتوظيفةسنگينی كهازعهدةآن
برآمد،ارزشگذاریميشود.

یتردید حدیث لحظههای تاریك و یادآور
تاریخ قراردادها ب 
بنبستهای استيصال ،زبونی ،ذلت و اضمحالل تدریجی كشور

است كه دست بيگانگان توانمند در ایجاد آن انكارناپذیر است .از
ههای” فراوانی سرائيد و در آهنگ
یتوان “مرثي 
این حدیث م 
خوابآور آن غنود و خود را “قربانی” هميشه طلبكار قدرتمندان

یهای فراوان “دوران
جهان پيشرفته دانست .اما از برجستگ 
رضاشاهی” یكی نيز این آموزه است كه در سياست هيچ
بنبستی ـ هرقدر هم عبور ناپذیر بنماید ـ ناشكستنی نيست!

مشروط بر آن كه كفایت و كاردانی ،اراده تصميم و عمل موجود
باشد .این طنين بلند ناقوس هشياری زمانة اوست كه باید این
خوابچندیندهةروشنفكرانجهانسومیایرانراآشفتهسازد.
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رضاشاه فيلسوف ـ شاهِ افالطونی نبود ،و مسلماً نقایص بسيار داشت،
خ قرن بيستم کشور ما بود.
ولی بیگمان پدر ایران نوین و معمار تاری ِ
سيروس غنی
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تردیدی نمیتوان كرد كه دوران حكومت بيست ساله رضاشاه،
دوران گذار دشوار از ژرفای عقبماندگی و پوسيدگی اجتماعی
به زندگی انسان امروزی است .در این گذار اشكاالت هم
فراوان است و هم ناگزیر ،ولی اگر ایران امروز ،پس از تجربه
انقالب اسالمی ،به حد قبایل بادیهنشين فرو نيفتاد ،این را
مدیون دوران گذار  57ساله هستيم كه نهادهایی از دنيای
مدرن را ـ با همه كژیهاو كاستیها ـ استوار نمود.





طنين آزادیخواهی امروز جامعه ایران از شالودة تمدنی
برمیخيزد كه سنگ زیرین آنرا اصالحات رضاشاه استوار كرد.

گفتگو با دکتر حسن منصور

گذار از ژرفای عقب ماندگی به زندگی انسان امروزی
تالشـازبدروزگارنخستينرودرروئيهایماباجهانپيشرفتهبا
تجربههایینهچندانموفقوخاطراتتاریخینهچندانخوشایند

ایازاینتجربههاست.


نمونه
همراهبودهاست.قرارداد1919

ميرزا حسن خان وثوق الدوله

از سوی بسياری از مورخين ما این قرارداد “استعماری“ خوانده
تحتالحمایگی“ایران

شده،اماانگليسيهاازآنبهعنوانقرارداد“

تحتالحمایگی“و

یادكردهاند.هرچندازنظرمعنا،مياندومفهوم“

“استعماری“ اختالف اساسی وجود دارد ،با وجود این بهنظر

میرسد؛ شرایط حاكم بركشورهای مستعمره همچون حلقة

مشتركی ایندو مفهوم را بهم مربوط و یكی را مولد دیگری
میساختند.

اگرایراندروضعيتیغيرازآنچهكهدرقرنهفدهمتاآغازقرن
بيستم برآن حاكم بود ،بسر میبرد و از حداقلی از توان مالی،
نظامی و ثبات سياسی برخوردار و برای حفظ امنيت مرزها و
یكپارچگی كشور بینياز از حمایت دیگری میبود ،آیا اساساً
انگليس(یاهركشورصاحبقدرتوثروتدیگری)درصددتحميل
شرایطخودبدانبرمیآمد؟

دکترمنصورـنگرانیشمابجاست.ایرانازسدهشانزدهمراهگم
كرده است .عليرغم اینكه بنيانگذاری پادشاهی صفویه و بویژه
دورانحكومتشاهعباسبااستقراردولتمتمركزهمزماناست

ليكن تمسك به تشيع بعنوان دین رسمی و برانگيزاندن تعصبات
مذهبی ـ فرقهای از یكسو زمينهساز جنگهای ميان ایران و
عثمانیاستكهبااستراتژیقدرتهایاروپائیهمخوانیداردو

ازسوی دیگر،آغازیاستبرایخوابزمستانیمردمایران،در
دورانیكهتمدنینوپاوپرتواندراروپاپاگرفتهودرسراسرجهان
جنگهای ایران و عثمانی ،گسترش امپراتوری

بال میگستراند .
عثمانی در بالد فرنگ را متوقف میكند و قوای هر دو كشور
رمعرضانهداممیگذارد.ودر

قدرتمندمنطقهراتحليلمیبردود

درون جهل برانگيختهای كه به قدرت دولتی متمركز تكيه دارد
آنچنانقوایحياتیمردمرامیپوشاندكهحتیفصلكوتاهنادری

ـكهخودازندانمكاریهاپيراستهنبودـنتوانسترمقیتازهدر

آن بدمد .و سرانجام ،دوران قاجاریه ،دوران هذیان تاریخی ایران
است در شرایطی كه امپراتوری انگليس و روسيه تزاری دنيا را
ميان خود قسمت میكنند .دورانی كه با جنگهای ایران و روس
آغازیافتهوبهعقدمعاهدههایگلستانوتركمانچایانجاميدهو

دنبالهناصری،مظفریآنتاانقالبمشروطه،داستانپرتبوتاب
رقابت این دوقدرت بزرگ است كه در نهایت ایران را به واقعيت
خوردگیخودواقفمیكند.


درماندگیوشكست
الدولهـاوجگيریمنطقی

قرارداد 1919ـمعروفبهقرارداد وثوق
قراردادهای زیرین است :قرارداد رویتر در  21ژوئيه  1212برای
مدت  13سال امضاء شده بود ولی رسميت نيافت؛ قرارداد
يامناكسدارسیدر 22ماهمه 1931كهبرایمدت 63سال
ویل 
امضا شده بود؛ قرارداد  1931كه ایران را به سه منطقه تقسيم
كرده،شمالرابهروسها،جنوبوجنوبشرقیرابهانگليسها

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

ژنرال دیکسون و سرپرسی کاکس ـ عاقد
قرارداد 3939به همراه جمعی از رجال ایران

اختصاص میداد و مركز را بعنوان منطقه حائل میشناخت؛
قرارداد دوم ميان روس و انگليس كه در سال  1911مناطق
نفتخيز جنوب ایران را با واگذاری امتيازاتی در قسطنطنيه به

روسها ،در انحصار خود میگرفت .تفاوت عمدة قرارداد  1919با
قرارداد  1931در آن بود كه دیگر روسيه تزاری وجود نداشت و
روسيه بلشویك با مشكالت درونی دستوپنجه نرم میكرد
بنابراینامپراتوریانگليسدرایرانبالمنازعبود.اینقرارداد،اعم
از اینكه به حيث شكل ،استعماری ( )Colonialنيست و به
تحتالحمایگی()Protectoratنزدیكتراست،بلحاظمضمون،منابع

ریداختيارانگليسمیگذارد.

ومقدراتمردموكشورراد
اماپاسخبهبندآخرپرسششما،نيازمندحدسوگماناست.
انگليس در ایران هم منافع تجاری و مالی داشت؛ هم منافع
میتوانتصوركردكهاگرایرانبهمقدرات
سياسیواستراتژیك .
خودحاكممیبود،دولتانگليسازطریقهمكاریباآندرصدد

تامين مصالح استراتژیك خود ـ نظير جلوگيری از گسترش
بلشویسم ـ برآید .ولی در یك كشور در حال احتضار راهی جز
ادارهآنبرایخودنمیدید.
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افغانستان میرسد به منطقه نفوذ انگليس تعلق دارد و منطقه
شمال خطی كه از مرز افغانستان و روسيه آغاز شده و از راه
گزیك،بيرجند،كرمانتابندرعباسمیرسدبهمنطقهنفوذروسيه

تعلق دارد .در ميان این دو منطقه ،منطقه حایلی هم باقی
میماندكهمانعتالقیمنافعدوقدرتباشد.اینعهدنامه،بدون

اطالعایرانامضامیشودونشاندهندهحضيضقدرتوزبونی

دودولتتوافقمیكنندكهدربيرونازمنطقه

دولتایراناست.
نفوذخودامتيازخطآهن،بانك،تلگراف،جادهوترانسپورتطلب
نكنندواینكارراهمبنام“حفظتماميتواستقاللایران“انجام
میدهند .قرار میشود كه درآمدهای ناشی از گمركات ایران

باستثنای گمركات «فارسستان» و خليجفارس ،وثيقه بازپرداخت
اصلوفرعوامهایدولتاعليحضرتبهروسيهباشددرنزد“بانك
تنزیلودیونایران“؛وكليهدرآمدهایگمركاتفارسستانوخليج
فارسونيزدرآمدشيالتخزر،وپستوتلگرافصرفبازپرداخت
اصل و فرع دیون اعليحضرت باشد به بانك شاهی ایران .اما
قرارداد  1919ـ قرارداد وثوقالدوله ـ دوسال پس از اتفاق انقالب
سوسياليستی بلشویكها در روسيه ميان امپراتوری انگليس و
دولتدرحالاحتضارایرانقاجاریامضامیشود.وقوعانقالبدر

روسيه،موجبشدهاستكهسهماهپسازاكتبر 1911یعنی
در ژانویه  1912قوای اشغالگر روس از ایران فراخوانده شود و
روسيه شوروی ميدان را برای انگليس خالی گذاشته است.
سامانیمزمناست؛بودجهایوجودنداردو

كشورایراندچارناب
دولتدستبهدهانزندگیمیكند.دولتهرماهمعادل213333

تومانكسریداردوآنراازمحل“عطایای“انگليسودیونبانكی
تامين میكند .حدود یكسال پس از امضای این قرارداد ،دولت
امپراتوری ،تحتالحمایگی  Mesopotamiaرا نيز دریافت میكند و
بقول لردكورزن وزیر خارجه وقت بریتانيا دیگر نمیتواند ميان
مرزهای هند و بلوچستان از یكسو و منطقه  Mesopotamiaاز
سوی دیگر به قبول هرج و مرج مالی ،سوء مدیریت و دسایس
دشمنتندردهد.همزمان,درایران,پليسجنوبنيزبایونيفورمو
سالحانگليسوباهزینهامپراتوریتشكيلشدهورهبرانایالتو
عشایرنيزبهخدمتگرفتهشدهاند.درایندوران،منافعاقتصادی

و مالی انگليس در ایران در دو شركت بانك شاهی ایران و نفت
انگليس و پارس ( )Anglo - Persianتبلور مییابد .دیون ایران به
انگليس در سال  1921به مبلغ  141194233ليره بالغ شده بود.
بنابراین قرارداد  1919ضمن اینكه ادامه قراردادهای سابق از

یشودونشاندهندهحضيضقدرتوزبونیدولتایراناست.
عهدنامه1931بدوناطالعایرانامضام 

ویژهآنهاكهبهكودتایسوم


تالشـدربسياریازكتبتاریخیبه
اسفند  1299و برآمدن رضاشاه پرداختهاند ،بحث قرارداد 1919
ویژهایداشتهودربارةتأثيراتوپيامدهایسياسیآنتا
جایگاه  
كنونسخنبسياررفتهاست.امابرعكسازقرارداد 1931كهدر
اصلپيشپردةقراردادفوقبود،صحبتبسيارمختصروگذراست.

چرا تا كنون بهقرارداد  1931كمتر پرداخته شده است؟ و این
قرارداد ( )1931تحت چه شرایطی بهایران تحميل شد؟ و چرا
روسيه و انگليس بدون دخالت و نظرخواهی ایران بهانعقاد چنين
عهدنامهایدستزدند؟


دکترمنصورـعهدنامهسنپترزبورگ()1931ميانروسوانگليس
منعقد میشود و مضمون آن تقسيم ایران است به دو منطقه
نفوذ :مطابق این عهدنامه ،منطقه واقع در جنوب خطی كه از
قصرشيرینآغازشدهوازاصفهانویزدوكاخكتامرزروسيهبا

جمله عهدنامه  1931است در عين حال ثمره تغيير وضعيت
استراتژیك منطقه نيز هست .این قرارداد در شرایطی امضا شد
كهقرارداد1931ازسویدولتبلشویكیباطلاعالمشدهبود.
تالشـتفاوتهایاساسیمياندوقرارداد 1931و 1919چهبود

وازنظرعملیهریكچهپيامدهاییبرایمسائلینظيراستقالل،

یكپارچگیحاكميتملیوتماميتارضیكشوربدنبالداشت؟

دکترمنصور ـ در قرارداد یا عهدنامه  1931انگليس و روسيه دو
شریك و رقيب ,ایران را ميان خود تقسيم كردند ولی در قرارداد
 1919امپراتوری انگليس ایران را بعنوان حلقه واسط ميان
هندوستان و تركيه و عراق كنونی ،ضميمه خود كرده است .از
سوی دیگر ،با تبدیل روسيه تزاری به كشور انقالب
سوسياليستی بلشویكها ،روسيه دیگر متحد امپراتوری نيست
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دکترمنصور ـ در باره قرارداد  1921ميان ایران و اتحاد شوروی
مطالبزیادیگفتهشدهكهغالببهچاشنیایدئولوژیآلودهاند

وازاینروازارزشعلمیاندكیبرخوردارند.واقعامرایناستكه
دولت نوبنياد سوسياليستی از یكسو گرفتار درون خود بود و
میخواست نيروهای خود را روی مسائل خود متمركز كند .از

سویدیگرمایلبودبهجهاناعالمكندكهسوسياليسم،مطامع
نظامتزاریرانمیپذیردوبهاینترتيبنظرمثبتمردمجهانرا

بسوی خود جلب كند .بعالوه حكومت نوپای سوسياليستی كه
يسمپرولتریاستوارمیشدسازوكاردیگریرا

برپایهانترناسيونال
برایگسترشخودتعریفمیكرد.

اما،ایرانضعيفوگرفتارهيچنقشیدرپدیدآمدنقرارداد1921
نداشتوحتیآمادگیبهرهبرداریازفرصتپدیدآمدهرانيزفاقد

بود.

صارم الدوله وزير ماليه دولت وثوق
و عضو هيئت امضای قراداد 3939
بلكه بصورت دشمن استراتژیك آن درآمده است .منافع تجاری
انگليسدرایرانبهسدههفدهموفعاليتهایشركتهندشرقی
برمیگردد.ليكنبریتانياازدهه1213درایراننمایندگیسياسی

دارد .ژنرال كنسول انگليس در سال  1212در بوشهر در سال
1291دراصفهان،درسال1229درمشهدوسپسدرشهرهای
اهواز ،كرمان ،كرمانشاه ،خرمشهر ،رشت ،سيستان و شيراز
هركدامازاینكنسولگریهاداراییكبخشاطالعاتی

فعالبود.
بودند و به ستاد مركزی ارتش هند (از سال  )1212گزارش
میدادند .درسالهای  13ـ  1912در جریان بازسازی ارتش هند،

سرویساطالعاتیM03حاویچهاربخشتشكيلشدكهیكیاز
آنهاویژهایرانوپنجمیمختصعملياتمحرمانهبود.مراكزتهران،
كرمانشاه،رشتوشيرازبهلندنگزارشمیدادندواطالعاتاز

میرفت .ولی اهواز ،كرمان ،مشهد و
آنجا به “اداره هند“  
سيستان اطالعات را مستقيماً به دولت هند میفرستادند و از
گزارشمیشد.

دهلیبه“ادارههند“ووزارتخارجهدرلندن
آغاز جنگ جهانی اول در سال  1911نقشه جغرافيائی و
ژئوپولتيكمنطقهرابهمزدهبود.ایرانبهاشغالانگليسوروسيه
درآمده بود؛ روسيه تزاری دستخوش آماج انقالب بلشویكی
گردیدهبود،امپراتوریعثمانیپاشيدهبودوانگليسدرجبهههای

كردوقراردادوثوقالدولهبيان


ازنوتعریفمی
مختلفموضعخودرا
اینموضعگيریامپراتوریدرمنطقهایراناستكهعمالًایرانرا

ضميمهبریتانيامیكرد.

تالش ـ عالوه بردو قرارداد فوق و درهمان دوره ،قرارداد دیگری
موسوم به قرارداد  1921ميان ایران و دولت نوپای اتحاد جماهير
بهنظر میرسد این تنها قراردادی بود كه از
شوروی بسته شد  .
زمانآغازنهضتمشروطهتاآنمقطعوشایدهمبعدها،بهنفع

ایران منعقد شد .آیا دولت ایران و دیپلماسی آن در بستن این
قرارداد نقش اساسی داشت یا اینكه از تصادف روزگار و تنها با
توجه به وضعيت روسيه یا شوروی كسب این امتياز برای ایران
قابلتوضيحاست؟

تالش ـ انگليسیها با طرح قرارداد  1919در عمل امتيازات و
رالغونمودندوروسهانيزبا

تعهداتخودناشیازقرارداد 1931
انعقاد عهدنامة  1921از همة امتيازات ،انحصارات و اموال خود
صرفنظرنمودند.

برخاستهازقرارداد1931
اما عاقبت كار قرارداد  1919كه بدليل مقاومت شدید مردم و
بخشبزرگیازرهبریسياسیكشورهرگزاعتبارقانونینيافت،
عمالً پس از كودتای  1299و استقرار حكومت مركزی مقتدر
رضاشاهمتروكگردید.
عقب نشينی انگليسیها از خواست خود مبنی برتصویب و
اجرای قرارداد فوق و نقش فعال آنان در برنامهریزی و انجام
كودتای سوم اسفند را برخی سندی بر“وابستگی“ رضاشاه و
انگليسیها قلمداد نمودهاند .پس از بازنگریهای

حكومت وی به
بسيار ،انتشار اسناد و آثار جدید ادعای “وابستگی“ حكومت
بيگانهرابهشدتازاعتبارانداختهاست.نظرشمادر


رضاشاهبه
اینبارهچيست؟




 آزادی فرد در غياب دولتی متكی به قانون امكان وجود
ندارد .فقر ،با آزادی و عدالت و نوشدن سازگار نيست.


دکترمنصورـقراردادوثوقالدولهدراوت1919بامضایدولترسيد

ولیمجلسكهپانزدهماهدچارتبوتابآنبودازتائيدآنتنزد.
روسيه شوروی به مخالفت با آن برخاست .آمریكا كه بدعوت
مصرانه دولتيانمتوجهایرانشده بود،مهرتائيدبدان نزد .آمریكا
كهبهفعاليتنفتیدراستانهایشمالیایرانـآذربایجان،گيالن،
مازندران،خراسانواسترآبادـترغيبشدهبوداززبانوزیرخارجه
خود ميرل ـ اسميت ( “ ) Smith–Merleنامطلوب بودن انحصار
منابعایرانبتوسطكشورواحد“رااعالمكرد.كمپانيهایسينكلرو
استاندارد اویلواردمذاكرهبا دولتایران شدند .مجلس،اعطای
قراردادبهاستاندارداویلرادرازایدریافتپنجميليوندالرتصویب
كرد .جان دیویس ،سفير آمریكا در لندن ،در نامه  12سپتامبر
1919خودبهوزیرخارجهبریتانيا،لردكورزناز“سریبودن“قرارداد
وثوقالدوله اعالم نگرانی كرد و در  11نوامبر  1923معاون وزیر

خارجه آمریكا بينبریج كولبی به جان كالدول ( )Coldwellوزیر
مختارآمریكادرتهران،ازخطریكهانحصارنفتیAnglo - Persian
برای فعاليتهای نفتی آمریكا ممكن است داشته باشد ,اظهار
نگرانی كرد و در نهایت در  26فوریه  1921سيدضياالدین
نخستوزیر وقت بناگزیر این قرارداد را ملغی شده اعالم كرد و

مجلس هم در تاریخ  22ژوئن همان سال به رد و ابطال آن
پرداخت.
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استراتژی وسيعتر روی كار آوردن مردان نيرومند و ناسيوناليست
انجام گرفت تا سدی در برابر انترناسيوناليسم مرزناشناس
بلشویكها پدید آید و این دليلی بر وابستگی این شخصيتها به
سياستانگليسنمیتواندباشد.

تالش ـ علیاكبر داور كه یكی از شخصيتهای سياسی و
طراحان اصلی برنامههای اصالحی دوران رضاشاه بود در
نوشتهای تحت عنوان “بحران“ با نگاه بهرفتار و گفتار طبقة

سياسی آن روزگار بهویژه نيروهای “ملی“ در نوشتهای (مجله
آینده)1331گفتهاست:
“اساس خرابی كارهای ما بیچيزی است ـ ملت فقير بهحكم
طبيعت محكوم بهتمام این نكبتهاست .شما خيال كردید اصول
ادهبهحلقمردممفلوكفرو

حكومتملیراباچندبندواصلوم
میشودكردـاینبودكهتمامسعیوتوجهتاندنبالحرفآزادی

ومساواترفت...اگرواقعاًميلداریداوضاععمومیاصالحبشود
كار نداشته باشيد من شبی چند مرتبه از عشق آزادی ضعف
میكنم.نگاهكنيدبرایاصالحزندگیمادیشماچهنقشهوفكر

عملیدارم“.
با توجه بهاوضاع جهان و نگاه بهوضع كشورهای جهان سوم كه
هنوز هم بهدليل فقدان توان ملی ـ یا حداقل در سطحی قابل
عرضه در جهان امروز ـ كمترین امكان دفاع از استقالل خود را
داشتهوهمچونیكسدهگذشتهحوادثجهانی،امنيت،ثباتو
اساساً موجودیت آنها را دچار طوفانهای سهمگين میسازد،
اینسخنانداورچهدرزمانانتشارآنیعنیهشتدههپيشو
چهامروزتاچهميزانبيانگرحقيقتاست؟





















فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه دولت وثوق و عضو
هيئت امضای قرارداد 3939


دکترمنصورـروحكالمداوردرستاست.رابطهفقروآزادیبغرنج
است.آزادیازیكسوبامالكيتدرارتباطاستومالكيتدرغياب
دولتقانونمدارامنيتنداردبنابراینپيششرطآزادی،حدمعينی

ولیتاكجامیتوانآزادیرا

ازرفاهوحضورجامعهمدنیاست.
بخاطر تامين نبودن پيش شرطها محدود كرد؟ چون سوی دیگر
مسئلهایناستكهآزادیخود،پدیدآورندةثروتوایجادكنندة
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حقمند“ است كه در غياب آن ،كوشش ثروتساز نيز
انسان “ 
حضور ندارد .همينطور است رابطه آزادی و مساوات (برابری).
ایندومفهومكهدرانقالبفرانسهبصورت“آزادی،برابری،برادری“
در كنار هم نشستند ،بيش از آنچه مكمل هم باشند با یكدیگر
تعارض دارند :آزادی ،راه به عدم برابری میگشاید و اصرار بر
برابری ،آزادی را میكشد .انقالب فرانسه ،نمونه بارز این معنی
است.بنابراین،شيفتگانآزادیوبرابریبایدتعاریفخودراصيقل
دهند تا در عمل ،پا در گل نمانند .در واقع نيز با حضور اینهمه
هایبزرگواینهمهتجاربتاریخی،عذریبرایكلیگوئی


اندیشه
باقینمیماند.

تالشـامروزبانگاهیبهاقداماتواصالحاتانجامشدهدردوران

پادشاهی رضاشاه ،خطوط اصلی و اهداف و برنامه آن حكومت،
آندولتووزراییچونداور،فروغی،تيمورتاشو ...برای“اصالح
مردمایرانآشكارترمیشود؛ایجادحكومتمركزی

زندگیمادی“
قدرتمند ،امنيت و یكپارچگی كشور ،استقرار یك نظام اداری،
قضایی و حقوقی كارا ،تربيت كادرها و پرورش مدیران دولتی،
ایجادصنایعساختاریوایجادوگسترشراههایارتباطی،ایجاد

مدارس،دانشگاههاومتحولساختنفرهنگوباورهایمردمو...

تا كجا حكومت فوق و روشنفكران وفادار بدان توانست بههدف
خودیعنی“اصالحزندگیمادی“مردمدستیابد؟

دکترمنصورـتردیدینمیتوانكردكهدورانحكومتبيستساله

رضاشاه ،دوران گذار دشوار از ژرفای عقبماندگی و پوسيدگی
اجتماعی به زندگی انسان امروزی است .در این گذار اشكاالت
همفراواناستوهمناگزیر،ولیاگرایرانامروز،پسازتجربه
انقالباسالمی،بهحدقبایلبادیهنشينفرونيفتاد،اینرامدیون

دورانگذار 11ساله هستيمكهنهادهاییازدنيایمدرنراـبا
همه كژیهاو كاستیها ـ استوار نمود .نقش كارگزارانی چون
تيمورتاش عليرغم وجود جدلها و دودليها در ارزیابی آنان ،و
عليرغم اینكه حتی رجلی چون احمد كسروی در سالمتشان
تردیددارد،مثبتبودهاست.

تالش ـ در رأس برنامههای كابينههای دوران رضاشاه افزایش
درآمددولتوتأمينبودجهاصالحاتاجتماعیقرارداشت.شاهبا
افزایش مالياتها مخالف بود .با توجه بهفقر عمومی جامعه و
ضعف بخش خصوصی ایجاد یك نظام مالياتی كارا و بهحساب
آوردن ماليات بعنوان منبع درآمد اصلی دولت ،در آن زمان چقدر
امكانپذیر بود؟ و از طرفی بسته بودن راه تأمين درآمد دولت از
ها،زمينهسازدخالتونفوذروزافزوندولتدر


افزایشماليات
طرق
هایبارزاینافزایشـبهویژهدرزمان


ازنشانه
اموراقتصادیشد.
وزارت ماليه داور ـ گسترش انحصارات دولتی ،ایجاد شركتهای
درسالهای

تجاری وكارخانجات باسرمایه ومدیریت دولتیبود .
اخيردربرخیازمتون ازاینروشدولتدرآنزمانتحتعنوان
“اتاتيسم“یادشدهاست.
آیادخالتدولتدرامراقتصادوانجاماصالحاتاجتماعی“ازباال“
توسط حكومت مركزی مقتدر در دوران رضاشاه را میتوان
بهخواستگاهی ایدئولوژیك و فكری نسبت داد؟ و یا اینكه برای

فالكتوعقبماندگیچارهایجزاین

برونرفتجامعهازوضعيت
باقینبود؟


دکترمنصور ـ كودتای رضاشاه در شرایطی انجام گرفت كه ایران
زراعتفقيروبیبنيه،صنعتتقریباًمعدوم

دستبگریبانفقربود.
وناپيوسته؛اقليتاجتماعیناموجود؛فساداجتماعیریشهگير

بود .كشور در گرو عطایا و وامهای دولت انگليس و در معرض
ضميمهشدنكاملبود.نظاممالياتیوجودنداشت.بودجهدولت
عمدتاً با دیون بانكی پول انگليس تأمين میشد .دولتی كه با
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كودتاشكلگرفتدردرجهنخستنيازمندامنساختنكشورو
برای امنيت آن محتاج پول بود و این پول در غياب نظام مالياتی
متكی به یك اقتصاد زنده ،میبایست با ایجاد كارخانهها و
شركتهایدولتیپدیدآوردهشود.طبيعیاستكهاینشيوهبه
تسلط بخش دولتی میانجاميد ولی آیا راه دیگری پيشرو بود؟
میتوانازمعایبومفاسداتاتيسمتاابدصحبتكردولیهمين

ساله،استخوانبندیاقتصادمدرنرادرایرانپدیدآورد،

دوران 23
كهبدونآنایرانامروزوجودنمیداشت.


تالش ـ دكتر ماشاءاهلل آجودانی در اثر خود“ مشروطه ایرانی و
زمينههاینظریةوالیتفقيه“آوردهاست:


پيش
“سردارسپه،رضاشاهبعدیزمانیازراهرسيدكهایرانخسته
از همه افتوخيزها تشنة امنيت و آرزومند یك حكومت مقتدر
مركزی بود .او قهرمان توانمند و مقتدر مشروطيتی بود كه
دمكراسیدرآنمشروطيت،درپایدرختاستقاللواقتدارایران
قربانی شده بود .او دو خواست مهم مشروطيت ایران ،یعنی
ایجاد حكومت مقتدر مركزی و مدرن ساختن جامعه سنتی
عقبمانده را با همه تناقضاتی كه در مدرنيسم و تجدد ایرانی

ودرظرفبيستسال

وجودداشت...دربرنامهكارخودقرارداد.
چهرهجامعهایرانرادگرگونساخت“.

برخالفدیدگاهدكترآجودانیكهبهاجمالامابسيارروشنوگویا

در باره دوره بيستساله اقتدار رضاشاه بيان شده است ،اما
برخی از مورخين و بسياری از سياسيون ما رضاشاه را “از بين
هایآندانستهاند.ازنظر


آرمان
برندهمشروطيت““،پایمالكننده“
شماجایگاهواقعیدورانرضاشاهدرتاریخایرانكجاست؟


























دکترمنصور ـ آرمان مشروطيت ،حكومت قانون ،حاكميت عدل و
نوشدنفرهنگبود.ولیدورهپسازامضایفرمانمشروطيتتا
بلبشوئی كه كودتای رضاشاه را زمينهسازی كرد ،نتوانسته بود
جز ایجاد مجلس كه مدتها دچار تعطيلی بود ،گام معنیداری در
جهتبرآوردناینآرمانهابردارد.آزادیفرددرغيابدولتیمتكی
به قانون امكان وجود ندارد .فقر ،با آزادی و عدالت و نوشدن
ملوكالطوایفی ،حضور قانون مدنی را برنمیتابد.

سازگار نيست .
درواقعدرشرایطكودتایرضاشاه،ازمشروطيتچيزمعنیداری

حضور نداشت كه قربانی رضاشاه شود .دولت متمركز در دوران
رضاشاهاستقراریافت،قانون،باتمامكمیوكاستیها،دراین

دوران پدید آمد؛ عدليه مدرن بدست داور و قضات با حميت او
ساخته شد؛ مدرسه مدرن بتوسط رضاشاه بنياد نهاده شد؛
آزادی زن در این دوران قانونی شد؛ ماليه دولتی در این دوران
شكلگرفت؛دانشگاهبتوسطرضاشاهبنيادشدوالیآخر.پس
نادرست خواهد بود اگر این دوران را تنها با معيار آزادی به نقد
بگذاریم.بدونتردیددورانرضاشاه،دورانشكوفائیآزادیفردی
نيست ولی دوران پرپيچوخم گذار از یك جامعه در حال احتضار و
هذیان،بهیكزندگیشبيهبهزندگیجوامعمدرنهستكهدر
نهایتباآزادیفردمالزمهداردوازاینروطنينآزادیخواهیامروز

جامعه ایران از شالودة تمدنی برمیخيزد كه سنگ زیرین آنرا
اصالحاترضاشاهاستواركرد.

تالشـآقایدکترمنصورباسپاسفراوانازجنابعالی

سِر پرسی کاکس وزير مختار و نماينده انگليس در
انعقاد قرارداد 3939

اصلیكابينههایقبلازكودتایسوم

تالشـدرحالیكهبرنامه 

اسفند و یكیدوسالی پس از آن ،بهمنظور ایستادگی در برابر
شرایط تحميلی روسيه و انگليس ،عبارت بود از كشاندن پای
كشورهای دیگر بهصحنه سياست و اقتصاد ایران ،اما در دوران
سلطنت رضاشاه امر استقالل كشور از طریق ایجاد تغييرات
درونی و تمركز توجه و نيرو روی منابع و امكات داخلی دنبال
راهآهن یا
بهعنوان نمونه میتوان از طرح كشيدن خط 
میشد  .

تأسيسبانكایرانییادنمودكهتحققآنهاكهپيشازآنبارها

با توسل بهكشور سومی چون آمریكا یا آلمان بهشكست
اماهمينطرحهابعدازآغازكارحكومترضاشاهو

انجاميدهبود.
ازطریقتأمينسرمایهآنهاازمنابعداخلیعملیگردید.

با توجه به چنين تجربههای موفقی كه روزی از آرزوهای
مشروطهخواهان نخستين بود ،آیا میتوان براهميت نقش دولت

قوی و صاحب اراده در اجرای طرحهای اقتصادی و تحوالت
اجتماعیـاستراتژیك،آنهمدرآندورانقلمبطالنكشيد؟


دکترمنصورـچندسالیكهقراردادوثوق(،)1919كودتایرضاشاه
( )1921و سالهای نخستين این حكومت را میپوشاند حاكی از
این دغدغه در ميان برخی رجال و دولتمردان است كه باید برای
موازنهقدرتميانانگليسوروس(شوروی)،پایآمریكاوفرانسه
راهمبميدانكشيد.ماجرایامتيازنفتاستاندارداویلوسپس
داستان شركت نفت سينكلر كه به تراژدی “سقاخانه حاج
شيخهادی“  ،كشته شدن روبرت ویتنی ()Robert Whotney

كنسول آمریكا در تهران در  12ژوئيه  1921و مختومه شدن
ماجراینفتشمالوآمریكاانجاميد,فصلیازاینداستاناست.
روی كارآمدن رضاشاه ،در شرایطی انجام گرفت كه بلشویسم
عمدهترین تهدید امپراتوری انگليس و ليبراليسم آمریكا تلقی

میشود و در چنين شرایطی انگلستان آماده است حضور دولت

ناسيوناليست را بعنوان پادزهر انترناسيوناليسم سوسياليستی
پذیرا شود .رضاشاه تبلور این فرصت است و ایران نوین زائيده
رضاشاه است كه سنت ناكام نواندیشی اميركبيرها را حياتی
دوبارهمیبخشد.

بازمیتواندربابمعایبدیكتاتوریودولتقویسخنهاگفت.


میتوان آشفتگی و فروپاشی بعد از شهریور  23را به تحليل

گذاشتولینمیتواندراینمعنیتردیدكردكهدورانرضاشاه

یكیازراههایگذاردردناكبهدورانمدرنبود.
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استقالل و حاکميت ملّی بدون برخوردار بودن از ارتش ممکن نيست


سرتيپاسد بهبودی

ستوشش

پاسدبهبودیچهارماهقبلازانقالببهدرجةسرتيپیارتقاءیافت.اوطیبي
سرتي 
سالخدمتدرارتشدرمشاغلفرماندهی،ستادیواستادیدردانشکدهایمختلفارتش،
خدمتکرد.
وی دورههای دبستان و دبيرستان را در موطن خود ـ کرمانشاه ـ گذراند و درسال  1331از
فارغالتحصيلشد.درادامهتحصيالتنظامی،اودورهمقدماتی پيادهنظامرا
دانشکدهافسری  
درایران،دورهعالی پيادهودورهارتباطاتوفرماندهی رادرایاالتمتحدهطی کرد.برای طی
"دورهفرماندهی وستاد"ارتشاورابهپاکستانفرستادکهباموفقيتآندورهرادردانشکده
فرماندهی وستاد آن کشور به پایان رساند .به موازات تحصيالت نظامی ،ایشان در رشته
علوماجتماعی دردانشگاهتهرانبهتحصيلپرداختودرآنرشتهبهاخذدرجةفوقليسانس

نائلگردید.
سرتيپبهبودی از 1913تا 1916سمتوابستهنظامی ارتشپيشينرادرسفارتایراندر
لندنبرعهدهداشت.اودرمشاغلافسرطرحوعملياتورئيسبخش"طرحوتوسعهنيرو"در
ستاد نيروزمينی و شرکت در طرحریزی تمرینات کشورهای عضو "سنتو" از نزدیک با تهدید
توسعهطلبانه آنها را در ایران

نظامی عراق و اتحاد شوروی پيشين آشنا شد و هدفهای 
شناخت .با برخورداری از این سابقه او تجاوز عراق و واکنش دالورانه ارتش ایران را درتعرض
متقابل که به انهدام بخش بزرگی از ارتش عراق انجاميد در نشریات برون مرز انتشار داد.
ازجملهدرهفتهنامه"ایرانوجهان"زیرعنوان"درحسرتقادسيه" تمامی حوادثجنگراازابتداتابيرونراندنعراقيهابهپشتمرزهای
نالمللی منتشرساخت،درکيهانلندننيزطی چندینمقالهجنگورویکردخمينی رانسبتبهجنگتحليلکرد،واورابهخاطراصراری
بي 
دستنيافتنیجنگميورزیدمبتالبهاختاللروانی()paranoiaتوصيفکردونوشت«:خمينی جنگراآنقدرادامهخواهد

کهبرتحققهدفهای
دادکهپيروزیایرانرامبدّلبهشکستسازد».
پسازجنگایرانوعراق،اوهمّخودرابهنوشتنمقاالتیدررابطهبانقشمدیریتارتشدربرقرارییاسرکوبدمکراسیمعطوفساخت
ننوشتههابيشترازمردم

ودراینموردکتابکوچکی زیرعنوان"نقشنيروهای مسلّحدرحاکميت"بهچاپرساند.اوميگویدهدفشازای
عادیمتوجهجامعهروشنفکریایراناستکهشمارزیادیازآنهاحتیباوجودتحصيلواقامتدرکشورهایغربی،متاسفانهازدرکنقش
مدیریتارتشدراستقراروحفاظتازدموکراسی درآنجوامعغافلماندندودرانقالب 11تحتتاثيرمارکسيستهاومجاهدینخلقکهبه
دنبالبرنامههایخودبودند،بجایآنکهتغييردرسيستممدیریتارتشراطلبکنند،انحاللآنراخواستارشدند.



نگاهی به قشون ملّی از دید مشروطهخواهان

نيروهای مسلّح کشور که ارتش سازمان یافتهترین شکل آنها
است،نهادیدفاعیاستکهبرایجامعه ونهادهایآنمحيط
امن به وجود ميآورد .ارتش مأًموریت دارد :از مرزهای
کشورحفاظت کند ،جلو تجاوز بيگانه را بگيرد و استقالل و
یکپارچگی کشور را تأًمين نماید .این مأًموریتها همه درچهارچوب
اعمال حاکميت ملّی انجام ميگيرد ( )National Sovereigntyکه
نقشاولارتشاستوهيچربطیبهنوعحکومتندارد.حکومت
خواه منتخب مردم باشد یا نباشد ،ارتش در اجرای این ماموریت
همبهجامعهوهمبهحکومتخدمتميکند.ازاینروارزشاین
خدمت که اساساً حفاظتی و امنيتی است باید محفوظ بماند و
زیرسئوالنرود.مشکلمردمباارتشهنگامیاستکهایننهاد
ملّیازاجراینقشدوّمخودبازميماندوبهجایاینکهحاکميت
مردمی را که آن را تاًسيس کرده اند و هزینههایش را ميپردازند
برقرارسازد()Peole Sovereigntyحاکميتحکومتهایخودکامهرا
تحميلميکندودردستآنهاوسيلهسرکوبمردمميشود.

برکنارازایننقشهایدوگانه،ارتشنقشنمادیننيزدارد.دراین

نقشارتشاستقاللکشوروحاکميتحکومتبرقلمروکشوررا
نيز به نمایش ميگذارد .از اینرو اشغالگران در اولين قدم ،ارتش
کشور اشغال شده را منحل ميسازند و یا آن را زیر کنترل قرار
ميدهند تا از ملت و حکومت سلب حاکميت کنند و به استقالل

کشورخاتمهدهند.انتقالحاکميتبهعراقيهاوپایانبخشيدنبه
اشغالعراقهنگامیموردتائيدوتصویبشورایامنيتسازمان
مللقرارگرفتکهنيروهایاشغالگرموافقتکردندکهفرماندهی
وکنترلنيروهایمسلّح عراقرابدونآنکهدرآنمداخلهکنندبه
حکومتموقّتعراقواگذارسازندوبرکنارازموارددفاعازخود،
کاربرد نيروهایشا ن را در عراق نيز با حکومت موقّت هماهنگ
سازند.
استقالل و حاکميت ملّی بدون برخوردار بودن از ارتش ممکن
نيست.کشوریتنبهتحميلبيگانهميدهدویااینکهاستقاللش
ازبينميرودکهارتشآمادهبهخدمتندارد)Standing Army(.یا
دارد ولی کافی نيست و برای نگهداری آن در زمان صلح و
کاربردشدرزمانجنگازمدیریتشایستهمحروماست.اهميت
مدیریت ارتش کمتر ازخود ارتش نيست .در مدیریت ارتش ابتدا
فرماندهی کل ارتش و اختيارات و محدودیتهای او در بکار بردن
ارتش مشخص ميشود ،سپس بر مبنای آن سلسله مراتب
فرماندهی ارتش و حدود اختيارات و مسئوليتهای فرماندهان
تعيين ميگردد .مدیریت ارتش به مقوالت زیادی مانند ترفيعات،
انتصابات،تهيهواختصاصنيازمندیهامادیوانسانی،حيطهبندی

پادگانیودفاعیکشور،آموزش،انضباطوزیستافرادميپردازد
که ذکر آنها مورد استفاده این نوشته نيست .تاریخ موارد بسيار
زیادی را نشان ميدهد که ارتشهای بزرگ تنها به دليل ضعف
مدیریت و بیکفایتی فرماندهان مغلوب ارتشهای کوچک ،حتّی
بسيار کوچکتر شدهاند .دو نمونه روشن آن ،شکست ارتش
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ساسانی به دست اعراب و شکست ارتش صفوی به دست
افغانهااست.
استقالل ایران در صدر اسالم هنگامی از ميان رفت که اعراب
مسلمان با بهره گرفتن از ضعف مفرط دولت ساسانی ارتش
ناتوان شده ،از هم گسيخته و بیمدیریت آنرا شکست داد.
محمّد،پيغمبراسالمهنگامیبهاعرابفتحایرانراوعدهدادکه
شرایطداخلیایرانوناتوانیارتشساسانیتحقّقاینوعدهرا
ميسّرميساخت .درآندوراناوضاعداخلی ایرانچنانآشفته و
همزمانبا
بیسامانبودکهتنهادرمدّتچهارسال(622-632م) 

حملهاعرابدهپادشاهبهسلطنترسيدند()1وارتشدرجریان
جنگهائی که برای برکنار ساختن و یا به سلطنت رساندن آنها

انجام داد از توان افتاد و ضعيف شد .در روند این جنگها
هرفرمانده نيروهایش را برای برداشتن و گماردن یک پادشاه در
برابر فرمانده دیگر قرار داد که آخرین آنها رستمفرخزاد بود که
نيروهایش را در سرنگون ساختن آذرميدخت و به سلطنت
رساندنیزدگردهشتسالهبکاربرد.
ارتشی که بارها ارتش نيرومند روم را به زانو درآورد ،مرزهای
غربیایرانراتاسوریهوفلسطينومصرامتداددادوچندینبار
امپراطورانرومراخراجگذارکرد،یاکشتویابهاسارتگرفت،
اینبار به جریمه درگير شدن به جنگ داخلی و غفلت ورزیدن از

وظيفهمرزداری،مغلوبدشمنیشدکهنشرآئينتازةاسالمرا
وسيله توسعهطلبی و چپاول ثروت همسایگان قرار داده بود.
دشمن جدید هر چند که نيرویش با روم ،حریف جنگی
چهارصدسالة ساسانيان قابل مقایسه نبود .ولی به دليل
حضورشدرمرزهایغربیایرانوشيوهنشرآئينآنهاازراهجنگ
وخونریزی ميبایست تهدید به حساب ميآمد و برای دفع آن
چارجوئیميشد.
به نظر ميرسد رستمفرخزاد که به نيابت یزدگرد خردسال زمام
امور را در دست داشت از مدیریت کافی برای اداره ارتش ایران
برخوردار نبود .اگر بود ميبایست به ارتش از هم گسيخته ایران
انسجام ميداد .اگر بود ميبایست از پيروزی نبرد جسرکه قبل از
قادسيهرخدادهبوداستفادهمیجستونيروهایعربرابکلی

منهدمميساخت.اگربودچندینماهنيرویبزرگترومجهزترایرانرا
عاطلوباطلدربرابردشمنقرارنميدادوبهاعرابپولپيشنهاد
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غيرمسلمانان ،به مردم ایران بسيار ظلم کردند و نسبت به آنها
کتابخانهها ،تاسيسات آموزشی،

جنایات فراوانی مرتکب شدند :
آثار فرهنگی و تاریخی و دینی را سوزاندند .ایرانيان را بيرحمانه
کشتندواموالودارائيهایشانراتصاحبکردندودخترانوپسران
ایرانیرابرایتمتعجستنوفروختندربازارهایبردهفروشیبه

اسارت بردند .در ارتکاب این جنایات فجيع عمربنخطاب در مقام
خليفه مسلمين نقش کليدی داشت که در اجرای فرامين قران
ميبایستاسالمراترویجکند،سلطهاسالمرابرکشورهایدیگر
برقرار سازد و مليتهای دیگر را ذوب در امتاسالمی نماید .در
اجرای این هدف ،سياست عمر در جنگ با ایران حکم ميکرد که
فرهنگوتمدنوتاریخوهویتایرانيانبکلیمحوگرددتاهویت
اعرابجایگزینآنشود.
سکوت قران در باره ایران و پادشاهان ایران را باید در این راستا
تفسيرکرد.قرانسالهاپسازفتحایراندرزمانعثمانبهوسيله
بنثابتانصاری"تدوینگردید.زید،عثمانوچهرهایدیگرعرب

" 
زید
که در جمعآوری و تدوین قران نقش داشتند از سياست و هدف
خليفهدوّمعدولنکردند،ازاینرودرسراسرقرانحتّییکباراز
ایرانوپادشاهانایراننامبردهنميشود.هدفمندیاینسکوتتا
آن حد روشن و آشکار است که در آیة ششم از سورة
بنیاسرائيلباآنکهبهآزادییهودیانازاسارتاشارهميشودواز

آنبهنيکییادميکندبازازایرانوکوروشکهآفرینندگانآنحادثه
تاریخی بودند نام نميبرد .برخالف قران ،تورات که قدمتش هم از
آن بيشتر است و به اعتقاد مسلمانان هر دو از یک منبع نازل
شدهاندازایرانوپادشاهانایرانزیادیادميکند،بهویژهبهمقام

و منزلت کوروش به خاطر آزاد ساختن یهودیان از اسارت بابل
آنچنانارجمینهدکهاورامنجیونبیبهحسابميآورد.رویکرد

اسالموسياستعمردرنفیفرهنگوتاریخومليتمردمایران
پسازگذشتقرنهاهنوزدرایرانادامهداردوبسياریازآخوندها
مجدانهکوشيدهوميکوشند تاآنراتحققبخشند.دراجرایاین
سياست ،خمينی ملیگرائی را ارتداد ميدانست و از همان آغاز
حکومتش در ایران ،همراه و همگام با پيروانش مذبوحانه تالش
کرد که مظاهر فرهنگی و سنن ملّی ما را ملغی سازد و حس
وطندوستیمردمایرانراازریشهبسوزاند.

باشکستارتشساسانیومحرومشدنایرانازنيرویدفاعی،



برمصلحتشخصیهنگامیارجوارزش

کرداودربرترشمردنمصلحتملّی

تنداریرضاشاهدرکوبيدنبرطبلجنگوروی
خویش 
خودرابهنمایشميگذاردکهبارفتاروکردارخمينیدرجنگباعراقمقایسهشود.



یطرفماندنونمایشعملیآندرصحنهجهانیباصدورفرمانترکمقاومتومخاصمه،موجبشد
تأکيدمداومرضاشاهبرب 
کهایرانقانوناًدرجنگشکستنخوردوازعوارضمنفیقانونیآندرامانبماند.

نميکرد(  ) 2کهبراثرآندشمنجریشودوروحيهارتشایران
تخریب گردد .در نبرد قادسيه رستمفرخزاد کشته شد .او که بار
سنگين این شکست ننگين را بردوش دارد ،در ارتکاب ننگ تنها
نيست .مؤبدان قدرتطلب ،نجبای آزمند و فرماندهان جاهطلب
ارتشهمه درشکستایرانازاعرابسهمدارندکهخودنيزبه
جزایآنقتلعامشدند.
پيروزی قادسيه که بسيار ارزان به دست آمد راه تيسفون را بر
مسلمانانغارتگرگشودوذخایرفراوانیراکهشاهانساسانی
گردآوردهبودندیکجادراختيارشانگذاشتوآنهارابرانگيختتا
باحرصوآز بيشتر به داخل ایران یورش برند و بیمحابا دست به

غارت و کشتار مردم ایران بزنند .در این هجوم وحشيانه اعراب
بيابانگرد ملهم از تعليمات قران در کشتن و جزیه گرفتن از

پیآمدهای
استقاللایرانازميانرفتوحاکميتاعرابپاگرفت .
این شکست ننگين برای نهصدسال یکپارچگی ایران و حاکميت
ملّیایرانيانراازميانبرد.دراینمدّتتازیوترکوتاتاربرایران
حکومت کردند و در بهترین وضعيت ،حکومتهای محلی توسط
ایرانيان درگوشه و کنار ایران بوجود آمد .این مليتگسيختگی و
پارگیایرانهنگامیپایانیافتکهشاهعباسبزرگبرکناراز


پاره
نيرویقزلباشبهتأسيسارتشملّیوآمادهبهخدمت(دائمی)
همّتگماردکهبهجنگابزارگرممجهزبودوهزینهنگهداریشرا
یپرداخت.تاآنزمانایرانارتشملّیودائمینداشتو
دولتم 
قشونآنازعشایر،وفرماندهانقشونازسرانعشایرتشکيل
ميشدکهدرزمانجنگدرمناطقیکهموردتهدیدقرارميگرفت
تمرکزمییافتوباجنگابزارهایابتدائینظيرشمشيرونيزهو
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خنجربادشمنميجنگيد.
در آن روزها دشمن اصلی ایران
امپراطوریعثمانیبودکهبااستفادهاز
ارتش دائمی و بسيار نيرومند خود که
بهجنگابزارگرمازجملهتوپخانهمجهز
بود تا وین پيش رفت و اروپا را مورد
تهدید قرار داد .محروم بودن ایران از
ارتش آماده به خدمت و جنگ ابزارگرم
به عثمانیها امکان ميداد که در
فرصتهایمناسب،بهویژهدرمواقعی

که دولت صفوی دچار ضعف و فتور
ميشدبهایرانتجاوز کنند وبخشیاز
ایران را متصرّف شوند .پس از مرگ
شاهطهماسب اول در  1112و جلوس

شاهعبّاس به سلطنت که طّی آن

خونریزیهائی برای رسيدن به مقام

پادشاهی صورت گرفت ،اوضاع داخلی
ایراننابسامانشدواستانهایمرزی

ایران آسيبپذیر گردید .ترکها بالفاصله
با استفاده از فرصت و زیرپا قراردادن
رضاشاه هنگام بازدید از فارغ التحصيالن دانشکده افسری
قراردادهای پيشين با نيروئی بسيار
زیادبهایرانتاختندوبخشهایبزرگی

غرب
شمال
از خاک ایران را در غرب و
ایندورهتصّرفشد،ولیدردورههایقبلازایرانجداشدهبود
زهبهسلطنترسيدهبود
عباسراکهتا

بهتصرفدرآوردندوشاه
بهایران واگذارگردید .شکستارتش عثمانیبهدستایرانيان،
گرجستان،
آن
طبق
که
ساختند

1193

مجبور به امضای قرارداد
پيروزی اروپائيان را نيز در جبهه شمالی به ارمغان آورد و در آنجا
ایروان،داغستان،شروانوآذربایجانبهعثمانيهاواگذارگردید.
نيز ارتش عثمانی شکست خورد ،و از اطریش و اروپای مرکزی
طلبیترکهابهاميدایجاد

عباسسرخوردهوبيمناکازتوسعه

شاه
رفع تهدید شد .همکاری ایران و انگليس در آن دوران از منافع
ترکها
تعرض
معرض
در
نيز
آنها
که
اروپائيان
با
مشترک
جبهه
یک
گرائیشاهعبّاس


بينیوواقعيت

مشترکآنهابرميخاستوروشن
را
نظامی
پيمان
یک
مقدمات
تا
فرستاد
اروپا
به
رسوالنی
بودند
و انگيسيها را نشان ميدهد .این ارتش مدرن با آن ویژگيها نيز
فراهم آورد .در آن زمان ترکها پس از تصرف کشورهای بالکان و
درپی سقوط شایستگی مدیریت و بیکفایتی فرماندهان آن در
مجارستان چندبار وین پایتخت اطریش را محاصره کردند و سایر
زمان سلطانحسين صفوی مغلوب طغيانگران افغان شد که به
آن
کشورهای اروپای مرکزی را مورد تهدید قرار دادند ،با اینحال
هيچ وجه از نظر استعداد ،جنگابزار و سازوبرگ با آنها قابل
با
انگليسيها
اتحاد به دالئلی به وجود نيامد( .)3به نظر ميرسد
مقایسهنبود.
آنکه بطور مستقيم در تهدید نبودند ولی خطرحضور ترکها را در
انگليسها برخالف همکاریهای ثمربخششان در زمان شاهعبّاس،
اروپای مرکزی درک کرده باشند ،در این راستا است که
بعداًدردورانسلطنتپادشاهانقاجارایرانوارتشایرانراچه
"سرآنتونی شرلی" با هيئتی زیرپوشش ایجاد روابط بازرگانی به
درشرقبرایحفظهندوستان،وچهدرشمالبرایابرازدوستی
ایرانميآیدوبامذاکراتیکهباشاهعباّسانجامميدهدقرارميشود

یادشمنیباروسيهمزوّرانهموردبهرهبرداریقراردادندوباتوطئه
های

درکنارنيرویقزلباشارتشیدائمیودولتیبهشکلارتش
و دسيسه منافعملی ایران را یکسره پایمال ساختند .در شرق،
اروپائیکهبهجنگابزارمدرنازجملهتوپوتفنگمجهزهستند
هنگاميکه زمانشاه پادشاه افغانستان به هندوستان حمله کرد،
بهوجودآیدوانگليسيهانيزدرسازماندادنآن،وآموزشوبکار
انگليسها زیر فشار نيروهای افغان فتحعلی شاه را در  1192با
بردنسالحهایگرمبهایرانکمککنند.
نيرنگترغيبکردندکهبهافغانستانتجاوزکندوبهبرادرزمانشاه
شاهعباّس ابتدا به کمک این ارتش نوین ازبکها را که همزمان با

برای رسيدن به سلطنت یاری دهد .محمّد ،برادر زمانشاه به
تارومار
ميکردند
حمله
ایران
شمالی
مناطق
به
عثمانيها
تجاوز
کمک نيروهای ایران قندهار و کابل را تصرّف کرد که بر اثر آن
ساخت،سپسبااطمينانخاطرازکارائیآن،ازعثمانيهاخواست

زمانشاه برای رویاروئی با خطری که سلطنتش را تهدید ميکرد،
ازایرانجدا

1193
کهتمامیمناطقیراکهطبققراردادتحميلی
حمله به انگليسيها را متوقّف ساخت و به کابل بازگشت که در
شاهعباّس
ساخته بودند ,به ایران برگردانند که قبول نشد  .
آنجاکوروزندانیگردید.دراینعملياتچيزینصيبایراننشد.
فاصلهترکهاراموردحملهقراردادوبخشیازمناطقازدست
بال
امّاانگليسهاباسودجوئیازایرانموفّقشدندتعرضزمانشاهرا
عثمانيهاپسازاینشکست،خطرارتش
.
رفتهرابهدستآورد
بهشکستبکشانندوقراردادصلح1211رابرافغانهاتحميلکنند
نوینایرانراکهباجنگابزارجدیدوتاکتيکجدیدواردکارزارشده

که طبق آن مناطق استرتژیک "خيبر" به انگليسها واگذار شد و
بوددرککردندوبرایانهدامآنوتسلطگذشتهبرجبههشرقی
مرزهایغربیهندوستانمستحکمگردید.
ینی
با نيروئی بزرگتر از ارتش ایران ،شامل سپاه جنگ آزموده "
انگلستاندرآنزمانبرایحفظهندوستانودفعکردنخطراز
درایندورهازجنگ،ارتشایران
چری"باارتشایراندرگيرگردید.
آن ،به هر دسيسه و نيرنگی دست ميزد که بدبختانه ایران به
و
داد
شکست
قاطعانه
را
عثمانی
طی چند نبرد ارتش بزرگتر
دليل موقعيت جغرافيائی که داشت همواره درمعرض آن قرار
راکهتماممفادآنبهنفعایرانبود

1612
شاهعباّسقراردادصلح

ميگرفت .در آن دوران عمق دادن به دفاع مرزهای غربی

).
1
(

ّلپادشاهعثمانیتحميلکرد
و
برسلطاناحمدا
هندوستان حکم ميکرد ،که عرض و عمق افغانستان به سمت
طبق این قرارداد برکنار از مناطق از دست رفته درسال1193
غربدربخشهایشرقیایرانپيشرود،تاهمایرانوهمروسيه
شهرهاونواحیدیگریماننددیاربکر،وان،موصل،بغداد...کهدر
از هندوستان دور شوند .در اجرای این سياست ،انگليسيها در
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 1211هنگاميکه ایران هرات را در محاصره داشت ،برای مجبور
ساختن آن به برچيدن محاصره و توقف عمليات نظامی در افغا
نستان ضمن تهدید ایران به جنگ در بوشهر به پياده کردن نيرو
پرداختند.
ایراندرآنزمانهابهدليلضعفنظامی،نهتوانستازرقابتهای
روسوانگليسبرایتسلطبرمنطقهبهرهبگيردونهتوانستاز
درگيریهایآنهادرجبههاروپاسودجویدومنافعملیخودراتأمين

نماید.درنتيجهاینآرزویایرانياندرآندورانتحققنيافتزیراهر
دوکشورسودجووتوسعهطلببادستآویزآموزشدادنوآماده

ساختننيروهاینظامیایران،شایستگیرزمیواستعدادآنها
را درحد دلخواه خود نگه ميداشتند .در خالل سالهای 1233-11
کهانگليسبامتحداناروپائیخوددرگيرجنگباناپلئونبود،بازاز
کنترل نيروهایایرانبرایاطمينانخاطرازتأمينهندوستانغافل
نماندوباتمهيدوفریبکاریبهمقصودرسيد.




مغرضين آن مرد بزرگ را شماتت ميکنند که با کمک
انگليسيها به قدرت رسيد .ولی مزوّرانه نمیگویند درچه
شرائطی؟ برای چه منظوری ؟ و با چه دستآوردی؟



سردارسپه بر اثرتجربيات تلخی که از معلمّين نظامی
بيگانه داشت به جای استخدام معلمين خارج افسران را
برای تحصيل به اروپا فرستاد.



درآنزمانزمامدارانایرانبيزاروسرخوردهازدوزوکلکهایروسو
انگليس ،از فرانسه برای آموزش دادن و آماده ساختن نيروی
نظامیایرانکمکطلبيدند.ناپلئونباتوجّهبهموقعيتجغرافيائی
ایراننسبتبههندوستانبالفاصلهازتقاضایایراناستقبالکرد
ودربحبوحهجنگباانگليسدرسال 1231هيئتیرابهریاست
ژنرالگاردنبهایرانفرستاد.انگليسيهابيمناکازنفوذفرانسویها
و مقاصدشان در ایران بيدرنگ واکنش نشان دادند و در سال
1232هيئتیرابهریاست"سرهارفوردجونز"باهدفبيرونراندن
فرانسویهابهایرانفرستادند.اینهيئتدراجرایمقصودفتحعلی
شاهراتطميعکردوقراردادیرابهامضارساندکهطبقیکیاز
مواد آن ،انگليس متعهد شد که هرسال دویستهزارتومان به
ایران مساعده بدهد و برای آموزش و نوسازی نيروهای نظامی
ایران هر اندازه افسر و درجهدار که الزم باشد بطور رایگان در
اختياربگذارد.
در زمانی که این قرارداد امضا شد ،ایران و روس درگير جنگی
بودند که روسها در  1231با بهرهگيری از ناتوانی نيروی دفاعی
ایرانودرگيریانگليسيهاباناپلئوندراروپابهایرانتحميلکرده
بودند.حضورافسرانانگليسیوکمکهاینظامیآنهابهایرانيان
امکاندادکهجلوپيشرویروسهارابگيرندوجنگرابرایچندین
سالبدونتحمّلشکستادامهدهند.در1212ناپلئونبهروسيه
حملهکردکهبراثرآنروسوانگليسدرجنکبافرانسهمتحد
شدند .کمک به متحد جدید در رویاروئی با ناپلئون که منافع
حياتی انگليس را در اروپا به خطر انداخته بود حکم ميکرد که
روسهاازجبههایرانرهاشوندتابتوانندعمدهنيروهایشانرادر
اروپا بکار برند .با این هدف انگليسيها به ایران فشار آوردند که
جنگرامتوقفسازدوباروسهاصلحکند.فتحعلیشاهنپذیرفت
و برادامه جنگ اصرار ورزید .انگليسها نيز که طبق مفاد قرارداد
 1232بهآموزشونوسازیقشونایرانمتعهدبودندودراجرای
عملياتنظامیوجنگيدندرصفوفنيروهایایرانتعهدنداشتند
به افسران و درجهداران خود فرمان دادند که به تهران بازگردند.
روسها که براثر رشادت افراد ایرانی و کاردانی افسران و
درجهدارانانگليسیدرمدّتهشتسالموفقبهپيروزینشده
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بودند ،چند روز پس از آن واقعه شبانه عمده قوای ایران را در
اصالندوز منهدم ساختند که منجر به امضای قرارداد ننگين
گلستان و واگذار کردن بخشی از مناطق شمال ارس به روسها
نشانههای زیادی در دست است که انگليسيها کم و کيف

شد .
نيروهایایرانرادراختيارروسهاگذاشتند.
واگذاریبخشهائیازایرانوتحمّلشکستازدشمنان،برکناراز
مالحظات سياسی ،اجتماعی و اقتصادی محصول مستقيم
ناتوانی نظامی ایران بود که تنها به موارد باال ختم نميشود.
درگيرودارانقالبمشروطهدر 1931روسهاوانگليسهاایرانرابه
همين دليل به مناطق نفوذ خود تقسيم کردند .در 1222
خورشيدی در بحبوحه مبارزات مشروطهخواهان اگر ایران توان
نظامیداشتومیتوانستامنيتمرزهایشراتأمينکند،ارتش

روس وارد آذربایجان نميشد و روس و انگليس در امور داخلی ما
مداخلهنميکردند.
در آن زمان برکنار از دویزیون (لشگر) قزاق و ژاندارمری،
استخوابندیقشونایرانرافوجهائیتشکيلميدادکهدرگذشته

بههمّتاميرکبيربوجودآمدهبودکهالبتهبعدازایشانبهعلّت
فساد مالی حکام و فرماندهان استعداد و توان رزميشان کاهش
یافت.درزمانناصرالدینشاهاميرکبيرمتاثرازشکستهایایراناز
روسيه،درزمينهنيرویدفاعیکشوردستبهاصالحاتیزد.او
برای تأسيس قشون ایران سيستمی بوجود آورد که طبق آن از
هرسهپسریکخانواده،یکنفربرایفوجهائیکهدرآنمنطقه
تشکيل ميشد به خدمت احضار ميگردید .این سيستم را
"سرشماری گرفتن" ميگفتند زیرا از طریق سرشماری ساکنين
روستاها و ایالت و عشایر انجام ميگرفت و واژهئی که برای فرد
احضارشدهبکارميرفت"بنيچه"بودکهامروزآنراسربازميگویند.
اميرکبيربيشازشصتفوجپيادهنظاموسوارکهمجهزبهتوپخانه
ایپيشبينیشده

بودندبهوجودآوردوآنهاراباتوجّهبهتهدیده
درمناطقمختلفکشورمستقرساخت.
اميرکبير برای خودکفائی قشون ایران نيزتأسيساتی بوجود آورد
که کارخانجات توپریزی ،باروتسازی و اسلحهسازی از آن زمره
هستند.درتأًسيسدارالفنوننظراميرکبيربيشتربرتهيهوآموزش
کادرفرماندهیقشونایرانمعطوفبودوبرایاینمنظورمعلّمان
اطریشی را به خدمت گرفت که انگليسيها با آن به مخالفت
برخاستندامّااميرتسليمنشد.طرفهآنکهمعلميناستخدامشده
درستمقارنعزلاميرکبيرواعزاماوبهتبعيدواردایرانشدند،
آنمردبزرگچندیبعددرکاشان کشته شدو ثمراقداممثبت
خودشراندید.دراوليندورهدارالفنونچيزیدرحدودهفتادنفر
در رشتههای پياده ،سوار ،توپخانه و مهندسی نظامی
فارغالتحصيل شدند .پس از اميرکبير هم دارالفنون و هم آن

سيستمسربازگيریباقیماندولیازمحتواتهیشدند.حالو
روز دارالفنون پس از حدود بيستسال که محمود
احتشامالسلطنه برای تحصيل به آنجا ميرود چنان فقير و رقتبار

استکهایشانآنرابيشترازیکمکتبخانهویامدرسهابتدائی

نميداند(.)1
درميانسازمانهاینظامیوانتظامیکهبيگانگانتأسيسکردند
یا زیر نظارت آموزشی قرار دادند نيروی قزاق از همه مهمتر،
آفرینتر بود .تأسيس این نيرو حاصل سفر

منسجمتر و نقش

ناصرالدین شاه به روسيه بود که مشاهده رژه و آراستگی
یکانهایقزاقچناناوراتحتتاثيرقراردادکههمانجابرایایجاد
چنين یکانهائی در ایران استخدام چند افسر قزاق را از امپراطور
روسيهتقاضاکرد.روسيهنيزبرایایجادجایپائیدرقشونایران
بهشاهپاسخمثبتدادوموافقتنامه 1212مبالفاصلهبهامضاء
رسيد که درپی آن چند نفر قزاق به سرپرستی سرهنگ
"مانتویج" برای تشکيل یک بریگاد سوار قزاق (تيپ سوار) وارد
ایران شدند .افسر یاد شده یک فوج سوار گاردشاهی را برای
اقایرانبرگزیدوبرنامهایرابرایتجدیدسازمان

تشکيلیکانقز
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و آموزش آن به مرحله اجرا گذاشت و به این ترتيب قزاقخانه
دایرگردید.
مومواققتنامههایدیگریکهایرانبرای

طبقموافقتنامه 1212
استفاده از معلّمين نظامی امضاء ميکرد ،استخدامشدگان جهت
تصدّی مشاغل غير اجرائی برای مدّتی معين مستخدم دولت
ایران بودندودربرابرارائه خدمتازایرانحقوقميگرفتندوحق
نداشتند نظریات دولتهای متبوع خود و یا نمایندگان آنها را در
ایران به اجرا بگذارند .امّا در عمل چنين نبود کمااینکه سرهنگ
"لياخوف" هم سياست روسها و نمایندگانشان در ایران به اجرا
ميگذارد و هم بطورغيرمجاز فرماندهی نيروهای قزاق را بعهده
اودراینمقامبامشروطهخواهاندرگيرگردیدومجلسرا

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

منسجمترین وباانضباطترین نيرویقشونایرانمحسوبميشد

کهدر"9اتریاد"یاپادگاندرمناطقمختلفاستقراریافتهبود.

دولت مشروطه و ایده تشکيل ارتش ملی
روشنفکران دوران مشروطيت که کمر همّت به تغير ساختار
سياسی ـ اجتماعی ایران بسته بودند ،ازحوادث تاریخی ایران و
شکستها و پيروزیهای آن غافل نبودند .آنها مداخله و استيالی
بيگانگانوفرازوفرودهایایرانرادرزمانهایدورونزدیکناشیاز
ضعف و ناتوانی سيستم سياسی و نظامی ایران ميدانستند .با
این ایده ،بر آن شدند که همگام با تغيير درسيستم سياسی
کشور در ساختار نظامی و سيستم فرماندهی و کنترل آن نيز
اصالحاتیبعملآورند.درستیواثباتاینایدهراحوادثتاریخی
ایراننشانميدادکهطبقآندرپيروزیهاوشکستهاینظامیو
فرازوفرودهایکشوردوعاملنقشکليدیداشت:
اولـحضوروجودقشونیدولتیودائمیکهميتوانستمرزهای
کشورراحفظکندوتجاوزدشمنراسرکوبسازد.
دوّمـکفایتوکاردانیوشجاعتپادشاهانکهبرقشونکشور
فرماندهیميکردند.




 رضاشاه هوشمندانه شرائط جدیدی را که

درمنطقه پيش آمده بود درک کرد و از آن به

خوبی بهره گرفت



 کودتای  3099از موارد نادری بود که ایران

وانگلستان منافع مشترک داشتند.



 فرمان ترک مقاومت و ترخيص سربازان در

همان آغاز جنگ ،خيلی روشن نشان داد که

ارتش ایران جنگ نکرد و شکست نخورد ،گو

اینکه اگر جنگ میکرد قطعا شکست

میخورد.




با مالحظه این واقعيتهای آشکار ،روشنفکران مشروطهخواه
متوجّهشدندکهبدونبرخورداریازیکارتشدائمیوملّیکه
درمدیریتآنمجلسشورایملّیتصميمگيرنده نهائیباشدنه

استقالل ایران تأمين ميشود و نه حاکميت مردم پا ميگيرد .در
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دوستمحموداحتشامالسلطنهرئيس


ميانآنمردانآزادهووطن
مجلساولبرجستهترینچهرهطرفداراینایدهبود.

اودرمجلساوّل،درمخالفتبانظررئيسالوزراءـناصرالملککه
درصدد تشکيل قوای مجاهد بود ،ضمن برشمردن معایب آن
سيستمومفاسدوفرصتطلبیکثيریازسرانگروهایمجاهد

تأسيس ارتش ملّی را پيشنهاد کرد .طبق طرح او ميبایست با
وضع قوانين الزم مانند عثمانی وکشورهای اروپا خدمت نظام
اجباری را برقرار کرد تا از راه آن بتوان یک ارتش صد تا
صدوپنجاههزار نفری شامل قوای زمينی و دریائی به فرماندهی

افسران ایرانی تشکيل داد .او برتأسيس مدارس و دانشگاهای
نظامیتأکيدميورزید.وبرایاینکهمشروطيتنوپایایرانبهخطر
نيفتد پيشنهاد ميکرد که با برکنار ساختن فرماندهان روسی و
ترکيب کردن یکانهای قزاق با فوجهای موجود کشور هم ميتوان
ارتش جدید و تشکيالت ژاندارمری و نظميه را تکميل کرد و هم
ميتوان قوای قزاق را که در زیر فرمان افسران روسی به آلت
دستشاهمبّدلشدهاستازاختياراوخارجساخت)6(.
بينانهاحتشامالسلطنهباآنکهزمينهقانونیآندر


پيشنهاداتواقع
اصلصدوچهارممتمّمقانوناساسیدررابطهباتشکيلقشون
فراهمشدهبودپذیرفتهنشد.درنتيجهنهارتشملّیبوجودآمدو
نه قوای قزاق از زیر امر فرماندهان روسی خارج گردید .حوادث
خونينبعدینظيربه توپبستنمجلس،کشتن وزندانیکردن
آزادیخواهان و برقرار ساختن استبداد صغير همه تا حد بسيار
زیادی پيآمد رد پيشنهاد احتشامالسلطنه در مورد تشکيل ارتش
ملّیوشيوهمدیریتآنبود.درمجلسدوّم(1222-1293ش)با
آنکه فراکسيون دموکرات "خدمت نظام اجباری" را در ردیف
"تفکيکقوّهسياسیازقوّهروحانی""،تقسيمامالکميانرعایا
"و"تعليماتاجباری" ...دربرنامهخودمنظورکردهبود،ولیبه
علّت تشنجات و درگيریهائی که ميان فراکسيونهای "دمکرات" و
"اجتماعيون ـ اعتداليون" رخ داد ،باز غفلت شد و در آن دوره نيز
ارتشملّیبوجودنيآمد.ازپیآمدهایدردناکوننگينآنغفلت،
تجاوز روسها و اولتيماتوم آنها برای اخراج "شوستر" مستشار
امریکائیبودکهایرانبهعلّتضعفوناتوانینظامیدربرابرآن
قادربهواکنشنشد.
مجلس دوم به خاطر کشمکشهای احزاب دموکرات و اعتدالی
عالوه بر اینکه برای تأسيس قشون ملّی ایران دست به اقدام
نزد،اصوالازدموکراسینوپایایراننيزتصویرخوبیترسيمنکرد.
"اعتداليون"کهبيشترشانآخوندواعيانواشرافبودنددموکراتها
را که طرفدار تقسيم امالک ،قانون منع احتکار ،ترجيح ماليات
مستقيم برغيرمستقيم و جدائی دین از سياست بودند در
نشریاتشانبهبیدینیمتهمميساختندوازتکفيروتحقيرشان

ابانداشتند.دموکراتهانيزمتقابالًآنهارادرروزنامههایشانمرتجع،
ضدمردم وضداصالحات معرفی ميکردند و سوابق برخی را مردود
تهمتزنی و پرده دری از این دستوجهه مجلس را

ميشمردند .
چنان پائين آورد که پس از پایان آن ناصرالملک ـ نایبالسلطنه
عالوه برآنکه دستور انتخابات مجلس سوّم را صادر نکرد بيشتر
سرانحزبدموکراتوچندتنازاعتداليونراهمبهقمتبعيدکرد.
دراینایامطوالنیفترتاستکهایرانمحروماز نيرویدفاعی
برایحفظبيطرفی،جنگجهانیاوّلآغازميشودوایرانجوالنگاه
متحدین و متفقين ميگردد .روسها بخشی از ایران را اشغال
ميکنند،انگليسهابخشدیگروعثمانيهاتاهمدانپيشميآیندو
ملّتِنگونبختایرانگرفتاراسارتوفقروگرسنگیميشود.
مجلسسوّممقارنباجنگجهانیاولگشودهشد،ونمایندگان
آموخته از خطای مجلس دوّم قانون سربازگيری را تصویب کردند
ولیچوناحضارجوانانبرایخدمتوظيفهفقطازروستاهاانجام
ميگرفتلذاجامعنبودواشغالایراننيزتوسطنيروهایمتخاصم
اجازهاقدامنداد.درزمانمجلسچهارمبازقشونملّیبهوجود
نيآمد .حزب بازی ،چند دستگی وگروهگرائيهای فرصتطلبانه در
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اینمجلسچنانکشوررافلجکرده بودکههرچندماهیکدولت
ضعيفوناپایدارجایخودرابهدولتیمشابهميداد.دراینحالو
هوا است که خيابانی در آذربایجانشرقی ،سميتقو در نواحی
آذربایجانغربی ،کوچکخان درگيالن ،تراکمه در گرگان ،الوار در

لرستان ،خزعل درخوزستان ،دوستمحمدخان در بلوچستان...
دستبهطغيانزدندوحاکمّيتدولترابرقلمروکشور(حاکميت
ملّی) مختل ساختند .در این گيرودار انگليسيها هم با تشکيل
پليسجنوب،استانهایفارسوکرمانوبلوچستانومکرانرازیر

کمپ نيروهای نظامی در دوره قاجار

کنترل خود قراردادند و به امضاء قرارداد ننگين  1919با دولت
وثوقالدولهموفقشدند.


رضاشاه و بنيانگذاری ارتش یکپارچة ملی

دراین شرائط بحرانی که کشور در آستانه سقوط و ازهم
پاشيدگی قرار داشت سيدضياءالدین و سرتيپرضاخان دست به
کودتا زدند تا کشور را از هرجومرج و فروپاشی نجات دهند.
سرتيپرضاخان پس از تثبيت در موضع قدرت بالفاصله به وضع

نابسامانکشورسامانبخشيد،حاکميتدولت رابرقلمروکشور
برقرار ساخت و به رؤیای مشروطهخواهانی که استقالل و
تماميتارضی کشور را درگرو حضور یک ارتش ملّی ميدانستند

درنگپسازاحرازپستریاستالوزرائی


اوبی
جامهعملپوشاند.

دربرنامهبسيارمترقيانهایکهبهمجلسپنجم

درفروردین 1333
ارائه کرد ،دو بند از آنرا به شرح زیر به قوای نظامی و انتظامی
اختصاسداد:


تکميل قوای دفاعية مملکت و گذرانيدن قانون خدمت
نظامعمومی





اصالحوتکميلادراتامنيهونظميهوالیاتبرمبانیجدیدو
گذرانيدنقانونسجلاحوال...


به این برنامه مترقی که شماری از بندهای آن به اصالح قوانين
دادگستری ،استخدام معلّمين و ساختن راهآهن و راههای
شوسه ،بسط پست و تلگراف؛ تاًسيس پست هوائی مربوط
ميشدمدرّسوهمکارانشازجملهملکالشعراءبهاررأیندادند.
رضاشاه فقيد که صفت کبير زیبنده او است خدمات فراوانی به
این کشور کرد ،ولی مغرضين به ویژه آخوندها ،آخوندزادهها و
کمونيستها با تبليغ و تأکيد بر نقاط ضعف او ،تمامی آن خدمات
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گرانبها را سياه و تباه کردند .او با آنکه از چهاردهسالگی وارد
قزاقخانه شد ،آموزشوپرورش روسی گرفت و در آن سيستم
ترقی کرد امّا طرفدار روسها نشد .او عميقاً وطندوست بود ،از
یرانوهرجومرجیکهبرآنحاکمبودرنجميبردودرفکرچاره

وضعا
بود .مغرضين و سحرشدگان در تبليغات آنها این مرد بزرگ را
شماتت ميکنند و از او عيب ميگيرند که با کمک و حمایت
انگليسها به قدرت رسيد .ولی مزوّرانه نمیگویند در چه
شرائطی،برایچهمنظوریوباچهدستآوردی.تبيينهرکداماز

آن موارد عالوه بر بیاعتبار ساختن مغرضين و
تبليغاتموذیانهآنهادرکدرست،اقدامدرست،
بينیسرتيپرضاخانرادرپذیرفتنکمکاز


وواقع
انگليسهابراینجاتوطنازورطهسقوطنشان
ميدهد.
او هوشمندانه شرائط جدیدی را که در منطقه
پيش آمده بود درک کرد و از آن به خوبی بهره
گرفت .استقرار کمونيسم در روسيه و تأسيس
پایگاهی برای گسترش آن در جهان ،معادالت
استراتژیکجهانومنطقهرابرهمزد.انگليسها
که منافعشان را در خطر ميدیدند برای خفه
کردن کمونيسم در نطفه ،بالفاصله دست بکار
شدند.ابتدابهکمکژنرالهایتزار"کلچاک"و"د
نيکين" که در برابرکمونيستها مقاومت ميکردند
شتافتند،ولیبینتيجهماند.سپسبهحمایت

از گرجستان و ارمنستان و آذربایجان برخاستند
که آن نيز ناکام ماند .در شرائطی که پيش آمد
سّد کردن گسترش کمونيسم به سمت
خليجفارس و دریای عمان یکی از اهداف

استراتژیک انگليسها شد که بربنای آن ایران باید یکپارچه،
مستقلوباحکومتیمقتدرواستواربهصورتمانعیمستحکم
دربرابرروسيهشورویقراربگيردتاآنکشوردرمرزهایشباایران
ملکالشعرای بهار که از همکاران مدرّس در

مهار شود .
زهامینویسد:قبلاز

توطئهچينیبرضدرضاشاهبوددرشرحآنرو

کودتاودراوقاتیکههردوماهیککابينهبهرویکارميآمد،مکرّر
مامورین دولت انگيس با عقال ومتفکرین برسر این مسئله بحث
ميکردندکهدولتیقویومقتدرومرکزیتیثابتوپابرجابایددر
ایرا ن بوجود آید .و میافزاید :دنيا دیگر آن دنيا نيست و
سياستهایتازهوفکرهاینوبوجودآمدهاست(.)1دنيایجدید
ووضعجدید،بازیکیازآنمواردیبودکهمنافعایرانوانگليس
ومرجوملوکالطوایفی


رابرهممنطبقميکردوميتوانستبههرج
در ایران پایان دهد و به نوسازی آن بيانجامد .درک وضع جدید و
بهرهگيری از آن در نظر کسانيکه غرض ندارند و به مسائل

سياسی و بينالمللی از نظر منافعملّی مینگرند نکوهيده
نيست .برعکس ستودنی است .از این رو اقدام سرتيپرضاخان
موجّه ،درست و قابل تحسين است .تمجيد و تحسين من از
رضاشاهفقيدبرخاستهازانصافوارجگذاردنبهخدماتگرانبهای
منسلطنتطلبنيستموبهدليلارتباطمستقيم

ایشاناست.
افت وخيزهای تاریخی ایران به شخصيت و سنّت فرمانروائی
پادشاهان در سيستم سلطنت موروثی ،من جمهوریخواه
هستم.
دوستیرضاخانميرپنجرا


انگليسيهاشایستگی،کاردانیووطن
چند سال پيشتر از کودتای  1299در جریان کودتای دیگر که در
داخل قوای قزاق رخ داد دریافتند .در 1911دولت سوسياليستی
روسيه برای کنترل نيروی قزاق و استفاده از آن در آینده ،یک
افسرانقالبیرابرایجایگزینساختنفرماندهتزاریآنبهایران
فرستاد که مورد قبول دولت ایران قرار نگرفت و کشمکش برسر
آنچندهفتهادامهیافت.سرانجامرضاخانباهمکاریچندنفراز
فرماندهان ایرانیقزاقهر دوفرماندهمتنازعرابرکنارساختند و
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افسردیگری را به آن مقام منصوب کردند .پس از این واقعه
رضاخانازمعاونتفوجقزاقهمدانبهفرماندهیآنترفيعیافت.
سرتيپرضاخان پس از کودتای  1299با کمک همکاران قزاقش

بیدرنگبيشتریکانهایقزاقرازیرامرخودقراردادتانيرویالزم

رابرایاجرایطرحهائیکهدرنظرداشتفراهمآورد.اولينطرح
او ایجاد یک نيروی نظامی یکپارچه ،منسجم و منضبط بود که
ميبایست از ادغام کليه یکانهای نظامی و انتظامی شامل
نيروهای قزاق ،ژاندارم ،پليس جنوب و فوجهای تهران و شهرها
تشکيل شود .بخشی از این طرح با موافقت رئيس دولت انجام
گرفته بود ولی هنوز یکانهای نظامی مرکز و نيروی ژاندارم در
نيرویقزاقادغامنشدهبودوسيدضياءبيمناکازتمرکزقدرتدر
دست رضاخان برای تأسيس دو قشون تالش ميکرد .رضاخان در
آن زمان در شغل وسمتی نبود که از نظر قانونی مسئول دفاع
کشور و فراهم کردن نيرو وسائل الزم برای اجرای آن باشد ،آن
مقوالت از مسئوليتهای وزیرجنگ بود که در قالب مسئوليتهای
دولت انجام ميگرفت .سّيدضياءالدین درکابينه اول کودتا پست
وزارتجنگ را به یک افسر ژاندارم داد و چون رهبر نظامی کودتا

هنوز به قدرتش سامان نبخشيده بود ساکت ماند .امّا پس از
هایقدرتشبیدرنگرئيسدولترابرایاحرازپست


تحکيمپایه
وزارتجنگ زیرفشار گذاشت که درپی آن کابينه اصالح شد و

رضاخانکهملقّببهسردارسپهشدهبودبهوزارتجنگمنصوب
گردید.
او در این پست حاال ميتوانست به استناد وظائف قانونی که به
عهدهداشتطرحهای خودرادر دوزمينهتأسيسقوایدفاعی
کشورواعمالحاکميتبرقلمروآنکهبراثرطغيانبعضیایاالتو
والیات متزلزل شده بود عملی سازد .برای ادغام همه نيروهای
نظامیوتشکيلیکنيرویمنسجمکهتنهاازیکفرماندهفرمان
بگيرد او ابتدا موجبات سقوط کابينه سيدضياءالدین را که مانع
ادغام نيروی ژاندارم وچند یکانمستقر در مرکز بود فراهم آورد.
سپسدردولتقوامالسلطنهکهبعدازاوبرسرکارآمددرمقام

وزیرجنگ قوای ژاندارم و بقيه یکانهای نظامی را در نيروی قزاق
ادغامکردوآنهارازیرفرمانگرفت.برایادارهنيروئیکهبوجود
آوردهبود،سازمانیبهنامارکانحرب(ستادارتش)تأسيسکرد
وبهآنماموریتدادکهبانگرشبهوضعاقتصادیکشور،نيازهای
دفاعیوامنيتیراتعيينوبهاوگزازشکند.پسازاینمقدمات
در دیماه  1333خورشيدی اولّين فرمان ارتشی صادر شد که در
مقدمّه آن نوشته شده بود "از این تاریخ کلمه ژاندارم و قزاق
مطلقا ملغی و متروک خواهد بود .برای افراد نظام دولت عليه
ایرانبالاستثناعنوانقشونراانتخابوتصویبنمودهامرميدهم
که عنوان مزبور را به رسميت شناخته و مارک نوشتجات و
مراسالتقشونیرابهعنوانفوقتبدیلنمایند."...
سردارسپه بر اثر تجربيات تلخی که از معلمّين نظامی بيگانه
داشتبااستخدامآنهادردولتقوامالسلطنهودولتهایپسازاو

قویاً به مخالفت برخاست و در عوض افسران را برای تحصيل به
اروپا فرستاد و مدارس نظام ابتدائی ،متوسطه وصاحبمنصبی
برقرارساخت.سخناناوبهاوّليندستهافسرانيکهبرایتحصيل
عازمفرانسههستندعمقوطندوستیوآرمانخواهیاورانشان
ميدهد.اوشخصاًاینافسرانراتامهرآبادبدرقهکردودردیداربا
آنهاگفت:
"فرزندان رشيدم  ،امروز که شما برای رفتن به مملکت فرانسه
انتخاب شدهاید،یکی از فيروزترین ایام تاریخی دوره حيات قشون
بهشمارميرود.شمارابرایتحصيلبهسرزمينیميفرستندکه
ترینقشونهایعالم...درآنجابه


عالوهبردارابودننظمومعظم
ارتقاء و تنویر فکر پرداخته و از همان احساسات عاليه به ارمغان
آورید .شما نباید تصّور کنيد که اعزام پنجاه نفر صاحبمنصب به
اروپابرایدولتبهرایگانتمامشده،بلکهبایدبهخاطربياوریدکه
تا چندی پيش دولت حتّی به جمعآوری پنجاهنفر سرباز برای
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جلوگيری از کوچکترین سرقتها پشت دروازه تهران قادر و توانا
نبود".
اینارتشنوپاکهتازهدر 1311-11برایآموزشفرماندهانشدر
ردهای تيپ و لشگر دانشگاه جنگ تاسيس کرده بود ،در
شهریور 1323با آن جنگ ابزار و ساز و برگ قادر به جنگ با دو
ارتش بسيار نيرومند روس و انگليس نبود ،کمااینکه ارتش مقتدر
آلمان با برخوردار بودن از صنایع جنگی و تکنولوژی پيشرفته آن
زمان سرانجام شکست خورد .رضاشاه به خوبی ميدانست که
ارتش ایران قادر به رویاروئی با متفقين نيست از این رو به
بيطرفیایراندرجنگکهدرآغازمخاصماتدر 1939اعالمشده
بود،وروسو انگليسازجملهاستقبالکنندگانآن بودندوفادار
ماند .او برای احتراز از جنگ و جلوگيری از بهانهجوئی و تحریک
خانهها خارج
روسها حتّی اجازه نداد که یکانها نظامی از سرباز 
شوند و در مواضع دفاعی گسترش یابند یا اینکه برای دفاع و
مقاومتدربرابرروسهایاانگليسيهاراهها،پلها،تونلها،گردنهها

درپنجمشهریوردوروز

ومعابراجباریخرجگذارییاتخریبگردد.
پس از حمله غافلگيرانه متفقين به سرلشگریزدانپناه دستور
ميدهدشورائیازامراتشکيلشودونظرآنهابهایشانگزارش
شود .در پاسخ ،شورا پيشنهاد ميکند :برای ایجاد تأخير و
جلوگيریازورودنيروهایشورویبهتهران،بایددرمسيرچالوس
ـ کرج کليه پلها و راههای عبور تخریب شوند و درنقاط حساس،
ارتفاعات ومعابر اجباری از ورود ارتش سرخ ممانعت بعمل آید.
رضاشاه در پاسخ ميگوید :این همه خرابی و ویرانی برای اینکه
من در پادشاهی بمانم؟ آنها نظرشان به من است .من استعفا
ميدهم و از ایران ميروم و به هيچوجه آمادگی ندارم کوچکترین
خرابیوضرروزیانیبهایرانواردشود(.)2


در تأسيس دارالفنون نظر اميرکبير بيشتر معطوف

بر تهيه و آموزش کادر فرماندهی قشون ایران بود.



درانقالب  57فرمانده آن روز ارتش ـ ارتشبد عباس
قرهباغی ،آگاه از وظائف ارتش به ملّت ،ارتش را در
برابر مردم قرار نداد.



فرمانترکمقاومتومخاصمهدرششمشهریور 1323صادرشد،
حتّی به یکانهای دفاع هوائی دستور داده شد که نسبت به
هواپيماهایدشمنواکنشنشانندهندکهبراثرآنشماریاز
خلبانان دست به نافرمانی زدند و به مصاف جنگندهای مدرن
دشمنرفتند.انگليسيهابيمناکازاینحادثهوسرایتطغيانبه
لشگرها،ازفروغینخستوزیرتقاضایترخيصسربازانراميکند

که آن نيز در هشتم شهریور انجام ميگيرد .سرتيپ حيدرقلی
بيگلری فرمانده وقت هنگ نادری لشگردوّم مرکز در"خاطرات یک
سرباز"مينویسد:
بخشنامهشماره1323/6/6-6112خيلیفوری
بفرمودهالزماستکليه واحدهاترکمقاومتنموده وبرایفردا
شب ساعت  23از مواضع خود بسوی سربازخانههای مربوطه
حرکت نمایند و مخصوصاً به ماًمور دفاع هوائی تاًکيد شود که
هيچگونهواکنشیدرمقابلهواپيماهایدشمنبعملنيآورند.
رئيسستادلشگر2مرکزسرهنگعميدی

تأکيد مداوم رضاشاه بر بیطرف ماندن و نمایش عملی آن در
صحنه جهانی با صدور فرمان ترک مقاومت و مخاصمه ،حتی
بصورت یکطرفه برکنار از جلوگيری از خرابی و خونریزی بیثمر
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ـارتشبدعباسقرهباغی،یکی

موجبشدکهایرانقانوناًدرجنگ
از برجستهترین افسران ارتش
شکستنخوردوازعوارضمنفی
بود،اووافسرانوطندوستو

ومخرّبقانونیآندرامانباشد.
نظير
دیگری
فرهيخته
با این سابقه است که متفقين
سپهبدهوشنگ حاتم ،سپهبد
متعهد شدند ششماه پس از
خليل بخشی آذر ...آگاه از
خاتمه جنگ ایران را ترک کنند و
فلسفه تأسيس ارتش و
برای خدماتی که ایران در جنگ
وظائفیکهنظامياننسبتبه
داده است به آن نيز مبالغی
ایکهازآنبرخاستهاند


جامعه
رضاشاه
اگر
بپردازند.
به عهده دارند ،ارتش را وارد
خویشتنداری نشان نمیداد و با

جنگ با ملّت نکرد و از جنگ
درنظرگرفتنواقعياتحاکمبرجنگ
داخلی که احتماال تجاوز عراق
فرمان ترک مقاومت را صادر
رادرپیداشتجلوگيرینمود.

نميکرد ،بيطرفی ایران تائيد
در آن روزهای بحرانی که چند
نمیشدوروسهادرموضعیقرار

بیوطن
سياسی
گروه
میگرفتند که قانوناً بخشی از

رضاشاهوولعيهد,همراهدریاداربایندردربازدیدازکشتیجنگیببر
نویسندگانشان برطبل انحالل
ایرانرادرجنگتصرفکردهبودند
ارتش ميکوفتند من که با
و آنرا تخليه نمیکردند .باید توجه
تهدید عراق آشنا بودم نگران از انحالل ارتش در شماره نهم
داشتجداازاطریشکهوضعویژهایداشت،ایرانتنهاکشوری

فروردین1312روزنامهاطالعاتهشداردادمونوشتم:
بود که روسها در جنگ جهانی دوم اشغال کردند و به استناد
"ماکشورثروتمندیهستيموازمنابعوذخایرطبيعیگرانبهائی
تعهدی که داده بودند و فشار ایاالت متحده مجبور به ترک آن
مرزهایزمينیودریائیمابيشترازدههزارکيلومتر

برخورداریم.
شدند.
است.اینثروتملّیواینمرزهایطوالنیبایددربرابرهرنوع
خویشتنداری رضاشاه درکوبيدن برطبل جنگ و رویکرد او در برتر

تجاوزی محافظت شود .ممکن است برخی گروهای سياسی و
شمردن مصلحتملّی برمصلحتشخصی هنگامی ارج و ارزش
روشنفکرانشان استدالل کنند که ما در منطقه از یک سياست
خود را به نمایش ميگذارد که با رفتار و کردارخمينی در جنگ با
صلح آميز پيروی ميکنيم و اختالفات احتمالی را از راههای
عراق مقایسه شود .آن مرد بیوطن و خودخواه برای
مسالمتآميز و یا ازطریق سازمانملل حل خواهيم کرد .این

مصلحتشخصی و تصفيه حساب با صدام حسين به هزینه

استداللتاانجاکهمربوطبهکشورمااستتائيدمیشود،ولی

ایرانيان آنقدر برطبل جنگ کوبيد تا پيروزی ایران را که با فدکاری
چگونهميتواناطمينانداشتکهدیگراننيزدربارهماچنينتلقّی
ارتشدالورایرانبهدستآمدهبودمبّدلبهشکستساختوبر
و برداشتی داشته باشند؟ از کجا معلوم که ضعف نظامی ما
اثر آن شهرها ،بنادر ،روستاها ،راهها وتأسيسات صنعتی کشور
وسوسهآنهارابرنيانگيزدوبرایباجخواهیسياسییااقتصادی

منهدم گردید و صدهاهزار ایرانی کشته و زخمی شد .وقتی
بر ما جنگ و درگيریی تحميل نکنند؟ "متأسفانه آن پيشبينی
ملتّی به خدمات رهبرانش ارج نمینهد و آنها را تخطئه ميکند
تحقق یافت و با بریدن سر و دست ارتش و ناتوان ساختن آن با
طبيعی است بر او بال نازل ميشود همانطور که بر ملّت ایران
جنایاتی که مرتکب شدند زمينه تعرض عراق را فراهم آوردند و
خمينینازلشد.
صدام حسين را در موضعی قرار دادند که به ملّت عراق پيام
اصراربربیطرفیایران،فرمانترکمقاومتوترخيصسربازاندر

بفرستدوبهآنهاوعدهکندکهقادسيةدومیرابهآنهاپيشکش
همان آغاز جنگ ،خيلی روشن نشان داد که ارتش ایران جنگ
خواهدکرد.
نکرد و شکست نخورد ،گو اینکه اگرجنگ ميکرد قطعا شکست
مروریبررویکردروشنفکراندورانمشروطيتنسبتبهتشکيل
ميخورد .این واقعه بسيار بدیهی و اشکار را نویسندگان تودهای،
ارتش ملّی برای حراست از استقالل کشور و منافع ملّی ،و
آخوندهاوآخوندزادههاطبقعادتمعهودموذیانهتحریفکردندو

مقایسهآنباخطوهدفروشنفکراندورانانقالببهمن 11در
پردازیازآنبرایبیاعتبارساختنقوایدفاعیکشورو


بادروغ
انحالل ارتش ملّی و آسيبپذیر ساختن استقالل کشور و
بنيانگذاران رضاشاهکبير دستاویز ساختند که هنوز ادامه دارد.
منافعِملی نشان ميدهد که در خالل آن دو واقعه تاریخی جریان
چندی پيش یک نویسنده آخوندپيشه و آخوندزاده در هفته نامه
روشنفکریایراندررابطهباوطندوستیوتعلقخاطربهوطنو

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

ملّتعميقاًسقوطکردوامّت
 1323روبنده برصورت نهادند و چادر پوشيدند و از ميدان جنگ
آلوده ساخت .ظهورخمينی و رژیم بیوطن و امّتگرای جمهوری
نگارانآنطورکهميگوینداطالعرسانی

فرارکردند.اگروظيفهروزنا 
مه
اسالمی بیتردید از محصوالت طبيعی آن فضای آلوده است که
وآگاهساختنمردمازواقعياتباشد،اینتحریفواقعيتوگمراه
بسياریازنویسندگانوروشنفکرانبیبصيرتبهبروزشهمّت
ساختنمردمازیکرویدادتاریخیکشورچگونهتوجيهميشود؟
گماردندوخودنيزسرانجامدرآنمسمومومنکوبشدند.
تهمت زدن به نظاميان و منزوی ساختن قوای دفاعی کشور از

شهریور 1323به بعد ادامه یافت و اوج آن هنگامی به نمایش
زیرنویس
گذاشته شد که نویسندگان و روشنفکران کوتهفکر انقالبی از
()1دکترعبدالحسينزرکوب،روزگارانصفحه212
ارتش خونميخواستند وانحالل آنرا طلبميکردند .در آن زمان
()2همانکتاب،صفحه211
کهخمينیبهنظاميانعفوعمومیدادولیبهآنعملنکردیک
(George Childs Kohn,Dictionary of War )3صفحه131
ایبهنامرسولمهربان،درروزنامهآیندگانخمينی


نویسندهتوده
()1همانکتابصفحه131
را از این اقدام برحذر داشت و نوشت :فاجعه کربال نتيجه عفوی
خاطراتمحموداحتشامالسلطنهصفحه21

()1
بودکهمحمّدبهمعاویهدرمکّهداد،وبهاینترتيبآخوندهارابه
()6همانکتابصفحه622
اینخونخواهیهاوجنجالهای

کشتنبيشترنظاميانتحریککرد.
ملکالشعرایبهار،تاریخاحزابسياسیایرانصفحه11

()1
روشنفکرانهدرستهنگامیصورتگرفتکهارتشبابهنمایش
()2خاطراتارتشبدحسينفردوست
گذاردنوفاداریخودبهملّتبامردمنجنگيد.فرماندهآنروزارتش
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پرفسورگوئلكهنازاستاداندانشگاههای مختلفایران،ازجملهعضوهيئتعلمی دانشگاهتهرانوهمچنيناستاددانشگاهلندن(كالج
امپریال)استكهتحصيالتعلمیوتخصصیخودرادرچندینزمينةمختلفوبعضاَكامالَمتفاوتدردانشگاههایداخلوخارجبهسرانجام
رساندهاست،ازجمله:مهندسی علومشيمی (دانشگاهصنعتی آریامهر)علومسياسی واقتصادی (دانشگاهملی)،مدیریت(دانشگاه
تهران) دكترای تخصصی در رشتة مهندسی صنایع و توليد ( امپریال كالج ـ لندن) و همچنين دو دورة فوق دكترا در رشتههای مدیریت
نههاآثاروكتبتحقيقی وعلمی بهزبانهای
نرمافزارها.اوهمچنيندراینزمي 
نهسازی تكوینی  
ستمهای استراتژیكوبرنامهریزی وبهي 

سي
فارسی وانگليسی منتشرساختهكهجدیدترینآنهاتوسطانتشارات SAGEبه زبانانگيسی درزمينةمدیریتاستراتژیكدرانتقالتكنولوژی
ارائهشدهاست.
عالوه بر این ,تحقيقات تاریخی و در زمينة مسائل اجتماعی بویژه بر بستر مطبوعات و انتشار نظرات حاصله از این تحقيقات در نشریات
یباشد،ازجملهاثردوجلدی شناختهشدةوی
مختلفهموارهازهمانسنينجوانی عرصةدیگری ازحضورفعالعلمی واجتماعی وی م 
“تاریخسانسوردرمطبوعاتایران”بيانگرسالهاتحقيقوكارپرزحمتدرتاریخیكسدهونيمةگذشتهوتاریخمشروطيتاست.
یگوید؛درادامةمطالعةتاریخسانسورومطبوعاتدردورانرضاشاهبهحقایقیدرزمينةتحوالتاجتماعیوتوسعةهمهجانبه
دكتركهنم 
عشگفتآوری دركشورشایرانبرخوردکردهاستكهكمتریاتقریباَهيچیكازآنهادرآثارمنتشرشدهدرموردایندورهتا

وتغييراتسری
افتهاند .اهميت تحقيق و بررسی اساسی و همه جانبه در این حقایق وی را سالهائی است كه به خود مشغول داشته و
كنون بازتاب ني 
انتشارنتایجبدستآمدهرابهتعویقانداختهاست.
مسلماَتخصصهایگوناگونومتنوعدكترگوئلكهنامكانافكندننگاهواززوایایانحصاریبهدورانموردنظرراتوسطایشانفراهمنموده
دازانگشتشمارمحققينمااستكهحوادثاجتماعی ایرانرادردورانمشروطهوبهویژهتغييراتوتحوالتآنرادر

است.دكتركهنشای
دورةرضاشاهبهصورتیكپدیدةعينی،زنده،متحرك،درالبالی صفحاتروزنامههاومجالتموردمالحظهقراردادهودراینگفتوگوسعی
نمودهجلوههائیازاینمشاهداترابرایخوانندگان“تالش”بهتصویركشدكهماازایشانازاینبابتهمچونبابتزندگیپرتالشعلمی

یكنيم.
یاشانتشكروقدردانیم 
واجتماع 



رضاشاه محصول انقالب مشروطه بود




گفتگو با پرفسور گوئل كهن

مطبوعات نمایة حقایق تاریخ


گذشته با آثار

دسال 

یكص
تاریخ  

به 
عالقمندان  

تالش ـ دكتر كهن ,

درایران آشنا

مطبوعات وسانسور

شمادرموردارتباطاتوتاریخ 

روی
كه شما سالهاست  
ایم  
شنيده 

ميان 

هستند .ما در این 
عنوان سالها

دوره  
به
كارهستيدكه اخيراًازآن  

به 
مشغول  

ای 
دوره 

دورة
ی از این  
جنبههائ 

چه 
میبرند  .
نام  
رضاشاهی»  

یا دورة »
اینكه رشتة

به 
است با توجه  

تاریخی نظر شما را جلب نموده 

شمادراین

،آیاتحقيقات 


است

ومهندسی
شمافنی 

آكادميكی 

آكادميك شما دارد؟ پرسش

دانش 

های 


زمينه
به 
هم  
ربطی  

دوره 

دورة
این  
كه شما در بررسی و كار روی  
است  

دیگر ما این 
رضاشاه تنها

یعنی تاریخ مشروطه و دوران 

تاریخی 

مشخص 

تعدادقابل

ای از سوی 
رویكردگسترده 

سالهایك 

دراین 

نيستيد.
ادبيات

اندركاران 

دست 

،محققين وبعضاًحتی 


ازمورخين
توجه 
ای

این رویكرد را شما چه
میشود ،دالیل  
مالحظه  

دوره 
این  
به  

میبينيد؟


اشاره كردید در اصل

ای را كه 
زمينه 

آن 
دكترگوئل كُهن ـ البته  
تاریخ

من 
ام .
كرده 

تاكنون دنبال

من 
كه  
است  

بوده 
ازكاری  

بخشی 

یعنی درکنار کار

ام 
دانشگاهی 

تحقيقات و مطالعات 

را از زاویة 
اصلی دانشگاهی خود در زمينة مدیریت مهندسی و مطالعات
راهبردی ـ تکنولوژیک دنبال میکنم که خود جای بحث دیگری
ازدوجنبه

من 
بردید،برای  

شمانام 

كه 
ای  
دوره 
كاربرروی  

دارد.
یعنی

مطبوعات 

كارتحقيقی درموردتاریخ 

جنبه 

؛یك 


است
مطرح 

مهمترین عنصر

عنوان 

زمينه از زمان تولد روزنامه  
به

این 
بررسی  

مدنيت در دورة قاجار یعنی از همان آغاز فرهنگ نوینِ ارتباط

دیگربه

وجنبة 

میشود.
مربوط  

دوره 
این  
به  
كه  
جمعیِنوشتاری 
غلط در چهارچوب آن بخش
بدرستی یا به  

من 
كه  
نگرشی  

ام،
داشته 

ـمهندسی 

فنی 
خودکهدرزمينة  

آكادميك 

ازتحصيالت 

من صرفاً
ازسوی  

تاریخی 

دورة 
این  
بررسی  

براین 

بازمیگردد.بنا

اجتماعی موجود در آثار

مطبوعات یا تحوالت 

تاریخ 

مطالعات 


جنبة
ام را ندارد بلکه به موازات و در کنار آنهاست .كار تحقيقات
قبلی 

توسعه به

روی محور و موضوع 
امروز من در چارچوبی فراگيرتر  ,
نهادهای

توسعة فکری و صنعتی یا توسعة 

یعنی 

مفهوم عام ,
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عالوه

كه
توضيح 

بااین

متمركزاست؛

دوره
دراین 

اجتماعی

مولدة

نوین مدیریت مهندسی وتدوین استراتژی و
ام با علوم  
بردرگيری 

مطالعات


درادامة
،همچنين


درروندتاریخی
آن
سيرتحول 

به
توجه 

های سياسی,


،جنبش

احزاب
،تاریخ 


مطبوعات
خ
روی تاری 
گذشته  

به ساخت حكومتها و
مردم و توجه  

ورزی 

نوع تفكر و اندیشه

وسردارسپه

ميرپنج

دورانسيدضياء،رضاخان

،به
اقتصادی 

تحوالت

حدوددودهه و

دورة 
ویك  

خورشيدیرسيدم 

اوت  1299
وسوم  

دوجلدكتابی

آن
حاصل 

كه
بودم 
كرده 

رابررسی

پيشازاین

اندی

سانسوردرمطبوعات منتشرشد.امّادر

درموردتاریخ 

كه 
است  

رضاشاه

دورة 
به  
تاریخی  

مختلف 

های 

ادامة سير مطالعات  
دوره

به
مربوط  

مسائل 

به 
برتوجه  

عالوه 

دوره 
رسيدم .در این  

حال
درعين 

پيشترذكركردم

كه
نكاتی 

وهمچنين

جمعی


ارتباطات
درچهارچوب كار

كه 
برخوردم  

دیگری 

موضوع 

به 
مطالعاتم  

و ضمن
بحثهای

بودوبيشتردرچهارچوب

متفاوت

گنجيدوباآن


نمی
قبلی

صنعت ،توسعة اقتصادی،

یعنی 

آكادميك 

های 


زمينه
تخصصی 

كه من
مفهوم  

این 
به  
گرفت  .

تكنولوژی و مانوفاكتورها قرار می

دورة
مشروطيت  

دورة 
است كه  

شدم این درست 

متوجه 

وبيشترجنبه

سياسیمعاصراست 

تاریخی 

درتحول 

پراهميتی 

معينمادی

مطالبات

حال
داشته،امّادرعين 

واجتماعی

فرهنگی
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وسعه 

اقتصادی ،ت

های 


جنبه
دارای 

كه 
كرده  

مطرح  
می

را هم 
خواستهائی مانند برابری،

مولده را نيز در بر داشته است .
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برخورداری از مواهب 
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مفهوم مطالبات در مشروطه تنها در بُعد

دیدم 

این معنا كه 

آزادی بيان ،قلم ،تحزب ،پارلمانتاریسم و

سياسی از جمله 

نمیشود بلكه

خالصه 

شعارهای صرفاً فرهنگی ـ سياسی 

جانبة

همه 

مسئله توليد وتوسعة 
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دستاورد پيشرفتهتر آن  
نظریههاوتئوریها,توسعه
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كشوراست.به 
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دستيابی  
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حداقلی 
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اقتصادی 
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های درخور توجه 
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سال  1333خورشيدی دست 

مطبوعات 
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شده

نظردرج
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مطبوعات در كُنج 

این 
زدن  
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دیمیاست!
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داری 

آرشيوهای پرگردوغبارومخازنِ  
نگه

كه
نداریم  

آرشيوالكترونيكی 

مدرن 

های 


سيستم
ماكه متأسفانه 

كه
اطالعاتی  

به 
واژه  
یك  
باگزینش  

تكمه 

كامپيوتربافشاریك 

پای 

،االن


نداشتيم
زمان

راماآن

چيزی

چنين

یابيم.

دست

خواهيم


می
پروندههارابازبينیکنموبه

ناگزیرم 

من 
بنابراین  

نداریم!

البته 
هم  

بزنم .البته موضوع دسترسی به
موازات آن روزنامهها را ورق  
بایگانیها و اسناد در سازمانهای دولتی و محدویتها و

مشکالتموجوددراینراهمتاسفانهخودبحثمفصلیداردکه
این كار ،تحوالت یا زمينه
فرصت دیگری را میطلبد .در ادامة  
مراتحت

،بشدت 


كردم
بعدمالحظه 

به 
راكهاز  1333

سازیهائی 

زمينهها و

كه به 
مطالبی  

انواع و اقسام 

یعنی 

تأثير قرار داد .
ملی و

جانبه 

همه 

توسعه 

یك 
های  


شرط
جهتگيریها یا پيش 

توسعه بخش مولد ،اشاره داشت ,نظرم را جلب کرد و مجبور

یكباره تعداد

شدم توقف بيشتری روی آنها بکنم .بویژه آن که به 
بشدت تغيير كرد ،انواع آنها ,محتوای آنها و

روزنامهها و مجالت 

درزمينه

،حتی


چاپوساختار
كيفيتهاتغييركرد.اصالًنوع

حتی
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كه اینها تغيير یافتهاند ،دیگر با
شدم  

متوجه 

هم 
تکنولوژی چاپ  
بكارگرفته

تنهاتكنولوژی 

نه 
نيست  .

قبلی 

افی 
قبلی یا صح 

چاپ 

ای را
دگرگونه 

چاپ را تغيير داده و امكان صحافی 
كيفيت  

شده 

دردسترسینيزبيشتر

سهولت

شدهكه

باعث

،بلكه


بوجودآورده
روزنامهها و

انواع و اقسام 

به 
دسترسی  

سهولت 

یعنی 

شود .
كهازنظرموضوعیماقبالًازآنها
ومجالتی 

روزنامه

بویژه

مجالت.

به اقتصادیا
،مربوط  


صنعت
به 
مربوط  

برخوردارنبودیم.مثالًمجالت 

تاریخ به آنها

ازاین 

وجنبشزنانكه قبل 

وپرورش 

آموزش 

فالحت,
ای
مجله 

به 
دوره  
كه در این  
است  

جالب 

حتی 

بودم .
برنخورده  

به امر
مربوط  

كه 
خورشيدی  

برخورد می كنيد كه در سال  1333
خوب

است .

همگانی 

تعليم و تربيت 

به 
است یا مربوط  

بهداشت 

تحوالت

كه كار پژوهشگر را در زمينة 
است  

اینها نه تنها منابعی 
كه در
مطالبی  

بيشتر میكند و وقت او را بيشتر میگيرد ،بلكه 
كه در
ای  
وجودداردوگستره 

اول 
دست  

منابع 


یعنی
مطبوعات 

این 

اندازی را


چشم
بسياربسياروسيعتراست.

شده 

فراهم 

دوره 
این  

صنعت،

میدهد ،در جهت 
نشان  

در جهتها و ابعاد گوناگون 
خارجی،

روابط 

زنان،در جهت 
بهداشت ،حقوق  

نظاميگری ،جهت 

آكادميك

،كارهای 


بودن
ودانشگاهی 

المللی،دانشگاه 

تجارت 
بين

سوادآموزی و حتی

هيچيك قبالً وجود نداشت ،در زمينة 

كه 

میتوانددر
كه  
مطالبی  

واقسام 

سازی و انواع 


وجاده
راهسازی 

تجزیه

رابرای 

،محقق 


جانبه
همه 

توسعة 

نظام 

یایك 

سيستم 


یك
وتحليلدرگيرنماید.

كتاب تاریخسانسوردر

جلددوم 

كه 
من از 61ـ  1363
ودكه  

این ب
 
چاپنيافت.بعد
شدودیگراجازة 

منتشرشدوبعدنایاب

مطبوعات

زمان همچنان

امكان تجدید چاپش را پيدا نكردم ،از آن 

هم من 
مسائل و

یكسری 

البته 
ام  .
مانده 

باقی 

رضاشاه 

دورة 
روی  

ام مجلدات
نتوانسته 

كه 
ی دیگری نيز وجود داشته  
محدودیتها 

كه در این
كنم  
بعدی را منتشر نمایم .در داخل پرانتز باید اشاره  


دربارة آنهـا

تاریخ 

كه 
ام  
برخورده 

هم 
دیگری  

موضوعات 

به 
فاصله  

سرهنگ

است .

پوالدین 

مسئله 

مثال 
بعنوان  

است 

كرده 

سكوت 

خدمات بسيار

ای بود كه 
فرهيخته 

نظامی 

كه 
پوالدین  

محمودخان 

دردوره مهاجرت

وهم 

ازمشروطيت 

پس 
دردورة  

ایراهم 


ارزنده
ایشانبا

یكباره

درخاللجنگیکمجهانیانجامدادهاست.امّابه

میشود و
اوخيلی زود اعدام  

تعداد دیگری دستگير میشوند .
ویچندیبعد

ماندهمراه 

درزندان  
می

برادرش تاشهریور 1323

بنام
فردی  

پنجم 

مجلس 

میشود ،نمایندة 
اعدام  

هم 
فرد دیگری  
كليمیها و مرد دانشور و زباندانی بود .گرچه

نمایندة 

كه 
هایم  

چه
به  
كه  
نيست  

اشاراتی در اینباره وجود دارد امّا کامالً معلوم 
ازنكاتی بود

اینهاهم 

میآید.
پيش  

وقایع 

این 
تيب  
چه تر 
وبه  
دليل  

است.

شده

دوره
این 
روی 
من 
توقف 

باعث

كه


كارتحقيقی شما

دادید،پروسه 

شماتوضيح 

كه 
ـبعبارتی  

تالش 

شماراباتحوالتی از1333


،بطوراتفاقی

مطبوعات
تاریخ 

درزمينة 

بوده و
رصه آنها بسيار گسترده  
خورشيدی روبرو میسازد كه ع 
اجتماعی،

مختلف 

های 

به همة ابعاد جامعه و عرصه
اش  
دامنه 

میرسد.
سياسی ،اقتصادی ،فرهنگ ،صنعت ،بهداشت و  ...

رسيدهایدکهبایددرمورداین

نتيجه

این
به 
دریافتجدید ,

دراثراین

رتگيرد!
ومتمركزیصو 

،ویژه


كاراساسی
دوره


؛وقتی

رابایداضافه  
كنم

ای 
نكته 
فقط  
ـبله كامالً! 

دكترگوئلكُهن 
زدم،
می 
ورق  
دست اول را  

منابع 

من اسناد و روزنامهها یعنی 

كه از سال  1333خورشيدی به بعد یكباره مرا جذب كرد،
چيزی  

سياسی ،حزبی و

درگيریهای 

مطالب صرفاً موضوع 

این بود كه 

مطبوعاتدرمحتوای

رادرمتن

هائی


نشانه
،بلكه


نيست
فرهنگی

است،

قبلی كامالً متفاوت 

میكنيد كه با دورة 
اسناد مالحظه  
پيش از

مطبوعات 

كه 
طرفی  

هرخوانندة  
بی

است.

ماهيتاًمتفاوت 
من
بعقيدة  

نظری بياندازد،

هم 
دوره  
این  
باشدوبه  

رادیده 
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به بعد مطرح
كه از   1333
مطالبی  

متوجه خواهد شد كه 

جانبهاند.

همه 

نيستندبلكه 

میشوند،اصالًیك بُعدی ودوبُعدی 

میبينيد كه در مورد مسئلة خرید هواپيماها یا
نمونه  

عنوان 

به 

مشقی ،آموزشی و موضوع مقایسة

هواپيمای 

انواعهواپيما (

ها )...صحبت و بحث میشود .گفتنی است که تجهيز ناوگان
آن 

نوبنيادهواییطییکدورةبسيارکوتاهتابهآنجامیرودکهتنها

در سال  1312خورشيدی یکباره  123هواپيما به تعداد اندک
كه فكر
اینجاست  

هواپيماهای مشابه پيشين افزوده میشود .
است بنشيندواینهارا

موظف 

تأمل داردوپژوهشگر
جای  

كنم 
می 

مطالعهنماید.
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بعد در  1323در كجا؟ در واقع ,این ایستگاهی است که هم
مسافرانی از ایستگاههای قبلی به آن وارد میشوند و هم
مسافرانیکهمقصدشانایستگاههایبعداست.سرنشينیکه

رسدنمیتواندازدهبيستایستگاهقبلی

بهایستگاه  1323
می
به یکباره به این ایستگاه رسيده باشد .چگونه ممکن است
سنگالخهاویاچراغقرمزهاوتصادفاتو

بیمشاهدةمسيرراه,

وارههای جادهای را ببيند اما به جادة صيقلی اسفالته و
سيل 

گذاریهای راهنمائی و انضباط ترافيکی,


نشانه
امنيت جادهای ,
جادهای

اهها یا مکانيکهای بين
امکانات ایمنی و وجود تعميرگ 
توجهای نداشته باشد؟ حتی مهندسين درگير در عمليات


مدر
م وببيني 
صحبت كني 

آن 
ی 
داجازه دهيدمتمركزرو 

م،بای
رپنج شدبرخوردكني 
آمدن رضاخانمي 

موجب 

ی 
كه
به شرایط 
م 
اگربخواهي 
رضاشاهرابطورغير

ازاقدامات

ك
مهيچي 
اعتقادمناگرنخواهي 

به
گرفت .

ل
یتحوی 
اكشوررادرچهوضعيت 

یرای
چهكشور 
او 
مقطع 

ن
ای 
یگيرد.
یرام 
یتاریخ 
دوبارةكشوروینمرةقبول 

ساختن

كپارچه

یامری
اقدامیعن 

ك
نی 
لهمي 
،تنهابهدلي 

منصفانهبپذیری 
م


كه
نظيرشماست 

شمایامحققينی

خاص

تجربة

این
ـالبته 

تالش

مییابند.امّا
نيزدست 

دیگری


حقایق
به
تاریخی 

بررسی

درضمن

تـاریخی

دورة 
ایـن  
رویـكردبه  

درموردابعـادگستردة 

كه 
پرسشی  

كـردیـم،

ـرح
اولط 
درپرسش 

این رویكرد
اصلی  

است .فكر میكنيد عامل 

باقی 

همچنان 

چيست؟

گسترده


تواندتعصبگریزی,فراخنگریو


،می

اوليه
ـعامل 

دكترگوئلكُهن 
بردن

،پی


یافتن
جویای

كه
محققی 

باشددرذهن

ساختارمنطقی

پروسه و تجربة كار

این 
به اعتقاد من  
است  .

پيشداوری 

بدون 

داوری


پيش

هرگونه
،زیرابدون 


است
بيشتردرخورتوجه 

شخصی 

ام که بیتردید این
بررسی برخورد كرده 

حقایقی در حين 

به 

دوره
میتواند دقيقتر و با واقعيتها نزدیكتر باشد .در مورد این  

دوره،با
این  
ودرانعكاسروندتحوالت  

شده 

انصافی 

متأسفانه  
بی

نظرانه برخورد شده

تعصب ،سوءنيت و تنگ 

به 
آغشته  

نظرات 
تأمل

جای 

واقعيت 

كشف 

طرف و خواهان 

محقق  
بی

برای 

است .

دوره
ازاین  

من 
كه  
معنانيست  

بدان 
این  
البته  
بيشتری وجوددارد .

این
ام .شاید هم  
ام ،حتماً داشته 
نداشته 

شناختی 

هيچ 

گرفته ،مرا

صورت 

این دوره 
به  
نسبت  

كه 
تاریخی  

انصافيهای 


بی
متوجه

بدین معنا كه 

است .

داشته 

نگه 
دوره  
بيشتر در این  
نگریودستبردی در

باتک بُعدی

تاریخ 


،اغلبگزارشگران
شده 
ام

شده با ابر

سعی 

ندادهاند .

آن ،واقعيتها را آنطور كه بود انعكاس 

بافی

پوشی یا منفی

دادن به حقایق  
پرده

منفی 

وجنبه 

سياه 

مشكالت یا

دوره 
كه در آن  
این معنا نيست  
به  
البته  
شود  .
نبوده

واقعيت 

تمام 
وجودنداشته امّااین  

انحرافاتیویاخطاهایی 

همين جا بود كه من

است .

نشده 

طرح 
مسائل  

همه 

است .

وانیکایرانیمؤمنبهامانتداریدرگزارشحقایقتاریخی

بهعن

صداقت در

شدم .چرا كه معتقد به 

ناراحت 

بشدت 

ـ اجتماعی ,
علت و معلول در

شناخت 

شناسی و رابطه 

تاریخ و پدیده

گزارش 

تاریخیخود باید

گزارش 

درهنگام 

محقق 

انسان 

هستم .

تاریخ 

كرده یا

وبعدقضاوت 

قرارگرفته 

تاریخی 

ایط 
نمایددرآن شر 

سعی 

سيستم

رایك 

اگرمااین دوره 

رأی دهد.درچارچوبمتدولوژیک,

كه
عواملی  

مجموعه 

سيستم 

دریك 

دانيم  
كه


،می

درنظربگيریم
میكنند.اگراز
حركت 

مشخص

هدف

یك
اند،درجهت 


پيوسته
بهم

خوداستفاده

متدولوژی

بعنوان

ازسيستم

تعریفبسيارساده

این

سيستم در

این 
های ما به  

كه  inputیا داده
كنم و در نظربگيریم  

چه
بوده و در  output 1323یا ستاده ما از آن  
چه  
سال   1333

توانيدرأی خودراصادركنيد.


شمامی
كه 
اینجاست  

،معتقدم 


بوده
بودیم و

بعبارت دیگر باید در نظر گرفت ما در  1333كجا ایستاده 

سازیوصفوفعبوریغروربرانگيزدخترانوپسرانمدرسهای


راه
اینندیدنها

درکنارمسيرعبورخودرانبيند!درشرایطمعمولی,
امکان ندارد .به بيان سادهتر ,تنها زمانی یک مسافر منصف
نمیتواند مشاهدات عبوری خود را پيش از رسيدن به ایستگاه

گزارشکندکهدراینسفریاعينکسياهیبهچشمداشتهیا
پنجرهها با پردة ضخيم و تيره پوشانيده شده و یا متاسفانه

نابيناستویاسراسر,طیاینسفربهخوابیعميقفروافتاده
عوامل در

م باید مجموعة 
دریك سيست 

بوده است .در یك نظام ,
برایتوليد یك

كارخانه 

نظر گرفته شود .همانطور كه شما در یك 
شرایط،فشار،آتمسفر،

دهيد،تحت 


رامی
،موادمتفاوت 


محصول
آن فرآیند توليد،
به  
مربوط  

عوامل 

حرارت ،كاتاليزاتورها و بقية 

كيفيت وچگونگی

س
میآوریدوبعدبراسا 
خودرابدست  

محصول 

بنابراین

میكنيد .
محصول شما كار سيستم را ارزیابی  

آن 

اوليهموجوددرآنرا

مادة
یك 
مثال 
یابعنوان 

توانيدتنهاحرارت


نمی
بنظرمن

رادرنظرگرفت.

آن
درنظربگيرید،بایدمجموعة 

درقضاوت

چون در واقعيتهای آن
ساله  

دورة  23
این  
درباره  

در مورد قضاوت 
همين

گرفته ،به 

کجاندشی و اعمال نظر و حتی دستبرد صورت 

است.

جانبه

دليلاغلبکُتبِموجودبسيارغيرمنصفانهویک


مطالبات تاریخی و عوامل انحراف

استفاده

روش 

كنيم در عمل از همين 

تالش ـ ما هم فكر می

كه
ویژه  
شمارة  

این 
نمودن 

دركارفراهم 

اكه 
این معن 
به  
ایم .
كرده 

محوری

میپردازدوطبعاًشخصيت 
تاریخی  

سالة 

دورة  31
یك  
به  

ساكن از طرح یك مجموعه

است ،ابتدا به 

رضاشاه 

آنهم 
این پرسشها در فضای
كنيم  

كه فكر می
پرسشهائی آغاز كردیم  

یكیاز
آنهاپرداختهشود .

بایدبه

پس
میزنند ،
موج 
ایرانيان 

فكری

كه
است  

این 
برخوردیم  

آن 
كه ما به  
پرسشهائی  

ترین 
اساسی 

چه
خواستيم و مطالبات  

چه  
می
مشروطه  

اساساً ما در نهضت 
مطالبات ـ كه اگر متحقق

این 
تحقق  

برای 
بود .و بعد باید ببينيم  
میكند
مشروطه  

جنبش 

پيروزی 

باشد،حكایت از 


شدیاشده

می
مادی و انسانی در اختيارداشتيم؟ یعنی اگر اینجا

امكانات 

ـ چه 
كنيم ،باید

استفاده 

پرسش 

بخواهيم از متدولوژی شما در طرح 

آوردن آنها

تحقق و بدست 

چه بود و برای 
مطالبات  

ببينيم  
این

چه
پروسة توليد ما به  

محصول توليد شده ،در این

یك 
بصورت  

همة

،آیادارای


دیگرتوليدنيازداشتيم
یافاكتورهایاعوامل

شرایط

آوردیم؟

آنهارافراهم

،چگونه


اگرنبودیم
یااینكه

یانه
آنهابودیم 


نقطه

یك 
ایران  

مطالبات در تاریخ 

دكترگوئل كُهن ـ در تشخيص 
فردیكی

این 
ميرزااست .

جودعباس 

آنهم و
وجودداشت .

عطفی 
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اجتماعی-

موقعيت

ميان

كه
فاحشی 

تفاوت

به
بودكه 

ازكسانی

وجودداشتپی

پيشرفته 

وكشورهای 

ایران 

وسياسی 

اقتصادی 

ناپلئون

وكشورگشائيهای 

گسترده 

پيروزیهای 

دراین اكتشاف ,

برد .
آنهادرشكست

وموفقيت

ژاپن
بعدپيشرفت 

داشت.

بسيارنقش

گروه محدود روشنفكران و افراد باسواد آن
برای  
روسيه  .

دادن 
بزرگی و

این 
به  
تزاری  

روسيه 

عجيب بود كه چگونه 

خيلی 

دوره ,
بودكه در

اینهاپرسشهائی 

میخورد.
شكست  

ازژاپن 

قدرتمندی 

گرفته

شكل 

دوره 
آن  
بگان  

روشنفكران و نخ

یعنی 

گروه 
این  
ذهن  

میدادند
انجام  

ایران و دیگران 

كه ميان 
ای  
بود .آنها با مقایسه 
به
میشدند.ودرپاسخ  
ایران  

ماندگی 


عقب
هرچهبيشترمتوجه 

بسوی رشد و

مسئله تجدد و پيشروی 

هم 
عقبافتادگی  

این 

رامطرحكردند.

وپيشرفت

توسعه

گروهی

میدهند .
خارج را ترتيب  

به 
اعزام  

كه 
است  

از همين ج
شيرازی را

میروند .در آنجا ميرزاصالح 
تحصيل به فرانسه  

برای 

تحصيل كند به

شده 

تعيين 

اینكه در رشته 

بجای 

میبينند كه 

های آنجا را


روزنامه
چاپ و چاپخانه عالقمند میشود .
موضوع  

به خيابانها
كندكهدرآنجاهرروزمحصولی  

مالحظه م 
ی

میبيند,

آن Newspaper
میشود كه به  
میآید و در مغازهها ارائه  

ترقی ،اطالع ،آگاهی و

عامل 

محصول 

میگویند .از طرف او این 

ازچگونگیفرایندتوليدآنتجربهمیآموزد

میشود.
رشدارزیابی  

ایران

به 
هم  
وقتی  

دليل 

به همين 
و با فن چاپ آشنا میشود  .
راهم

ونامش 

محصولی 

توليدچنين 

دنبال 

رودبه 


گردد،می

برمی
گرفته و میگوید؛

اللفظی همان  Newspaper

تحت 

از ترجمه 
كه در ایران
است  

نخستين روزنامة فارسی 

این 
«كاغذ اخبار»  .
مطالبات

كه 
بينيم  

هم  
می
موقع  

منتشر میشود .از همان 
تجددخواهی نيزبربسترحجمروبهگسترشِ

درزمينه 

مشروطه 

تنظيمو

مسئول

خود
اعتمادالسلطنه 

حتی

جلومیرود.


انتشارات
بعنوان

ازایشان 

كتابم 

درجلدیكم 

شودومن 


هامی

روزنامه
كنترل 

ده ،یاد
میكر 
دنبال  

ایشان 

كه سانسور را هم 
وزیر انطباعات  
كتابهای بسيار ارزشمندی را در زمينه

ام .خود این آقا هم 
كرده 

است .و نهضت

كرده 

ترجمه 

تاریخ و تحوالت اجتماعی اروپائيان 
زمان

میگيرد ،با وجودیكه ما در آن 
شكل  

صورت 

این 
به  
ترجمه  


نخستين

ین 
داشتيم.بنابرا 

كم 
خيلی  

افرادباسوادیاافرادزبان 
دان

ایم!
افتاده 

كه چرا عقب 
است  

میشود این 
طرح  
كه  
پرسشی  

وی
همراه  

كه 
شاه ،گروهی  
ناصرالدین  

دوم 
بویژه در مسافرت  
نشان

وی 
گذردبه  

درغرب  
می

راكه 
كنند،آنچه  

بودند،سعی  
می

ایران را از طریق

بستة 

دهند .بعد هم تالش میكنند فضای 
به
های تجدد،بازكنند .


باسنبل
مدنی 

شارات،آوردن نهادهای 

انت
نخبگان ما مطرح بود ،این

برای 
ای كه  
اعتقاد من شعار یا مطالبه 
نوین مستلزم
شرایط  

ورسيدنبه 

ماندگی 


عقب
این 
جبران  

بودكه 

سيستم باز است ،تا بتوان

یك 
به  
بسته  

سيستم 

رفتن از یك 


سوق داد .مراد از

مساوات ،آزادی ،پيشرفت 

طرف 

جامعه را به 

مساوات مفهوم گستردة آن در پهنة عدالت اجتماعی و امکان
برخورداریآحادملتازامکاناتموجودومواهبطبيعیمیبود.

كه شما میبينيد ،همين که فراماسونری
است  

علت 

همين 

به 

میشوندزیراشعار
جلب  

آن 
مابه  

ن
بسياری ازنخبگا 

شد,
مطرح  

مجموعهبعداًاز

كند،هرچنداین

آدميتوتجددراطرح 
می

برابری,
هنگام

درآن

ولی
برمیدارد .

گام
انحرافی 

درجهت

جهات

بسياری

زنان در آن دوره
میخواند .مساله  
ایده آقایان  
شعارش با ذهنيت  

نيمی از افراد جامعه

میدیدند كه 
فكران  

بسيار مطرح بود .روشن
این امر اهميت
اند كه  
جامعه 

اصلی 

به جدا بودن از متن 
محكوم  

میسازد .بعد بتدریج
ميان افراد را مطرح  

مساوات 

مسئله 

دارمطرح


ریشه
فئوداليسم 

وستم 

وظلم 

عدالتخواهی 


شعارهای
استبدادی كه در آن زمان وجود

آن دو نوع 
تبع  
میشود .و به  

كه
یكی استبداد سياسی و دیگری استبداد مذهبی  
داشت  .

میكردند و منافع همدیگر را هم مورد
حركت  

باهم و در كنار هم

دریکزماننسبتبهدیگری

بخشی 

البته 
قرارمیدادند .

حمایت 


73
پرزورتر.شعار

دیگری 

شدودرزمانیدیگربرعکسآن 


ترمی

قوی
مامتأسفانه

میگيرد.
باایندوشكل  

درمقابله 

نيز 
خواهی  


عدالت
بين
كه  
آلياژی  

این 
درفهم  

رفتيم!

راهه 

به  
كج
همراهی  

این 
دردرك  

وسياسی وجود

مذهبی 

حاكميت 

یعنی 

پيوسته 

دوحاكميت  
بهم

قضيه

درست 

فهم 
دچارمشكل  

ماهنوزهم 

معتقدم 

من 
داشت  .

تفكيككند.

راازهم

دومقوله

بتوانداین

كه
فهمی 

یعنی

هستيم.

گسترش

شدیك 

سعی 

زمان 

درآن 

همينفهم نادرست ,

دليل 

به 

گرفته

قالب 

مفاهيم مذهبی 

سياسی در چهارچوب 

یا توسعه 
غربی،

دمكراسی 

اصلی 

مفاهيم 

كه 
بينيم  

دوره  
می
دراین  

شود.
درآن زمان در

كه 
مساواتی  


،مفهومواقعییاجوهرة

تجددغربی
مفاهيم از غرب

نمیشد یعنی ظاهر این 

گرفته 

مطرح بود ,

غرب 

آن بنابراینحاصلاین برداشت
ومحتوای  

باطن 

ونه 
شده  


گرفته
میشدتهیازمبداءومختصاتزادگاهیخود.بطوری
ای  
ملغمه 

البته
تغييرمیكرد  .

بالكل 

آن مفهوم اصلی ,
چه بسا ماهيت  
كه  

کمی بعد برای شناخت و درک درست آن مفاهيم گروههای
روشنفكران

زاده و گروه 
تقی 
كوچكی شکل گرفتند مثل  

به
مفاهيمرا 

این
واقعی 

كردند،مضمون

سعی 
می

كه
نشين 


برلين
كه در غرب وجود داشت باز كنند .امّا متأسفانه
صورت  

همان 

فهمی بودو

كج 
دچاراین  

بزرگتری 

دربخش 

زمان 

آن 
روشنفكران  

سنتی

صورتآناصولبامضامين 

ميان 

كردندباآشتی 

سعی  
می

شده از غرب را تغيير و

گرفته 

مفاهيم 

گرایانه این 

و دینی اسالم
ماهيت انجاميد.هرچند

قلب 
نوعیبه  

امربه 

این 
تفسيركنند،كه  

مطالبات توانستند در

كوتاهی بعد از استبداد صغير آن 

در دورة 
های

فهمی تا سال

كج 
خودشان مطرح شوند ،امّا این  

جایگاه 

بدون

میآید ,
رضاشاه  

مییابد .بعد كه 
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جامعه با آنها

كه در 
محدودیتهائی  

رودربایستی با همة 

هرگونه 
ومذهبيون

گرایان 


کهنهتنهاازطرفسنت
ـباموانعی 

روبروست 

میكند
شودـاماسعی 


ایجادمی
روشنفكران

همين

بلکهازطرف

رویهمرفته در عمل

به دقت سياست را از مذهب جدا كند .
توسعه را

درجهت 

منطقی 

كنيددراینزمانحركتی 

مالحظه  
می

اصلی تجدد میرود که در بستر مناسب

آغاز میكند و مفهوم 
خودشقرارگيرد.


سایرمطالبات

به
دستيابی 

هاچقدردرعدم


فهمی
كج
ـاین 

تالش

خواست

نمونه 

است؟ بعنوان 

داشته 

نقش 

مشروطه 

جنبش 

مجلس

جنبش بود .

نخستين 

های 

یكی از خواسته
كه  
استقالل  

به
دستيابی  

درجهت 

نخست 

گام 
كنددرهمان  

نيزتالش  
می

اول 

كه
خارجی  

مثال؛ استقراض 
عنوان  

اقداماتی بكند  .
به

استقالل 

سياسی و اقتصادی كشور به

وابستگی 

مهم 
یكی از عوامل  

بعدهابهتدریج

میكند.
تصویب 

قانونی

منع
بود،رابصورت 

بيگانگان

درمیآید.

نوعی ستيز با غرب 

صورت 

طلبی  
به

مسئله استق 
الل

كه
اساسًا حضور كشورهای قدرتمند غربی و رفتارشان در ایران  
،تاچه


است
آنهابوده 

به 
ونفرت  

كينه 
پيدایش  

زمينة 


حق
بعضاًبه 
ستيزمیشود؟


تفكرغرب
پيدایش

پایة
ميزان 


عوامل

كه بيشتر روی 
كردیم  

صحبت 

مان 
دكتر كُهن ـ ما در بحث 
دوره
این  
وتحليل  

درتجزیه 

است 

مشخص 

ولی 
كنيم .

تكيه 
داخلی  

تأثيربگيریم.

وآنهاراكم

بگيریم

دخالتهاراندیده

تأثيراین

توان
نمی 

جهتگيریها تأثير

به اعتقاد من اینها اتفاقاً از جنبههائی دراین 
آنگلوفيل یا

معروف به 

گروههای 

داشتهاند ،آنهم تأثير غالب .

سياسی در حقيقت در درجة

فيل در بخشهای گوناگون 
روس 

میكردند .امّا با تمام
های خود را دنبال  

منافع و اولویت

نخست 

افتاده یا عقب


عقب
ملتهای كشورهای 

اینها در مقاطعی از تاریخ 
شده یا (به مفهوم امروزین ملتهای در حال رشد)...

داشته 

نگه 

یکهمخوانیسياسیپدیدمیآید.بدینمعناکهدرمقاطعیاز

هماهنگی

است 

تاریخ سياسی ـ اجتماعی کشورها ممكن 
رفته
پيش 

كشورهای 

این ملتها و این 
منافع  

ميان 
ای  
جهتی 


وهم
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ع دولت
خواهی ،مناف 


مشروطه
مثال در هنگام 
پدید آید .بعنوان  
انگليس با بخشی از تجددخواهی ما میخواند .در

پادشاهی 

بسيارعمدهای

باروسيهتزاری اینطورنبود.روسهانقش 

حاليكه 

یکم و
مجلس  

بستن 

توپ 
دربه  

رادرتعطيلیموقتمشروطيتو 

شدن آن و در بازگشت استبداد صغير بر عهده داشتند.

بسته 

منافع ما با

ساعت تاریخی» ,

یك 
بگویيم؛ در « 

توانيم 

بنابراین  
می

داشت.طبعاًانگليس

كردندانطباق

هادنبال 
می


انگليسی
كه
آنچه 

نبود،تنهامیخواستباتوجهبه

ایران 

به 
دمكراسی  


آوردن
بدنبال 

تردنبال كند.


خودراراحت
وسياسی 

مالی 

منافع 

شرایطموجود ,
وتازآنهادرجنگ

تاخت

بعدهابا

كه
است 

منافع

ازهمين

ی
درپيرو 
شویم.

اول با جریان قرارداد  1919ميالدی روبرو می
جهانی  

هم بودند نظير عثمانيها و بعد آلمانها هر یك
دیگری  

كشورهای 

اداری،

میكردند در جهت پيشبرد منافع خود در سيستم 
سعی  

دیشهورزی ما نفوذ داشته و یارگيری كنند.

سياسی و حتی ان

وبریتانيایكبيربودند

آنهاروسيه 

ودررأس 

خارجی 

عوامل 

بنابراین 

ورزی ما را تحت تأثير خود قرار دادند .با

فكری و اندیشه

خط 
كه  

این منافع
همه اینها چه بسا در برههها و در زمانهای تاریخی  ,

شرایطی

ساعت تاریخی» 

نمونه دیگر از آن »

همسو در میآید .
كه در آن كودتای اسفندماه سال  1299خورشيدی اتفاق
است  

كه
است  

آن ساعت و یا تالقی زمانی 
میافتد .در اینجا هم  

منطبق

هم 
ماروی  

كندومنافع 

دنبال  
می

انگليس 

راكه 

منافعی 

این معنا نيست
به  
یعنی  

ست 

ابدی ني

تطابق 

میشود .امّا این 

ادامه پيدا

انگليس 

منافع 

كماكان در جهت 

اتفاق افتاده ,

آنچه كه 

اینروند
چگونه 

داردكه


داخلی
عوامل

آن
به 
امربستگی 

این
كند .
معادالت جهانی ,معادالت

میبرد و چگونه بتواند در این 
را پيش  
رضاشاه را در

برآمدن 

نمونه 

بعنوان 

بازی كند .
استعماری  

پيچيدة 
وانگليس

ایران

منافع

وانطباق

همسوئی

یك
نتيجه 

نظربگيریدكه

بينيم كه

سياسی  
می

است .امّا در ادامة روندها و حوادث 

انگليس

جهت با منافع 

ها  
هم
مجموعة حرکت و کنش و واکنش 
این
» 
لحظهای 

ينيم در «
میب 
هم  
مشروطيت  

نيست .در دورة 

آزادیخواهی و عدالتخواهی ایجاد

انطباق در مواجهه با جنبش 

شود .اما بعد که عقربة ساعت از این همخوانی زمانی دور


می
میشود .اگر به دورة پيش از
قطع  
این انطباق نيز  
میشود  ,

کودتای  1299و ظهور سردار سپه برگردیم آشکارا مشاهده
مطلوب خود

میکنيم همين که انگليسها نتوانستند به نتایج 

كه قرارداد موفق
برسند ،قرارداد  1919را میآفرینند .بعد هم  
كه در حال
ای یا فرآیندی  
نشد میآیند از حركتی ،خواسته 
نيرومنددرآن»ساعت

دولت

ایجادیك


ضرورت
بودیعنی

گيری


شكل
حركت

درادامة

درهمتنيدگی,

این
البته 
میكنند .
حمایت 

»
تاریخی 
بخش از

آن 
حال در برخورد به  
نمیماند  .

جای خود باقی 

به 

اند،به اعتقاد


چقدرمؤثربوده
خارجی 

عوامل 

شماكه  
این

پرسش 

گذشتة ما حاضر بوده و تا

ساله 

من آنها درسراسر تاریخ  113

ونههای مستقم و غيرمستقيم
توانستهاند ،منافع خود را به گ 

بردهاند .امّا مهمتر ازنظر ما همانا وجود آن هوشياری و
پيش  

كه تا
است  

هایمانبوده 


درحکومت

آفرین

نقش
عوامل 


بينی

روشن
گرفته

تاریخی  
بهره

توانسته از این لحظهها و ساعات 

اندازه 

چه 

ملیماجهتدهندوبكارگيرند.

آنهارادرمسيرمنافع


مالی كشور

استقالل 

بویژه 

استقالل 

تأمين 

بحث 

تالش ـدرادامة 

هم
مختلف  

های 

مشروطه در دوره

های 


مجلس
كه 
بينيم  


می
داده بودند و هم طرحها و
تشخيص  

مشكل را بدرستی 

صحيح بود.

میشد ،كم و بيش 
كه درنظر گرفته  
هائی  


برنامه
ایجادنظم

،ضرورت


ماليه
درسيستم

اصالحاتی

لزوم
نه 
بعنواننمو 

بودجه،

دولت ،دربار و تعيين 

مخارج 

ماليات ،تعيين 

آوری 

در جمع 
بایست

نخست  
می

دردرجه 

اینهاهم 

ملی و...

ایجادبانك 


نيازبه
ن
ساخت .امّا ای 

وخزانه را پُر می

داده 
دولت را افزایش  

مالی 

بنيه 

مجلسها و كابينهها

آن 
بدست  

طرحها هيچيك در تماميتاشان 
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مرتب

كه 
هم  
هائی  


كابينه
بدست نيامد.

چندانی 

اجرانشدونتایج 

خزانه

بودن

ازخالی

وآمدبودند،مرتب

رفت
تغييرودرحال 

درحال

این عدم
اصلی  

علت یا علل 

میناليدند .
دولت  

و فقر مالی 
چهبود؟
موفقيت 






















 عموماً افراد و شخصيتهاي تاريخ ساز ,جهتگيري به
سمت مجموعهنگري (نه تكنگري يا محدودنگري و
منافع گروهي) دارند توجه آنها به منافع همگاني
است.

یط
نمیتوانيم تنها شرا 

برهه 

دكترگوئل كُهن ـ البته ما در این 
خودمان را در نظربگيریم .اگر توجه كنيد ،آغاز كار مجلس

داخلی 

است


هاكوتاه

مجلس
عمراین

یکم.
جهانی 

باجنگ

است

مصادف

به
افرادی 

مادرانتخاب

تجربة

نخستين

كردكهاین

ونبایدفراموش

استعماری نيز بيكار

است .طبعاً قدرتهای 

نمایندگان مردم 

عنوان 

خودراواردمجلس كنند.

كردندعوامل 

نشستندوسعی  
می


نمی
میشد كه در یك بُعدش قدرتهای
طرح  
مسائلی  

اوقات 

بسياری 

خارجی

عالوه بر عوامل یا پيروان دولتهای 

خارجی قرار داشت .

هم در درافتادن با منافع بيگانگان وجود
شدیدی  

ترس 

همچنين 

مجلس در جهت

كه 
گفت  

توان 
می 
داشت .با همة اینها ،قاطع  

واقعی در

احرازاستقالل 

تالشش 

وتمام 

كرده 

حركت 

مردم 

منافع 

ملیبود.امّافرصتبسيار

كشوروحرکتدرجهترشدوتوسعه

كوتاهیبگيروببند

ازمدت

پس
دردورةنخستمجلس 

كوتاهبود.

ماه
سيزده  

مجلس و آمدن استبداد صغير كه 

شدن 

و بعد بسته 
هم با
بسياری از نيروها پراكنده شدند ،تعدادی  

بطول انجاميد .

فضلاهلل نوری و پيروانش طاغی یا مفسد شناخته

حمایت شيخ
صوراسرافيل

چون 
وفكر  

قلم 
شدهواعدامشدند،دیگرافراداهل  

واقعی

تانمایندگان 

هم 
دوم  
درمجلس 

ودیگران حضورنداشتند .

كرده

عوض 

چهره 

طلبان 

به خود آیند ،ارتجاعيون و فرصت 
مردم  

خواهی در


مشروطه
الدوله در جامة 

چون  
عين
وقدرتمدارانی  

ميان دو جناح

مجلس 

درگيریهای درونی 

عالوه براین ,

میآیند .

خواستهای

یتحقق

مجلسبرا

درچارچوب

سنتیوطرفدارتجدد.

ونيزازیكسونفوذخارجيهاوازسویدیگرموانع

دورانمشروطه,

ناشی از خردسالگی نظام مشروطه و شکلبندی جناحی و
عالوه براینها

مهمی بودند.


گیمدیریتپارلمانی،موانع

تجربه

بی
بُعد سوم یا سرمنشاء دیگری نيز برای ایجاد مانع بر سر راه
مدت

بودندکهدرتمام

كسانی

وآن
وجودداشت 

خواهان


شروطه
م
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برمیگرددخودرا

تاورق

وبالفاصله

بوده
ضدآن 

جنبشمشروطه,

حاج خمامی
چون  
كسانی  

قلمدادمیكنند.

آن 
طرفدارسرسخت  

درجلددومكتابتاریخسانسور

موردوی 

كه 
رهبردینیدررشت  

نماینده

نمونه او كه 

بعنوان 

در مطبوعات ایران آورده شده است .
سركوب مجلس یکم و

اهلل در شمال بود ،در هنگام 
فضل 


شيخ
به قصر محمدعلی شاه رفت و
اهلل با كالسكه  
فضل 


شيخ
زمانيكه 

نظرش را

كه در مورد مشروطه 
فردی  

آمد میكرد ،در پاسخ 
بودمیگوید:

پرسيده


است زیراابداًسازگاریباقواعد

الزم 
برهرفردی  

آن 
وقمع  

قلع 
« 
آزادی و

یعنی 

حریت و سویت 

قانون 

اسالم و مسلمانی ندارد .

كدام از

نيست .

شریعت مطهر منطبق 

مقدسه 

مساوات با قوانين

است،

موسم 

حریت 

انسانی در شرع انور به 

عضو از اعضای 
گوش ،نه

نه 
حدی مقرر فرموده  

رای هر عضوی 
خداوند متعال ب 
سویت در طبقات

نداده .

زبان یا سایر اعضاء را آزادی 
چشم و نه  

آن رامقرر فرموده؟ این
كی  
بوده و شریعت  
وقت  
افراد انسان چه  
وتوهين

باطل

وفسادوترویج

جزفتنه

افتاده

ملحوظ

كه
مشروطه 

كه در
است  

اسالم 

واهل 

قبله 
وبرقاطبة اهل  

يست 

اسالم ن

به 

كوششنمایندوازشرّاین


ومال
جان
به 
مشروطه 

فتنه
اطفاءاین 

آسودهسازند».

مشروطه


خمامی در آغاز استبداد صغير

حاج 
كه  
است  

سخنی 

این 
 
ليشاه

خواهان وفرارمحمدع


مشروطه
میگوید،امّابعدازپيروزی

خواهان


ومشروطه
مجاهدین 

وهنگاميكه 

استبدادیون 

وشكست 

میكنند و به هر
دوم  
مجلس  

برای 

انتخابات 

برگزاری 

به 
مبادرت  

میشودـیعنیزمانیکهبه
فرستاده 

هائی


كشوراعالميه
سوی

اصطالح «ورق برمیگردد» ـ ایشان به گونهای کامالً متفاوت و
متضاد با نظر پيشين خود واکنش نشان میدهد! از جمله
میشودو
فرستاده 

شمال

مذهبی

رهبران

وبه
رشت 

به
تلگرافی 

همين فرد

میشود .
تكليف  

كسب 

در مورد شركت در انتخابات 
میگوید«:واجبوالزماستاهتمامدر
پاسخ 

خمامی

حاج
یعنی 

اخالل در امر مشروطه

امر مشروطه ,شک نيست و هر كس 
»! ببينيد ،با چنين
معاویه است .

یزیدابن 

نماید ،داخل در جيش 
مانع از آن
عامل  

سه 
بنابراین ،این  

عواملی روبرو هستيم .

ودرجهت

جلوبرده 

رابه 
مشروطه  

مطالبات 


مجلس
شوندكه 


می
براین ناامنیفراگيرواوضاع

عالوه 

قطعی بردارد.

آنهاگام 

تحقق 

داخلی ،وضع در بيرون از كشورمان نيز حتی نامطلوبتر

نامطلوب 


موجب

كه 
آن  
جهانی و تبعات  

جنگ  
اول

است ،یعنی به هنگام 

دوم و سوم دچار مشكل شود .در كنار اینها
میشود مجلس  

دولت ،چند پارچگی كشور ،دولت در تبعيد و مهاجرت

دوپارچگی 

شرایطی

وتحت

خودشان

تشخيص

ای 
به
شودوعده 

يل 
می
تشك 
عثمانی و

سمت 

به 
كه در آن قرار گرفته ,درست و یا نادرست  ,

ماندهاند طبعاً به

كه در تهران 
گرایش پيدا میكنند و آنان  

آلمان 

میروند.
وانگليس 

روس

سوی


عوامل

كردیدكه 

شاره 

عناصری ا

هایتان به 


ـشمادرصحبت
تالش 

وخودراطرفدارمشروطه

كرده 


عوض
بعدچهره 

ولی 
استبدادبوده  

نمونه انگشت

بعنوان 

الدوله 

قلمداد میكردند و روی  
عين
برمیآید،

اول 
مجلس  

گذاشتيد .امّا تا جائيكه از مذاكرات 
كابينه فراخواندند.

تشكيل 

خودوی رابه 

مجلس 

خواهان 


مشروطه
ناامنی

زیرا آنها معتقد بودند كه در برابر اغتشاشات و آنهمه 
میتواند
كه  
مركزی ،تنها كسی  

دولت 

وسرپيچی از فرمان 

آورترین

حتی  
نام

است.

وزیرمقتدری 

كه 
است  

الدوله 


بایستد،عين
مجلس از صدراعظمی او دفاع كردند ،چرا كه

خواهان 


مشروطه
ناامنی

مجلس در مقابل سد بسيار مهمی قرار گرفته بود ،آنهم 

مركزی در سراسر

در داخل بود و عدم اقتدار مجلس و دولت 
ق
رایطرحـهـایاتـحـقـ 
رایاجـ 
یبــ 
ورایملـ 

كـشـور.مجلـسشــ
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نيازداشت.

ویكپارچگی

امنيت،آرامش

خودبه

های


برنامه

فرمان

تازمانيكه 

شاه 
دانيد،مظفرالدین  

دكترگوئلكُهن ـ حتماًمی
قراراست و

ازچه 


موضوع
دانست 


راامضاءكند،نمی
مشروطيت 

اطالع بود.

جریان  
بی

نسبت به کُنه 

بيماریش 

بدليل 

بعد هم 
ریختگی در اوضاع وجود

تشكيل شد ،درهم 

كه مجلس 
هنگامی  

پيروزی

به 
راحتی  

به 
كه تا حدودی  
خواهان نيز  

داشت ،مشروطه

ازادارة

جدیدی 

وفرم 

بودند،باخودشكل 

یافته 

دست 

مشروطيت 

ادارة كشور فاقد شناخت
عملی  

انجام 

كشور را آوردند ،امّا برای 
الزم و نيروها و عناصر خودشان بودند ،لذا با نگرانی از وضعيت,
هرچه زودتر امنيت برقرار شود و

این بودند كه 
خواهان  

عناصرگذشته واگذار

توانستندمنتظربمانند،لذااختياررابه 


نمی
كردند كه چندان عملكرد صحيحی به دنبال نياورد .زیرا اینعناصر
كه مورد نظر و جوهر
نظمی  

قادر نبودند در چهارچوب 
خواهی بود كشور را اداره كنند .البته به این نکته مهم


مشروطه
گرفت وآنان

انجام  
می

چيزبسرعت 

همه 

كه 
داشت  

بایدتوجه 

نيز 

نيز از آن پختگی و شناخت الزم برخوردار نبودند و آنچه را كه
دست بود مورد استفاده قرار دادند که این نحوة

راحتتر و دم 

برخورد و نگرش همواره در تاریخ معاصر ما مشکل آفرین بوده
است.


ازهمپاشيدپی و گسست شيرازهها در آستانة کودتای
3099

امنيت و یكپارچگی كشور همواره

مسئله 

تالش ـ بهر صورت 

است.

پراهميت در تاریخ مردم و کشور ما بوده 

موضوعی 

سياسی در گذشته از وضعيت

روشنفكران و نيروهای 

متأسفانه 

مشروطه،

دركشوردردوران

رچگی

وعدمیكپا

واغتشاش

ناامنی

میخواستند
كه 
شایدازاینجهت 

میآوردند.
ميان 

به
كمترسخن 

به استقرار
موفق  

رضاشاه كه 

اقدامات 

تاریخی ،به 

كتمان 

با این 
به كشور شده بود ،مشروعيتی
امنيت  

یكپارچگی و بازگرداندن 

آنچه
پذیرنيست .


كتمان
اریخی

حقيقتت

نبخشند.امّادرهرصورت
این موضوع اذعان
جدی امروز به  

مورخين 

است و همه 

مسلم 

خودبامعضل

نخست 

دورة 
ازهمان  

مشروطه 

مجلس 

دارند،اینكه 

یكپارچگی دركشورروبرو

عدم 
وهمچنين  


سراسری
امنيت 

عدم 

حكام و

رالعمل 

به نظر میرسد ،تصویب قانون دستو
حتی  

بود .
مشكلیبه

چنين

ووالیتیرابهمالحظه

ایالتی

های


انجمن
قانون

حكومت

برداشتن 

به منظور از ميان 
تصویب رساند و همچنين  


این
شرایط  

الطوایفی .شاید با در نظر گرفتن 

خانی و ملوك


خان
اینكه چرا سالهای  1299ـ  1333و آمدن رضاخان

دوره ،درك 

ناپذیرشد،راحتترباشد.


اجتناب


راازسالهای  1299یا1333

دوره 
این  
دهيدمن  

ـاجازه 

دكتركُهن 
یكانسجامی
شاه 
ناصرالدین 


مادرزمان
كه
ترتيب 

این
به 
جداكنم .

داشتيم .امّا بعد

قبول 

قابل 
به ميزان  
یكپارچگی  

و حداقل 
وخامت نهاد و

بتدریج رو به 

وضع 
وضع نبود  .
آن  
به  
ازمشروطيت  

بهسال  1299كشيد.

پاشيدگی 


وازهم
ومرج 

هرج 
آن  
اوج  
نقطة  

عدم
جهانی و پيامدهای آن در سراسر کشور  ,

پس از جنگ 

بعبارت

میگذارد .
افزایش  

بشدت رو به 

انسجام و ملوكالطوایفی 

آمدن

دورة 
بشدت 

اول مجلس ,
پاشيدگی در دورة  

دیگراین از هم

رضاخان سردارسپه نبود و از این نظر باید این دو را از هم جدا
آمدن رضاخان ميرپنج

موجب 

شرایطی كه 

به 
نمود .اگر بخواهيم  
كنيم و

صحبت 

آن 
دهيدمتمركزروی  

،بایداجازه 


شدبرخوردكنيم
وضعيتی

رایاكشوررادرچه 

ری 
چه كشو 
او  
مقطع  

دراین 


ببينيم
هيچيك از اقدامات

به اعتقاد من اگر نخواهيم 
گرفت  .

تحویل 

یك
همين  

دليل 

بپذیریم ،تنها به 

رضاشاه را بطور غير منصفانه 
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دوبارة كشور وی نمرة قبولی

ساختن 

یعنی امر یكپارچه 

اقدام 
رضاخانآمد،


سرتيپ
زمانيكه


یعنی
چه؟!
یعنی 

رامیگيرد.

تاریخی

یكی

آرام نبود ،خوب  
یكی
ای از ایران  
نقطه 

هيچ 
بطور كلی  
هادرفارس،


،قشقائی

؛بختياریهادراصفهان

بزنيم

مثال
توانيم 


می
جمهوری

دنبال 

به 
خوب  

كه 
خان در گيالن و مازندران  
ميرزاكوچك 

اسماعيل

بنام 
السلطنه در ماكو ،آدمخواری  


شيخ
شوروی بود .

درلرستان

ایالت 

كه 
،مشكالتی  


وآذربایجان
سميتقودركردستان 

ایجاد كرده بودند و یاغيگری را به حداعالء رسانده بودند كه در



74

یعنی حضورخارجيها،

عامل 

سه 
كردم  

عرض 

ـمن 

دكترگوئلكُهن 
تجددخواهان ودر

فهمی 

وتجدد،یعنی 
كج

سنت 

دوجناح 

درگيری 

هم مفاهيم
درگيری داشتند،امّاخودشان  

گرایان 

حاليكه با سنت

دمكراسی و ليبراليسم را نمیشناختند؛ آنان تصویر یا

واقعی 


سوم هم گروه ضد

مفاهيم داشتند .عامل 

شمائی از این 

بخوددادهو

ظاهرآزادیخواهی

استبدادكه

وطرفداران

آزادیخواهان

وضعی

بربسترچنين

میبردند.
خودراپيش 


اهداف
طلبی


بافرصت

گذشتة ما حاضر بوده و تا توانستهاند ،منافع خود را به

ساله 

به اعتقاد من عوامل خارجی در سراسر تاريخ  113

عوامل

بردهاند .امّا مهمتر از نظر ما همانا وجود آن هوشياري روشنبينی 
گونههای مستقم و غيرمستقيم پيش  

گرفته آنهارادر

تاريخي  
بهره

هاوساعات 


لحظه
ازاين 

توانسته 

اندازه 

تاچه 

كه 
است  

هايمانبوده 


درحکومت

آفرين

نقش
مليماجهتدهدوبكارگيرند.

مسيرمنافع


سينه ازپدر

به 
سينه  

خاطره 

بصورت 

وحتی 

تاریخی 

كتابهای 

تمام 

شهری

امن نبود و هيچ 
ای  
جاده 

هيچ 
است  .

شده 

بزرگها نقل 
هزاره وعضدانلودرنوار

،ایالت 


هادرگرگان

تركمن
نداشت.

سامان 

خراسان تا سيستان ،بعد ,از آن طرف,

مركزی و شمال 

فارس و بلوچستان و حتی تا كرمان را در اختيار

كه 
جنوب  


پليس

تحت اختيار

داده بود كه 
برای خود تشكيل  
داشت و ارتشی  

دربلوچستان.در

محمدخان 


دیگردوست
ازسمت 

انگليسيانبود.
مركزی در

اقتدارحكومت 

اعمال 

مسئله 

اینوضعيتنااميدکننده,
كه
هم  
درجنوب  

برخوردنموده بود.

مشكل 

به 
وآذربایجان  

خراسان 

هم در
خوبی  

مالی 

داده و منابع 
تشكيل  

حكومتی 

خزعل 


شيخ
انگليس نام

يارش قرار داشت و در سایة حمایت دولت 

اخت
اعالم

بگونهای 

خواست 

گذاشته و می

خوزستان را عربستان 

استعماررادرآنجاتداوم

موردخواست

وحكومتی

نموده

استقالل

وقتی شما همة اینها را كنار هم قرار میدهيد میبينيد

دهد .
ركزی تنها تهران و بخشهائی در اطراف

حيطة اقتدار حكومت م

امنيت و

عدم 
مسئله  

ترتيب 

این 
تهران را در بر میگيرد و به  

یكپارچگی كشور كه شاید درسالهای  1226-1221خورشيدی

اوج
عمده نبود در سال  1333-1299خورشيدی به  

آنچنان 

كومت

دیگری از ح

عالوه بر این شما با مفهوم 

میرسد .

نوعی از

الطوایفی در این زمان در ایران روبروئيد .


ملوك
یعنی ما تنها

است .

حاكم 

هم 
مذهبی  

الطوایفی 


ملوك
مذهبی

الطوایفی 


ملوك
نداشتيم بلكه 

سياسی 

الطوایفی 


ملوك
الری

عبدالحسين 


شيخ
بنام 
مردی  

نمونه 

بعنوان 

وجودداشت.

هم 

كه
مفتن  

شيخ 

این 
ایرانرامیتوانيمذکرکنيم  .

جنوب 

درالرستان 

اسالمیواپسگرا

حكومت 

،یك 


است
كرده 

هم 
بسياری  

های 


فتنه
است

جالب 

وخيلی 

میزند!
تمبرهم  

خودش 

وبنام 

داده 
تشكيل  

اغلبروحانيون در

شده .

اشاره 

درتاریخ 

بندرت 


مطلب
این 
به  
كه  

سنتی بنا به ميل خود عمل

رهبران 

ای عمالً بعنوان 
هر منطقه 
اوج
نقطة 

ودستگاهیداشتند.

دم
هم 
خودشان 

كردندوبرای


می
همةاینهاسال1299بود.


داشت

توضيحات شما ،باید توجه 

به 
تالش ـ بهرصورت و با توجه  

رمجلسو

ظهورنمیكند.ازآغازكا


یكباره
به
اجتماعی 

شرایط

كه

ونيمه قرار

یكدهه 

دورة 
یك  
مشروطه تا كودتای   1299

های 


كابينه
دولت و مجلس در چه

زمانی 

فاصلة 

حال باید دید در این 
دارد  .
كاری

چه
كردوازعهدة 

حكومت 
می

یاچگونه

قرارداشت

وضعيتی

شيرازة

اوضاع بدتر و بدتر شده و سرانجام 

بتدریج 

برنيامد كه 
ازهمپاشيد.

مملكت


عالوه بر این

رفت.
نمی 

این فرآیند ،طبعاً كاری از پيش 
و در بطن  
آن
شهرهاووالیات 

ازحكام

،بسياری


مجلس
گيری


باشكل
بتدریج

همه

برای
نبودكه 

زیرادیگرپادشاهقادری

اوليهرانداشتند.

قدرت

اقتدارنهاددیگری


بایدتحت
حال 
حاكم  

كندواین 

وتكليف 

تعيين 

بسياری از اینها مجلس را قبول

خوب 

مجلس قرار گيرد .

بنام 

دوگانگی عمالً موجب

این 
قبول نداشتند!  

هم 
داشتند و بسياری  
سردرگمی دركشور

امرموجب 

شدواین 

قدرت  
می

ضعف 

پيدایش 

كه
است  

شرایطی 

چنين 

میشد.و طبعاً بيش از هرچيز تحت 

بقدری

اوضاع 

وخامت 

مییابد .در آستانه  1299
تضعيف  

امنيت 

آنكه
مییابد ،بدون  
رواج  
حتی خرید و فروش انسان  

كه 
است  

مقابلهكند!

باآن
بتواند 

باشدكه

درموقعيتی

دولت


سياسی

جدالی 

بعدی ما تا حدی از مضمون 

تالش ـ پرسش 

شمابعنوان

موردتوجه


چندان
مضمون

شایداین

میشود.
اقتباس 

اختالفنظرات

زمينه

پژوهشگرتاریخنباشد،امّابهرحالدراین

یك

آنهانيزپرداخت.

بایدبه

كه
موجوداست 

اساسی


نانظمی،از

درایجادشرایط 

مختلفی 

وفاكتورهای 

شماازعوامل 
مضمون

به 
آنكه  
گفتيدوبدون  

سخن 


امنيت
وعدم 

پاشيدگی 

هم 

كه در گوشه و كنار كشور به این
افرادی  

مطالبات 

و محتوای 
اقدامات را نيز ،جزئی از آن

میزدند بپردازید ،این 
دامن  

شرایط 


عواملیاعناصرایجاداغتشاشو

عواملقراردادید.امّادرمياناین

خواهیو


مشروطه
مدعی 

شوندكه 

دیده  
می
هائی  

آشوب ،چهره

وربوده وبعضاًدرراه استقرار

طلبی دركش


واستقالل
آزادیخواهی 

نيزفداكاریهایبسياری

مجلس

تشكيل

تامرحله

حداقل

مشروطه

سرپيچيدندومشكالت

مركزی

دولت

بعدهاازفرمان

ولی
كردهاند .

اغتشاش و

وضعيت 

آن ایجادنمودندوعمالًبه 
برسرراه  

بسياری 

خان،
كسانی مانند كوچك  

آشوب در كشور دامن زدند .

محمدخيابانی.


یاشيخ
پسيان

خان
محمدتقی 


كلنل
چهرهها همچنان

این 
های  


حركت
سياسی بر سر ارزیابی 

جدال 


این افراد در عمل و
اقدامات  

گروهی 

برای 
ادامه دارد! در حاليكه  

خزعل

مطالباتشان در كنار عمل سميتقو و شيخ 

به 
توجه  

بدون 

درامراستقراراقتداردولت

كارشكنی

گيردودرنهایت


قرارمی
و...
ای دیگر،
عده 
میآید،امّابرای  
بحساب  

مشروطه 

وحكومت 

مركزی 

وادامه دهندگان

خواهی 


دمكراسی
،دنبالة 


آزادی
راه 
اینهامبارزان  

جائی

جایگاه آنهاتا

درتقدیس 

عده 
این  
حتی  

واقعیاند.

مشروطه 

میدهند ،از ذكر واقعيتها دیگر یعنی
ترجيح  

میروند كه 
پيش  

نظيرشيخ

دیگران

های


طلبی

هاوتجزیه

شورشها،غارتهاوناامنی
به ميان نياورندتامبادانام
،سخن  


،سميتقو،خانهاوقبائل

خزعل
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به
هم  
دیگری  

دسته 

ميان 

چهرهها آلوده شود .و امّا در این 

این 

اعتراض یا

پردازندوآنهارادراصل 


حركتهامی
توجيه  
این

به 
نوعی  

بویژه

بيگانگان 

های »ارتجاعی» و یا «وابسته»  
به

مبارزه با كابينه

مـیكنند.نظر
شد،ارزیابی  

درمركـزتشكيل  
مـی

هاكه 


انگليسی
چيست؟

متفاوتوبعضاًمتضاد

دیدگاههـای

شمادرمورداین

داشتم

عالقه 

خيلی 

من 
بودكه  

ای 
نكته 
این  
ـالبته  

دكترگوئلكُهن 
پرداختم.امّادر

آن  
می
به  
رضاشاه  

درمورددوران 

بحث 

درقسمت 

من اتفاقاً
است و برای  

مطرح 

توضيحات شما نكتة بسيار مهمی 

است

چگونه 

كه 
كنم  
رادنبال  

موضوع 

این 
كه  
بوده  
جالب  

هميشه 

شمالی و


قدرت
وابسته به 

جدائیطلبان یا کجاندیشانِ 

كه 

همواره درتاریخ

بلشویكی 

گرائی 


بلشویكهاوبيگانه
به 
وابستگان  

ارزیابی

میگرفتند یا میگيرند و مثبت 
قبولی  

نمرة 
ایران  

بوده و مردود
انگليسیها منفی  

به 
وابستگان  

ولی 
میشوند  .

این
كردم! 

عرض 

كه 
است  

دستبردتاریخی 

همان 

این 
میشوند؟! 

انصافی ،تك

كه از آن بعنوان  
بی
است  

جمله برخوردهائی 

از آن 
طلبی


كنيدجدائی
توجه 

بردم.
نام  
معاصرمان  

تاریخ 

به 
نگری  

بُعدی 
درهرسه

میكردندما 
آنهامطرح  

كه 
ای  
گونه 
آن  
به  
یاخودمختاری  

میخواهد جدا
آذربایجان  

زمانيكه 

ایم .
داشته 

تاریخیمان 

دورة 

است دركتابهای

وابسته 

بلشویكی 

دولت 

منافع 

بشود و به 
مترقی

های 


،جنبش

آزادیخواهانه
حركتهای 

بعنوان 

ماازآن 

تاریخی 

خان كه خودرا
ميرزاكوچك  

درگيالن,

میشود.
برده 

وپيشرو،نام 

خواندوالهيجان رامركز

گيالن  
می

شوروی 

جمهورحكومت 

رئيس 

كه
بينيم  

هم  
می
شوروی قرار میدهد ،از ایشان  

حكومت 

این 

راشيخ محمد

آزادیستان»

مسئله »

یادمیشود.

نيكی 

بسياربه 

ی
ازاوخيلی پشتيبان 

اندازد،درتاریخ 

راه  
می
درآذربایجان  

خيابانی 

میكند ـ
اعالم  

میآید و جمهوری 
كلنل  

آنجائيكه 

میشود .

خوبییاد

به
ـازاوبازهم 

كنم
می 
راعرض 

پسيان

خان
محمدتقی 

اوهم

نيكی یادشود؟!

به 
خزعل  

چرانبایدازشيخ 

پس 
میشود .

بيندازدومستقلشود!اگراز

راه 
عربستان  

حكومت 

خواسته 


می
وابستگی،

كنيم ،پس 

حركت  
می

وابستگی 

نكوهش 

زاویة 

بههمسایه

باشدوچه 

شمالی 

همسایه 

چه  
به
است  

وابستگی 

منفكر
منفی را باید قاعدتاً به همة آنها داد  .

نمرة 
جنوبی و این  

ریشه در

معاصرمان ،در حقيقت 

تاریخ 

نوع برخورد به 
این  
كنم  
می 

داشته باشد .اینها میخواهند تاریخ

تالينيستی 

برخورد و تفكراس
معاصر را در قالب مورد نظر خودشان بگذارند و اگر در آن قالب
چيزی

شيوة توليد آسيائی»  
یك

آن »
نگنجيد و با آن نخواند ،مثل  
گونه بياورند تا به هرترتيبی هست با آن بخواند .از همين
تبصره  

تاریخمعاصر

كل
بلكه 
رضاشاه 

تنهادورة

نه
معتقدم 

من
كه 
جاست 

بویژه

وبازنویسی شود.

بعدبایدبازخوانی 

به 
ماازصدرمشروطه  

روسيه!

بلشویكی

دولت

پيدایش


اززمان

طلبی در بررسی این

وابستگی یا جدائی

تالش ـ حال اگر زاویه 

ملی و از

مصالح 

زاویة 

حركتها را كنار گذاشته تنها بخواهيم از 
به
مشروطه و نياز آن  

مركزی و مجلس 

اولویت امر دولت 

زاویة 

قراردهيم،آیاباتوجه

حركتهاراموردارزیابی 

،آن 
وآرامش 

امنيت 

شيخ

اقدامات 

ميان 

تفاوتی 

دوره ،باز هم 
آن  
تاریخی  

شرایط 

به 

چون
وراهزنانی  

خزعل 

باشيخ 

تقی خان 
یاكلنل  

محمدخيابانی 

ميزان در

یك 
سميتقو یا قبائل لُر وجود ندارد؟ آیا آنها را باید به  
مركزیمؤثرشمرد؟


دولت
طرحهاواهداف

شكست


كنيم

راخالصه 

پدیده 

این 
توانيم  

دكترگوئلكُهن ـدقيقاًاینگونه  
می
ملت را
دولت   -

سيستم یا نظام 

یك 
كه ما نهایتاً از مشروطه  

ملت در قلمرو
نظامی زمانيكه  

چنين 

نداشتيم .

كه 
خواستيم  


می
پيش

دردورة

میگيرد.
باشد،شكل 

قرارگرفته

یكپارچه


سرزمينی
راهزنیها،

از  1299و دو سه سال بعد از آن ،در كنار آن 
ایران بطوركامالًآشكارا

،درچندنقطه 


ایلی
هاومطالبات 


یاغيگری
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آزادیخواهی

نيزداعيه 

شوندوهمگی 

تشكيل  
می

محلی 

دولتهای 

به سراسر ایران
هم  
و مشروطيت دارند وخواهان گسترش آن  
اعتقادات


وسوی
رادرسمت

مركزی

دولت

هستند،امّاازآنجاكه
يك در
نمیكنند ،میگویند ما فعالً دولتی دمكرات 

خود ارزیابی 
سراسركشورگسترش

رابه 

وبعداین 


خودایجادنمائيم
منطقه 

نيروهای خارجی از این

حمایت 

علت 

پرسش 

نخستين 

دهيم .


حسنه با یك

است و اینكه آنها چگونه ،روابط 

محلی 

دولتهای 

پرسش دیگر افتراق و واگرائی آنها

خارجی برقرار كردهاند .

قدرت 

بيش ازهرچيز

كه 
،درشرایطی  


است
مركزی 

حكومت 

به 
ت 
نسب 
ناب
حركتها،حركت  

این 
نيروهانيازبود،بنابراین  

همة 

همگرائی 

به 

اقداماتی

چنين 

مقطع نبودند و بنظر من 

و با اصالتی در آن 
مركزی و نوعی فشار

زمينهساز تزلزل و تضعيف بيشتر دولت 

كه در
بحثی  

نمونه 

بعنوان 

بازگرداندن استبدادبود.

برای 
سياسی  

قوام در
دانيم  

قوام وجود دارد  .
می
مورد رفتن سيدضياء و آمدن  
دستوروی دستگير

سيدضياءوبه 

وزیری 

نخست 

ماه 
سه  
دوران  

پسيان مأمور

خان 
محمدتقی  

میافتد و كلنل
زندان  

میشود وبه 

میرسد،
الوزرائی  

به ریاست 
وی بود .امّا بعدها قوام  
دستگيری  

وی در محل
كلنل از دستورات  

یعنی 

محل 

نظامی 

امّا حاكم 
ودستگيری

مسلحانه 

مقاومت 

كاربه 

كند،بعدهم 

سرپيچی  
می

بارفرستادگانی

چندین

مركزی

دولت

میانجامد.
دولت 

فرستادگان

ریزی

حل شود و خون
قضيه  

مذاكره 

ریق 
میدارد تا از ط 
را اعزام  
ترتيب

این 
به  
نمیدهد  .

هيچيك از آنها ثمری 

صورت نگيرد ،كه 

فردشایسته و

بااینكه 

پسيان 

خان 
محمدتقی 


نظيركلنل
شخصی 

خودنشان

اقدامات 

ولی عمالًبااینگونه 
است  

بوده 
دليری  

نظامی 

مجموعهومصالح

تامنافع

خودبوده

ع
بيشترتابعمناف 

دهدكه


می
كم و بيش
هم  
ميان خيابانی و تهران  

دولت ـ ملت .در اختالفات 
هم همينطور.
بينيم .در مورد ميرزاكوچك خان  

همين موارد را می

سرشتیبودامادرآنحرکت


گرچهفردپاک
بينيم

درموردوی 
می

خواهانه دنبال

بطور رسمی و آشكارا اهداف انحرافی و جدائی
صورت

گيالن 

جمهوری 

جدائی عمالً با اعالم 

میشد و این 

شمالی.

همسایة 

میگيرد و همراه با وابستگی شدید به 

اعتقادمن

به
میزنند .
دامن  

ناامنی

مسئله

همينحركتهاعمالًبه

یفی در كنار اشكال
ملوكالطوا 

مقطع ما با نوع تازهای از 

در این 
هستيم و آنهم

رفت ،مواجه 
ذكرشان  

كه 
قدیمیتر آن  

نوع ،در گذشته كمتر
است .با این  

»
الطوایفی روشنفكری 


ملوك
«
خواه

برخی از روشنفكران و عناصر مشروطه

یعنی 

ایم .
روبرو بوده 
داشته و سر از فرمان

محلی 

مستقل 

حكومتهای 

داعيه 

قبلی ,
راتضعيف

مركزی 

دولت 

كه 
هاست  


همين
میپيچند.
مركزی  

دولت 


یكپارچة كشور را خدشهدار ساخت .اگر به

كرد و حاكميت 

این بحرانها تا چه حد
رجوع كنيد میبينيد كه  

مجلس 

مذاكرات 

داشتهبود.

رابخودمشغول

آن
وانسانی 

مالی

،توان


مجلس
وقت


رهبری

دمكراتهای تبریز و به 

درگيریهای 

تالش ـ بعضاً ادامة 

مشيرالدوله و اعزام

شيخمحمد خيابانی در زمان كابينة 

پایه
رابی 

استدالل

این
،حداقل 

ختم 
آن
برای 
هدایت 

مخبرالسلطنه

گونه حركتها در اعتراض و بر عليه
میسازد كه گویا این  

باتوجه

میشد.
درمركزتشكيل  

بودكه 

ی»
وابستها 

های 


كابينه
«
رأی و
استقالل  

فردی 

هيچ 
هيچگاه و از سوی  

اینكه 

به 

مشيرالدوله یا مخبرالسلطنه مورد

چون 
افرادی  


خواهی

مشروطه
مشيرالدوله

كابينة 

است ،با وجود این در زمان 

تردید قرار نگرفته 
نام
های خود نكشيده و با دستكاری  

دست از مخالفت

خيابانی 

سوءظنرا

این
آزادیستانعمالًپایه 

نام
یاانتشارتمبربه 

آذربایجان

مینماید.
داردراتقویت 

نيرقصدجدائی

وی
كه 


وشخصی

ازنظرفردی

است

ممكن

؛گرچه

ـعرض 
كنم

دكتركُهن
كه در آن
مثبت شوند ،امّا از نظر نقشی  

اینگونه افراد ارزیابی 

نمره
نظام كشور ایفاء كردند  ,

شرایط و موقعيتها در چهارچوب 
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چه
به  
خراسان یا گيالن  

جمهوری 

تاریخی را نمیگيرند .

قبولی 

شود،تكليف

تشكيل 

خراسان 

جمهوری 

؟اگرقراراست 


معناست
كجاخواهدكشيد؟صرف نظر

به 
كشوركارش  

ویكپارچگی 

كليت 

شمالی

آنهم نه تنها همسایة 
خارجی  

از اینكه چقدر قدرتهای 
شورشهائی در جهت

جنوبی از چنين 

همسایة 

همچنين 

بلكه 

استعماری خودرا

ومنافع 

گرفته 

بهره 
بيشتردولت  

هرچه 

تضعيف 

زمان دركنار

مادراین 

گفتم 

كه 
همانگونه  

میبرند.
پيش  


بگام
گام 

به
متعلق  

الطوایفی 


ازملوك
باشكلی 

الطوایفی 


ملوك
سایراشكال 

سرسری

مورخين ما از آن 

متأسفانه 

كه 
هستيم  

روشنفكران 

گذاشتهاند .واقعاً توجه كنيد

توجه 

عبوركردهاند .و پيامدش را بی 

نظرمن تضعيفتفکر

است 
؟به

بوده 
چه  
حركتهائی  

پيامدچنين 

كه 

دولت مركزی ،تلف

یک سيستم دولت ـ ملت و متزلزل ساختنِ 
برای مجلس و انحراف آن از

زمان 

دادن 

وقت و از دست 
نمودن  

تأسف باری

اساسی در كشور .حقيقتاً نكتة 

مسائل و اصالحات 
به
مجلس  

زیادی از مذاكرات 

روزنامهها وبخش 

صفحات 

كه 
است  

است .پرسيدنی است که شما با

بوده 
مشغول  

مسائلی 

چنين 

داعيهعنصریمترقیوملیچگونهمیتوانيدبخشیازکشوررا

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

نویسیخالصهنمیشود...باعملوحاصلآناستکه


وانشاء
بایدارزیابیشود.



 

به اعتقاد من در آن بستر
 
ی پدید آمده
ی ،شرایط 
 تاریخ 
بهرصورت كشور یا باید

 بود كه 

یشد و به
ده م 
ازهم پاشي 


جمهوریهای
مثالً

شكل

منطقه و بعد

گوناگون در سه 


ی دیگر
هم جدا شدن بخشها 


یآمد و یا باید
كشور در م 

یشد
كپارچـهم 

كشوردوبـارهی


ی ،در
ن تاریخ 
نقش آفری 

یآمد .
ی قوی بوجود م 
دولت مركز 

و

یزند ،كه آیا
محك م 

به 
مرحله  

ن
اینجا نقش خود را در ای 

كه در خود سراغ دارد ،در جهت
ی 
یتواند با شایستگ 
م 

یقدعَلَمكند؟
تارض 
واستقاللوتمامي 

ی
یكپارچگ 





لحظة تصميم و نقشآفرینی تاریخی

عمومی و اوضاع

كه از شرایط 
توضيحاتی  

به 
تالش ـ با توجه  

امنيت دادید-

ازوضع 

بویژه 


زمان
درآن 

ایران 

ـسياسی 

اجتماعی 

است ـ آیا فكر میكنيد

جانبه 

همه 

بستی 

كه در اصل تصویر بن

نابهنگام،

حادثة 

یك 
او  
گيری  

آمدن رضاخان سردارسپه و قدرت

است؟

ودورازانتظاربوده

توضيح

غيرقابل


اتفاقی باشد.درستنکته

برآمدن 

توانداین 


ـنمی
دكترگوئلكُهن 
همينجاست .دقت باید کرد که در واقع ,در چنين فرآیند تاریخی

به اعتقاد
میكند  .
میگيرد و پيدایش آن را ایجاب  
این امر شكل  

بهرصورت

من در آن بستر تاریخی ،شرایطی پدید آمده بود كه 

شكل مثالً جمهوریهای

میشد و به 
پاشيده  

كشور یا باید ازهم 

76
بخشهایدیگركشور


جداشدن
منطقهوبعدهم

درسه 

گوناگون

مركزی

شدودولت 

یكپارچه  
می

وباره 

درمیآمدویابایدكشورد

،دراینجانقش خودرادر


تاریخی
آفرین 

نقش 

بوجودمیآمد.


قوی
كه در
میزند ،كه آیا میتواند باشایستگی  
محك  

به 
مرحله  

این 

ارضی

وتماميت 

واستقالل 

یكپارچگی 

دارد،درجهت 

خودسراغ 

قدعَلَمكند؟کسیکهبيشاز«حرف»به«عمل»پردازد.شاید
داشته باشند،امّا

ای 
داعيه 

باشندكه 

تاریخی 

دورة 
دراین  

افرادی 

كه آنها تنها شعارهای
بينيم  

در مقایسه آنها با رضاشاه  
می
یك سرباز
میكردند ،ولی او در لباس  
تجددخواهی روز را دنبال  

شدن از

،خارج 


یكپارچگی
نيت 
این شعارهاوصرفاًدرجهت  
بدون  

ـوجلوبردن

برده 
می 
ازآن رنج  

بشدت 

خودش 

ـكه 
خارجيان  

یوغ 

رضاخان

محرمانة 

میكند .شما با مطالعه مذاكرات 
كشور حركت  
نقش

این 
شویدكه  

متوجه  
می

آلمان 

سفارت 

منشی 

زاده 
باكحال 

مذاكرات

این 
متن  
میكند .
حركت  

دقيقی 

حساب 

تاریخ باچه 


آفرین
البداهه و

ایشان  
فی

است .اینطور نبود كه 

منبع بسيار جالبی 

شركت نماید .بر مبنای

قبلی در كودتای  1299

زمينة 

هيچ 
بدون  

فكری

چنين 

ازآن 

پيش 

سال 

كه اوتقریباًاز 2
بينيم  


اسنادمی

این
بایددرخدمت یادر

ماتاكی 

كه 
پرورانده،ازجملهاین 


رادرسرمی
باشيم ،هيچكس مسئوليتی در

خارجيان 

هدایتهای 

چهارچوب 

نداشته ،عمر دولتها یكی دو ماهه باشد،

قبال اوضاع نابسامان 
مذاكرات

طبق 

مملكت باشد ...

ارجح بر منافع 

شخصی 

منافع 

میفرستد
پيام  
آلمانی  

اوبه مقامات 

منشی سفارت ,

زاده 
باكحال  

كه
هم 
رجالی 

اندومتأسفانه


كشورماراگرفته

وانگليس
روس

كه

خارجيان

منافع 

بیلياقتند ،همه چيز ما تنها در جهت
ما داریم  
میكند ،امنيت و ثبات وجود ندارد و كشور در حال
حركت  

باگروهی از همفكران خود بتوانم از

است و اگر من 

اضمحالل 

خارجكنم،

كفایت

رجال 
بی

این
راازدست 

حكومت

كودتائی

طریق

خواهدكردیاخير؟كحال

حمایت 

ازمن 

آلمان 

امپراتوری 

آیادولت 

داشته و همة

سال 

جوانی بود كه كمتر از  33

زاده در آن زمان 

خاطرات

دراین 

است.

ذكركرده 

ماجراراباجزئياتش درخاطراتش 

بارضاخان ارتباط داشتهوسرقرارها

چگونه 

دهدكه 

اوتوضيح  
می

مثبت بودامّا

رضاخان 

به 
آلمان 

پاسخ 

البته 
است .

شده 


حاضرمی
جنگ عمالً همه چيز متوقف

شروع 

دیگر دیر شده بود و بدليل 
سال

یعنی 

دیگری 

دیگری در وقت 

میشود تا زمانيكه شرایط 

عالوه بر شرایط و بستر مناسب یا

میشود .
فراهم  

 1299
اجتنابناپذیری ,فراهم آمدن وضعيت و موقعيتی مناسب برای

آفرینتاریخ,


نقش
دارد،همچنين

اهميت

آفرینی


ظهورونقش
چنين

موفق

برخوردارباشددرغيراینصورت 

الزم 
خودنيزبایدازپتانسيل  

پسيان ،ميرزاكوچك

كلنل 

میبينيد كه 
دليل  

نخواهد شد .بهمين 
منافع كشور

درجهت 

حركت 

داعيه 

كه 
محمدخيابانی  


یاشيخ
خان 

كنم فاقدآن
ومترقی دارندامّافكرمی 

ملی 

حكومت 

وایجادیك 

الزم بودند.
پتانسيل و شخصيت  

تفکر درونگرایانه و فراگير و نيز 
كه آنها
باشيم  

فرض را قبول داشته 

پيش 

این 
البته حتی اگر  
منافع

درجهت 

داشتندوحركتشان 


رامی
داعيه 
ای

اساساًچنين 
نبوده و

محدودوتك بُعدی 

ایدئولوژی 

یك 
ودرچهارچوب  

كشوربوده 

البته
نداشتهاند كه  

ملی 

منافع 

یعنی 

خطوط 

انحرافی در آن 

واگرایانه بودند نه

گرایش 

نوع 
یك  
دارای  

گی 
متأسفانه اینها هم 

اعتقادمن

به 
» 
بنام »تورش 
داریم  

مادرآماراصطالحی 

همگرایانه.

داشتهاند،امّا

خارجیویابهشخصخود

جهت

یك
به 
اینهاتورش 

ای
عمده 

ازتفاوتهای

یكی
واین 

نداشت


گيری

جهت
چنين

رضاشاه

بوده ـ دربين آنها
یكی  

اشان 


همه
اهداف 

كه ـ اگر بپذیریم 
است  

كه عموماً
كنم  
اضافه  

جالب را هم 

نكته 
این  
است  .

موجود بوده 
به سمت
گيری  


جهت
افراد و شخصيتهای تاریخ ساز ,
ومنافع گروهی) دارند

یامحدودنگری 

نگری 

نه  
تك
نگری ( 


مجموعه

درگيریهای

همين 

نمونه 

بعنوان 

است.


مگانی
منافع ه

آنهابه 

توجه 

صورت

انواع و اقسام تمهيدات 
خان را در نظر بگيرید  .
تقی 
كلنل 

السلطنه

حتی  
قوام

میگيرد تا مسئله را صلحآميز حل كنند .
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فراهم

خارج 

رابه 

سفروی 

وامكان 


راعفوكرده
وی 
پذیردكه  


می
بهاردرخاطرات

الشعرای

توقوعنمییابد .
ملك

نمایند.امّااین,صور
من
مینویسد «:
فرستاده 

وی
برای 

كلنل

كه
ازپيامی 

نقل
خودبه 

دوشهای خود بكشم و

خراسان را روی 

جمهوری 

آرزو دارم بيرق 
كنم این دو نفر همان
من فكر می 
كه  
محمود و اسماعيل ( 
پوالدین و برادرش هستند) اینها طرفين و جناحين مرا

سرهنگ 

محافظت نمایند!» .این در واقع دورنمایه تفکر کلنل در توجيه

ازطریق

كه 
انگليس  

سفارت 

حتی 

اقداماتخودسرانةخوداست.
رامجاب

باید،دولت 

اطالع  
می

ازمسائل 

منطقه 

مأمورخوددراین 

صحنه را

جنگ 

بدون 

یشان 

رابپذیرندكه ا

كلنل 

شرایط 

كندكه 


می
ویو
برای 

حتی

وكشوردچارنابسامانیبيشترنشود.

گفته

ترك

دركناركلنل بود،تا

كه 
خان  
اسماعيل  

به 
معروف  

السلطنه 

معتصم 

قانونی نيز

شودمهلتی 


وقرارمی
كرده 

تعيين 

هم 
حقوق  

دوسال 

تحویل

رضوی 

قدس 

آستان 

خودرابه 

بدهندتامحاسبات 

كلنل 

به 

فراهم

ازایران 

وی 
خروج  

امكان 

مزاحمتی 

هرگونه 

دهدوبعدبدون 

دولت

اینكه 

بهانه 

بينيم او هيچيك از اینها را به 

شود .اما می
به خود
صورتی  

پذیردوقضيه 


نمی
است 

»
عامل خارجی 

مركزی»

مییابدواز
خاتمه  

ودوی 

شدن خ

باكشته 

متأسفانه 

گيردكه 


می
گروهی از روشنفكران

به 
به منطقه و  
زیادی  

زیانهای 

طریق 

این 

افسردگی

دانيدحالت 

كه  
می
عارف  

ازجمله 

كشورواردمیشود.

وتأثرشدیدخودرادرشعریكه

اوناراحتی

پيدامیكند.

شدیدی

میكند.افزون
بيان 
ده 
كلنلسرو 

شدن

سالگردكشته


مناسبت
به

دیگریازنيروهایفعالدرصحنةسياسیکشور نيز

بخش 

براو,
وقتیبروزمیکند

منفی

پيامدهای

خوب 
این

میشوند.
سرخورده 

مترقی ومتجدد

حكومت 

رابایك 

روشنفكری 

جنبش 

نتوانيم 

كهما 

ست و به

فيزیكی ا

این ضررها نه تنها ضررهای 
دهيم  .

آشتی 

وحدت و یكپارچگی كشور صدمه وارد میسازد ،همچنين از نظر

روشنفكریاثر

درجنبش

هم
هایعاطفی 


وجنبه
واحساس 

زبان

صورت و البته با توجه به

همين 

به 
میگذارد  .
برجای  

منفی 

گفت.

سخن

جنگل

درموردجنبش

توان
متغيرهایدیگرهممی 


روشنفكران

میشود برای 
عثمان  

پيراهن 

یك 
تالش ـ و بعد هم  

نسلبعد!


عادت

خوانی 


مرثيه
اینكه ما به 

برای 
بله!  
دكترگوئل كُهن ـ بله!  
كنيم و

شودمحكوم  
می

موفق  
می

راكه 

ماكسی 

هميشه 

داریم.

كسی را كه

دهيم .

نشده ،پيروز جلوه  
می

موفق 

كسی را كه 

ردی را به
دهيم و نمرة  

تاریخی  
می

قبولی 

ده نمرة 
موفق نش 

كه
است 


ازمسائلی
اینهم

است.

شده

موفق

كه
دهيم 

كسی 
می

این
كنيم  

بازنگری دارد .ما باید سعی 

در تاریخ ،نياز به 
كنيم .در مورد رهبری

نمائی را از تاریخ خود خارج 


مظلوم
دیگری

نمرة صد میدهند به 
یكی  

ه
میبينيد .ب 
هم  
مشروطيت  

صدمیدهندو

پيروانش 

به مدرس 
بينيم  

بعدی  
می

دردوره 

صفر!
موردبررسی قرار

طرفانه 


رابی
اگرمدرس 

خوب 

رضاشاه صفر!

به 

داشته ودریکارزیابی

مشكالتی 

هم 
ایشان  

كه 
بينيم  

دهيم  
می

صدرادریافتنخواهدكرد.

منصفانهنمره


تاریخی و ساعات

لحظات 

قبلی خود به 

تالش ـ در صحبتهای 

همسوبامنافع

ملی 

منافع 


است
ممكن 

كردیدكه 

اشاره 

تاریخی 

هماهنگی داشته

ای با هم 
بوده و در نقطه 
خارجی  

كشورهای 

حوت

سوم

هاشایدلحظه


لحظه
ازاین

رسدیكی


بنظرمی
باشند.
قبلی

پرسش

به
كهدرپاسخ 
هم 
درتوضيحاتی 

دهباشد.
1299بو 
دهدكه

نشان  
می

آوردیدكه 

شواهدی 

زاده 
كحال 

ازخاطرات 

دادید ,
یك
خودودرپس  

كودتادرضميرآگاه 

ازاین 

سالهاپيش 

رضاشاه 

اتفاقی بيفتد تا

دانسته كه باید در مملكت 

ملی  
می

احساس 

این سرباز
خارج شود .در حقيقت  

نابسامانی 

وضع 
كشور از این  
است تا لحظه

برده 
باش بسر می 
آماده 

بنوعی سالها در وضعيت 
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باكودتای 1299

ازنظروی 

لحظه 

خوب  
این

فراهم شود.

مناسب 

ازمورخين و

بسياری 

گذاشت.

قدم 
تاریخ  

صحنه 

شدواوبه 

فراهم 

نيروی خود را

اعظم 

مؤلفين ما بویژه در سالهای اخير بخش 

انگليسیها در كودتای

چون 
متمركز ساختهاند تا ثابت كنند كه  
رضاشاه نيز عامل وابسته و

داشتهاند ،پس 

دست 

 1299
است .شما همچنين در صحبتهایتان

منافع آنها بوده 

سرسپردة 

» ميان
های هماهنگی 


لحظه
ممكن است »

اشاره كردید كه 

منافع رو در

هم بسرآید و این 
منافع خارجيها»  

» و «
منافع ملی 

«
خزعل در

شيخ 

به نظر میآید در سركوب 
روی هم قرار گيرند  .

نه در
انگليس  

دولت 

ایران با منافع 

ملی 

خوزستان ،منافع 

مقابل همدیگرند و

بلكه 
هماهنگی و همسوئی باهم  ,

حفظ

ایران

رابرای

خوزستان

كه
پراهميت 

حركت

این
» 
نقشآفرین 

«
كه
نمونه دیگر درگيریها ،خشونت و قهری  

كرد ،رضاشاه بود .
انگليس

كه گرایشی بسمت 
سياستمدارانی  

نسبت به 

رضاشاه 

خارجی را

منافع 

به 
رضاشاه  

وابستگی» 

نظریة »

داشتند ،خالف 
میدهند.
نشان 


كناردستم

یادداشتهایم 

خواست 

دلم می
ـخيلی  

دكترگوئلكُهن 
متأسفانه اینطور نيست ,تا یكی یكی اینها را مستند

بود كه 
وضعی بر ما حاكم

چه 
تاریخی  

شرایط 

كه در آن 
بگویم  

خدمتتان 

شاه ـ من
رضا 
مجموعة  

به 
كه  
بالهتآميز است  

خيلی 

این 
بود  .
ای بود.به
اومجموعه 

ازنظرمن 

گيرم 


رددرنظرنمی
رضاشاه راف

كه در مورد آن چندان کار نشده است ـ اینطور
مثابه یک نهادی  
آمد،پيشنهادكاری

بودویكی 

آنجانشسته 

وی 
برخوردشودكه  

چشم!ماچاکرشماهمهستيم!خير

گفت 

اودادواوهم 

رابه 

اینطورنيست.اصوالًمنشومختصاتشخصيتییاPersonalityاو
متأسفانه اسناد را همراه خود ندارم،

چنين پذیرشی را نداشت .
محرمانهای

یادداشتهایی از آرشيو ملی بریتانيا ،و یا گزارشهای 
میشود ،تا
فرستاده  

انگليس 

خارجة 

وزارت 

قبل از كودتا به 
كه  
میبينيد كه
عيان  

متن آنها را برایتان كُد كنم .از این اسناد به 

ایشان را پروردانده باشد ،اتفاقاً ایشان

كسی 

اینطور نبوده كه 
تربيت

قزاق 

یعنی در نظام و دستگاه 

یافته روسها بود .

پرورش 
دوران

باانگليسيهانداشت.

ارتباطی

هم
عنوان 

هيچ
بودوبه 

یافته

خودساخته بود.در

ومردی 

سرگذرانده 

راپشت 

سختی 

كودكی 

اش را
نظامی 

ودرجات 

كندومراتب 


رشدمی
قزاق 

نظامی 

نيروی 

آكادميك یا

ازتحصيالت 

به چنانشرایطی ,
باتوجه  

مینماید.
طی  

دليل در كنار سيدضياء قرار

بهمين 

مكتبی بدور بوده .

تحصيالت 

مكتبی

روزنامهنگار و اهل سواد و به اصطالح 

فردی 

میگيرد كه 

است .شاید اگر به جای سيدضياء فرد دیگری بود خود

بوده 

آن را
پتانسيل  

رضاشاه در آن موقعيت رهبر نمیشد ،هرچند كه 

درایت را داشت كه

این 
به نظر من  
ایشان  

بهرصورت 

داشت .

،همواره


خصی
لحاظ ش

اوبه 

تشخيصدهد دركجابایدقرارگيرد.

میكرد كسانی را در كنار خود داشته و از آنها برای
سعی  

كمتری

درگيری

ترتيب

این
نمایدوبه 

استفاده

اهدافش

به
رسيدن 


تدریج

به 
بينيم همينطور كه  

بهمين دليل  
می

هم بوجود میآمد .

یروند.
چهرهها بدردخور نيستند و كنار م 

جلو میآید ,دیگر این 
شما میبينيد سيدضياء بعد از  99روز كنار میرود .باالجبار باید
بهجلو میآید و این حركتها منظم و
قدم  
یك  
كنار برود و رضاشاه  
رئيسالوزرائی

مقام 

میگيرد تا سرانجام او خود به 
صورت  

دقيق 

مكتب دیده و مسلح به

نه 
الوزرائی نظامی و  


رئيس
میرسد .
 
زمان

درآن 

كه 
ای  
آنگونه 

به 
هایروشنفکرانه  


گویی
شعارهاوگُنده
هااوراآوردهاند


شودانگليسی
گفته  
می

اینكه 


بنابراین
سنت بود.

تاریخی ،انگليس از

لحظه یا ساعت 

بیانصافی است .در آن 

كه از بلشویكها و حكومت جدید
وحشتی  

به 
یكسو با توجه  
انگليس

داشته ،از سوی دیگر پارلمان 

مال ایران 
مستقر در ش 
نظامی


نيروی
نگهداری 

بابت 
كه  
ای  
هزینه 

مرتب درمورد سنگينی 

آن انتقاد داشت ،و دولت را برای
آورد و به  
در ایران ،فشار می 
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تحت فشار قرار میداد،

پس از جنگ 
خروج هر چه سریعتر آن  

شرایط قرارداد  1919ميالدی هم شکست

عالوه بر اینها در آن 

امنيت

مسئله

راتأميننماید.

انگليس

بودمنافع

خوردهونتوانسته

مطرح بود ،بنابراین باید كسی پيدا

بشدت 

انگليسی 

نيروهای 

ثبات را از بين ببرد .همان
بی  
سياسی  

شرایط 

این 
میشد كه  

ناامنیوبیثباتیکهملتودولتایرانهمدرآنگرفتارآمدهواز

دراین جاسيدضياءخود

آنرنجمیبردوبهدنبالراهنجاتیبود.

فرامیرسد

تاریخی

لحظه

آن
راجلومیاندازد.امّاازنظررضاشاه 

حركتی هماهنگسازدودرآندرگيرشود.

اوخودراباچنين 

كه 

امربامنافع

این 
کهبدینترتيبدریکتقاطیِ سياسیـتاریخی ,
خوانیپيداکردهاست.

ملی 
هم





بـراي مــن اتفاقـاً هميشــه جالـب بــوده كـه ايــن
موضــوع را دنبــال كــنم كــه چگونــه اســت كــه
جــدائيطلبــان يــا کــ انديشــانِ وابســته بــه
قــدرتشــمالي و وابســتگان بــه بلشــويكها و
بيگانهگرائی بلشويكي همـواره در تـاريخ ايـران
نمرة قبولي مـي گرفتنـد يـا مـي گيرنـد و مثبـت
ارزيـــابي مـــيشـــوند .ولـــي وابســـتگان بـــه
انگليسي ها منفي بوده و مـردود مـي شـوند؟!
ايــن همــان دســتبرد تــاريخي اســت كــه عــر
كردم!



اسنادمحرمانةخودانگليسیها

شماوقتی 

كه 
اینجاست  

جالب 


نشدهاند

نگارش 

این 
برای  


یعنی
نوشتهاند(،

خودشان 

برای 

راكه 

بينيدكه


كنيد،می
،بررسی 
می

من وشمابعداًآنهارابخوانيم)
كه  

میدیدند.او
متفاوتی  

برخوردهااوراشخصيت 

نخستين 

ازهمان 

آنهاحركتكند.

منافع

درجهت

دیدندكهصرفاًوفقط


نمی
رافردی

در گزارش محرمانه از نمایندگان دولت انگليس در تهران به لندن
ملی»را

برندخواندمکهواژة »


کهبراینخستينبارازاوناممی
در مورد وی بكار برده بودند .در آن اسناد میگویند كه او به
گزارشها و اظهارات را

كشورش عالقمند است .شما اینگونه 

حال شما میبينيد كه بطور مرتب
میكنيد .در عين  
مشاهده  

هاوجودداشته.


وانگليسی

رضاشاه
ميان 

غيررسمی 

درگيریهائی 

عمل نماید وخط خودرا

،مستقل 


كرده
سعی  
می

مدام 

رضاشاه 

به
تاریخی 

سنت

لحاظ

به
بریتانياكه 

سفارت

وبرای

میكرد.
دنبال 

تابع دستورالعملها و
مرتب  

داشت كه 

عادت 

الوزراهائی 


رئيس
نظرمشورتیآنهاراجویاشوند،امّا

ودائم

آنهابوده

های


سياست
نيست.نه

چنين 

کنندکهاو 


دربرخوردباسردارسپهمشاهدهمی
پادشاهیخود

درزمان

حتیرضاشاه

تنهادردورانریاستدولت,
چهارشنبهها


بودیعنی
كرده 

ارجيهامعين 

روزی رابرایمالقاتباخ

شوندـاین

شرفياب 

حضورش 

به 
خارجی  

راتاسفرا ونمایندگان 
یك روز
است ـ غروب  

آمده 
درخاطرات بهبودی به تفصيل  

مطالب 

میخواهد ،بهبودی
وقت مالقات  
انگليس  

سفارت 

نمایندة 

نماینده

مالقات 

رخواست 

رفته و د
به نزد پادشاه  
مینویسد كه  

عصبانی

بشدت 

میرساند ،رضاشاه 
پادشاه  

عرض 

انگليس را به

نحس اینها را روز هم

قيافة 

شده و خطاب به او میگوید :

خواهندواجازه

مالقات  
می

وقت 
هم  
،حاالشب  


ببينم
خواهم 


نمی

خاص

بانيات

اینبرخوردها
مواقع 

بسياری

البته
مالقاتنمیدهند .

میخواستدر
بودكه  

رضاشاه 

شخصی 

منش 

نبوده واصوالًاین 
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نمونة دیگر از این

رأی خود حركت كند .
استقالل  

چهارچوب 

رایكسره

رودتاكارخزعل

كه 
می
بينيم 

هارادرهنگامی 
می


منش
میدهند
بدستش  

انگليس 

تلگرافی از نمایندة 

راه 
سازد .در بين  
رئيس دولت

به 
اینكه  

بجای 

شيخ 

خزعل بود .


شيخ
پيام 
حاوی  

كه 

میفرستدتاازاین
انگليس  

نمایندة 

خودرابرای 

بدهد،پيام 

جواب 


طریقاو(کهاینخودنوعیگستاخیواعالموابستگیعلنیبه
دولت یعنی

رئيس 

اطالع 

به 
انگلستان را نشان میدهد)  
پاسخ

انگليس 

نماینده 

سردارسپه برسد .اما او بيدرنگ به 
است و من در

كه امر داخلی 
میدهد كه شما در مسئلهای  

هستم ،دخـالت نكنيد .شما بهتر است

آن 
به  
رسيدگی  


حال
کهمربوطبهماستدخالت نكنيد.

داخلی 

كنيددرمسائل 

سـعی 

داست.

تلگرافدرمنابعمتعددیموجو

این
متن 



بازتاب اوضاع و افکار جامعه در آئينة مطبوعات

رضاشاه

خوزستان 

این مذاكرات در سفرنامه 
كامل  

تالش ـ متن 

است.

شده

درج


این
صورت  

هم 
خوزستان  

دكترگوئل كُهن ـ بله در سفرنامه 
الوزرائی تا آن زمان


رئيس
خوب واقعاً كدام 

است .

آمده 
مذاكرات  

انگليس و با آنها اینگونه برخورد كند! كار

توانسته بود با منافع 

گرفته ،یعنی

این اسناد صورت 
كه در زمينة مطالعه  
خوبی  
وقوع كودتا ،آمدن رضاخان سردارسپه و بعدرضاشاه و

چگونگی 

بنظرمن

البته 
است .

غنی 

دكترسيروس 

او،كتاب 

رفتن 

ازآن 

پس 

هست،امّاهمانكتاببرپایهاسناد

كاربسياربيشتری

وزجای

هن
میدهدوآشكار
نشان  

رابهدقت 

وعملکردرضاشاه 

منش 

معتبر 

رضاشاه در مسير خود و در زمينة برخورد به

میسازد كه 

مزاحم

هم 
زمانی 

ایشان 

است .

نموده 

عمل 

انگليسيها چگونه 
منافع انگليسيها میشود .اینطور نبود كه تنها در شهریور 1323

ازقبلاز1313

انگليس

بامنافع

درگيری

وجودداشت.

درگيری

این

برایآنها

رضاشاه


جابجائی
امكان

هنگام

میگيرد،امّادرآن
صورت 

كه در جامعه
فراهم نبود .به این معنا که با منزلت و جایگاهی  

توانست


نمی
وانگليس 


وجودنداشت
امكان 

ین 
كرده بود،ا 

كسب 

بزند،اگرمیتوانستند،مطمئناًخيلی زودتر

كاری 

چنين 

به 
دست  

بكارمیشدند.


دست
شرایط تاریخی پيش و

یعنی 

تاریخی  1299

البته در مورد زمينه 
 
نكات بسيار زیادی وجود دارد كه باید حتماً مطرح

پس از  1299
وضعيتی بسر

مادرچه 

كنندكه 

نكات كامالًروشن  
می

این 
شوند .
میگذرد را
كه در جامعه  
آینه افكار جامعه و آنچه  
بردیم  .


می
بدست آورد .هر

مطبوعات 

نوشتههای 

توان در البالی 
معموالً می 
چند بعضی وقتها هم فشار و سانسور وجود داشته امّا با وجود
هایی

داشتيم ،روزنامه

تعمقی 

قابل 
های  


روزنامه
این ما در  1299
السلطنهرا


تاقوام
گرفته

الممالك


اند،ازمستوفی

گربوده

چالش
كه

وجودداشت،امّا

وتعطيل 

توقيف 

البته 
قرارمیدادند .

موردحمله 

منبسيار
برای 

كه
چيزی 

مسائلموجودبود.

طرح
نهایتاًفضابرای 
شوم و

سهيم 

توجه 

خواهم با شما در این 


ومی
است 

الب 
ج 
همان كار

دارم و در زمينه 
همراه  

یكسری از كارهائی را كه 

صحنههائی از واقعيات تکان

است ،برایتان بازگو كنم ,

مطبوعات 

دهندهایاستکهانعکاسآنهادرمنابعموجودیانيامدهویابه

روزنامه »بامداد

نمونه 

بعنوان 

عمد نادیده گرفته شده است .
قبلاز
چهارسال 

ـیعنی

درشمارة31در11اكتبر1911

روشن»

كودتا و آمدن سيدضياء و رضاخان ـ را ورق میزنيم تا ببينيم از
میگوید:
اوضاعوشرایطموجودچه 


رة
این شما 
سرمقالة  

انگليس در ایران ـ این 

خشن 

سياست 

«
رسيده است كه

آن 
وقت  
است ـ اكنون  

روزنامة "بامداد روشن" 
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انگليس در ایران از چند

دیپلماسی 

كه 
بگویم و بنویسم  

پرده 
بی 

همواره اصالح

وجهی را انتخاب نمود ،كه 

یك 
طرف  

به این 
سال  

شده و

اساسی ما را مانع 

واقعی را دچار فلج گذارد و اقدام 

خودفكری

روزسياه 

برای 
مملكت  

این 
ساكنين  

آنی 
كه  
نگذاشت  

درپيشگيرند».

واصالحی

كرده


میگوید:
دیگری 

درجای



جوانانش هرروز

كه 
شده  

آن 
رانصيب  

اروپا،ایران 

ازجنگ 

ولی 
« 
ه
ایرانمعرك 

وخاك

متعارفو...

مقاصددولت

،فدائی


فدائی
بعنوان

روس

وازطرفی 

انگليس 

طرف 

ازیك 

گشته 

المللی 


وتازبين
تاخت 

عنوانی،

وهرروزبه

بشكلی

هرلحظه

وعثمانی

آلمان

وازناحيه

كشمكش و

وطن ما را تحت 

وشمال و جنوب 

شرق و غرب 

ایران

طرفی 

كه مستقيماًبی
تشبثی  

وازهيچ 

زدوخوردقرارداده 

نمیكند».

هدیدنمایدمضایقه

رات

بنام
ای  
كه در حدود همين روزها روزنامه 
است  

حاال جالب 
رفرم
عنوان » 

ثاقب» در سرمقالة شمارة 21خود تحت 

شهاب 

«
دولتبهاصطالحمشروطه را

است»

الزم 
دردوائردولتی  

حقيقی 

مطرح

سازمان 

پوشالی از نظر 

اداری 

سيستم و نظام

بعنوان یک 
كندومیگوید:


می

درضميرة

كه
ماستمالی 

عوامانه

وعبارات

وظاهرسازی

لفاظی

«
شده

عجين 

اداری 

دولت و نظام 

شده با این 

فطرت ما سرشته 

است».


وازفرط

،برخوردهاشدیدترشده

جلوترمی 
رویم

هاكه


درآنسال

میشود .مثالً «بامداد روشن» در
أم 
گاه با ناسزا تو 
عصبانيت  

وضعيت كشور

آئينةروسهادرقزوین»

سرمقالة شمارة  26خود«

میدهد:
رانشان 

كه در
مادری  

است .

بدبخت 

است ،آری 

ایران چقدر بدبخت 

آه 
« 
كثيف

چهاردیواری 

این 
فرزندنداشته باشد .

خودیك 

گرفتاری 

وقت 

ایران،خدا


تمام
بدبختی

برای
ولی 
مركزشده 

ه
تهرانك 

ومسموم

است،امروز

تهرانی

چه
،این 


است
ازخيانت

آكنده

كندكه

خرابش

ایران در

،تمام 


ایران
دشمنان 

تمام 
،مهدامنيت  


خائنان
تمام 
جوالن  

چهاردیوارخائنين

این
به 
خيانت 


شهرگرفتارودرآتش
این
نحوست 

صفات

پرستی و باقی

فروشی ،اجنبی

یسوزد ،خيانت ،ایران 
م 
تنفس

،مجالس


كرده
مسموم

ای
اندازه 

اینشهررابه
هوای 

رذیله

همين...

درصفات


چنانچه

میرسد -
جائی  

به 
خشم  

دهندكه 

اسنادنشان  
می

این 
 
میخواهند همه چيز را بهم بریزند در ادامة
كه  
خواهيم دید   -

میگوید:
مطلب 

همين


حال بر سر ایران آمد بدست
كه از اول تا به  
بالهائی  

تمام 
« 
انگليسیهابودند».

ومحرك

علت

درحقيقت

روسهابود،ولی


مطالب از روزنامه »بامداد روشن» حدود

این 
تالش ـ گفتيد كه  

خواستم در

من  
می
است  .

قبل از كودتای   1299
بوده
چهارسال  

سياسی

بپرسم از فضای 

مورد وضعيت در مركز یعنی از تهران 
قبلازكودتا.
درسالهای 


پایتخت

كنيم از

صحبت 

دكترگوئل كُهن ـ خوب اگر بخواهيم از رضاخان 
كنيم،

كودتابحث 

درآستانة 

،اجتماعی 


،سياسی

تاریخی
شرایط 

بوده
حاكم  

وضعيتی 

چه 
وببينيم  

كنيم 

اشاره 

هم 
نكات  

این 
بایدبه  

رضاخان» باید

گویم »

است .اینجا توضيحی در مورد اینكه  
می
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كه دائماً
ام  
داشته 

باكسانی 

بحثهائی 

من 
اوقات  

بعضی 

بدهم .

میگویند رضاخان یا
رضاشاه یا محمدرضاشاه  

بكارگيری 

بجای 

نداشتيم .امّا در

هيچوقت 

كه 
رضاخان  

محمدرضاخان .اوالً محمد
كه
هنگامی  

؛ایشان 


شویم
قائل 
نيزبایدچهاردوره  

موردرضاشاه 

ميرپنج بود ,بعد هم

رضاخان 

داشت 

مشاركت 

در كودتای  1299
میشود رضاخان سردار سپه تا سال  1331خورشيدی كه

ایشان

ی
میشود و در دورة كوتاه 
مطرح  

مؤسسان 

مجلس 

مقامپادشاهی,

به
بارسيدن 

وبعدهم

رضاپهلوی

شودآقای


می
به بعد مجلس به او
میگيرد .البته در دهه   23
عنوان رضاشاه  
های

این  
دوره
به  
بنابراین با توجه  

عنوان رضاشاه كبير میدهد .
ل از
دوران قب 

میشود به 
مربوط  

رضاخان 

گویم 

وقتی  
می

تاریخی 
ایشان.

سردارسپهی


راباعنوان

اصراردارندایشان 

كماكان 

هنوزكسانی 

ـالبته 

تالش 

هيچمعنائی
آنهاتاریخ 

كنند،برای


خطاب
چون»قلدر»
آميزی 


توهين
ندارد.

البته
دارم در مورد اميركبير  .
دكترگوئل كُهن ـ من در اینجا بحثی  
قبولی صد بدهم و به

نمرة 
رضاشاه  

ه
خواهم در اینجا ب 


نمی
نه اصالًچنين
بدهم .

كمتری 

نمرة 
اميركبيردرتاریخ  

خان 
ميرزاتقی  

است

چقدرضروری

كه
بدهم 

نشان

خواهم


،تنهامی

نيست
چيزی

امان
گذشته 

سال 

تاریخ  113

به 
ومنصفانه  

صادقانه 

مانگرشی 

كه 

كهبعدها
پسرآشپزباشی  

فراهانی 

خان 
قی 
باشيم.ميرزات 

داشته 

اطالق شد ،از بُعد فرهنگی و اثرگذاری

وی 
لقب اميركبير به  

قابل
روی  
هيچ  
به  
ایرانی  

یافرهنگ 

فارسی 

درحوزة  
ادب

شخصی 

اثرنوشتاری

هيچ 
یعنی ایشان  

نيست .

مقایسه با فروغی و قوام 

سياسیمنشاءاقداماتی

وحوزة

اداری

ولیازنظر
یاادبیندارد .

كه از نظر
است  

دارالفنون 

تأسيس 

معروفترینش 

البته 
شد كه  
پسرآشپزباشی بود ،بعد

ایشان 

خوب 

فرهنگی بسيار مهم بود .

چگونه از وی در تاریخ یاد

كه 
بينيم  

صدراعظم شد و می

هم 

وباید

است 

احترامی 

ين 
فردشایسته ودرخورچن 

البته 
 .
میشود 

ایشان

بررسی 

چنين یاد شود .بسيار خوب! امّا برای 

از وی 
نمیشود،

گفته 

سخن 

وی 
هيچگاه از منش و رفتار شخصی  

پدرومادرش

به منظور مالقات 
ایشان  

كه 
بعنوان نمونه در سفری  

صحبتی در ميان

داشته 

كه 
میرود ،از رفتار و از اشتباهاتی  

ای در كليتش مورد
مجموعه 

ایشان 

بنابراین در برخوردبه 

نيست .


حال از همين
یك یا دو عنصر کنشی و رفتاری  .
نه  
است  

توجه 

سردارسپه

رضاخان

برخوردبه

به
كنيم 

نگاه
رابطه 

ودرهمين

زاویه

شاهراكنار
اقداماترضا 

اگرتمام

كنم
فكرمی 

من
بعدی .

ورضاشاه

تهران را در نظر بگيریم ،فكر

دانشگاه 

تأسيس 

بگذاریم و فقط 

دارالفنون نباشد،

اقدام بيشتر از تأسيس 

این 
كنم اگر ارزش  
می 

پس چرا ما چشم خود را روی اقدامات
نيست  .

كمتر هم 
های

بندیم ،و دائماً جنبه

دانشگاه  
می

پراهميتی نظير تأسيس 


منفی را كه حتماً در

كنيم و فقط چند جنبه 

ی را مطلق  
می
منف 
بينيم و در مورد اميركبير فقط

مورد رضاشاه وجود داشته  ,
می
منفی

های 

مثبت را؟ در حاليكه در مورد وی نيز جنبه

های 


جنبه
نمونه اگر بخواهيم از زاویة

بعنوان 

قابل ذكر وجود دارد .

قضایابرخوردكنيم،

به 
درگذرتاریخ  

دوتوسعه 

تجددخواهی،رش

بوده
ضدفئودالی 

جریان

روزیك

آن
درشرایط 

بابيه
جنبش 


دانيم

می
قتلعامهاو
داشت،امّاآن 

گفتن


برای
نيزحرفی

وازنظرفرهنگی

دستگيریهای بیرحمانه و آزارها همه بدستور اميركبير صورت
گفته

وی معموالً كمتر سخن 
اقدام  

تيكه از این 
گرفت ،در صور 

میشود و چه بسا از آن تمجيد هم میکنند! در حاليكه برخورد

نگاه تاریخی است در
های  


شرط
طرفانه و دید جامع ,از پيش 


بی
وجانبدارانه خواهدبود.اساساًاقداماتی

انصافی 

غيراینصورت  
بی

بود،صورت

اميركبيرهم

ترازدوران


طوالنی
كه
رضاشاه 

درزمان

كه

درفاصله  1333تا 1323ازنظرابعادتأثيراجتماعیـ

یعنی 

گرفت 
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نباشد،اقداماتی

باآن 

مقایسه 

ای شایدقابل 
دوره 
هيچ  
فرهنگی  

حال چرا ما به
ملی بود  .

جانبة 

همه 

توسعة 

یك 
كه در جهت  

گویيم اميركبيرامّارضاشاه را«رضاخان

انی 
می
خان فراه 
ميرزاتقی  

كنيم؟!

خطاب 
می

قلدر»















مجازاتاعدامبوسيلهآتشتوپ














دستهایازراهزناندستگيرشدهآباده

تصاویری از مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه دوران قاجار






بحث در مورد خود

قبلی ما ـ پيش از ورود به 

تالش ـ پرسش 

مـركزدرآستانهكـودتا

سياسـی

واحـوال

ـبرسراوضـاع

رضاشاه

آنسالها در
های  

بود ،شمـا هم داشتيد مطالبی را از روزنامه
میفرمودید:
قرائت 

پرسش

این
توضيح 


يم
كاره گذاشت 
نيمه  
كه  
سئوالی  

به 
بازگردیم  

ـبله 

دكترگوئلكُهن 
پایتخت و كشورما هم چند نمونة

احوال 

در مورد شرایط و اوضاع 
دیگرراارائهدهم.درستکمیپيشازرویکارآمدنسردارسپه,
وضعيت قوای نظامی آن چنان بیسامان بود که به قول روزنامه
شفق سرخ شماره « 269سربازها تمام مشغول کسبهای
يزمشکنی و قصابی بوده
مختلف از قبيل کشمشفروشی ,ه 
سرگذرهاقمارنمودهازاینراهاعاشهمیکردندوایرانرادرنظر

اجانبضعيفوخوارمینمودند».

مینویسد:
شمارة 92

بامدادروشن»

وغارت»«

قتل
درزمينة« 
چماق

قریة 
سواربه  

ای 
باعده 

دزدمعروف 

سنجرخان 

كردستان!

«
غارت

ریخته دو نفر ...را كشته...اشرار همه جا مشغول 

دره 

هستند!»
دیگرمیگوید:

وجای
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غارت»

فرارازترس

«
مقابله با

مباداموقع 

كه 
ازترس غارت  

دهات 

امروزرعایای 

«اهر!
ميان پایمال شوند ،اهل و عيال خود را برداشته و

یاغيان در این 

میگریزند».

بنام »روزنامة شورا» در شمارة  131خود كه
ری  
یا نشریة دیگ 
قبل
سال  

درست حدود 1یا 6

جمادیالثانی 1333

به
است  

مربوط 

تاآستانه

كه 
نویسد،اوضاعی  

مملكت  
می

ازكودتادرمورداوضاع 

درسرمقالة

نشریه

این
ترمیشود .


روزوخيم
روزبه

كودتای1299

خودمینویسد:

ایران

ترقی 

عاشقان 

وافسردگی 

؛فالكت 


است
غریبی 

مهمة 

« ه
نشسته بودند

دورهم 

جماعتی 

ماخوددیدیم 

كه 
است  

حدی 

به 

نبودن مرد و نداشتن فداكار صالح

مرده ،برای 

زن بچه 
و مثل  
استقالل

برای

برادران

شيدائی

این
ایران 

بدبخت

این
میگریستند .

این
ترس و بيم از نفوذ اجانب ،این جُنب و جوش  ,

ایران ،این 

گریهها و نالهها از روی
غریو هياهو ،این  
همهمه و ولوله از این  

محترم ما

است .اگر عوام و بازاریهای 

سرمشق و تجربه 

كدام 

پی در
فشارهای  

به خود ندیدهاند ،اما این 
وطن  

هنوز معلم حُب 
دیدهاند».
مدتراازاجانب 

دراثرنداشتنمردكاردراین

پی

است:

آمده
آن 
درشمارة 62

»
بازهمدر«بامدادروشن 



اصفهان روز به روز بدتر و بدتر میشود .در یك

اصفهان ـ وضع 

«
منصب هستند با فدائیها و 113

صاحب 

ده نفر آلمانی  
كه
شب  

كه
است  

مدتی 

شدهاند.

وارداصفهان 

بارتفنگ 

ك
نفربختياری وی 

آسایش از

تأمين 

برای 

هستندكه 

نفرژاندارم 

دراینجامنتظر 133
حركت

پولی هنوز از شيراز هم 

شيراز حركت میكنند .از بی 
آلمان با رولوسيونرها و مجاهدین

كنسولگری 

قراولهای 

نكردهاند .

سازی و تبليغات جهاد از طرف

بمب 

متصل و زیاد میشوند .

هيچ
ایران  

دولت 

گرددوازطرف 


ومنتشرمی
یافته 

آلمانهاوسعت 

نمیشود».

وجلوگيری

ای
مبارزه 


نيزخطاببههرجومرجطلبانمدعیروشنفکری

«کوکبایران»
گرایانمیپرسد:


ونيزواپس
«تا کی باید عوضِ ترویج سالمت و امنيت ,تشویق کارکردن,
زحمت کشيدن و آبادکردن مملکت زارع را از زراعت ,تاجر را از
تجارت ,کارگر را از کار بازداشته افکار ساده را به اسم عقاید
سنجيده و آنتریکهای پست ,مسموم ساخته و برشانة خميدة
مملکتبارهایسنگيندیگریتحميلنمود؟».

مینویسد:
شمارة 29

بامدادروشن»

«
دورة
فائقه ادوار استبداد بلكه  

اجتماعی از اثر سميات 

جسم 

«
عادی

دواهای 

به 
كه  
مشروطيت آنقدر ضعيف و نقاهت بار است  

ازاثرضعف

كارایران 

هزارافسوس  
كه

هرگزمعالجه نخواهدشد.

همين جا رسيده و ممكن بود كه با تكامل

به 
داخلی  

سياست 

روی كار
ای  
وهركابينه 

هرشكل 

كه 
است  

این 
اصالحببيند .

روی 

بدترمیشود.

بلكه 
تغييرنكرده 

اوضاع 

كه 
بينيم  


آوریم،بازمی

می
پریشان و رشتهها

ای 
اندازه 

كس را نباید متهم كرد ،كار به 
هيچ  

خارج

كس 
همه  

اصالح از حد قدرت 

كه 
گرفته  

گسيختگی 


بقدری
یعنیباید

بيرونآیدوكاریبكند.

ازغيب

ستوواقعاًبایددستی

ا
العاده شد و ایران باید آخرین رُل

اقدام  
فوق

یك 
به  
متوسل  

یعنیبازیكند).

خودراهمببازد(».


حياتی

و جالب است بدانيد که روزنامه نوبهار ملکالشعرای بهار نيز
اذعاندارد«برایگردانيدنچرخةامور,مردانیدرخورندکهدیروز
فردگرهگشاالزماست».

نبودند...برایگشودنگره,


است؟ پنج

زمانی 

چه 
به  
گفتهها و نوشتهها متعلق  

این 
حال  
 
من
غيب»! 

دست 

همان »

یعنی 

است 

رضاشاه 

ازآمدن 

قبل 
سال  
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بدست

توانيم 

هيچ جا چنين اسناد تاریخی را ن
كنم  
فكر می 
رادراین

برایران 

حاكم 

وشرایط 

اوضاع 

روشن 

چنين 

این 
كه 
آوریم 

دورهتصویرنماید.


مدتیپيشازسوماسفند 1299ـکهدیگر,بهاصطالح,کاردبه
میخوانيمکه:
استخوانرسيدهـدرشماره«213کوکبایران» 
«امروز فساد اخالق ,دزدی غيرمستقيم و مستقيم سرتاسر
همهبدوناستثناءخيانتمیکنند»...

مملکترافراگرفتهاست!

همينروزنامهدرشمارهدیگرخودمینویسد:


«اوضاع مشهد بینهایت رقتآور است! نه حکومت داریم و نه
نایبالحکومه ...حکام والیت بیتکليف ,قائدین اشرار مشغول به

اندازهحکمفرماست...اینایامشرارت

قتلوغارت,هرجومرجب 
ی
قزاقهایروسیمتوقفدربارفروش(بابل)ازحدگذشتهاست...

نایبالحکومةموقتی
تيرخالیمیکنند ...

شبهادرموقعحرکت,

ابداًجرأتاظهارندارد»...

درایناثناسرکشيکزادهنيزدرمقالهخوددرشمارهپنجم«زبان


فریادبرمیآوردکه:

آزاد»باعنوان«قتلاجتماعی»
«یک دسته بیپروا برای کشتن هيات اجتماعيه ایران
کمربستهاند .ایران را میکُشند ولی به طور بسيار فجيع و

ایرانرادرمعبدخودخواهیبادشنةمحافظکاریوجبن

سوزنده!
سياسیقربانیمینمایند!»...


مرحوم «عشقی» نيز نارضایتی خود از اوضاع را پرخاشگونه به
صورتدرجیکرباعیدرباالیصفحةیکمروزنامة«قرنبيستم»
دهد؛آنجاکهمیگوید:


نشانمی

اینکاخکهنخرابمیبایدکرد

بهخونخضابمیبایدکرد

اینشهر,

آزادیانقالباولگمشد
باردگرانقالبمیبایدکرد


جالبتر اینکه «اقتصاد ایران» در شماره  32خود به تاریخ یکم


مهرماه  21( 1331سپتامبر  1922ميالدی) از ارتش قوی و از
آتاتورکمیگوید:

«ماقشونراکهباپولملتوازدليرانملتتشکيلشدهاست
برایمحافظهوطنومدافعهملیمیخواهيم.ماقشونرابرای

خاتمهدادنبهایناليگارشیوملوکالطوایفی...الزمداریمونه

برای منافع و اعمال نفوذهای شخصی ...ما میگوئيم قهرمانان
ملیکمالپاشاالزمداریمکهبهفوائدحقوقملیرامدافعهکرده

بهملتحسابپسبدهد...سربازیکهازتودةملتبيرونآمده
احتياجاتمملکترابفهمد.»...
رسيم ،سالهای

ميرپنج  
می

اخان 

آمدن رض

به 
وقتی  

بعد حتی 
است،

سردارسپه 

البته حاال دیگر رضاخان 
 ،1332 ،1331كه  
قدرت وزیر جنگ

كه ایجاد شده ،مرجع 
بينيم در اثر تغييراتی  


می
میكنند.
همه امور به او مراجعه  

برای 

میشود ،مردم 
شناخته  

نيست ،و از

همراهم 

متأسفانه 

است در یادداشتهائی كه 

جالب 

كنيم مطالبه

شده ،مالحظه  
می

آوری 

جمع 

دوره 
آن  
مطالب  

هم
میشود و تا حد خونریزی  
خشونت و قهر در خواستها بيان  


سرمقالهها

یعنی

بينيم

رود،اینامررابعداًدرشعارهاهممی


می
یكی باید بياید و
میشوند و میگویند « :
هم با جوهر قرمز چاپ  

راه
به  
خون  
میتواند امنيت بياورد .باید حمام  
بكشد ،آنوقت  
تاچهحد
ووحشت 

ببينيداستيصال

بياندازدتاامنيتبرقرارگردد».

روزهای

یافته بود كه شما در صفحات روزنامهها در آن 

گسترش 

میكنيد!
رامشاهده 

مطالبی


چنين
1299تا1333

33
درسال1332

كه
درشمارة  116

زنامه دیگر« -مردآزاد»

ببينيدرو
میگوید:
چه 
است 

یامعادلاكتبر1923

همه باز

روی 
به  
آتيه  
ميدان  

كردم» 

گذشتهها را فراموش 

من 
« 
تحت

هركه باشد -

خصومت  -


راستراهرفتبدون
هركه 

است 

منحرف شد صاعقه

مستقيم 

است .هر كس از خط 

من 
حمایت  

ازناپلئوننقل

مطلب را«مردآزاد»

این 
من اوراخواهدزد ».
غضب  


میگيرد:
وبعدنتيجه 

رئيس با وجودی

یك 
محتاج  

ایران امروز هم ( مانند فرانسه) 

«
متواضع

زمامداران


كرده
ماعادت

حرفبزند...

زبان
این 
به 
كه 
است 

نامربوط ما اعتنا

های 


حرف
به 
كه  
الوزرائی  

باشيم .رئي 
س

داشته 

كه ما چه
نيست  

صحبت از این 

ولی 
است  .

وجانی 

نكند ،خائن 
میخواهد».
چه 
،بایددیدایران 


خواهيم

می
ایران

حال 
چقدر زیباست! ادامه میدهد« :زمامدار مفيد به  
است و برای

كه بداند درد اصلی ما فقر و بيكاری 
است  

كسی 

حزبیدور

نظرازجهات

راصرف

اشخاصالیق

آن
رفع 
تهيهوسایل 

همه بفهماند ،اگر مثل

به 
بهكاراندازد و در ضمن  
خود جمع كند  ,
نمیشود


بازی
بامن 

برشماـ 

رفتيدفبهاالمرادوالّاوای 

راه 
آدم  

سردارسپه

ترازآقای

الشرایطیبه


زمامدارجامع
مامعتقدیم

كرد.
مردم را در انتظار

بيش از این 

نيست و اميدواریم 

ایران 

برای 

نگذارند».
مشروطه

دوران 

شرایطی دیگر مطالبات ،خواستهای 

در چنين 
نمیشد ،خواستهای

مطالبه 

عدالتخانه 

دوره 
نبود ،دیگر مانند آن  
میخواستند،
مردم تغيير كرده بود .آنها امنيت ,کار و نان و آب  

ضروری بود.

مردم 

زندگی 

بقای 

برای 

هائی بود كه 

اینها حداقل
مردی را

مردم 

نمانده بود .

مطالبة عدالتخانه 

برای 

جائی 

اوليه ـدر

نيازهای 

گویيم 


امروزمی
كه 
آنچه  
همة  

خواستندكه 


می
فراهم كند.ایندرواقع,همان

مفهومفراگيرتوسعهـرابرایشان 

چيزی است که چند سال پيش از شکلگيری کودتای  1299در
ملکالشعرای

جای جای سرمقاله شماره  12روزنامه «نوبهار» 
بهارباعنوان«کاربزرگـمردبزرگ»آشکارابهچشممیخورد:
امروزاموریفوقالعادهپيشآمدهاستکهدیروزنبودند...برای

«
مردگرهگشاالزماست»...

گشودنگره,

نکته بسيار جالب اینکه حتی در زمينة حراست از زبان فارسی
نيز که در دوران رضاشاه به عنوان عامل پيوند ملی بسيار مورد
توجه قرار گرفت ,از سالها پيش از کودتای  ,1299مطالب و
خواستههائی مطرح میشود .از آن جمله در شمارة  26بامداد

روشن مشاهده میکنيم که در زمينة آموزش درست زبان
فارسی در مقابل زبان عربی ,و عدم وجود یک نظام آموزش
فارسی در مدارس ایرانی در مقایسه با موفقيت مدارس آليانس
ازدولتانتقادبهعملمیآید.دراینمورد«اشتغال

اسرائيليت,
ساالنه  133تا  133شاگرد در آن که سالی  133شاگرد
مطرحمیشود.

التحصيلخارجمیکنند»


دانفارغ

فرانسه
منتشرشدیعنی

درسال1331

خودكه

درشمارة1

«مردآزاد»
مینویسد:
بعدازكودتای 1299

یكسال

است.

سوادمانده 


وبی
وتریاكی 

هنوزبيكاروگرسنه 

چراایران 

«
قائدین و عمال

آنكه 
ترقی نكرد ،برای  

چه 
مملكت ما برای  

مشروطيت ما یا كهنه فكر بودند یا كهنه نوكر .اینها نمیفهمند

نوكرها میپنداشتند بهرتقدیر تجدد مخالف
كهنه  

تجدد چيست! 
ممتنع

طریق اصالح 

تشخيص 

جماعت اول 

برای 
آنهاست  .

منافع 

گرفتن اصالح ,توليد ضرر

صورت 

دسته دوم ,

بود و برای 
تهمت و افتراء

همه را گرفت 

روزی 

شبانه 

حمله و دفاع 

میكرد.

صورت

به 
ایران  

خرابه 

هم افتادند.
جان  
به  
همه  

عامی شد.

حربة 

تاكنون زمامدار بودند،

ایكه 
است از طبقه 

واضح 

خود باقی ماند .
یران و
داشت .اگر لياقت آباد كردن ا 

توان 
نمی 

هرگز انتظار اصالح 
كفایت

ازآن 

آثاری 

مدتالاقل 

درآنهابود،دراین 

ایرانی 

كردن 

آدم 

گذاشت و زمام

نكردهاند باید كنارشان 

چون كاری 
بروز میكرد  .
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طبقه از كارش در دوره

این 
جوان داد  .

نسل 

امور را بدست 
شخص و سابقه

فالن 
افتخارش به  

مشروطه نشو و نما کرد .

بیآن,
كه  
است  

ومعلوماتی 

فضائل 

اش 
سرمایه 

نيست .

درباری 

است و

جوان 

است .مرد آزاد طرفدار حكومت 

محال 

تجدد ایران 
جان
گذشته  

زمامداران 

همه بفهماند كه با دست 

میخواهد به 

نمیشودداد».

ایران

به
تازه 


است«:كارنو=

شده 

نوشته 

معادله 

یك 
هم  
مطلب  

وزیرهمين 


مردنو»

علیاكبر

همت 

به 
كه  
نيست  

ای 
تالش ـ آیا «مرد آزاد» روزنامه 

،منتشرمیشد؟


ازفرنگ
ازبازگشتش

داور،پس


به داور است .باز در
متعلق  

روزنامه 

این 
دكترگوئل كُهن ـ بله  
میشود:
گفته 

دیگری

شمارة

سياسی زمامدار عادی

خميرة 

حكومت را باید تغيير داد .

سبك 

«
رامعدوم خواهدكرد.حکومترا

ایران 


خميره
این 
است .

ماخراب 

بایدازاینسلسلةکهنهگرفتوبهدستهایجوانانیسپردکه

الاقلبیعرضهبودنشانمسلم

اگرلياقتشانهممحققنيست,
نباشد».

مردم

واقعی

زبان
به 
توان 
می 
ت 
محتوایمطبوعا 

ازتحليل

بهرحال


میخواستند.
چيزی بودند و چه  

چه 
بدنبال 

كه 
پی برد و دانست  

روزنامهای بنام «قيام» در سال  1331در مقالهای تند با عنوان

«وضعيتپوشالی,مجلسپوشالی,اکثریتپوشالی»,احمدشاه
رامسئولبدبختیملتدانست.


















اداره پست مرکزی




ای دیگر بنام »فكر آزاد» در شمارة  122خود در حوت
روزنامه 


،ندادرمیدهد:

1332
وسعادتدنيا

آزادی

خواهيدباكاروان


آیانمی
زده
خواب 

ملت
ای 
« 
برسی؟رسوائیو

جائی

به
حيات 


دنيای
این
تونيزدر 

شده

همراه

نبوده


تحمل
قابل 
كه  
است  

ای 
درجه 

مابه 

امروزة 

حكومت 

فضاحت 

است».

واستهزاءقرارداده

دنياموردمسخره

ومارادرانظاراهل


همينروزنامهدرشماره 113خودزیرعنوان«بيدارشویم»فریاد
میزند که «از خواب سنگين غفلت بيدار شویم! ...ما باید یک

دولت ثابت و مقتدر ,یک حکومت فعال و غير متزلزل ,یک کابينه
صالحوجدیداشتهباشيم»...

30
ماچهازنظر

زمان

درآن

كه
دهم 

نشان

خواهم


هامی

فاكت
بااین


دولت ـ ملت و مفهوم

تفكر سياسی و چه از نظرچهارچوب 
سرزمينی فراگير كه بتواند

نه 
بودیم  .

سرزمين دچار مشكل 

ثبات
پارادیم تفكر ما به  

ملت قرار گيرد و نه 
دولت ـ  

چهارچوب 

وسرخوردگی.

هویتی

،بی


سردرگمی

نوعی
یعنی

است.

رسيده

هستيم .اینها همه از البالی

ای 
معجزه 

بدنبال 

نااميدی 

از فرط 
مشاهده

زمان 

سطور روزنامهها و مجلهها و سایر اسناد در آن 
كودتای  1299بر چه

میدهند كه 
این فاكتها نشان  
میشود  .

وشرایط

گرفت 

شكل 

حركت 

این 
پذیرشدوچگونه  


امكان
بستری 

شناخت و درك از این بستر

چگونه بود .ما بدون 

در مجموع 
بشناسيم .شاید بتوان از مثال

حركت را بدرستی 

توانيم 


نمی
جادة

روی 
ركت  

برای ح

الستيكش 

استفاده كرد كه 

اتوموبيلی 

زمين

تواندروی 


الستيكهانمی
مناسب باشد،امّاباهمين 

شنی 

روی جادة یخ زده
حركت  


برای
حركت كند و ليز میخورد .

زده 
یخ  

دراین

آنچه 
كنم  
فكرمی 

من 
بنابراین  

دارمیخواهد.

عاج 
الستيك  


بتوان

كه
ستری 

است.ب

بوده
تفكربسترسازی 

یافته

اهميت

مقطع

كمك موتور سياست و دولت

رفت و بنا كرد و به 
راه  
بر روی آن  
شرایط بنظر میرسد

حركت در آورد .در آن 

جامعه را به 

بتوان 

وآب و

نان 
قرارداشت .

اینهابودودراولویت 

همه 

مقدمة 

امنيت 

امنيت ،هویت,

یعنی 

كار تنها میتوانستند بر روی بستر اصلی 
اجتماعی! عنصر

بدست آیند و بعد سایر مسائل 

آرامش و ثبات 

بسيارمهموغایبدراغلبتحليهاویاکتابهایمنتشرشدهدر

زمينةایندوره,هماناعدموجودیکهویتفراگيرویاسردرگمی
وناآشناییبنيادیناستبامفهوم«وطن».ازهمينجاستکه
باید به درستی همچنان که دوست فاضل دکتر آجودانی در
«یامرگیاتجدد»نيزاذعاندارد,درونمایةبخشاعظمادبياتآن
دوره را ناسيوناليزم ایرانی همراه با تجددخواهی بدانيم .براین
مبناست که «عارف» در گزارش بخشی از کارهای سترگ خود
معتقداستکه«اگرمنهيچخدمتیدیگربهموسيقی وادبيات
ایران نکرده باشم ,وقتی تصنيف وطنی ساختهام که ایرانی از
یکنفرشهمنمیدانستوطنیعنیچه.تنهاتصور

دههزارنفر,

میکردندوطن«شهر»یا«دهی»استکهانساندرآنجازایيده

باشد!».
حال باید پرسيد در چنين وضعيتی چگونه شعارها و
نیمانندفرخییزدیمارکسيستگراو

خواستههائیکهجلودارا

تواندواقعیبينانه

گراعنوانمیکنند ,
می


یاعباسخليلیمذهبی
المثلآنجاکهفرخیمیگوید:

وپذیرفتیباشد؟! 
فی

ماهنوبارویپرخونشفقراکننگاه
کانزداسودستدهقانانحکایتمیکند


ویاجائیکهعباسخليلیدرروزنامه »اقدام»و«بيدار»,مرتب


درجستجوی«خون»است!
تازمينایرانسربهسربهخون

«ایخاکایران,تشنةخونیتو!
جوانان آبياری نشود ,سر گل نمیروید .این خاک پليد هرزهخيز,
تشنةخوناستوبس!».
این درست همزمان با سرعتگيری اقدامات «بسترسازانه» و
نهادینهسازیثباتاقتصادیوفرهنگوارتقایچارچوبهایملیو

اجتماعی سردارسپه است .خليلی آشکارا در شماره 11( 133
ژوئن  1923یا  21خرداد  )1332در سرمقالة خود «سَر» طلب
کندومیگوید:


می
«سَربایدودیگرهيچ...انقالب,انقالب!خوشامرگسرخ...ایران
کهنسالماخونمیخواهد»...


هایچپبلشویکپرستنيزبا


دراینشرایطگروه
ازسویدیگر,
انتشارشبنامههاواوراققرمزرنگپراکندهخطاببهکارگرانو

دهاقين فریاد زندهباد بينالملل زحمتکشان شرق سرمیدادند!
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آنان با تبليغات گستردة خود به دنبال ساختن و تزریق آمپولی
بودبلکهبيماریرادامنمیزد.


بخشمی
بودندکهنهآنکهشفا

گستره آیش  3122خورشيدی و بذرافشانی توسعه

نگاری یا در

میشود كه در تاریخ
نتيجه  

توضيحات 

تالش ـ از این 

تفكيكروندهاو

ذكروقایعاكتفاكرد.

تنهانبایدبه

تاریخ

تحليل

واقع

است.و

نادرست 

شان 


اعی
ازبستروشرایط اجتم

تاریخی 

حوادث 

به
ارزیابی از وقایع را باید اساساً با توجه  

نكتة دیگر اینكه 

به
ازاین دو نكته شاید بتوان  

انجام داد .با استفاده 

پيامدهایشان 

آنكه باید توجه
نخست  

ای دیگر نگریست .
گونه 
به  
كودتای   1299

وضعيت و شرایط

این كودتا در چه 
ایران در آستانة  

كرد كه 
كه شما همين
فاكتهائی  

اجتماعی ـ سياسی بسر میبرد ،كه 

بودند؛شرایطی

شرایط

نمودید،بسيارگویاوروشنگرآن

جاقرائت

عمل

ارادة 
سياسی ایجاد شده بود كه  

طبقة 

كه با حكومت 

بسياری نيز

بسرمیبردندو 

نوائی 


وبی
درفالكت 

،مردم 


نداشت
عالوه

وضع برهاند.
راازآن  

بتواندایران 

بودندكه 

ای 
معجزه 

بدنبال 

این
تحليلگر تاریخ  

دوم باید گفت؛ وظيفة 
نكتة  
به  
باتوجه  

براین 

برای ما
حوادث اجتماعی را در نظر بگيرد  .

پيامدهای 

كه 
است  

قدرت اهميت

به 
اشاه  

آمدن رض

این كودتا و پيامدهای 
پيامدهای  

است یا

كودتابوده 

حركت 

آیااین 

كنيم 

ثابت 
داردتااینكه  

بيشتری 


البته خود
داشتهاند یا نه ،كه  

نه و یا انگليسیها در آن دست 

یعنی نفوذ انگليسیها در

نكته 
این  
صحت  

رضاشاه بر روی 

اینكه باید دید

است 

آنچه مهمتر 
گذاشته بود  .

امركودتا انگشت 
سمت

میشود به 
انجام  

سمت 


كدام
اقدامات بعد از آن كودتا به 

آن؟
یابرعليه 

ملی

منافع

گسترش

حفظ


میگوید« :در
المثلی دارند كه  

دكترگوئل كُهن ـ انگليسيها ضرب
یكی از
رابعنوان  


حادثه
ومابایداین 

برخوردمیكنيد».

كجاباكی 

كنم چرا ما ایرانيها
می 
تعجب  

من 
آن در نظر گيریم  .
مصداقهای  

سياه و

خودمان را در هر سطحی 

داریم حتماً زمامداران 

عادت 

وظرفيت و

داده 
نسبت 

وآن 
این  
رابه  

وترقياتشان 

سفيدببينيم 

شمارؤسایجمهور

بسپاریم.

فراموشی

آنهارابدست

توانائيهای

بيست

قرن 
درهمين  

دیگررادرنظربگيریدیعنی 

رؤسایممالك 

و
مدرسه و

آنها نيز یك روند عادی 
رسيدن  

زمامداری 

به 
و یكم  
جمهوری یا

ریاست 

به آنهامثالًمقام 
ازآن  

پس 
نبوده كه  

تحصيل 

وزیری و وكيلی پيشنهاد شود .اینها نيز در روابط

پادشاهی ,
وبرخوردهائی

حضورداشته 

،درزمانهائی 


،درمكانهائی
خودشا 
ن
همة اینها میتوانند بصورت

با حوادث یا افراد پيدا میكنند كه 
هائی در سرنوشت فرد مؤثر باشند و در نبود آنها


عطف
نقطه 
كنكوردانشگاه رادر

دیگرهمين 

نمونه 

سرنوشت فردتغييرنماید.

دانشگاه.

صدوپنجاه و یكم 

میشود ذخيرة 
صی  
نظر بگيرید .شخ 
این دانشگاهها هر سال در كنكور مثالً  113نفر را انتخاب

ازاین  113نفرحاضرنشود،

یكی 

هردليلی 

بعداگربه 

میكنند.

شانس ورود به

ویكم 

یعنی نفر یكصدوپنجاه 

ذخيره 

آن نفر اول 

اتفاق مسير

بينيددراثریك 


اینجامی
حال در 
رامییابد .

دانشگاه 

به
كه  
ترتيبازآنهائی  


وبدین
تغييرمیكند.

فردذخيره 

زندگی  
آن

مابقی راه را

جدامیشود.

یابد،مسيرزندگيش 


نمی
راه 
دانشگاه  

ممكن است

میكند .
تعيين  

كه 
است  

توان و پتانسيل خود وی 

راه
ابتدایاميانه 

درهمان

نه
كندیااینكه 

طی
راباتوانائی 

راه
تمام 

انطباق با

همين مثالها قابل 

باز بماند و دانشگاه را ترك كند .
هم هستند .مثالً وزیری
سياست  

سياسی و عرصه 

مسائل 

میماند ،امّا دیگری نه ,در ميان دوره
اش هم  
میآید تا آخر دوره 

ایران در مسير معينی قرار

شرایط 

دی در آن 
باید برود ـ حال فر 
ای
ودررابطه 

مناسب

مكان

،دریك


مناسب
زمان 

گيردودریك


می
موفق

خودش 

شخصی 

های 


توانائی
گيردوبدليل 


قرارمی
مناسب 

كه
صورت شما سندی پيدا نمیكنيد ـ من  

میشود .در غير این 
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مراحل توليدرا

ای 
كارخانه 

ازیك 

ميرپنج 

ان 
ـكه رضاخ 
ام  
پيدانكرده 

آمده باشد .خير
بيرون  

رضاشاه 

بنام 
محصولی  

كرده و از آن 

طی 

شایدهضم

گفتم  
كه

زبان »توليد»
رابه  

این 
من  
نيست! 

اینطوری 

نمك
ایشان را در آب  

كه 
نيست  

اینگونه 

یعنی 

راحتتر باشد! 

آن 

بيرونش بياورند .در جریان

ضروری 

خوابانده باشند و در زمان 

رانداشت

ميرپنج اساساًنقش  
اول

رضاخان 

كودتای اسفند 1299

آن
برمبنای  

بودكه 

خودش 

وتوان 

پتانسيل 

امّانهایتاًاینبهواقع,
غلبهكند.

آیدوبرمشكالت

پيش

قدم
به 
جلوبيایدوقدم 

توانست

دست

بودكه

این
خودداشتوآن ,

برای
پرنسيپواصلی 

البتهاو

بایدقطعشود!

خارجی

عامل


ایران در

سياسی 

طبقه 

كه 
است  

نكاتی 

این 
ـومتأسفانه  

تالش 

جلوه

پرداخت وبه گونه دیگر و وارونه 

آن 
كتمان  

نسلهای بعد به 

كه
سالهای اخير با انتشار اسناد و مداركی  

داد .تا اینکه این 
اندودكترسيروس


خارجيهایاخودانگليسيهامنتشرشده
توسط 

اسناداستنادنموده وآنهارا

ازاین 

خودبهبسياری 

دركتاب 

غنی 

تاریخ را آشكار

نموده است واقعيت 

در كتاب خود آورده و سعی 
سازد.

ام
كرده 

سال

دراین12،11

كه
كاری 

درجنب

ـمن

دكترگوئلكُهن
آمریكائی را نگاه

منابع 


حتی
است؛ 

این اسناد و منابع 
به  
رجوع  

دست

تنهادراسنادومنابع 

اسناد،نه 

ازاین 

،درهيچيك 

كرده 
ام

ام،
دیده 
ازاسنادفرانسویهاكه  

دربخشی 

هاحتی 


انگليسی

اول
رفت
كه  
رضاشاه و راهی  

در هيچيك از آنها شما نمیبينيد كه 
آنهاقدم

منافع 

بعدهادرراه 

ویاحتی 

شده 

طراحی 

غرب 

توسط 

كردم

بسياركاووش 

سال 

دراین  12 ،11

كه 
من  
برداشته باشد  .

خبرندارم!

،من 


پيداكرده
دیگری 


اگركسی
حال 
پيدانكردم  

چيزی 

برمبنایفرمولبندیخاصخودکهدرابتداعرضکردم,رضاشاهبه

عنوان متغير اصلی و مستقل ـ به مفهوم ریاضی ـ در معادلة
مربوط قرار میگيرد .بنابراین در تحليل این معادله باید متغيرها و
فاکتورهای موجود را وابسته به این متغير اصلی تشخيص داد و
بررسی کرد .همچنين اگر به کتابهایی که خارجيان منتشر
دهاند نيز نگاهی بيندازیم ,به روشنی بر ناوابستگی شخصی
کر 
رضاشاه صحه میگذاریم .حتی مواردی که خود روسها
نوشتهاند و متاسفانه به علت کمکاری ,ضعف ترجمه ـ و یا


می
شاید عمداٌ ـ خوانندگان فارسی و همميهنان ما از آنها
بیاطالعند .به عنوان نمونه کارهای یک نفر نویسنده و تحليلگر

انگليسی را ذکر میکنم .شما بیتردید مرحوم «الول ساتن» را
میشناسيد.الزماستعرضکنمکهالبتهچندیپيشباتکميل

اضافاتکلییکیازمقاالتویکتابیرامنتشرنمودمباعنوان
«مطبوعاتایرانوشهریور»23کهدرایرانانتشاریافت.ویدر
سالهایجنگجهانیدوموابستهمطبوعاتیسفارتانگليسدر
تهرانبودوخوداستادیزبانوادبياتفارسیدردانشگاهیدر
انگلستانرابرعهدهداشت.ساتنبهعنوانیکانسانیمنصفو
واقعبين ـ گرچه کارمند دولت انگليس به شمار میآمد ـ اما

رگزارشدورهای

کارهایاووآثاراونشانازصداقتیقابلقبولد
ازتاریخکشورماندارد.درزمرهتاليفاتومقاالتپروفسورساتن,
ازجملهبایدبهکتابارزندةاو«ایراننویا»Modern Iranاشاره
کنم که در آن تالش ورزیده تا فعاليتها و اقدامات عصر رضاشاه
برای نوسازی و تجدید ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور با
سليقة تجددگرایانه را توضيح دهد .ساتن در آن کتاب با صراحت
معتقد است که ایران در دوران ده سالة نوسازی عهد رضاشاه
بيشاز چندینقرن عوض شد.هموستکهدرکتابدیگرشبه
نام«نفتایرانیا»Persian Oilکهدرسال 1911ميالدیـیعنی
چندی پس از وقایع نخستين سالهای دهة  1333و  22مرداد
 1332ـ منتشر شد ,آشکارا از حقوق از دست رفتة ایران دفاع
میکند .در واقع ,ساتن در یک کتاب رضاشاه را به عنوان معمار
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«ایران نو» و در کتاب دیگرش ,مصدق را به علت خدمت در راه
موردستایشقرارمیدهد.

احقاق«حقوقملی»

صحبتهایتاندرمورد

اول
قسمت 

ت
بهتوضيحا 
برگردیم 

ـحال

تالش

یعنی بعد از

میگيرد .
صورت  

كه بعد از  1333در ایران 
تحوالتی  

شرطهر

وپيش

بستراصلی

عنوان

ویكپارچگی 
به

استقرارامنيت

جانبه در ایران آغاز

همه 

توسعة 

اجتماعی دیگر ،پروسة 

اقدام 

مطبوعات -23

زدن 
ورق  
نگام  
كه شماه 
ای  
مرحله 

همان

میشود.

اش شدید و در آرشيو این
متوجه 

پيش بطور اتفاقی 

سال 

 13
همه چيز در

به بعد بتدریج 
عينه دیدید كه از   1333

روزنامهها به 

درروزنامههاتغيير

بحثهاومطالب 

ومحتوای 

رنگ 
تغييراست .

حال 

لوای هرروزدركشور،دیگر

آشوب وب

بجای 

نمونه 

كند،بعنوان 


می
میشود ،از
گفته  

از مسئلة خرید هواپيما برای كشور سخن 
درواقع

یعنی 

بهداشت و...


ازمسئله
مدارس 

وگسترش 

تأسيس 

های

بخشهائی از ایده

به 
میرود كه  
تدریج  

به 
جامعه  

عملبپوشاند.

جامة


مشروطيت
دوره ،پرسشی
این  
به اجزای اصالحات  
امّا پيش از پرداختن  
جامع و مانع در

مفهومی 

داشتيم در مورد نامگذاری یا بكارگيری 

ازروشنفكران

برخی 

اتفاق افتاد .

رضاشاه 

كه در دوران 
آنچه  
بيان  

نگاه
منصفانه  

دوره 
این  
شدهاند به  

موفق 

معتقدند ـ البته آنها كه 
است.امّاشما

رضاشاه در«نهادسازی»

ن
اهميتدورا 

كنندـكه 

رضاشاه

برجسته 

بسترسازی» را از اقدامات 

های خود «

در گفته
احتمالی شما با این

ایندو چيست و اختالف 
تفاوت  

ذكر كردید .
دركجاست؟

عده


كه
مفهوم  

این 
به  
وملزوم یكدیگرند .

دوالزم 

ـاین 

دكترگوئلكُهن 
یعنی اگر

است.


نهادسازی
شرایط 

آوردن 

فراهم 

منظوراز«بستر»
گذاری


راپایه
عالی

یانهادآموزش

شمابخواهيدمثالًنهاددانشگاه
مالیهستيد.

،پولوامكانات


،ساختمان

كنيد،شمانيازمندزمين
علمی

منابع 

باید استاد داشته باشيد ،كتاب و وسایل دیگر .
منابع و

همچنين 

داشته باشيد و بعد دانشجو داشته باشيد .

یاآموزش

نهاددانشگاه 

گيری 


بعدازشكل
بتواند 

كه 
مالی  

امكانات 

كهقرار
بفرمائيدزمينی 

فرض

وحمایتكند.

پشتيبانی

ازآن

عالی

این
میشود بستر آن  .
ساخته شود  ,

آن 
روی  
دانشگاه  

است 

مناسب برخوردارباشدمثالًدرجنگل

شرایط 

قل 
بستربایدازحدا 
ناحيهای

حيوانات قرارگيرد.

موردحمله 

باشدكه 

نبایدقرارگرفته 

زلزلهخيزنباشد,ازخطررانشزمينبهدورباشد,درتيررستوپو

تانک ارتشی و یا پادگان نظامی قرار نداشته باشد ,همچنين
وراهزنی

موردغارت 

شهری راباید داراباشدیعنی

اولية 

امنيت 

بنابراین بستر نهاد دانشگاه اینجا میشود امنيت

نيز قرار نگيرد .
اینكه

برای 

حال 
محلی و مكانی یا جغرافيایی  .

محيطی یا امنيت 

دانشجوتدارك


بطوردائم
آن
باشد،بایدبرای 

داشته

نهادتداوم

این

دید برای اینكار باید از كودكستان آغاز كرد .شما میبينيند،
میشود از سال  1333ما شاهد
كه  
زیادی  

عليرغم مخالفتهای 

رضاشاه در

اولية 

هستيم .ما در سالهای 

سير ظهور كودكستان 
خانهها
نداشتيم .ابتدا هم از یتيم 

بعنوان مهد كودك 

نهادی 

ایران 

مطرح بود.

سرپرست 

بی 
كودكان  

آغاز شد و از آنجا فكر آموزش 
مخالفت

همة اینها بشدت مورد مخالفت قرار میگرفت! 

البته 

شمادرسال  1331در

خانه بودند.
مكتب  

خودصاحب 

كه 
كسانی  

وفرانسه

آمارانگلستان 

حال 
مواجهاید .

كودكستان 

ایتاليابا 1933
كه
است  

جالب 

گيرم.

من ایتاليارادرنظر 
می
ارقامدیگریاست .
چنين

میبينند .
در آنجا دختر و پسر هم در كنار هم آموزش  
تدریج از سالهای 1331-1331

به 
چيزهائی را ما در ایران  

گذاری نهاد كودكستان ,بصورت

ترتيب  
پایه

این 
به  
بينيم  .


می
وزش

شایسته مورد نياز نهاد آم

دانشجوی 

تربيت 

برای 
بستری  

صاحب

مییابد و در سال  1313
گرفته و گسترش  

صورت 

عالی 

توجه

شویم .

پروگرام كودكستانها می

ومادارای 

شده 

نامه 
نظام  
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مهدكودك یا

بنام 
بستری  

یعنی 

خيلی مهمند .

نكات 

بفرمایيد این 
نهادبنوبةخودبكارنهاد

این
محصول 

شودكه

آماده 
می


كودكستان
آموزش عالی ,تربيت مهندس و کارشناس برای صنایع و سایر

برای
خوردوبسترمناسبی 

نهادهایمولددرسطوحگوناگون  
می

مثالهارادرموردكارخانههادرنظر

همين

حال
میآورد .
فراهم 

آنها

به كارگر
گيرید یا در زمينة مونوفاكتورها .شما برای ایجاد صنعت  
این نياز
دراینجاروی  

كارگرفنی.

،به 
كارگرورزیده 

دآنهم 

نيازداری
وفوائدعامهسعی

زمانوصنایع 

آن 
معارف  

شودووزارت 

تكيه  
می

گيری

این نياز پاسخ گوید و بعبارتی بستر شكل
میكند به  

اینبسترها به
همه  

صنعتی را هموار سازد .بعد هم 

نهادهای 

نظم و
مقررات و قوانين مناسب  ,

میشوند یعنی 
تبدیل  

قانون 

ها،قانونكار

ها،نظام  
نامه

آئين 
نامه
میكنند .
آنهاراتضمين 

روابط

برای

حاصله از قانونمداری ,بستری 

شرایط 

كه 
است  

درست 

و ...
است.

نيازمندنهادقانونگذاری 

دیگراست امّاخودقانون 

نهادهای 

علت و

رابطة 

یك 
رابطة نهاد و بستردراصل  

بينيم  
كه

ن 
می
بنابرای 
است.

معلولی


میگيرد
صورت  

درحالی 

اجتماعی ازسال  1331

ـتحوالت 

تالش 

طرحهاوبرنامة اصالحات

است.


رضاشاه
دردست 

قدرت 

عنان 

كه 

است

واقعيت  
این

میشوند .
به اجرا گذاشته  
پس از دیگری  
یكی  

بحساب

ای 
رضاشاه تنها نبود و بقول شما او را باید مجموعه 

كه 

همراه ،همسو و

روشنفكران برجسته و توانمندی با وی 

آورد .
كه
است 

كه در اینجا ایجاد میشود ،این 
پرسشی  

همكار بودند .
قبل از كودتای 1299
یعنی  

شخصيتها سابق بر این 

بيشتر این 
بوده وبعضاًازبزرگان
ایران  


سياست
صحنه 

فعال 

های 


چهره
نيزاز
مجلسشورا

ویانماینده

ملی

حكومت

یازمامدار

مشروطه

جنبش

ایده و
به  
بودند .امّا در این حضور فعال ,آنها نتوانستند در عمل  
نظيرفروغی،

هائی


شخصيت
عينيتببخشند.

خودجامة

آرمانهای

رضاشاه آنها نيز به

زاده و ...امّا با برآمدن 
تيمورتاش ،تقی 

داور ،
میشوند.
بدل 
ایران 

تاریخ

موفق

های


چهره

تقسيم

یادونسل 

دودسته 

اینهارابه 

من 
ـالبته  

دكترگوئلكُهن 
همان دوران هستند و

یافتة 

پرورش 

كه 
ای  
كنم ،دسته 
می 

رسيده و از پيش درگير

بلوغ 
به  
دوران خودشان  

كسانيكه در این 

بودند.

رضاشاه در سفر ترکيه















 هرگونه برنامـهریـزی و تـدوین یـك پـارادیم نـوین بـرای
شـرایط كنــونی ایـران امــروز  ...بــدون مطالعــه و بــدون
درك و فهــم آنچــه در آن دوران گذشــت، ...مــا همچنــان
دچار مشكل خواهيم بود .بهنظر من ایـن ميـراث بـاقی
مانده را باید فهميد.
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به
كه  
نسلی  

چطورآن 

كه 
اینجاست  

پرسش 

ـدرهرصورت 

تالش 

های


وایده
داشت

سياسی


بود،تجربه
خودرسيده

سياسی

بلوع

پيش از رضاشاه در

شناخت ،نتوانست 

مشروطه را بخوبی  
می

گروه
آن  
رضاشاه  

هامنشاءاثرباشدوتنهاباآمدن 

پيشبردآن  
ایده

های خود جامة عمل

برخی از ایده

از روشنفكران توانستند به 
بپوشانند؟

ای از
عمده 

بخش 

رضاشاه 

ازآمدن 

قبل 
تردید  


ـبی
دكترگوئلكُهن 
ال
رسيده بود كه شرایط در ح 

این نتيجه 
به  
ایران  

فكری 

رهبری 

رابرایخود

پارادیم

این
كه 
رفت 
،می 


است
جدیدی

پارادیم

معرفی

به آرمانها و آرزوهای
شده بود كه  

متوجه 

گروه 
این  
تعيين نماید  .
دمكراسی ،آزادی ،مساوات و عدالت باید

یعنی 

صدر مشروطيت 
دیگری

مطالبات توضيح 

دیگراین 

بهعبارت 
نگریست .

بادیددیگری 

است.آنها

ضروری 

دیگری 

آنهاشرایط 

تحقق 

برای 

الزم دارند.
هم  

رسيده بودند ،كه بر پایه

نتيجه 

این 
به  
رضاشاه  

پيش از آمدن 

مجلس و آمد و رفت

شرایط 

سياسی با این 

ثباتی 

ناامنی و  
بی
زمة آن
است .ال 

ناممكن 

اهداف 

آن 
به  
كابينهها دستيابی  

دائم 

زمين

گذاریم 

آن  
می
راروی  

پایمان 

وقتی 

كه 
است  

بسترمحكمی 

سياسی ،نابسامانی و رفت و آمد

ثباتی 

فرو نرود و یا نلرزد  .
بی
درگل بود.

وفرورفتن 

سياسی 

های 


زلزله
همان 

دولتهاازنظرمن 

سراسركشورراگرفته بود،

وغارت 

،راهزنی 


وجودداشت
ناامنی 

آن
مدرن  

هم در شكل سنتی ـ مذهبی و چه 
الطوایفی  


ملوك
وظائف خودرا

دولتی 

حكام 

بودكه 

ازآن 

مانع 
روشنفكران) 


توسط
(
دسته از روشنفكران با مالحظة

این 
خوب  

انجام دهند .

بدرستی 

برخی خواستها باید اولویت قائل

متوجه شدند برای 

وضعيت 

این 

بودندكه به

كسانی 

اینهاهمان 

شاخص 

نفرات 

كنم 
فكرمی 

شد.
برداشتن هر گام,

رفته و تجربه کسب كرده بودند که برای 
خارج  

آورترین

اول قرار دارد  .
نام
سياسی و امنيتی در درجه  

ثبات 

زاده ،ایرانشهر ،محمد قزوینی ،ابراهيم
چهرهها نظير كاظم  


این
جمال

رفته بودند ،محمدعلی 
به پاریس  
كه  
زاده  
اشرف  

پورداود ،
،راوندی،ميرزاآقا،


درویش
خان 
جهانگير،سعداله 

خان 
،نصراله  


زاده
به
غرب 

به
رسيدن 

برای
اینهابودندكه 

كيانی

،اسماعيل

تقی 
زاده

است.

شرط 

پيش 

آوروامنيت 

الزام 
بودند،ثبات  

رسيده 

نتيجه 

این 

طریق جز ایجاد دست پرقدرت نبود .آنها

هيچ 
ثبات نيز به  
این  

بعضیها از

میكردند ،البته 
خواه را معرفی  

حكومت مطلقه ترقی

همان استبداد را تعبير نمودند ،در حاليكه اینطور

مطلقه 

حكومت 

دولت متمركز و قوی یا بقولی

نيست .مقصود آنها ایجاد یك 

رضاخانسردارسپه آنها

گيری 


قدرت
درابتدای 

اتورمصلح بود.

دیكت
همكاری

به 
بالفاصله وارد كار نشدند ،بتدریج وارد قضایا شده  

وباقدرت در

آمده 
كسی  

شدندكه 

متوجه 

كه 
هنگامی  

پرداختند.
منظورازنظام تنهاارتش

آورد،البته 

،نظام  
می


است
ایجادامنيت 

نظام از ارتش بوجود آمد و

كه در آن زمان 
است  

نيست ،درست 

مدیریت ،با تحصيالت

استادهای 

ایران و نخستين 

نوین 
مدیریت  

رضاشاه

كه 
ارتشی  

شد،همان 

گرفته 

ازارتش 

مدیریت 

یك 
درجه  


انظباطی

حال دراینجا منظور از نظام ،آن 
ایجاد نمود ،امّا با این  
نظم و
سيستم باید وجود داشته باشد .و این  

ه در یك 
است ك 

وملیقرارگرفت.

وحكومتی

دولتی

ثبات
بنيان 

درحقيقت

انضباط

گرایانه در كشور،


نظام
شرایط 

یكسال و اندی با مشاهدة 

ظرف 

این
است كه آنها یعنی  

بستری 

همان 

متوجه شدند این 

های خودرامحققو

آن  
ایده
ندبودبرروی  

روشنفكران قادرخواه

تجربه

بسياری از این افراد پس از ناكامی 

البته 
نهادینه سازند  .

رفته بودند،امّابا
خارج  

كشوربه 

وسرخورده ازاوضاع 

مشروطيت 

نيروی مقتدر جدید ،متوجه شدند میتوانند امر

مشاهدة 

زنان و مردان،گسترش
فقرزدائی ،مساوات ،ایجاد شغل ،برابری  

كهخود
تمدنی 

های


نمایه
بسمت

رفتن

وخالصه

آموزشوپرورش

كرده بودند ،را در كشور و بر این بستر جدید

مشاهده 

در غرب 
برداشتن

وازميان 

ویكپارچگی 

امنيت 

آن 
درچهارچوب 

پياده كنند.
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بردن

ازميان 

الطوایفی،جاانداختننگرش«حرکتبهجلو»


ملوك
ارضی و در

آن دیوانساالری پوسيده و معنا دادن به تماميت

سياسی

مفهوم 

رابه 

دراینجاسرزمين 

ـمن 

سرزمين 

چهارچوب 

واینكه

كرده 

رامطرح 

ازسياست 

دین 
گيرم ـبعد جدائی  


بكارمی
پرداخته وامور

يات جامعه 
به امراخالق 
دینی  

ورهبران 

مداران 


دین
دولت واگذار گردد .آنها حتی در پيشبرد امراصالحات,

به 
دنيوی  

استاینجادر

الزم
راموردتوجهقراردادند .

ورزش

,هنر,
زبان 
حتی 

یك
وتدوین 

ریزی


برنامه
هرگونه

اعتقادمن

به
كه 
پرانتزبگویم 

داخل

ایران امروز یعنی در آغاز قرن

كنونی 

رایط 
برای ش 

نوین 
پارادیم  

آنچه در آن دوران
درك و فهم  
مطالعه و بدون  

بدون 

بيست و یكم 

مطرح

رضاشاه 

كارآمدن 

روی 
دراوائل  

آقایان 

این 
كه  
وآنچه  

گذشت 

این
بهنظر من  
خواهيم بود  .

میكردند ،ما همچنان دچار مشكل

آنهادرآن

كه 
دیگرآنچه  

عبارت 

ده رابایدفهميد .
به
باقی مان 

ميراث 

ایران و فهم

آن پرداختند ،موقعيت 
كرده و به  

بررسی 

بدقت 

زمان 
برای

منبع با ارزشی 
دوران  

به اعتقاد من این 
موقعيت بود  .

این 

آنهاحتی درزمينة

است.

آینده 

مابسوی 

وحركت 

آینده 

راه 
تعيين  

جامعه

تحول 

فارسی نيز كار كردند .تا این حد به 

الخط 

رسم 


میخواهد
كه  
هرگروهی  

وظيفة 

كنم 
فكرمی 

من 
میاندیشيدند .

به
خودراداردوعالقه 


سرزمين
ایرانبپردازد،واقعاًدلمشغولی

به

میكشد،بایدحتماً
زبانه  
دروجودش  

ميهنی 

وعشق 

ملی 

منافع 

بدرستی بفهمد.

اینها را بخواند و به دور از تعصب و پيشداوری ,
زمان و امروز

آن 
گذاشته شود .زیرا ميان  

بحث 

دوره باید به 
این  

شده،

زده 
تاریخ  

این 
درتحليل  


زیادی
،دستبردهای 


افتاده
شكافی 

سپرده شده ,زیراقصدوعمدی در

فراموشی 

به 
ارزنده  

منابع 

این 

دیدگاه

یك 
شدن آنها وجود داشت  .

سپرده 


فراموشی
به 

تاریخ ما سایه

به بعد روی 
بویژه از سال   1333

استالينيستی 

بعنوان

است.

وسفيدنمایانده

سياه

چيزرابصورت

وهمه

انداخته

عربی

درموردواژگان 

ای 
به 
خطا 
دریك  

زاده 
تقی 
بينيدكه  

نمونه  
می

درموردازميان بردن

گریکه 


وافراط
یافته 

راه 
فارسی  

زبان 
به  
كه  

بحث

دراین 

وی 
میگوید .
سخن  

درایتی 

بود،باچه 

آنهاپدیدآمده 

میگوید؛ شما وقتی در یك كشور غربی نظير فرانسه یا آلمان

بسر میبرید ،دیگر غربی هستيد ،از وقتی وارد میشوید و
آنكشوررااعطا
شهروندی 

شماحقوق

گيرید،دیگربه

امت 
می
اق 
،اردنی


،لبنانی

،افغانی

كشورایرانی
كنندوشمادیگردرآن 


می
پس از حملة
كه  
است  

سال 

نمیشوید .اما  1133

تلقی 

و ...
ماهيتو

وحتی

آن
،تلفظ 


شده
فارسی

هاواردزبان

این 
واژه
اعراب 


ش تغيير كرده و از آنچه عربها از آن منظور دارند و بنوعی
مفهوم 
خواهيدبه


،حالآنکهشماهنوزنمی

كنندجداشده
تلفظ  
می

كه 

واژهها دیگر فارسی هستند و ما
این  
ایرانی بدهيد  .

آنها تابعيت 
عربی را از

بدهيم و تابعيت 

باید بپذیریم و به آنها تابعيت ایرانی 
این
توجه شما را به  

خواهم 

نمونه  
می

این 
آنها بگيریم .با آوردن  
میشدو
توجه  

به مسائل 
عمقی  

تاچه 

دوره 
درآن  

كه 
كنم  
جلب 

نگاری عنادآميز,

متأسفانه تاریخ

میشد .
امور كشور به جلو برده  
دیگری را كه

كرده و مسائل 

محوری را فراموش 

مسائل 

این 

ساختهاند كه

بوده ،مطرح 
عقيدتی و ایدئولوژیك  

نگاه 
رجهت  

د
چپ یا مذهبی داشتند.
نيروهای  

است كه 

برخوردی 

عمدتاً این 
شمافراموشنکنيدکهکموبيشدرشرایطیبهسرمیبردید

کهنهاددیرپایسنتودینمدارانه,تحول,نوآوری,حاکميتقانون,

نظامنوینآموزشیراهمچنانسرچشمههای

آزادیزنان,هنرو
انحراف و بیدینی تلقی میکردند .فراموش نکنيد که حدود یک
دهه پيش از سوم اسفند  1299بود که بسياری از واعظان علناً
روزنامهخوانی» همان معنای «ارتداد» را دارد و

میگفتند که «

فضلاهلل

چونروزنامهلفظیارتدادیاستوبرمبنایفتوایشي 
خ
نوری ,متفکرین و نویسندگان روزنامهها از زمرة مؤمنان خارجاند,
لفظ «الیحه» را برای انتشار خطابههای خود به کار گرفتند!
بنابراینبرایبهچرخشدرآوردنموتورتوسعةاجتماعی,اقتصادی
و فرهنگی به سوی احراز حداقلهای جامعة نوین ,نياز به
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چالشهایاعتباریـعقيدتیباآننهادجاافتادهدرذهنيتعامه

یکیدیگرازچالشهای«بسترسازی»

نيزبود.اینخود,درواقع,
محسوب میشود .شاید به همين دليل تقیزاده و سایر
کوشندگانتجدددرآنسالهاازطریقنشریاتروشنگرانةخوددر
برلن ـ مانند کاوه ,ایرانشهر ,فرنگستان و علم و هنر ـ به اتفاق
عقبماندگیاقتصادی,جهلوبيسوادیوعدم

معتقدبودندکه«
تساهلمذهبی»درزمرةدردهایاصلیایراناست.آنانآشکارا
کردندتنهاچيزیکهمیتواندمایهنجاتایرانباشدفقط


تأکيدمی
وفقطتعليموتربيتعمومیاست.

همسوئی روان روشنفکری با قدرت رضاشاهی

گيری


نتيجه
گفتهها باز هم 

تالش ـ بنابراین اگر بخواهيم از این 

سكوت

یابه 

دوره 
این  
ازتاریخ  

وارونه 

های 


روایت
آن 
؛برخالف  


كنيم
ایران درهمسوئی

ازروشنفكری 

،بخشی 

تحوالت  
آن

برگذاركردن 

مهمی بر

نقش 

اجتماعی 

و همرأئی با رضاشاه در ایجاد تحوالت 
پرهام،

مابابك 

جوان 

دوست 

زیبای 


بيان
یابه 
است .

داشته 

عهده 

حكومتی» در دوران

روشنفكری با قدرت 

روان 
همسوئی  

«
گردیدوتأثيرمثبت خودرا

بسياری 

سرمنشاءتحوالت 

رضاشاهی 


جدیدایران

تاریخ 

های 


درسایردوره
همسوئی  
كه

گذاشت.

برجای 

چه
ازنظركميت  

بخش 

این 
گفت  

توان 
آیامی 

ایم.
راندیده 

نظيرش 

گرفت؟


رادربرمی
روشنفكری

جریانهای

ازمجموعه

ميزانی
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مورددرخورذكراست

دراین

زیادی

اسامی

ـالبته

دكترگوئلكُهن
حضورذهنبرایذکرنامهمةآنهاندارم,ازميان

منمتأسفانه
كه 

اردالن،حسننفيسی ,احمد

افرادیمانند ،عباس 

توانم 

آنان 
می

فروهر،فرهادمبشركاظمیرابرایتاننامببرم,

غالمحسين

فرهاد,
برای خودبودند.

هم 
خاصی  

ومرام 

گرایش 

دارای 

اینهاهركدام 

كه 

سازیـبویژهدرنسلدومیهای

گرایشعملیآنانبهجنبشنو
برلنـشدتبيشتریداشت.اینروشنفکرانمسئول,سرخورده
ازمشروطيتونهادسازیدموکراتيک,نجاتایرانرادرگرویافتن
مصلح یا ایدهآلمنشی قدرتمند میدانشتند .براین پایه بود که
زادهوکاظمزادةایرانشهربهایرانآمدند


اکثریتآنانـبهجزجمال
و در نوسازی آمرانه جدیت ورزیده و نقش سازنده و مثبتی ایفا
شودگرایش

گفته 
می

است.

جالب

ارانی

خودآقای

وحتی

کردند.
هم
رضاشاه بود .در جائی  

حكومت 

زمان 

آن 
نظم  
سمت  

به 
وی  

حتی

هم با كمينترن پيدا میكند .
برخوردهائی  

كه 
میخواندم  

مینویسد ،نگاه
اول »دنيا»  
وی در شمارة  
كه  
مطلبی  

به 
ی 
وقت 
گروه
كه  
كرده با آنچه  

مطرح  
می

وی 
كنيد ،میبيند آنچه را كه  

36
خوببعد

البته
اختالفندارد .

گفتندچندان


ـایرانشهرمی
زاده
تقی 

میآید موجب
پيش  

كه قرار میگيرد و متأسفانه 
در بستری  
ام
كرده 

من در بررسيهای خود سعی 
میشود  .
رضاشاه  

سوءظن 

اعتمادی رادر

هيچگاه فردكامالًقابل 

چرارضاشاه 

كه 
كنم  
دنبال  

مسئله

متأسفانه 

باشدكه 

علت شاید این 

پيرامون خود نمیدید .

سفارت وجود داشت و با تأسف

سفارت و آن 

این 
به  
وابستگی  

كه در مجموعه وجود
ای  
های بسيار زننده 

بدليل وجود رق 
ابت

میدانيد كه
كه باال آمده بودند  .
قزاقهائی  

بویژه از طریق 

داشته 

بين قزاقها و ژاندارمها
ارتش  

هميشه در بدنة 

تنگاتنگی 

رقابت 

میشدو
ذهنی 

اینهابمباران

توسط

مرتب

ورضاشاه

وجودداشته

چه بسا دست
سلب اعتماد از افراد میگردید  .

موجب 

همين 

است.

هادركاربوده 


اعتمادی
این  
بی
به  
زدن  
نيزدردامن  

خارجی 

جالب

باید در ميان اسناد بيشتر جستجو كرد و بررسی نمود .
مجله بخارا

كنم 
ـفكرمی 

خواندم 

درجائی  
می

درموردارانی 

است 

تاحدیبيانگر

رضاشاه

دردورة

ارانی

دستگيری

بودـكهبهرحال»

است».

بوده
ازتفكراستالينی 

وفكروی

رأی
استقالل 


رأی
استالين و كمينترن از استقالل  

ناخشنودی 

تالش ـ یعنی 

بوده
ایران  

حكومتی 

وی در دستگاه 
ساختن  

بدنام 

موجب 

ارانی 

است؟


ماركسيسم

است که «

آمده 
مطلب  

دكترگوئل كُهن ـ بعد در آن 
چندان دمسازنبود»واز

آئينی 


بلشویك
دولت 

های 


باسنجه
ارانی 

راپيامدناخوشبينی

رضاشاه

اودردورة

دستگيری


روبرخی
همين

این
دانستهاند  .

رأی خود ارانی 
كمينترنیـ استالينی از استقالل  

است:

مهم
خيلی 

نكته


درایران

نبود،چراوی 

وابسته 

واگرارانی 

ـاگراینطوراست 

تالش 

به
نسبت  

بدبينی 

،آگاهانه 


است

ممكن
شود؟یعنی 


دستگيرمی
ایجادكردهاند؟

ایران

حكومتی

ویرادردستگاه


ام كه
خوانده 

هم 
دیگری  

جای 

البته 
ـبعيدنيست .

دكترگوئلكُهن 
میشود ،میگوید؛
مطلع  

دستگيری 

وقتی از گزارش 

رضاشاه 

هستندوبایدبيایندوخدمت

خوانده 

اینهاست ،اینهادرس 

حيف 

اینجاست در

كنند .ببينيد میتوانيد از آنها استفاده كنيد؟ جالب 
اند،وقتی

اینهاچه 
كاره

پرسدكه

دهی،رضاشاه 
می

گزارش

هنگام

كردهاند ،میخواهد كه آنها بيایند و

میفهمد كه آنها تحصيل 

خارجی نيز

شایدعامل 

كه 
است  

منظوراین 

جامعه كاركنند.


برای
داشته.درهرحال,برگردم

نقش 


اعتمادی
روح  
بی
به  
زدن  
دردامن  

به نقش مثبت و عملی مجموعة روشنفکران فعال و مسئول و
ای
مجموعه 

همراهرضاشاه.نهایتاًبایدتأكيدكردكهدربُعدکيفی,
قرارگرفته

دركناررضاشاه 

موتورفكری 

ازنظرتفكریابعبارتی 

قوی 

كه
زادهوداوررادرنظربگيریدیاگروههائی 


نمونهتقی
بعنوان

بود.
های

همگی  
وزنه

بعداً پيوستند .اگر بررسی كنيد میبينيد كه 
اینهامیایستندو

است  
كه

الب 
درعرصه تفكربودندوج 

پرقدرتی 

درجهترشدو

است

چيزبسيج

همه

شرایط

دراین

كارمیكنند.

موازات

به 
واجتماعی .

،سياسی 


اقتصادی
امنيت 

درجهت 

توسعه 

برمیخيزندمثالً

مخالفت 

وكار،بعدگروههائی  
به

ایستادگی 

این 

روزنامه

كنندوبااین 


منتشرمی
روزنامة پيكاررا

گروهی 

دربرلين 

این اسناد مورد بررسی و
میروند .امروز كه  
رضاشاه  

جنگ 

به 

فرخی

میگوید ,خدا رحمت كند آقای 
مطالعه قرار میگيرد آدم  

ام ،او
آورده 

بدست 

من در مورد ایشان 
كه  
سندی  

طبق 

یزدی را .

میزند و
چانه  
تهران  

شوروی در 

گرفتن از سفارت 

برسر حقوق 
وخوب

میكند.
روبل  
ومطالبة   333

است 

كم 
روبل  
میگوید  223

طوفان» برپا

طوفان»« ,

كه در روزنامة خود «
است  

كسی 

ایشان 

است

جزوكسانی 

طرف 

كندوازآن 

تازد،پرخاش  
می

میكند .
می

من درمورداین
البته  
میگيرد .
پول  
درتهران  

شوروی 

ازسفارت 

كه 


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

خواهم كرد .هموست که «بيرق

صحبت 

بعدیم 

سند در كتاب 
سرخ» را در آن شرایط در سرلوحة روزنامهاش قرار میدهد تا با
«داس»و«چکش»«,خون»و«کشتن»,مساواترابرایکشور
نابسامانوجامعةروبهسویامنيتوثباتبهارمغانآورد:

برسرنامةطوفانبنگرتادانی
بيرقسرخمساواتبرافراشتهایم

یا
مسکنترازدمداسدروبایدکرد
فقرراباچکشکارگرانبایدکشت
یا
آزادیاگرمیطلبیغرقهبهخونباش

کاینگلبننوخاستهبیخاروخسینيست
یا
آزمودیموزابناءبشرجزشرّنيست
خيرخواهانهازاینجانورانبایدکشت
یا
درمملکتیکهجنگاصنافینيست
آزادیآنمنبسطوکافینيست

» را راه
نام »نهضت 
به  
ای  
میرود و نشریه 
برلين  

كه به 
بعد هم  
میاندازد ،در آن چقدر ناسزا میگوید و قریحة شاعریش را در

تيمورتاش

مفاهيم تخریبی و منفی به کار میگيرد .با اینحال 
میشود كه در
نهایت تالش  

بينيم 

میرود وی را میآورد  .
می

فعاليت كنند.

توسعه از همة نيروها استفاده شود و همه 

جهت 

آن را جلو رو
اول  
نهضت» و صفحه  

شمارة « 1

لحظه من 

همين 

مارس  )1931منتشر شده

كه در برلين  13اسفند ( 1313
دارم  

آمده
پهلوی» 

مرتجع

ماورژیم

عنوان«

تحت

آن
درسرمقالة 

است.

است:


«امروزدرمملکتایران,تنهاویگانهامریکهبهطورآزادیانجام
گرسنه و فقير

های 

قتل و غارت و چپاول  
توده
میگيرد فقط  

كمك

به
داخلی 

داران


وسرمایه
مالكين

كه
است 

وكارگران

دهاقين

اجرامینمایند».

ی
سرنيزةقزاق 

وپشتيبانی


تلقی

روزومنفی 

باشرایط 

نامتجانس 

شعارهای 

آن 
دركل  

یعنی 


البته وجود
است  .

گرفته 

صورت 

كارهائی  
كه

همه 

نمودن 

شهربانی ایجاد

كه از سوی 
هائی نظير مشكالتی  


نارسائی
درگاهی مورد

نام 
میشد و یاحضور فردی جانی در آنجا به 

چيزمدتهاتحتتأثيرموقعيتوی

وهمه 

قرارگرفته 

برداری 


بهره
دركلباهمةکاستیهای

مجموعه 

آنكه 
میشود.حال  
قرارداده  


ایجادنهادهای

همه جانبه كشور،درجهت 

توسعه 

درجهت 

خود ,
بادستبردهایی

مجموعه 

ودرگزارشاقداماتاین 

بوده 
اساسی  

میشود.
تلقی 

منفی

تاریخی,

راطرح كرده

درایران 

اقتصادی 

دیگربحران 

درجائی 

نشریه 

همين 


میگوید:
 

اغفال

برای 

مزدورتهران 

اوراق 

خوانيدكه 

روزه  
می
همه  

درایران 

«
مردم»...

وگمراهی


ام ،چيزی در
زده 
دارم و روزنامهها را ورق  
اطالع  

من 
كه  
تا جایی  
كه
تاریخی  

روزنامهها در این 

این 
فال و گمراهی در صفحات  
اغ 
به مبارزه
اخبارمربوط  

یعنیزمانيكه 

كند،ندیدم.

اشاره  
می

ایشان 

رضاشاه

وقتی 

یعنی 

میشدند .
با ماالریا یا بيماریهای دیگر درج  
وسفليس و

میآید با امراضی خطرناک و اپيدميک نظير سوزاك 

میشود .شما میبينيد
مواجه  

ای 
گسترده 

ماالریا و ...در سطح 
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كه به موازات برنامهریزی نوین و اقدامات زیربنایی و بسترساز

روبروست .خود مهار این

مسائلی 

آموزشی و اقتصادی با چه 
برای
ای از اقدام  
نمونه 

پشتكاری را میخواهد .

چه 
مشكالت  

است:

آمده
سال 1313

ة
مبارزهباماالریادربودج 

كه از آن
است»  

ملخ و ماالریا  39/1ميليون قران 
رفع  
مخارج  

«
است.

شده 

برده 
نام  
ملی»  

مصالح 

منظوره برای 

مخارج 

بعنوان »

می كنند .در بودجهبندی
توجه  

نكات 

این 
دوستان كمتر به  

البته 

میدهد.
رقم را بخود اختصاص  
باالترین  

جنگ 

وزارت 

كه 
بينيم  

 
می
چيست؟ پس از این شناخت,

باید از خود پرسيد چرا؟ علتآن 
آن را محكوم
اول  
نگاه  
قضاوت منطقی خواهد بود .نباید در همان  
درحاليكه دربار(کهدربرگيرندهامورتازهکهوظایفنظارتیـ

كرد.
شورای

مجلس 

مدیریتی شده بود)  1ميليون قران هزینه دارد ،
میدهد،
چيزی حدود  6ميليون قران را بخود اختصاص  

ملی 

ميليون

میشود 133
درنظرگرفته  

جنگ 

وزارت 


برای
كه 
ای  
بودجه 

توجه كرد،

آن 
علل 

كردوبه 

اینهارابایدتحليل 

خوب 

قراناست.

زمينههادقتوتعمقِکافینشده

دربررسیاین 

نظرمن 

به 
كه  

مانندنهضت یا پيكار كه در چهارچوب

هائی 

است .روزنامه

خاصی قرار دارد ،طبعاً خواستار از همپاشيدگی

ورزی 


اندیشه
قبول

عنوان 

نگردوبهيچ 

بادیدمنفی  
می

رایكسره 

همه 

استو 

منصفانه

است .بنظر من این 

بوده 
مثبت  

ای 
گوشه 

هيچ 
ندارد كه  
نيست.

است

دچارمضيقه

ایران

توده
میگوید؛« 
رضاشاه 

حكومت

دردورة


نشریه در

این 
وقتی  

نگرفته».

انجام 

كارمثبتی 

وهيچ 

وبدترشده 

دروین از


وانتشارآن
اتریش 

روندبه 


،آنهامی

شده
تعطيل 

آلمان 

به
كه  
آن را دارم  
شمارة   1

كپی 

كه باز هم 
میشود  .
سر گرفته  
دیگری

وكسان 

علوی 

مرتضی 

محمودپایداراست .البته 

مدیریت 

است

شده 


طرح
كه 
موضوعی  

نخستين 

شماره 

دراین 

هم بودند.

مرگ باد بر رژیم جالد پهلوی» و بعد

است از شعار «

عبارت 

میگوید:


وعدم

ملت 
پریشانی  

دهدكه 

نشان  
می

خوبی 

جاریه به 

وقایع 

«
كه
چيزهایی  

یعنی 

بيش از پيش شدت یافته است!»

امنيت 

میكند و اینكه همه
مردم را طرح  

به 
واقعيت ندارد .بعد اجحاف  

وترقی

،تجارت 


وصادرات
،واردات 


است
پهلوی 

رژیم 
چيزدردست  

همة

نشده است .به طور کلی ,

هم انجام 
كاری  

صنایع و هيچ 

میشود.
داده 
جلوه 

معكوس

شده

انجام

كه
ی 
كارهائ 
درشمارة ششم «پيکار» عنوان اصلی روی جلد ,مفهوم
«جاسوس بودن رضاشاه برای انگليسها» را دارد و در سرمقاله
ادعامیکند«پسازاینکهرضاخانرا انگليسهاکامالًبهسمت

چنانکهمیدانيمپسازانعقادعهدنامه...

نوکریخوددرآوردند...
جنگزرگریرضاخانوشيخخزعلخاتمهیافت»...بامطالعةاین

مطالبتهیازواقعيت,اکنونکهاسنادطرفيندردستاستو
پروندههایمحرمانةدولتانگليسدراختيارهرپژوهشگرمنصفی

شودوقتیمیبيندافرادمدعی


انسانبسيارمتأثرمی
قراردارد,
پيشرو و روشنفکر بودن ,چگونه منافع ملی را در چارچوب
تنگنظریهای ایدئولوژیک و یا حزبی و حتی مذهبی قربانی

میکنند .به همين جملة «جنگ زرگری رضاخان و شيخخزعل»!

توجهکنيد!چيزیکههماکنونپسازبيشاز 23سالبهوضوح
برای همگان مسجل است که رفع قائله و جمع کردن بساط
گستردة آن شيخ ,تا چه حد برای کشور و منافع ملی ما در آن
زماناهميتداشتهوبهواقع,چهاقدامشجاعانهوکليدیبوده
کهصـرفاًبرمبنایخـطومشیمستقلسردارسپهانجامگرفته
است .من این گونه برخوردها را بسيار فراتر از کجفهمی یا
بدفهمیمیدانم.

چمبرلينوزیرخارجةانگليسخوداذعانداردکهسياستمادر
قبالایراندیگرنمیتواندمانندسابقباشدچراکهرضاخاننشان

داده بود که کامالً با برخورد پيشينيان خود (اعم از شاه قاجار و

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

هاودولتمداران)نسبتبهدولخارجیمتفاوتاست.


صدراعظم
مظفرالدینشاهبرایتأمينهزینةآخرینسفرخودبهفرنگضمن
مجبور ساختن دولت به وامگيری از بانک استقراضی و بانک
شاهی و غيره به فروش القاب نيز دست زد .احمدشاه نيز با
احتکار غلّه و فشار برگردة مردم خود کسب درآمد میکرد .وی
برای قبول پست نخستوزیری افراد پيشنهادی از جانب دولت
یگرفتومدامبرسردریافتپولبيشتر
بریتانيا,ازآنانمواجبم 
چانه میزد! و همواره در پی فرار از مسئوليت و سفر به اروپا
تالشمیکرد.رضاشاهمعتقدبودوبرایناعتقادپایدارماندکهبه

اروپاسفرنکندومیگفتاروپائيانبایدبهایرانبيایند.تنهاسفر

اختالفاتدامنهدار وطوالنی

اوبهترکيهبود وآنهمدرجهترفع
مرزیباآنکشورولزومابرازحسنتفاهمونزدیکیبيشتربااین

این
به  
دوباره  

سال 

حاالوقتی بعدازحدود 13-23

همسایهمهم.
همة

وبه 
تاریخ  

چطوربه 

كه 
شویم  

متوجه  
می

كنيم,

نگاه  
می
دوره  

منابع

بعنوان 

وشتههایی را 

نشده و چنين ن

این چيزها پرداخته 

قرارمیدهند.

دراختيارجوانان

اول
دست 

همكاری در حكومت

میآید و در جهت 
ملی  

گروه 
یك  
در حاليكه  
میكند و یا از آن برنامهها و اقدامات حمایت
شركت  

رضاشاه 

اسامی

به 
نشده .

ساخته 

هم 
ازافرادمعمولی  

گروه 
این 
میکند .

توجه كنيد؛ از داور تا محمود افشار ،بعد

گفتم 

خدمتتان 

ه
ك
خان
ایرانشهر ،پورداود ،اشرفی ،جمالزاده ،قزوینی ،نصراله  
زاده و
،تقی 

یگانه 

،اسماعيل 

،غنی 
زاده


وراوندی
جهانگير،درویش 

داشتند،بعددرمقابل آنها

كمتری 

وزن 
كنم  
اینهافكرنمی 

دیگران.

گروه در جهت
نشریة »پيكار» بودند .آن  

هائی معتقد به 

گروه
گروه دیگر كامالً منكر آن
میكند ،در صورتيكه  
همگرائی تالش  

بعدازاینهمه سال

حال 
کند .
استواگراییرادرجامعهتبليغمی 

گيری


موضع
كنيم .واقعاً كداميك 

قضاوت 

نتيجه 

بهتراست از روی 

آمده
انگليسی  

كمك 

گفته شود به 

اینكه 

است .

شته 

درستی دا

است؟

بوده
چه 
نتيجه 

خوب

نيست.

،كافی


است




 در گيالن ,ميرزاكوچك خان كه خود را رئيس جمهور حكومت

شوروی گيالن میخواند و الهيجان را مركز این حكومت

شوروی قرار میدهد ،از ایشان هم میبينيم كه بسيار به

نيكی یاد میشود .مسئله «آزادیستان« را شيخ محمد

خيابانی در آذربایجان راه میاندازد ،درتاریخ از او خيلی

پشتيبانی میشود .آنجائيكه كلنل میآید و جمهوری اعالم

میكنم ـ از او باز
میكند ـ محمدتقی خان پسيان را عر

هم به خوبی یاد میشود .پس چرا نباید از شيخ خزعل به

نيكی یاد شود؟! او هم میخواسته حكومت عربستان راه
بيندازد و مستقل شود! اگر از زاویة نكوهش وابستگی

حركت میكنيم ،پس وابستگی ،وابستگی است چه به

همسایه شمالی باشد و چه به همسایه جنوبی و این

نمرة منفی را باید قاعدتاً به همة آنها داد.



 به اعتقاد من در این مقطع ما با نوع تازهای از

ملوكالطوایفی در كنار اشكال قدیمیتر آن كه ذكرشان

رفت ،مواجه هستيم و آنهم «ملوكالطوایفی روشنفكری«

است .با این نوع ،در گذشته كمتر روبرو بودهایم .یعنی

برخی از روشنفكران و عناصر مشروطهخواه قبلی ,داعيه

حكومتهای مستقل محلی داشته و سر از فرمان دولت

مركزی میپيچند .همينهاست كه دولت مركزی را

تضعيف كرد و حاكميت یكپارچة كشور را خدشهدار ساخت
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موردی مجدداًروبرو

،نيزباچنين 

شمادرمقطع  22مرداد1332


كه بتواند در مكان
است  

رهبری 

این وظيفه 
به نظر من  
هستيد  .
جوانب ،صالح

همة 

مناسب با در نظر گرفتن 

ت ،در زمان 
درس 
باردپيشنهادخوب آمریكا

مصدق 

حكومت 

درزمان 

كشورراببيند.
كه بدتر از
مصدق ،قراردادی منعقد كردیم  

سقوط 

و متأسفانه 
,نقش
بااینمساله 

درمقایسه

حال
پيشنهادیآمریكابود .

شرایط

نفت
ویامساله  

وری 
پيشه  

،حكومت 


آذربایجان
قائلة 

درحل 

قوام 

مصدق

توانيدبگوئيدكه


شمانمی
دراینجا

شمالرادرنظربگيرید.
صرف نظر ازاینكه در

صددرصد نمره را میگيرد ،امّا قوام خير! 
تردیدیوجودندارد.

شخصيتهاهيچ

هردواین

پرستی


وطن


قبولی تاریخی کارنامة دورة رضاشاهی

ارزیابینمود!

كارش

سياستمداررابایدبانتيجة

ـیعنی

تالش


مصدق

هم 
تعيين كرد .

آنهارابایددرست 

ـجایگاه 

دكترگوئلكُهن 
یادودیدگاه در

پرست بودند،امّادوسليقه 


هردووطن
قوام 
وهم  

تای  1299باید ببينيم
بنابراین در زمينة كود 

حركت خود داشتند .

تطبيق اسناد تاریخی،

است .

تراویده 

بيرون 

چيزی از آن 

چه 
این
میدهند كه  
شده ،نشان  

گفته 

تاكنون 

كه 
آنچه  
برخالف  

هم
ضعفی 

نكات

است

تردیدممكن

،البته 
بی

مستقل 
بوده

عملی

ظربگيریم ودریابيم

راهم درن

قوت 
دربرداشته،امّامابایدنكات  

سازیو

زمينه 


كارگستردهوفراگير
بعدیك 

به 
کهدرسال   1333

بسمت ایجاد

گيری 


جهت
دوره 
بسترسازی آغاز شد .در این  

رامیبينيد.

توسعه

وبطوركلی

توليدی

،نهادهای


مدنی
نهادهای

ورق بزنيدـ
رابعدازسال   1333

ای 
شماروزنامه 

كه 
نيست  

روزی 

كنندـوخبری از

آرشيوهارجوع 

این 
توانندبروندوبه  

دوستان  
می

توسعه اقتصادی و

مانوفاكتورها نخوانيد واقدامات در جهت 
هيچكس تأمين

پيش ازآن 

سال 

كه 
نبينيد،درمملكتی  

اجتماعی 

جزامنيت،كار

خواستی 

،مردم 


نداشت
اميدی 

،هيچكس 


نداشت

وناننداشتند.

کتـابتـازهامزیـرعنـوان

بـهتـازگـیانتشـاراتبيـنالمللیSAGE


"Technology Transfer: Strategic Management in Developing
كتاب

دراین 

" Countriesرابهزبانانگليسیمنتشرکردهاست.
ی
توسعه و مدیریت و انتقال تكنولوژ 

های 


تئوری
در زمينة 
است در مورد توسعه كشورهای رو به رشد یا به

قسمتهائی 

میشود .در اینجا
هم  
ایران  

حال 
كه شامل  
سوم  

جهان 

اصطالح 

شكلگيری درست نهاد اقتصادی و

های 


شرط
بحث بر سر پيش

اولویتهائی را باید مورد توجه قرار داد تا

چه 
اینكه  

است .

صنعتی 

امكانپذیر و به

صنعتی 

های 

پيش برد تكنولوژی و برنامه

امكان 

ملی و توان

اجتماعیمان رشد یافته و منافع 

آن قابليت 
موازات  

شرطها

پيش 

كه دراین 
فاكتوری  

نخستين 

مان ارتقاء یابد .
ملی 

ملی و در كنار آن ثبات

مییابد ،مسئلة درایت و فهم
اهميت  

وامنيتیبود

سياسی

اگرفاقدثبات

تردیدژاپن

است .
بی

محيطی

ازرشددست یابدوچنينجایگاهیرا

درجه 

این 
به  
توانست  


نمی
اهميت دارد

توسعه 

های 


درتئوری
آنچه 
ازنظرتوسعهکسبکند .
است،

مطرح 

نيافته 

كشورهای رو به رشد یا توسعه

و در همة 
ت.
بسترسازیاس 

اولویت

مساله

ما همخوانی با این مسائل و آنچه از نظر علمی به عوامل
«فراساختاری» ( )Infrastructureمعروف است را در حكومت 23
اقتصاد،آموزش،صنعت,هنرو

درزمينه 

بينيم.

رضاشاه  
می

سالة 

كه مركز تنویر افكار ایجاد میشود
رسيم  

جائی  
می

حتی ما به 

پای
ویت ایجاد یكپارچگی كشور و امنيت و پابه 
پس از اول 
یعنی  

باحمایتبیدریغرضاشاه

رویم.
می 
دیگرپيش 

های


هادرزمينه

آن
درسال 1932ميالدی( 1311خورشيدی)کنگرةبانوانشرقدر
تهرانتشکيلمیشود.جمعيتشيروخورشيدایرانـکهبهمنزلة
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استـآغازبهکارمیکند.درجهتتأکيدبر

صليبسرخاروپائی
ميراث فرهنگی و تمدنی ایرانيان ,شعبة خاصی از آموزش و
پژوهش علمی به نام «علم و هنر باستانی» در دانشگاه تهران
تأسيسمیشود.درموردتعددزوجاتورواجصيغهنيزدرجهت

حمایت از حقوق زنان محدودیتها و ضوابط قانونی به اجرا
درمیآید .توجه داشته باشيد که تا سال  1331زنان تنها در

ساعاتمعينیازروزمیتوانستندباچادروچاقچورازخانهبيرون

بيایند .تا آن سال زنان اجازه رفتن به اماکن عمومی مانند
رستورانها را نداشتند .جالب است بدانيم در همين دورة کوتاه

فیالمثل
اسنيزنهادینهمیشود .

استکهحتیفرهنگنوینلب
لباس مردان به جای شلوارهای گشاد و سياه با جليقهها و
باالپوشهای نمدین ,تبدیل به کت و شلوار به سبک اروپائيان

بينيم

میشود که همچنان نيز همان است .از اینها گذشته  ,
می

میشود .شما
صحبت  

كشتیسازی هم 

در آن زمان از صنعت 
زیربنای

بعنوان 


آهن

بينيدذوب

زنيدمی
هاراورق  
می


روزنامه
ی
وقت 
هم مورد توجه
زمان در ایران  

تمام كشورها ،در آن 
برای  
توسعه  

نشدوکارخانهای

موضوعفراموش 

این 
ساله  

ودرآن دورة 23

بوده 

ایران مورد هدف

به 
انتقال  

شد ،امّا هنگام 
مناسب خریداری  
میشود.
وغرق 

قرارگرفته
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رضاشاه دارند،

سالة 

دورة  23
به  
كه نگرشی منفی  
دوستانی  


روزنامهها را مطالعه

كنم بهتر است بروند اسناد و اوراق 
فكر می 
تراخم ،وبا ،ماالریا،

مقایسه نمایند ،تا ببينند كه 

كنند و با هم 
بلکه در ابعاد یك كشور
خانواده  

نه در بُعد یك 
سوزاك و سفليس  

آشاميدنی در ایران وجود

بيستم آب 

بيداد میكرد .در قرن 
مسئلة تئاترو

داشتيم.

چقدرمشكل 

كارهنری 

درزمينه 

نداشت.

كه ابتدا در تئاتر
خانمی  

این هنر ،
به  
پرداختن  

برای 

زنان 
آزادی  
میكنند و بعد هم
وغارت  

اش 
خانه 
میكند ،میریزند به  
شركت  

زنان در زمينه
عمده در آموزش  

مشكالت 

میریزند .
تئاتر را بهم  
همة اینها بطور

به 
بتوانم  

اميدوارم 

كه 
انتشارات و مطبوعات زنان  


كامل در جلد سوم کتاب «تاریخ سانسور در مطبوعات ایران»
نيازهاوضرورتهای

به 
كه  
است  

رضاشاه 

ابتدادردورة 

كنم.
اشاره  

شده و آنها را بوجود

توجه 

توسعهملی به مفهوم علمی 

یك 

واشتغال آنان،

،تحصيل 


اجتماعی
درزندگی 

حضورزنان 

میآورند.

معنیبدهد.

توانست


نمی
بدوناینهااصالًحرکتبهسویتوسعه

یادرآموزش

پرداختيم 

شریعت  
می

به 
فقط  
درسی  

اگردرساعات 

غالب بود مسلماً در امر توسعه و

ما تکبُعدینگری یا شریعت 
غایت و نهایت آن ـ

مدنيت ـ نه 

های 


دروازه
حرکت در جهت 
دورة
ین  
كه در ا 
زیربنائی  

اقدامات 

كنم ،كليه 
خالصه  

ماندیم .


وامی
وباآنچه دراروپابعداز

توسعه 


های

شدباتئوری
انجام 

سال 

 23
گرفت ،مطابقت

انجام 

التين و ژاپن 

صنعتی یا در آمریكای 

انقالب 

كنم در تحليل و
من فكر می 
داشته و در یك راستا قرار دارد  .

پس از مشروطه ما بيشتر به مسائل سياسی یا
بررسی دورة  
پراهميت

های 


جنبه
این 
ایم و به  
پرداخته 

حزبی و روشنفكرانه 

هم
تقویت  

جنبهها بایستی در جهت 

این 
البته  
ایم  .
بوده 
بیتوجه  

دیگرغلبه

برجنبه

تاحدودی

وقتهاوجهی

بعضی

باشند.امّااینكه
كارمادرتحليل گردد .ماباید

ضعف 

امرنبایدموجب 

كند،این 


می
معدل دریك

مثل 
درست  

كنيم.

وتحليل 

ببينيم 

اینهارادركنارهم 

ضعيف امّا در

است در درسی 


ممكن
محصلی 

است .

كارنامه 

میشود .11
هم  
معدلش  

درسی دیگر قوی باشد .

است ،پس

ضعيف 

درس 

نمیتوانيد بگویيد چون در آن 


بنابراین
كشوررادرنظربگيریدكه


شمااگریك
حال 
تواندقبول شود .


نمی
تهران و

به جز یك 
نبوده  

هم 
كشوری  

در اصل و به اعتقاد من 
چنين

بقای 

مركزی ،برای 

حكومت 

عنوان 

ای  
به
سایه 

شبحی ,
قابل تفسير
ازمتغيرهای  

بنویسيدكه 

ای 
اگرشمامعادله 

كشوری 

همة

معادله باید به 

شده باشد ،در این 

تشكيل 

و متعددی 
یكی دوتا

توانيم تنها به 

فاكتورها یا متغيرها توجه بشود ،نمی
كه اینرا هم نباید فراموش كرد كه در این
است  

بدیهی 

بپردازیم .

وتأكيدمنازابتدا

بحث

است.

وجودداشته

هم
ضعفی 

نقاط
دوره 

كه ما باید صداقت و
است  

كه با شما داشتم بر این 
در صحبتی  
كنيم.حضور

مراعات 

دربرخوردتاریخی 

تاریخی 

رادرتحليل 

امانت 

كه
جوانب در نظر بگيریم ،هنگامی  

رضاشاه را از كليه 

و حكومت 
وی
كنيم ،آنگاه درمورد رضاشاه و حكومت  

اصول را رعایت 

این 

انقالب

محصول 

كه رضاشاه 
يم  
توانيم بگوئ 


نمی
چيزی جز این 

است.

بوده
مشروطه 


بهمادادید
كه 
وقتی 

این
مارابابت 

سپاس

تالشـآقایدكتركُهن

بيانداشتيد،بپذیرید.
كه 
ای 
وارزنده 

گویا،روشن

سخنان

وبابت
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شيخمحمد خيابانی ,کلنلمحمدتقی خان پسيان ,ميرزا کوچک خان
استقاللطلبان و آزادیخواهان «راستين«





در جامعهای كه هنوز تقليد مجتهد و سرسپردگی مرشد و رعيتی شاه و ارباب در كنار
موجودیت اصناف و سازمان نسق بر او حاكم بوده است ،مشروطه آن نيز بایستی با
ساخت و بافت آن همخوانی داشته باشد .ایران در  3926فاقد سه طبقة مدرن
سرمایه داری صنعتی یعنی سرمایهدارها ,كارگران صنعتی و طبقه متوسط جدید بود
و صنعتی شدن و رشد طبقه متوسط ایران از دورة رضاشاه آغاز و در دهه چهل تا
هفتاد ببعد به اوج خود رسيد .به همين سبب مردم سنتی آنزمان بشکل تودة
(شهری و روستائی) یا گلهای (ایالت) زندگی میکردند ,نياز مبرمی به آزادی و
حقوق برابر شهروندی و نهادی شدن دمكراسی نداشتند .كشورهای همسایه ما نيز
کم و بيش مثل ما بودند.

گفتگو با دکتر ضياء صدراالشرافی

تالش ـ یکی از برجستهترین ویژگیهای جنبش و انقالب
مشروطه یکپارچگی و عموميت داشتن آن در سراسر ایران بود.
کلية ایاالت و والیات و اقصا نقاط کشور در مطالبات این نهضت
کمترگوشهایازخاککشوربودکهدر

همسووهمصدابودند.
پيشبرداینجنبشبزرگنقشوسهمیبرعهدهنداشتهباشد.
اماباآغازکارمجلسمشروطهوتشکيلکابينههایآنکمتراثری

(حداقل در عمل و با توجه به وجود آشوبهای درونی) از آن
کنيدعلتچهبود؟


فکرمی
وحدتوهمرائیمالحظهمیشود.


ضياء صدراالشرافی ـ بنظر من عموميت داشتن نسبی جنبش
مشروطيتبایكپارچگیآنمتفاوتاست.یعنینهضتمشروطه
تا حدی عموميت داشت اما ابداً یكپارچه نبود و لذا ما رهبران
مشروطه داریم نه رهبر مشروطه (مثل نهضت ملی مصدق و
انقالباسالمیخمينی).جنبشمشروطيتعموميتداشتزیرا
صنف بازار كه همواره رهبران مذهبی را همچون نمایندگان
عقيدتیخودعلمكردهومیكنددرسراسرایرانگستردهبودو

فتوای سه آیتاهلل آقایسيدعبداهلل بهبهانی (آنگلوفيل) و
ميرزافضلاهلل)

محمدطباطبائیونيزهمراهیآیتاهللنوری(


آقای
درآغازوحمایتعلماءسهگانةنجفیعنیآخوندمالمحمدكاظم

خراسانی و حاجیميرزاعبداهلل مازندرانی و حاجميرزاحسين
ابنخليل بهقول كسروی “توده را به حركت در آورد“ اما نظير

انقالباسالمینتوانستآنراولوتامدتیكنترلوهدایتكندو
نههمچونكودتای1299تودهوجنبشآنرابامتحدالشكلكردن
نيروهایمسلحسركوبسازد.اماجنبشمشروطهكهبهانقالب
مشروطيتمنجروختمشدمثلهرجنبشاجتماعیـسياسی
دیگریكپارچهنبود وبعداقتصادی وطبقاتینداشت .درتبریزكه
یكیازكانونهایپرتبوتابجنبشمشروطهبودمَثَلیدراین

بهطنزمیگویند:فالن

موردرایجاستكههنوزهمبكارمیرود.

گروه یا فاميل یا فرد “به مشروطة خود رسيد“ یا فالنی هم
مشروطهاش را گرفت!“ لذا برای اینكه ببينيم چه گروههایی به

“
مشروطه خود رسيدند و كدام بخش سرش بیكاله ماند و لذا
انقالبراتداوموتعميقبخشيدهوهنوزهممیبخشدبایستی

هاوخواستهایآنهاكهدرنهضتمشروطهتأثيرتعيين


بهطيف
ایداشتندتوجهنمائيمكهفهرستوار(بامـرجوعدانسـتن


كننده

اشتباهالبتهبادليلوسند)بقرارزیراست.

 1ـ نهاد سلطنت (خانواده حاكم قاجار) :تمایل كلی شاه و
محمدعلیميرزا)برادامةاستبدادوخودكامگی

بخصوصوليعهد(
سابق بود .اغلب حكام نيز همين تمایل را در ایاالت و والیات
داشتند .آنهامخالف حكومتقانون بودندكهدرآنشاهبایستی
شاهزادههایقاجارو

سلطنتمیكردونهحكومت.البتهدرميان

حكامافرادمشروطهخواهواقعییامصلحتیهموجودداشتند.


 2ـ نهاد روحانيت (شيعه) :روحانيت قدیمیترین نهاد شناخته
شدهدرایراناستكهنهادسلطنتبعنواننهاددفاعازدلاین
نهاد در ایالم بيرون آمده است 2213( .ق.م) نهاد روحانيت
همچون مالطی (عقيدتی) آجرهای جدا از هم جامعة سنتی را
ساختوچنانكهدرمقالهایباعنوان“روحانيتبا


بهممتصلمی
جامهولباسیثابتوجامعهوادیانیمتغير“درماهنامةروزگارنو
نوشتهامازدورهدولتسراسریایالم(حداقل 2133ق.م)تابه

امروز نهاد روحانيت لباس( :ردا و عمامه) و ساختار و سلسله
مراتب خود را حفظ كرده و بنا به اقتضای زمان و تغيير شرایط
اجتماعیو سياسیوفرهنگیدائماًمحتوا ونام خدایان،متون
مذهبی و مقدس خود و پيامبران و مراسم خویش را تغيير داده
است.سلسلهمراتبكنونیكاستروحانيت(مالرشی)راعيناً
درایالممییابيم:

اهللالعظماهاومراجعتقليدبزرگ.

 :
آیت
الفـپاشیشو 

االسالمهایصاحبنفوذ.


هاوحجت
آیت 
اهلل
بـالمایاالماسو :
گووروضهخوان.


آخوندهایمساله
پـشاتين:
الماهای ایالمی جای خود را به مغهای عصر مادی و اوایل
هخامنشی دادند آنگاه از زمان داریوش تا انقراض هخامنشیها
آتروپاتها(نگهبانانآتش)متصدیاینامرگشتند.ازدورةسلوكيه
مغ بد“ها یا موبدان سررشتة كار را
تا انقراض ساسانيان دوباره “ 
دینموجوددرآستانةحملةاعرابمسلمانعهدهداربودند.

در22
همينگروهپسازجاافتادناسالمدرایرانبهآخوندهایسنی
ستيزوشيعهكُشمبدلگشتندواز( 1131م=


دوآتشةرافضی
 223ه.ش)بهشيعيانتندروودشمنتسننبخصوصخليفهدوم
امروزهمبعنوانروحانیخطامامیوشيعةمكتبی

مبدلشدند.
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ویانمایندةاسالمنابمحمدیبهبزرگترینمانعرشدسياسی،
فرهنگی ایران و دشمن آشكار استقرار دمكراسی و آزادی و
برابریشهروندانایرانیمبدلشدهاند.درنهضتمشروطيتنيز

خواستهای روحانيت طرفدار مشروطه حول دو محور اصلی
میچرخيد:

فضلاهللنوری)


شيخ
الفـكنارزدنرقبایداخلیوجدیشان(


بـتحكيمهرچهبيشترقدرتروحانيتدرمقابلسلطنتكهدر
این راه در زمان فتحعليشاه ,آخوندها به سبب راه انداختن جنگ
دوم ایران و روس با نوشتن “رسالة جهادیه“ و تحميل شكست
دومبركشور(:قراردادتركمانچای)1222چونبرحيثيتاجتماعی
و سياسی روحانيت بطور کلیضربة اساسیوارد شده بود كه
در “نهضت تنباكوی“ معروف به وسيله ميرزای شيرازی اندكی
خواستندبه مرادخودبرسند


جبرانكردودرنهضتمشروطةمی
كه سير حوادث داخلی و خارجی مانع آن شد .تا در جمهوری
اسالمی این خواب تعبير شد و روحانيت به مراد خود رسيد و
“سلطانیشيخ“آغازشد.
به قالب و محتوای خواستههای هشت روحانی* كه در
شاهعبدالعظيممتحصنشدهبودندوباميانجيگریسفيرعثمانی

آنها را به عرض مظفرالدین شاه رسانيدند توجه نمائيم تا بقول
خودشان“علمشان“برهمهاشكارشود:
 1ـ “نبودن عسگر (اصغر) گاریچی در راه قم“ .دو سيد و سایر
روحانيون میخواستند دلجوئی از علما و روحانيون قم كرده و
پشتيبانیآنهارابخودجلبكنند.
2ـ“بازگرداندنحاجميرزامحمدرضاازتبعيدروستایرفسنجانبه
شهركرمان“
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ادعای قانون ـ گزاری انسان در مقابل قانون خدا “كفر مطلق“
است .آن هم در ذهن علماء عهد قاجار .در جمهوری اسالمی
هنوز هم مجلس شورا را مجلس مشورتی اسالمی تلقی
میکنند! نه مجلس قانونگزاری! جالب این است كه در ذهن

مظفرالدینشاه نيز تأسيس عدالتخانه “برای اجرای احكام شرع

مطاعوآسایشرعيت“بودهاست!
6ـبرداشتنمسيو“نوز“بلژیكیازسرگمركوماليه.
اینجادمخروسبعضیازعلماءمحترمبيرونآمد.بهبهانیاین
 
حسنراداشتكهعلناًطرفداریازانگلستانمیكردودرتحریم
تنباكونيزتنهامجتهدوفردیبودكهبرخالفاجماعهمگان,علناً
كشيدهومیگفت“:منهممجتهدم“ومخالفنظرميرزای

قليان
شيرازی عمل كرده و رأی و فتوا میدهم .ميسو نوز با وجود آن
كه مثل اكثریت اروپائيان عصر استعمار (اواسط قرن نوزدهم و
اوایلقرنبيستم) به بيماری اروپامركزی Euro centrismeمبتال
بودوازمسخرهكردنبعضیازآدابورسومآنروزایرانبخصوص
روحانيون باز نمیماند .اما جزو انگشتشمار خارجيانی (نظير
ژنرالگاردنفرانسویواغلبمامورانآلمانیوسوئدیوبعضی
ماموران آمریكائی) در ایران بود كه كار خود را با درستی و
صميميت و درجمع جهت منافع ایران انجام میداد و لذا مانع
هاوبخصوصانگلستانمیشد.


هایروس

تنقشه
پيشرف
 1ـ “برداشتن عالءالدوله از حكمرانی تهران“ كه سيد هاشم
قندیوحاجسيداسماعيلوچندبازرگاندیگررابهسببگران
شدن قيمت قند به فلك بسته بود و بازار تهران به سبب این
اهانتبهاو,بعنواناعتراضبستهبود.
ایندرخواستعلمانيزدادوستدیبابازاروبخصوصدررابطه

گمان نميكنم “قدرت دولت مركزي“ كه به نظر هگل از تقدس برخوردار است براي ما هم در قرن بيستيكم و تا ابد
داراي چنين مضموني باشد .بقول نيچه تمام مقدسات مسمومند و نبايد دولت اين “بت نوين“ را جانشين مفهوم خدا
و يا تقدسِ روحانيت نمود.

3ـبازگرداندنتوليتمدرسهخانمرویبهحاجشيخمرتضیكه
غاصبآنجابود.
 1ـ “بنياد عدالتخانه در همه جای ایران“ .این خواست عمومی
مردمهمبود.
هرچندوزارتعدليهاززمانناصرالدینشاهتاسيسشدهبودو
نظامالملك“وزیرعدليهبود

درزمانتحصنآنهادرشاهعبدالعظيم“

اما مردم بنا به اطالعی كه از وضع عدليه در هند (بنگال ـ
هندوستان و پاكستان) و قفقاز و روسيه بعد از تاسيس مجلس
(دوما) و بخصوص اصالحات و تنظيمات عثمانی داشتند عدليهای
مبتنیبرقانونومستقلازقوةمجریة خودكامهمیخواستند و
در درخواست علما و پيرویشان از خواست مردم ،این نكته نيز
مستور بود كه در نهایت خود كاست روحانيت عهدهدار قضاوت
احكام شرع مبين اسالم خواهد شد .چنانكه امروز شاهدش
هستيم ,بعبارت دیگر تاسيس عدالتخانه سراسری برای اجرای
حدود و احكام شرع و محدود كردن بيش از پيش قدرت عرف و
سلطنت مطلقه برای علما مطرح بود و نه وضع قانون عرفی و
حقوق مبتنی بر انسان دوستی و آزادی و برابری شهروندان و
براساسعقلنقادوتجربیوانسانی.
“1روانگردانيدنقانوناسالمبههمةكشور“.
در خواست چهارم ابزاری بود كه خواست پنجم با آن تحقق
میتوانست پيدا كند چنانكه امروز پيدا كرده است .روشن است

كهمجریقانونهردینیازجملهاسالمتنهاعلمای“آن“دینبنا
به احکام شریعتش میتوانند بود .برای روحانيون تمام ادیان

با فرد محترم وسالخورده و درعين حال مومنی چون حاج سيد
هاشم قندی بود كه سه مسجد برای “علما“ ساخته بود تابه
شكارجاهالنپردازند.
2ـ“كمنكردنتومانیدهشاهیازمواجبومستمری“هاكهدر
میدادند و كمكردن یك بيستم درآمد
عصر قاجاریه به علماء  
ماهانهمستمریعلماجهتتعدیلبودجهكشور،برایآنهاگران
آمدهبود!
از جمعبندی این موارد آشكار میشود كه نه مادهای راجع به
آزادی(بيانوزبانوعقيده)دراینسخنانمطرحاست،نهبرابری
انسانی شهروندان به مخيلة حضرات خطور میکرده و نه
دمكراسی بعنوان نهاد و اساس اداره كشور برایشان مطرح بوده
است .مفهوممنافعملینيزبقول صابرشروانیشاعربزرگآن
عصر “سير شدن شكم حضرات“ بود .وقتی در عمل به این
شودوبهنامهنگاریودادنوعدهاكتفا


خواستهاچنداناعتنانمی
میگردد ,در نامة طباطبائی به عينالدوله و بخصوص به

مظفرالدینشاه به تأسيس مجلس برای حفظ كشور و گسترش

عدالت اشاره میشود ,ولی آزادی و برابری مطرح نيست .در
مقابلایندوگروهرقيبیعنیشاهوشيخ،جریانسومیوجود
داشت كه از طيف مختلف اصناف بازار گرفته تا مردمان عادی
رنجدیده از ظلم حكام شاه و پیبرده به خدعة شيخ را شامل

میشد.كسرویدرمقدمهتاریخمشروطهخوددراینبارهچنين

متذكر میشود ( 1319بهمن) و بنظر من حق مطلب را ادا
میكند:
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“ 1ـ چنانكه گفتيم در جنبش مشروطه كار را كسانی گمنام و
بیشكوه از پيش بردند ،ولی چون خواسته میشد جنبش نا

انجامبماند.آنمردانغيرتمندراكنارزدند،وتاتوانستندبدرفتاری
نمودند،وزندگیرابهآنانتلخگردانيدندكهخودداستاندلسوز
دیگریست،واینبسيارناسزابودكهچنانمردانینامهاشاننيز

از ميان رود و باری در تاریخ ارجشناسی از آنان نموده نشود و
راستيها بیپرده نگردد ،این كار نه بخدا خوش افتادی ،و نه با
راستیپرستیوپاكدلیسازشداشتیوازآنسویچهازدیدة

پيشرفت توده و كشور ،و چه از دیده رواج خویهای ستوده،
زیانهایبسيارازآنپدیدآمدی“.

درموردسرنوشتاینجریانسومبادخالتدستهایخارجی


یعناصرسرسپردهداخلیكسرویمینویسد:

وهمراه
خواهیباپاكدلیهاآغازید ولیباناپاكدلیها


جنبشمشروطه
“
بهپایان رسيد و دستهایی از درون و بيرون به ميان آمد و آن را

بههم زد و ناانجام گذاشت و كار به آشفتگی كشور و ناتوانی

دولت و از هم گسيختگی رشتهها انجاميد و مردم ندانستند آن
چگونهآمد(مشروطه)وچگونهرفتوانگيزةناانجامماندنشچه
بود“...



























کلنلمحمدتقی خان پسيان



در كنار گمنامان برخاسته از ميان مردم كه همگی زندة خامه
سحرآسایكسرویهستندكبوتراندوبرجنشينوسرسپردگان

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

كسروی و عشقی با ناپاكدلی مشروطه را بههم زده و ناانجام
گذارد(بخشسومسهتابلویمریم).
لذا چنانكه مالحظه میشود انقالب مشروطه نيز مانند تمام
هایدنياازطيفهایوگرایشاتگوناگونتشكيلشدهبود


انقالب
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كهمنافعآشتیناپذیرباهمداشتندوتابهامروزسرملتبرای
گرفتن حقوق خود بیكاله مانده است! در انقالب اسالمی
حكومت را شيخ از شاه گرفت و بيگانگان از هر دو باج خود را
میستانندوبازندةاصلی,صاحبانواقعیاینكشوریعنیملت

ایران بوده و هستند .در ضمن حوزه جغرافيایی مشروطهخواهی
كه به همراهی اولية انگلستان راه افتاد (و بيک معنی جواب و
وادنگ نهضت تنباكو بهشمار میرفت كه از مساعدت روسيه
تزاریبرخورداربود)كالًدرشمالایرانكهحوزهنفوذروسيهبود
منحصرمیشد(.بخصوصبعدازقرارداد 1931وتقسيمایرانبه

حوزة نفوذ دو استعمارگر) نهضت بختياریها به تعليم انگلستان
راهافتادتاموشخودرادردیگمشروطهاندازدوهمهراتصاحب
کند .و در خوزستان شيخخزعل ,نظير شيراز نهضتی بنظر
نمیرسدولیصنفبازاردرسراسركشوربهرهبریبازارتهرانو

تبریز اگر كمك مادی هم نمیكرد مانعی برای مشروطهخواهی
نمیتراشيدبقولخودشانمشروطهخوباستچون“بهكسب

ضرر ندارد“! چون سئوال اول بسيار اساسی بود مفصلتر جواب
دادم.

تالش _ یکی از بزرگترین معضالت مجلس شورای ملی و
کابينههایآنمسئلهاستقراریکپارچگیوامنيتبود.جالبتوجه

آن که همزمان و در کنار بسياری از عناصر آشوبطلب,
اغتشاشگر ,راهزنان ,عوامل وابسته به بيگانگان که با اقدامات
خود عرصه را برحکومت مشروطه تنگ میکردند ,چهرة کسانی
هادربخشهائیازخاککشوردیده


برخیازشورش
دررهبری 
میشوند که خود را از زمره مشروطهخواهان و آزادیخواهان

میدانستند .ازجمله ميرزا کوچکخان شيخمحمدخيابانی ,کلنل

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


ضياء صدراالشرافی ـ جواب این سئوال در دو نقلقول زنده یاد
كسروی آمده است .وقتی پاكدالنی چون خيابانی و
ميرزاكوچكخان و افرادی چون ميرسليم و ...مشاهده كردند كه

پس از خلع محمدعليشاه كار اداره ایران در اختيار كمسيون
ميکس (ميکست  )Mixteیعنی کميسيون مختلط انگليسی,
روسیوایرانیکهمسئولنظامیایرانیآنخودکشیوانتحار
کرد(بدنبالتقسيمایران 1931و 1911بينروسوانگليس)در
زماناحمدشاهافتادومیدیدندكهبعدازوقوعانقالببلشویكی

اكتبر در  1911كل ایران با روی كار آمدن وثوقالدوله بدست
انگلستانوایادیآشكاروپنهاناوافتاده،ولذاطبيعیاستکه
سرپيچی و نافرمانی مدنی از چنين دولت وطنفروش مرکزی و
هایسرسپردهایكهبقولعشقی“ننگبشربودـدیدی


مجلس
چه خبر بود!“ به وظيفة وجدانی و ميهنی هر آزادة آگاه چون
خيابانی یا ميرزاكوچكخان مبدل میشد .گمان نمیكنم “قدرت
دولت مركزی“ كه به نظر هگل از تقدس برخوردار است برای ما
همدرقرنبيستیكموتاابددارایچنينمضمونیباشد.بقول

نيچه تمام مقدسات مسمومند و نباید دولت این “بت نوین“ را
جانشين مفهوم خدا و یا تقدسِ روحانيت نمود .ذكر و یادآوری
مضمون اصلی از قانون اساسی آمریكا كه به قلم جفرسون
نوشته شده برای هر فرد دمكراتی در این مورد بجاست“ :مردم
آمریكا مردم هميشه مسلحیایست و چنانكه مردم دریابند كه
دولتقصداستبدادداردوظيفهملتاستكه چنيندولتیرابا
ایندو آزادیخواه شجاع میدانستند كه
اسلحه سرنگون سازند“  .
ارادهملیازميانرفتهومجلسودولتآلتفعلبيگانهگردیده
استوایرانرادودولتبيگانهميانخودبهمنطقةنفوذتقسيم
كردهاند و بعد از انقالب بلشویکی  1911روسيه وثوقالدوله که

كشور “ایران را ملك بابای“ خود محسوب میداشت ,یکجا در
اختيارانگليسقراردادهاست.مسالهقيامكلنلپسيانبازبهمان
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بازی مربوط است اما كلنل مانند خيابانی از رهبران مشروطه و
همچون عارف وارسته ميرزاكوچكخان بزرگوار از مشروطهخواهان
سرشناسنبود.
ایرجدراشارهبهتلگرافسيدضياءبهكلنلپسيانمبنیبرزنده
السلطنهرابهتهرانبفرستيدمیسراید:


یامردهقوام

كهگمانداشتكهاینشوربپاخواهدشد
هرچهدزداستزنظميهرهاخواهدشد
دورظلمتبدلازدورضياءخواهدشد
دزدكتبستهرئيسالوزراخواهدشد


كلنل كه (نظير شناخت اهالی تبریز از محمدعليشاه) ،بخوبی
واليگری قوامالسلطنه را در خراسان شاهد بود (كه حتی قصد
جداكردنخراسانازایرانراداشت)وقتیدیدكهبعدازحكومت
قوامالسلطنه زندانی و بدنام آن روزگار,
صد روزة سيد ضياء  ,
نخستوزیرشدراهیجزشورشبرایشباقینماندهبود!تالش

ثمریستبرایسفيدكردنچهرهسياهدولتهاییكهخيانت


بی
آشكار ملی انجام دادهاند تا چهره مخالفين آنها را بخصوص اگر
خواستهای ارتجاعی نداشتند بخواهيم مخدوش سازیم.
مردمدوستی ،دفاع از منافعملی و آزادیخواهی و برابریطلبی

چهار معياراساسیاستكهمندولتمردان و خدمت وخيانت
هامیسنجم.كسانيكهبادیكتاتوریوسركوبمردم


آنهاراباآن
یاباتحميقوگسترشجهلدربرابرآزادیواستقراردمكراسیو
حاكميت مردم به مقابله برمیخيزند طبيعتاً با آنها بعنوان یك
شهروند ایرانی نمیتوانم موافق باشم .این سه شخصيت مورد
قائممقام در قبل و محمد
اشاره شما نظير اميركبير و ابوالقاسم  
مصدق در بعد از آنها جزو افراد مردم دوست و مدافعين آزادی و
افعملی و تماميت كشور یعنی رهایی از قيد
برابری و حفظ من 
بيگانگانبودندایناننهبهملتدروغگفتندنهخيانتملیکردندو
نهازقدرتخودسوءاستفادهمالییاشخصینمودند.کارشان
ایثار بود و عشق به مردم ایران که البته ملت هوشمند،حساب
خدمات و خيانتها و اشتباهات رهبران سياسی خود را همواره
هارانمیتوانجمعجبری كرد! دراین

بایستی جدانگهدارد  .
آن
راه همه دیكتاتورها و توتاليترها فهرستی از خدمات خود حاضر
دارند ,از جمله مریدان آیتاهلل خمينی و خامنه ,خود هاشمی
رفسنجانیبهرمانی«سردارسازندگی»علناًمدعیشدکه«:از
دورةماد(131ق.م)تازماناوهرچهساختهشدهکمترازهشت
سال دورة ریاستجمهوری توام با سازندگی و نوازندگی اوست
کهنواختهشدگانآقازادههایواالگهربودند!


تالش ـ بسياری از طرفداران این شورشها معتقدند که اقدامات
اینافراد«ادامةجنبشمشروطهودموکراسی»ودرمخالفتبا
دولتهای وابسته» بود که در مرکز تشکيل میشد .بعنوان

«
نمونه شورش جنگلیها به بهانه مخالفت با انگليسیها و
کابينههای وابسته به آن ,قيام خيابانی برعليه وثوقالدوله و

قرارداد  ,1919اقدامات کلنل پسيان برعليه کابينه قوامالسلطنه
صورت میگرفت .در حاليکه طبق اسناد تاریخی حتی زمانيکه
هابدستافرادینظيرمشيرالدولهیامستوفیالممالککه


کابينه
در مشروطهخواهی آنان کمتر کسی تردید دارد ,این مخالفتها
ازنخستيناقداماتمشيرالدولهدرکابينههائیکه

ادامهداشت.
ایجاد نمود ,اعزام نيرو برای سرکوب این شورشها چه در
آذربایجانچهدرگيالنوچهدرخراسانبود.

ضياءصدراالشرافیـبهاینسئوالتاحدیدرسئوالدومجواب
داده شد من به تقدس دولت معتقد نيستم .اگر قرار باشد
تقدسیمطرحشودمتعلقبهكلانسانيتولذاكلملتخواهد
بود.نهدولتكهابزاردفاعواعمالحاكميتآنملتاستوبه
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طریقاولینهفردیازآنحاكميت(بهنامشاهیاولیفقيه)كه
كردندومیپندارندومردمراگلهو


خودراچوپانمردمقلمدادمی
رمة فاقد مغز و هوش میپنداشتند و میانگارند نقطة حرکت
قضاوتبرایمنفردومردماستنهنهادهائیکهبرایمردمو
بوسيلة آنها بوجود آمده و برآنها مسلط شده است (سلطنت و
افرادیامثالخيابانیوميرزاكوچكخان,همازتركيب

روحانيت).
پرده بازیسياسیوتقسيمایران
هاوهمازاسرارپشت 


كابينه
بينروسوانگليسآگاهبودندمنطقآنهااینبودكه:اگركلایران
الدولهها و

هم برود ما گيالن و یا آذربایجان را تقدیم ارباب وثوق
مشيرالدولههانخواهيمكرد.درموردمشيرالدولهنيزكهتاچهحد

خواهمبهنقلقولكوتاهیاززندهیاد


خواهبوداجازهمی

مشروطه
كسروی بسنده كنم و شرح مفصل را به كتاب تاریخ مشروطة
ایران او و نيزكتابهایی چونرهبرانمشروطه(صفائی) ورجال
ایران (مهدی بامداد) ,ارجاع نمایم .كسروی مینویسد“ :جنبش
مشروطه را در ایران آقایان طباطبائی و بهبهانی و دیگران پدید
آوردند .ولی دیده شد در روزنامهها و كتابها ميرزانصراهللخان
مشيرالدولهرابنيادگزارآنستودنددرحالیكهاینمشيرالدوله،
هيچ كوششی در آن راه نكرد و بلكه خواهيم دید كه به
بهبرداشتنآنمیكوشيده،

همدستیمحمدعلیميرزا(وليعهد) 

وتنهاكاریكهاوكردهایناستكهپسازبرداشتهشدن(عزل)
عينالدولهبجای او نشستهومظفرالدینشاهفرمانمشروطهرا

درزمانسرنخستوزیریاوبيرونداده“.لذانهمشيرالدوله،نه
وجهای در ميان
ثوقالدوله و نه برادرش قوامالسلطنة آن زمان  ,
و 
آگاهان سياسی كه خود صميمانه در راه مشروطه جانفشانی
كردهبودندنداشتند.























شيخمحمد خيابانی


قابل ذكر است كه تا مجلس دوم ،نمایندگان ملت در واقع
نمایندگاناصنافبودندولذاهمبهنيرویواقعیاجتماعیمتكی
بودندوهمبهمسائلخاصصنفخودآشنائیداشتندازمجلس
سوم كه به تقليد از اروپا افراد بعنوان شهروند رأی خود را به
صندوقها ریختند ملت ایران دیگر رای میداد وكال اغلب،

نمایندگان برگزیده دولت بودند یا مالكان و خوانين مقتدری كه
میتوانستندباحمایتازكسی,آراءرعایایخودرابهاوتخصيص
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دهند .واقعيتی تلخ است حاج حسينآقاملك علناً میگفت:
“هموارهدرآنطویلهمنبایستیحداقلدواالغداشتهباشم“.
تا انقراض قاجاریه چنين بود و در دوره قدرت رضاشاه و
محمدرضاشاهبعداز22مردادهمليستدلخواهدوشاهازطریق
هابيرونمیآمد.البته


ادارهآگاهیویاسازمانامنيتازصندوق
حریمهایی نيز برای بعضی افراد چون تقیزاده و ساعدمراغهای

و ...وجود داشت .در جامعهای كه هنوز تقليد مجتهد و
سرسپردگی مرشد و رعيتی شاه و ارباب در كنار موجودیت
اصناف و سازمان نسق براو حاكم بوده است ،مشروطه آن نيز
بایستی با ساخت و بافت آن همخوانی داشته باشد .ایران در
 1936فاقد سه طبقة مدرن سرمایه داری صنعتی یعنی
سرمایهدارها,كارگرانصنعتیوطبقهمتوسطجدیدبودوصنعتی

شدن و رشد طبقه متوسط ایران از دورة رضاشاه آغاز و در دهه
چهل تا هفتاد ببعد به اوج خود رسيد .به همين سبب مردم
سنتیآنزمانبشکلتودة(شهریوروستائی)یاگلهای(ایالت)
زندگیمیکردند,نيازمبرمیبهآزادیوحقوقبرابرشهروندیو

نهادیشدندمكراسینداشتند.كشورهایهمسایهمانيزکمو
رشدسرمایهداری

اماامروزوضعفرقمیكند.

بيشمثلمابودند.
بهانسانفردیتعطامیكندوفردیتپایهشناختنحقوقخودو

دفاعازآنهاست.تنهادراینسيستماستكهنانوآزادیباهم
گره میخورند در حالی كه در سيستم ارباب و رعيتی و ماقبل
سرمایهداریصنعتی,نانوامنيت(كهبادیكتاتوریهمراهاست)

گرهخوردهاندبقولشاعر:

بههم
هركهگریزدزغراماتشاه
خاركشغولبيابانشود


























ميرزا کوچک خان



میگوید:
تالشـآدميتدرکتاب«مجلساولوبحرانآزادی» 
«با فقر و ضعف مالی این قانون اساسی ـ قانون اساسی
مشروطه ـ به فلسی نمیارزد .یعنی دولت پایة استوار نخواهد
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یافت ».اما خود وی معتقد است که اجرای طرحها و برنامههای
دولت مشروطه در سروسامان دادن به اوضاع مالی کشور و
اساساًجمعآوریمالياتبرایرفعحاجتمالیخزانةخالیدولت
مستلزمامنيتدرسراسرکشوربود.
امااوضـاعکشورازایننظرآنچـناناسفباربودکهبعنـواننمونـه
تجـار
اصفهان که برای جمعآوری سرمایة اوليه برای تأسيس بانک
ایرانی تحت فشار بودند ,در پاسخ تلگراف میکنند؛ که ما جرأت
چگونهمیتوانيمپولبدهيم!

کنيمازخانههایمانبيرونآئيم,


نمی
مشروطهخواهان» قيام کننده در اطراف و اکناف ایران در آن

آیا «
هنگام به اهميت امنيت و آرامش و استقرار یکپارچگی کشور و
وجود یک حکومت مقتدر که قادر به اعمال حاکميت قانون در
سراسر کشور باشد ,بعنوان پيش شرط هرگونه طرح و برنامة
اقتصادی,بدرستیپیبردهبودند؟

ضياءصدراالشرافیـبرایجواببهاینسئوالناچارممسالهرااز
سخنخودراباجملهمشهوری كهیك

زاویهدیگریمطرحسازم.
فرانسوی در مورد مشروطيت ایران گفته بود آغاز میكنم« :نه
مظفرالدینشاه) و نه

كسی مشروطيت را داد فهميد چه داده (
آنانكهآنراگرفتندفهميدندچهگرفتهاند(ملتآنروزایران)»!

مظفرالدینشاهكامالًدرستودرمورداكثریت

اینجملهدرمورد
ملتایرانآنروزهمصادقاست.دليلآنهم“شترگاوپلنگ“بودن
قانوناساسیومتممآنازیكسوونتایجببارآمدهازمشروطه
ازسویدیگراست.اینجملهرابایكجملهازیكخودیتكميل
نمایم“ :ما ملت عجيبی هستيم دیگران (آمریكا ،فرانسه )...اول
انقالب میكنند و بعد مشروطه (سلطنتی یا جمهوری) برقرار
مینمایند ولی ما اول مشروطه را گرفتيم و بعد انقالب

كردیم(اشارهبهقيامستارخانوباقرخاندرتبریز،سرداراسعددر
بختياری و سپهدار تنكابنی در گيالن برعليه استبداد صغير
محمدعليشاهی)
به نظر میرسد طرح علت و معلولی یك پدیده پيچيده نظير
انقالب مشروطه و علل نافرجام ماندن آن تا به امروز ،با ضرورت
“امنيت“ و رابطة “حاكميت قانون“ با “دولت مقتدر“ جهت اجرای
طرحهایدولتمشروطه،سادهكردنمسالهاستكهبهالینحل

ماندنمشكلمنجرمیشود.

برایمنمسالهبهاینصورتمطرحاست:
پایههای اجتماعی ،اقتصادی و
سئوال گرهی این است كه  :
طبقاتیوفرهنگینهضتمشروطهكداماست؟
آیا مالكان ارضی ،زمينداران و اشراف حاكم و روحانيت صاحب
اوقاف با بازار سنتی به همراه بخشی ناراضی جامعة شهری
قرون وسطائی و بدون احزاب و سندیکاهای واقعی میتواند یا
میتوانست بفرض با وجود چند روشنفكر و كپيه و ترجمه كردن

مترقیترین قانون اساسی اروپا در آن زمان ،نظام مشروطة

واقعیبوجودآورد؟!
برعكسدرصورتیكهاقتصادسرمایهداریدركشوریرشدكند


ونانجامعهبا آزادی و برابریانسانیافراد وسازماناداریآن
(دمكراسی)گرهبخورددرآنصورتآیاممكناستآنمشروطيت
را با یك كودتای آبكی تعطيل نمود و مردم هم دعاگوی بانی یا
بانيان آن باشند! به نظر میرسد وجود سه طبقه اصلی جامعه
سرمایهداری برای بوجود آمدن ملت مدرن و استقرار مشروطيت

تملیاساسیاست:
یعنیحكومتقانونوحاكمي 

سرمایهداری بانكی ،صنعتی,

ـ طبقه سرمایهدار شامل :
هایمدرنتجارتیكهباحاجیهایبازارفرق


كشاورزیوشركت
ماهویوكيفیدارند
ـطبقهمتوسطجدید(سرویس):شاملاستادان،معلمان،اطبا،
مهندسان ،حسابداران ،و كارمندان و وكال ...که اکثریت جامعة
مدرنراتشکيلمیدهند
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ـطبقهكارگرصنعتیكهبا“فعلهودهقان“الهوتیتفاوتكيفی
دارد یعنی نه رنجبر است و نه مستضعف در معنای سياسی و
تحریفی كه دکترعلی شریعتی از آن برخالف متن قران و تفسير
فقهاارائهداد.
در چنين جامعة صنعتی حتی اگر دوره سخت دیكتاتوری تمام
عياری چون فرانكو را از سر بگذراند آیا ممكن است كودتا (پوچ)
نظاميان آن را متوقف سازد؟ در هركشوری كه نان به جای گره
خوردنباآزادیوبرابریومنافعملی،بامسالهامنيتگرهبخورد
خود دليل آن است كه نه دولت مقتدر مورد نظر مقيد به رعایت
قانوندرآنخواهدبودونهامنيتادعاییآزادیوبرابریانسانی
برایميرزاكوچكخان

ببارخواهدآورد.چنانكهببارنياوردوندیدیم.
و شيخ محمد خيابانی و نيز كلنل پسيان ،مساله بقاء استقالل
ایران مطرح بود در رابطه با حاكميتی كه بهخوبی آن را
میشناختندوبهاصطالحبزرگشكردهبودند«.هرسهشهيدراه

وطن» قبل از سلطنت پهلوی ( )1921 = 1331به دست ایادی
ميرزاكوچكخان بقول محمد

شناخته شده بيگانه جان باختند .
معينمردیآزادیخواه وميهندوست ودمكراتبود ونظيركلنل
وزیریقوامالسلطنهومجلسچهارمهردوبهشهادت

درنخست

رسيدند .كلنل در  9مهر  1333در تپه جعفرآباد پس از مرگ یا
عقبنشينیژاندرامهابهتنهاییجنگيدوباآخرینتيرخودكشی

كرد و ميرزاكوچکخان نيز در بهمن  1333در كوههای طالش از
سرما درگذشت .نهضت خيابانی كه باعث استعفای كابينه
وثوقالدوله شده بود كه پس از استعفای او عالءالسلطنه باز

وزیرشدووبعدعينالدولهجایاوراگرفتودركابينةاو


خست
ن
الدولهوزیرعلومشدومستوفیالمالكومشيرالدولهدعوت


وثوق
دمكراتهای تبریز به وجود این سه نفر در

به همكاری شدند .
كابينه اعتراض كردند كه بناچار این سه نفر استعفا دادند و چند
هفته بعد عينالدوله نيز استعفا داد تا نوبت به خود مشيرالدوله
رسيدكهخيابانیباتمهيدمخبرالسلطنهدربيستدومشهریور
 )1923( 1299به شهادت رسيد .استاد جعفر سلطان قرائی در
مورد آرامگاه خيابانی نوشت« :آنجا راموس ناموس فضيليت و
زعامتومدفنعزوشرفوشهامتآذربایجاناست(:».راموس:
آرامگاه) توجهی به منابع معدود راجع به كلنل پسيان (ایرانشهر
دروطنخواهیو

وكتابكلنلمحمدتقیخانپسيان)

شماره 23
درستكاری او تردیدی باقی نمیگذارد .توجهی به نامة
هایتانمردمدنيا


ازبيدادگری
ميرزاكوچكخانبهنمایندهلنينكه“:

اطالع خواهند یافت“ و در نامة خود به سفير كبير شوروی
كالنتراوف مینویسد :من و یارانم ...هيچ مقصودی نداشته و
نداریمجزحفظایرانازتعرضاتخارجیوفشارخائنينداخلی...
نگاهكنيدبه“ابراهيمفخرائیـسردارجنگلصفحه 362ـ 361و
كتابارزندهمصطفیشعاعيان:نگاهیبهروابطشورویونهضت
انقالبی جنگل ـ انتشارات مزدك صفحه  332ـ  )331در صفحات
گيالن ميرزا به اسطورهها پيوست و اشعار زیادی به گيلكی و
فارسیبرایاوسرودندباترجيحبند:ميرزاميرزاویاایوطنتو

ایدلدگرشادنمیشی

آبادنميشی،ملتتوآزادنمیشی/

چرا كه ما ملوليم و جهوليم بیدانش و فضوليم ـ بیدانش
فضوليم.
در مورد شيخ محمد خيابانی و معموالً همراه با كلنل پسيان و
گاهجداگانهعارفوبهاروایرجميرزاومحمدعلیصفوت،وبسيار

كسان برای این دو رادمرد شعر سرودند كه بی تردید
دلسوزترینشان به عارف قزوینی تعلق دارد كه در مرثيه كلنل
سرودهاست:

اینسركهنشانسرپرستیاست
امروزرهازقيدهستیاست
بادیدهعبرتشببينيد
پرستیاست


اینعاقبتوطن
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شدستعارفبيچارههمبيابانی
زغصة«كلنل»وغم«خيابانی»

عارفدرتشریحوقایعمربوطبهدفنكلنلونبشقبردوبارهاوبه


السلطنهچنينمیسراید:


دستورقوام

همسرینادرتكشاندبهجائی
كار،كهتانادرتكشيددرآغوش
سرّشدخودبهخاكبردیوبرداشت
ازسَرسرّتونبشقبرتوسرپوش
جامةننگينلكهداربتنكرد

دوختهرآنبيشرفبهقتلتوپاپوش
عشقبيرانبهخونکشيدتواینخون
کیکندایرانیازکساستفراموش

كلنل چون روز قبل از حركت به جنگ عروسی میكرد با یك
عظمتاخالقیبهسبباوضاععقبماندهجامعةایران,درشب

گویدمنبهجنگمیروماگرزندهبرگشتم


زفافبههمسرشمی
همسر خواهيم شد وگرنه شانس شوهر بعدی را من برایتان
ضایعنمیكنمودراینرابطهعارفسرودهاست.


هزاربیسروپاهمچومنفدایسری
كهدرسراسرایرانندیدهمسرخویش

مسَدَس و
ایرج ميرزا نيز عالوه بر شعر بسيار زیبا ،سياسی و  ُ
بلندشبهمطلع

داشغُلُممرگتوحظّكردمازاشعارتومن
متلذذشدمازلذتگفتارتومن
آفرینگفتمبرطبعگهربارتومن
بخداماتشدمدرتوودركارتومن
وصفمرکزراکسمثلتوبیپردهنگفت
رفتهودیدهوسنجيدهوپیبردهنگفت

مشاورقوامبهاومیگوید:



كلنلبرسرجنگاستبياتابرویم
قصةتوپوتفنگاستبياتابرویم
......
هرچهازمردمبيچارهگرفتيمبساست
بيشازفكرمداخلشدنماهوساست

وقوامجوابمیدهد


ولمگوگوشبگفتارتونادانندهم
من“سالمی“و“سِدِه“ازكفآسانندهم
اسبواسباببهژاندارمخراسانندهم
منبهژاندارماگرجانبدهمنانندهم
زندهباشممنوکالسکهمنضبطشود
ميزنمتاهمهجاگرهمهجاخبطشود

ودرشعردیگریمیسراید


دلمبحالتوایدوستدارایرانسوخت
کهچونتوشيرنریرادراینکُنامکنند
خدانخواستهکاینمملکتشودآباد
وطنپرستانبيهودهاهتمامکنند
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كسانكهآرزویعزتوطندارند
پسازشهادتتوآرزویخامكنند
ازاینسپسهمهمردانمملكتباید
برایزانشبهتوفكرمامكنند
سزدکههرچهبههرجاوطنپرستبود
پسازتوتابهابدجامهمشکنامکنند

بهارنيزترجيحبنددارد:


گرخونخيابانیمظلومبجوشد
سرتاسرایرانكفنسرخبپوشد

تالش ـ از جمله مسائلی که همواره مورد مخالفت طرفداران
«قيام خيابانی»« ,جنبش جنگل» یا دیگر شورشها قرار گرفته
است ,سوءظن دیگران مبنی بر جدائیطلبی و استقاللطلبی
آنها بوده است .اما اعالم «جمهوری گيالن» توسط جنگلیها یا
تغييرنامآذربایجانبه«آزادیستان»وانتشارتمبرهائیبههمين
نامونشان,راهندادنفرستادگانوحکامدولتمرکزیبهشهر
محلماموریتوباالخرهمقاومتمسلحانهدربرابرنيروهای
دولتی چه تعبير دیگری جز تمرد و جدائیطلبی میتوانسته
داشتهباشد؟























اسماعيل آقا سميتقو



ضياءصدراالشرافیـنهشيخمحمدخيابانیونهميرزاكوچكخان

قصد جدائی از ایران و استقالل آذربایجان و گيالن را نداشتند.
هایمركزیومجلسهایفرمایشی


دوباایرانفروشیدولت

این
بهقولخيابانیبه“دامخيانتوتزویر“درتهرانمبدلشدهبودند
به مبارزه و مخالفت برخاسته بودند .حاجی آخوند نماینده
شيخمحمد برای همكاری با ميرزا در مالسرا با او مالقات كرد تا

تواماً بسوی تهران پيشروی كنند و همچنانكه براثر مساعی
انجمنتبریزكهمحمدعليشاهراخلعكردوسپسدرعملاورابه
روسيهتبعيدنمودنداینبارنيزمیخواستنداحمدشاهوحكومت

عاقدقراداد1919وبرخاستهازكودتای1299راساقطنمایند.که
به سبب حمایت انگلستان ميسر نشد تا جمهوری ملی ایران
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مستقرشود.كنسولانگليسدرمشهددررابطهباسركوبهر
دوقيامبخصوصميرزامینویسد:نيرویاعزامیمركزوافرادتيپ

قزاق با حمایت و پشتيبانی افراد انگليسی (نوربرفورس)
شورشيان را وادار به فرار كردند (سردار جنگل ص  )311كه با
خيانت كمونيستهای دو آتشه و بقول شعاعيان «نوكران»,
ميرزاکوچک خان درمانده شد .جالب است كه بعد از سركوب
نهضت گيالن شعار جمهوریخواهی مورد اسقبال سردار سپه
اهللحائریوسایرعلماءقمو
قرارگرفتواوبهسببمخالفتآیت 

مدرس در تهران از جمهوریخواهی دست كشيد و به سلطنت
رضا داد .زیرا آخوندها از جمهوری حكومت الئيك آتاتورك را
میفهميدند كه به آخوندبازی و تشكيالت خالفت عثمانی به

همراهتكایاوزاویههانقطهپایانگذاشتهبود.امارضاشاهباتأثير

و تأثر از آتاتورك قالب اصالحات مدرنيسم او را به ایران آورد اما
مانند دیكتاتور ترك بصيرت كافی در مقابل خطر مذهب از خود
نشاننداد.تبدیلروحانيتبهشغلدولتیوتغييرالفباءوتحزب
اجباری ملت و باالخره حق برقراری امنيت بوسيله ارتش برای
تداومدمكراسی...کهاینهمهرارضاشاهنتوانستدرایرانپياده
کند,بعالوهآتاتورکموقع مرگنهدهیداشتونهپولیدربانک
خارجی!

تالشـاسنادوآثارمختلفتاریخینشانمیدهند,هرچهازآغاز

هایحکومتملیفاصلهمیگيریم,به


کارمجلسشوراوکابينه
همان نسبت خواست ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی محوری
شده تا جائی که برتارک همة مطالبات مینشيند .رابطة این
خواستووضعيتاسفبارامنيتدرآنمقطعپراهميتتاریخیرا
چگونهمیبينيد؟


ضياءصدراالشرافیـباوجودآنكهمننيزبهتئوریتوطئهمعتقد
نيستم اما بعد از جنگ جهانی اول و پيروزی بلشویسم بر
روسهای سفيد كه انگلستان پشتيبان اصلی آنها بود .دولت

انگليس كه تنها فاتح جنگ واقعی جهانی اول بود(فرانسه
زخمهای خود را میليسيد و آمریكا نيز به قاره خود بازگشت)

بابلشویكهاوارد

انگلستانسعیكردازیكسوبقول“لویدجرج“

معاملهتجارتیشودتاخویانقالبیوبقولاوخویوحشیگری

آنها را با معامله و منافع اقتصادی مهار كند و از سوی دیگر از
دولتهای ناسيوناليست (اغلب نظامی) اطراف شوروی حمایت

جدی نمود كه از آن جمله مانرهایم در فنالند ،پيلسودسكی در
لهستان ,حزب آهن در رومانی ،آتاتورك در تركيه و چنكایشك در
چينبود.درموردایرانوافغانستانقرارداد 1921روسيهشوروی
با هر دو كشور منعقد شد كه ذیل قرارداد  1923لندن ميان
اشرافزاده كمونيست) و لردكرزن بود .امضاء كننده

چچرین (
قرارداد در ایران سيدضياءالدین طباطبائی بود و در زمان نخست
وزیری قوامالسلطنه هم از تصویب مجلس و توشيح احمدشاه
گذشت از نظر انگلستان در ایران نيز نياز به دولت مقتدر نظامی
برای جلوگيری از نفوذ و توسعه كمونيسم بود و نامزدهای
مختلفی هم وجود داشت كه عرضه و شایستگی سردار سپه
همه را عقيم گذاشت یا خود قبول نكردند .در مورد ایران مثل
افغانستان ورق روباز است .توجهی به یادداشتهای
سرپرسیلرن ،لردكرزن ،اردشير ریپرتر و آقاخان محالتی و

دفاعيات مصدق از یكسو و بررسی تاریخ ژئوپلتيك آن زمان از
سویدیگروباالخرهدفاعدرستوثوقالدولهبعدازشهریور1323

ازخودتقریباًتمامواقعيتانقراضقاجاریهرادرجلوچشمماقرار
وثوقالدولهدردفاعاز

میدهدكهسلطنتپهلویزائيدهآناست.

عقدقرارداد 1919خودبعدازسقوطرضاشاهبهخبرنگاریكهاز
اوعلتعقدآنراپرسيدهبودگفت«سياستفائقةانگليسبرای
منمیخواستمباپول

محاصرهشورویبایداجراوپيادهمیشد.

انگلستانآنرادرایراناجراکنم,رضاشاهآمدازجيبملتایرانآن
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دكهرضاشاهمیتوانستانگليس

رااجرانمودواگرگمانمیكنن

آن زمان را فریب دهد شما مختار هستيد»! با وجود آنكه از نظر
سياسیوفرهنگینسلاولانقالبمشروطهتجربةدمكراسی
و آزادی و تسامح را در واپس زدن استبداد شاهی و ارتجاع
آخوندیتجربهكردهبودولیچوناینتجاربدرساختاراقتصادیـ
شدلذانهادینهنمیتوانستبشود.بعداز


عیبازتوليدنمی
اجتما
سركوب هسته مركزی مجاهدین تبریز بوسيلة ایل بختياریها
بهرهبری سردار اسعد و همراهی یپریمخان بعنوان رئيس پليس

تهران(بعلتمقاومتمجاهدینازپيرویخلعسالحیكجانبةآنان)
دیگر زمينه برای بقدرت رسيدن استبداد دست نشانده در لباس
اوجگيری نهضت سياسی اجتماعی
قانون فراهم شده بود  .
مشروطه با ظهور مجله مالنصرالدین همراه بود كه اشعار
روشنگرانه صابرشيروانی بقول كسروی به اندازه یك لشگر به
مجاهدین تبریز كمك كرد و در كوره انقالب ستارخان را بار آورد.
ستارخانیكهدرشكایتاهالییكیازشهرهایاطرافازوالی
نوشدجوابمیدهد:


اششرابمی

هادرخانه

وحاكماوكهشب
“من برای شما امام جمعه نفرستادهام حاكم فرستادهام اگر
دزدی میكند یا به مال و جان و ناموس كسی تجاوز میكند یا
جلو تجاوز را نمیگيرد حق شكایت دارید .مشروب خوردنش آن
هم شبها به شما مربوط نيست!“ .و در واقعتحت تأثير اشعار
ضدخرافاتوضدآخوندوضداستبدادصابربودكهبقولكسروی
تودهها روشن شدند و حنای روحانيت رنگ باخت .متاسفانه

ممنوع كردن زبان تركی آذربایجانی در سراسر دوره پهلوی این
ایرمناطقوسيعتركنشين

كمكغيرمستقيمرادرآذربایجانوس
ایران به آخوندها نمود كه مردم عادی از این ادبيات غنی و ضد
آخوند وخرافاتمحروم شدند ودرمساجدبصورتسربازانامام
غایبوحاضردرآمدند.












اسماعيل آقا سميتقو به همراه
سرهنگ صادق خان نوروزی فرمانده پادگان سلماس


زندهیادسرلشگرمحمودکیوقتیدیوانقاچاقصابرراباهزار
زحمتبرایشتهيهکردمبعدازخواندنآنبهمنگفت«:شماها
آنعصرسياهاواخر قاجاریهراندیدید .مابااینکتابخوشبخاته
آشناومانوسشدیم,درآنشبتاریکصابرهمچونآفتابیبود
کهظهورکردهبود.ماهوستارهنبود»کهالبتهباانقالببلشویکی
اکتبر و تصرف آذربایجان و گرجستان بوسيله آرتش سرخ در
( )1923ادبيات فرمایشی حزبی و ایدئولژیک جانشين آن مکتب
پویاوآزاداندیشگشت.لذااگرمیبينيدهرچهازمجلساولو
دومفاصلهمیگيریمهمهچيزازجملهمجلس,نمایندگان,دولت,

حکامخالیازمحتوامیشوندوزمينهبرایحکومتمقتدر

شاهو
واستبدادیضدقانونفراهممیشودتعجبیندارددالیلبهنظر

من بطور مختصر همان بود که نوشته شد .بقول افالطون «علم
بسياراستوعمرکوتاه».

تالش ـ همزمانی این شورشها با راهزنی ,قتل و غارت کسانی
چون اسماعيلآقا سيمتقو در مناطق کردنشين کشور ,آشوب
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عشایرغربوجنوبغربیایران,سرسپردگیبهبيگانگانتامرز
آمادگی برای تجزیة خاک کشور توسط کسانی چون شيخخزعل
در جنوب و جنوب شرقی ایران ,تفکيک ميان آن شورشها و این
آشوبها و ناامنیها سخت مینماید ,زیرا هر دو عمل در جهت
تضعيفحکومتنوبنيادمشروطهبود.چرامخالفينحکومتپهلوی
ميرزاکوچکخانو

قيامهایآزادیخواهانه»

درحاليکهدرستایش«
شيخمحمد و کلنلتقی خان دمی غفلت نمیورزیدند و سرکوب

آنها را که در اصل خواست حکومت مشروطه بود ,سندی بر
«ضدیت» رضاشاه با آزادیخواهی جلوه میدادند ,اما اعمال
کسانی چون شيخخزعل و سيمتقو را هيچگاه در خور ذکر
نيافتند؟

ضياءصدراالشرافیـداستاناسماعيلآقاسميتقویاسمکوکه
رئيس ایل شکاک بود و کسروی اولين بار در تاریخ هيجده سالة
آذربایجان گفتاری به او تخصيص داده و علی دهقان نيز در تاریخ
رضائيه بشرح آن پرداخته است در واقع به سبب بی سياستی
والی دولت در آذربایجان که قصد کشتن او با بمب پستی را
داشتندیاغیشدهووضعاوباشيخخزعلکهبرنشاندهبيگانه
بود فرق دارد .انعکاس قتل و غارت اسماعيل آقا حتی در اشعار
فرخییزدیبامطلع«بوداگرتهراندمیدریادآذربایجان/برفلک
میرفت کی فریاد آذربایجان » آمده است .اما تفکيک این

شورشهاوانگيزهوهدفوشخصيترهبرانآنهاچندانمشکل
قضاوتدرموردتاریخصدسالةمعاصربهمشکلیپیبردن

نيست.
به علل شورشهای نوزدهگانة زمان داریوش اول نيست .آنچه در
سئوال بعنوان «تضعيف حکومت نوبنياد مشروطه» مطرح می
شود به نظر من چنين حکومتی وجود نداشت .شورش پسيان,
خيابانیوميرزاکوچکخانمشخصاٌبخاطرحفظاستقاللوآزادی

مردم برعليه دولتهای سرسپرده مرکزی بود که پس از قرارداد
 1931و بخصوص  1911دو دولت روس و انگليس روی کارآمده و
عزل ميشدند .تا بعد از انقالب اکتبر  1911سهم روسيه هم به
انگليسرسيدبریگارد(هنگ)وسپسدیوزیون(تيپ)قزاقهماز
نظر مالی و هم اداری در اختيار انگلستان قرار گرفت تا کار به
وثوقالدوله کشيد و چون انگلستان بسبب تحميل

قرارداد  1919
این قرارداد که احمد شاه آنرا امضاء نکرد از یک سو با مخالفت
علنیآمریکاوفرانسهروبروشدوازسویدیگربعدازنااميدیاز
روسهایسفيدوامکانساقطکردنبلشویسمباقدرتنظامی,

تغيير استراتژی داده و به کشيدن دیوار نظامی با ایدئولوژی
ناسيوناليستی نژادی و فرهنگی به دور شوروی بسنده نمود و
وررقيباشروسيهتزاری,انگلستانبهسياست

اگردردورةحض
تضعيف حکومت مرکزی وابسته به روسيه یعنی قاجاریه متمایل
بود اینک به متحدالشکل کردن قوای نظامی ایران (که در زمان
صمصامالسلطنهطرحوبدستسردارسپهبانجامرسيد)وایجاد

تمرکزوامنيتنيازداشتوچنانکهدرخاطراتسرپرسی لرنبه
نقلازحدوداختياراتاودررابطهبادولتدستنشاندةآیندهایران

وظيفهدولتوشاهدستنشاندهآینده

آمدهلردکرزنوزیرخارجه,
در ایران را «حفظ امنيت ميدانهای نفتی» و «سرکوب حرکت
کمونيستی در ایران» خالصه میکند و سفير تنها نظارت فائقه
براین دو امر داشت .به نظر من خلط سه قيام سراسری
فوقالذکر که هنوز هم به سبب جو دوران پهلوی و جمهوری

اسالمی تحقيق شایستهای از منابعداخلی و خارجی بصورت
تطبيقی در بارة آنها انجام نشده با شورشهای محلی چون
ایچونشيخخزعلدرستبهنظر


نشانده

سيمتقووحکامدست
نمیرسد(هميشه,امورقابلمقایسهرامیشودمقایسهکرد)

هر سه قيام در دوران فطرت حکومت احمدشاه آغاز و به سبب
ایران دوستی صادقانةشان سرکوب شدند زیرا سياست فائقه
انگلستاندرایرانآنزماناجازةبروزچنينحوادثیرابسببخطر
کمونيسم نمیداد بنوشته شما اگر مخالفين حکومت منقرض
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شدةپهلویازسرکوباینسهقيامسندیبر«ضدیت»رضاشاه
با آزادیخواهی جلوه میدهند وای برحال آن مخالفين ,و خوشا
بحال طرفداران پهلوی .شنيدن چنين قافهای تاریخی ,ضمن
خنده دار بودن ,انسان را بياد جمله معروف «اتوهان» فيزیکدان
آلمانیقرنبيستممیاندازدکهگفت:

«ماوراءالطبيعه چون جستجوی گربة سياهی است در اطاقی
تاریک که در آن اصالٌ گربهای وجود ندارد» .اصالٌ پهلوی و
رضاشاهینبودکهخيابانیوپسيانراسرکوبکردهباشد.قيام
جنگلنيزبيشترازانقالباکتبرشورویلنينوچپهایافراطی

ضربه خورد تا قوای دولتی و ميرزا در حين عقب نشينی به ایل
شاطرانلو از سرما درگذشت اما بقول اهل منطق :اثبات وجود
شيی نفی ماعدا نمیکند عدم دخالت رضاشاه بعنوان شاه یا
نخست وزیر در ماجراهای سه گانه از رضاشاه آینده فرد
آزادیخواهینمیسازد.رضاشاهضمنآنکهبهاعترافخودشبه

مصدق به وسيله انگليسها روی کار آمد و همچون یک دیکتاتور
(یعنیضدآزادیوآزادیخواهی)سلطنتوحکومتکردوقرارداد
 1933را در مورد نفت با انگلستان و آلت فعلی سيدحسن
زادهبستوبخشیازآراراترابرایسرکوبنهضتکردانبه


تقی
آتاتورکبخشيدوبه هشدارعصمتاینونورئيسجمهورترکيهو
نيز گزارشات سفيرش ساعد مراغهای از مسکو در مورد اخراج
کارشناسان آلمانی از ایران در یکسال قبل از شهریور 1323
بیاعتناماندوایرانرابهزیرچکمةارتشبيگانگانرهانمودمال

اندوزی او نيز عيب دیگرش بود اما چون باید حساب نيک و بد
سياستمداران خود را جدا نگه داریم در عين حال رضاشاه فردی
بود ایران دوست ,طرفدار مدرنيسم (بدون مدرنيته) ,دشمن
خرافاتوعقبماندگیوارتجاعمذهبیوخواستاررونقدانشو
مدرسه.اماتربيتانسانهاازطریقاقناعوتعليمممکناستنه
زورودستور.تغييرشرایطمادیواجتماعیوتربيتیوبهداشتی
آنهاست که در طوالنی مدت موثر است نه تبدیل جامعه به
پادگان .از دیگر خدمات رضاشاه خلع خزعل ,تاسيس ارتش,
دانشگاه,مدارس,فرستادندانشجوبهخارج,وبخصوصتاسيس
بانک ملی در ایران است کاریکه با کار شکنی غيرمستقيم و
مستقيم انگلستان از آغاز مشروطه روبرو شد که از گزارشات
کنسولهایانگليسبهلندنپيداست :خوشبختانهامروزتاریخنه
زباله دانی دارد و نه میتوان آنرا با مداد پاککن پاک نمود.
کسانيکه به چنين امری مبادرت ورزند ارزش انسان و
حقيقتدوستی خود را خدشه دار میکنند .دشمنان حقيقت

دوستانانسانهاازآبدرنمیآیند.جهتحسن ختامسخنرابا

کلمات قصاری از شيخمحمد خيابانی بپایان میرسانم در مورد
پسيانبهکتابچهچاپایرانشهرودرموردميرزابهسردارجنگل
ابراهيمفخرائیمیتوانرجوعنمود.


ـایرانراایرانیبایدآزادکند
ـالزمةشرافتیکملتاستقاللاست
ـبدونحقيقتآزادیميسرنيست
آزادیمستلزممساواتاست:دربرابرقانونهمهبرابریم
ـآزادیعقيدهدرباالیسرهرسياستحاکماست
ـروحملتفدایهيچکسنيست.ارواحخادمينملتبایدفدای
ملتشود
ـلقمةخارداریباشيدتادیگراننتوانندشماررابلعنمایند
ـاولينوسيلهترقی,داشتنروحتجدداست
ـبرضدزمانهراهرفتنغلطومحالاست
ـهرملتیکهترقیرابانظرهایالقيدوبیعالقهمالحظهنماید

دچارهالکتخواهدشد
ـجهالمرگرابرتغييرعادتترجيحمیدهند

ـیکفردبیعالقهبهجامعهخود,کمترازحيواناست
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ـکسیکهبهتکاليفاجتماعیخودعملنکندحقوقخودشرا
فاقدمیگردد

ـبنامهراکثریتینمیتوانحکمقطعیداد

ـهردورهتاریخیکهدرحياتیکهيئتاجتماعيهرخمیدهدبا

قلمیکنفرمورخویابفرمانیکزمامدارتعيينوتحدیدنمیشود

ـ نه ممکن است تاریخ را فریب داد و نه ممکن است زمان را از
مسيرسریعخودشبازداشت
ـبررویخرابههایدیروزبایدعمارتفردارابلندکرد

ـملتیکهازمرگنترسدهرگزنمیميرد

ـترسعاملعمدةاسارتملتهاست
ـیکملتترسوبزودیدرچنگالمستبدستمگرگرفتارمیآید

ـمنکشتهشدنرابهتسليمترجيحمیدهم.منپيشدشمن

زانو برزمين نمیزنم .من فرزند انقالب مشروطيت ایرانم .من از
اعقاببابکخرمدینهستمکهدرنزدخليفهعربآنچنانرشادت
وعظمتازخودبروزدادهاست
ـ ما مجلسی میخواهيم که نمایندگان دلخواه مردم در آن
نشسته و با آالم و احتياجات دمکراسی آشنا باشد ,نه یک دام
خيانتوتزویرکهدردارالخالقةتهرانگسترانيدشدهباشد.
ـ تبریز قصد کعبهای را نکرده است ,بلکه خود کعبة آزادیخواهان
است
ـایایرانالیموتسرترابلندداردوزندهوپایندهباش
ـآزادیخواهانبرضددولتیقيامکردهاندکهبهپشتيبانیبيگانگان

میخواهد در سراسر ایران یک رژیم علنی استبداد و ارتجاع

تاسيس کند و ما به هر قيمتی که تمام شود باید ایران را آزاد
کنيموایندورةمشئوموایندورةادباروفالکتراکهاتابکهارا
قابلتمناساخته,خاتمهدهيم.
ـ به بهای خون جوانان ,مشروطه گرفتيم ,اشخاصی که
میبایستدرسنابنشينند,درمجلسنمایندگان ملتجادادیم,

در نتيجة این اشتباه ,جوانان مملکت که انقالبی برپا کرده بودند
محکوم قوانين موضوعة کهنهپرستان شدند .امروز باید زحمت
کشيده ,این غفلت و جهالت را جبران نمائيم ویکتورهوگو متجدد
فرانسوی گفته است« :درهای پارلمان را به روی جوانان نبندید
واالآنهاميدانهایعمومیرابرویخودخواهندگشاد».
ـباوجوداینکهچندینميليونقشونبيگانهدرچهارسمتکشور
سویسمستقربودکوچکترینتخطیبهخاکاینکشوربهعمل
ایواردایرانمیشد؟زیرا


نيامدولیچراهردستةلجامگسيخته
ملتایراناظهاروجودنمیکرد.ارادهنداشت.بيان رایوعقيده

نمینمود .شما بيآئيد اراده کنيد ایران مال ایرانيان است و آنگاه

ببينيدکههيچقوة گستاخ و حدنشناسی پيدانمیشودکهبه
خاکایرانتجاوزنماید
ناامنیمیافزایدووجداندمکراسی

ترورتوليدآنارشیمیکند.

را از راه حقيقی خود منحرف میسازد .ترور بعنوان یک وسيله
هایجدیدمیباشد.فرقهماهرگز


مبارزهمنفورومردودتمامفرقه
نمیتواندطرفدارآنباشد.

ـ این قيام میخواهد رژیم مملکت را تغيير دهد .در اوایل انقالب
محمدعلی(شاه)هارفتندوبهجایآنانناصرالملک(قرهگوزلو)ها
آمدند ولی این قيام اخير یا مبدل به کشتار عمومی آزادیخواهان
خواهدشدویاایرانراتجدیدخواهدنمود.

تالشـآقایصدراالشرافیباسپاسازشما.

ـ این هفت تن بقرار زیرند1 :ـ سيدعبداهلل بهبهانی 2ـ

شيخمرتضی صدرالعلما 1ـ

سيدمحمد طباطبائی  3ـ حاج
سيدجمالدین افجهای 6ـ ميرزا مصطفی  1ـ شيخمحمد
ـشيخمحمدرضاقمی

صادقكاشانی2
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بادبادکهای خيس و حسرت نخ و باد

بهمن ساوجی زاده

در تاریخ کشور پهناورمان این مساله که هرگاه قدرت مرکزی به
هر علتی ضعيف شده است ،در گوشه و کنار کشور کسانی یا
قبایلی به هر دليل سر به شورش برداشتهاند ،بارها و بارها رخ
داده است و امری یگانه و محدود به دوره خاصی نيست .هرچه
دوره ناتوانی مرکز درازتر شمار شورشها بيشتر و صدماتش
بتر .در واقع در تاریخ ایران از هخامنشيان تا جمهوری
مهي 
اسالمی هيچ دورهای نيست که شاهد چنين شورشهایی که
شتربرایبدستآوردنقدرتبودهاستتاهرچيزدیگر،

طبيعتابي
نباشيم.برخیازاینطغيانهاچونشورشطایفههایساکن
شرق ایران آن روز و جنوب افغانستان امروز که در تاریخ به نام
فتنه افغان معروف است گاه خاندان سلطنتی حاکم را ـدر این
ـسرنگونساختهاند.

نمونهصفویه
دردورهقاجار(1921ـ)1191هيچزمانیوضعيتمملکتچون
دوره پادشاهی احمدشاه بحرانی و متالطم نبود و کشور در لبه
پرتگاه حتمی نایستاد .درست است که در عصر پادشاهی
فتحعلیشاه به همت حماقت رهبران مذهبی دوبار با نيروی

بمراتب قویتر روسيه سرشاخ شدیم و شکستهای تاریخی و
کمرشکن نصيبمان گشت و یا در عهد ناصرالدین شاه استان
هرات را از دست دادیم ،ولی همه این چالشها با دولتهای
یبودوروشناستکهنمیتوانآنهارابا

بيگانهوتوانمنداروپای
شورش و طغيان داخلی در یک ردیف نهاد و سنجيد .در دوره
لبرخوردباسالهایجنگجهانینخستو

احمدشاهچهبهدلي
در نتيجه اشغال کشور توسط نيروهای عثمانی ،روسی و
لبیعرضگیشخصاحمدشاهکهازیکسو

سی؛چهبهدلي

انگلي
ناشی از بیتجربگی سياسی و از سوی دیگر ضعف کاراکتر او
بود؛وچهبهعلتناتوانیعمومیکشورکهتقریبابدوندرآمدو
در نتيجه ( و البته نه فقط بدان دليل ) بدون نيروهای مسلحِ
مستقلوکارآمدبود،درهرنقطهکشورآتشیبرپاشد.

















آنچه که شورشهای سدههای پيش را از شورشهای سده
کننده و دست

بيستم ایران متمایز میسازد  ،نقش تحری 
ک
دولتهای خارجی در قضایای همروزگار ماست .سه شورش و


سرکشی معروف دوره احمدی یعنی شيخ خزعل ابن جابر در
خمحمدخيابانی در تبریز و ميرزاکوچک خان و
خوزستان ،شي 
اهللخان در گيالن بدون حمایت خارجی و حضور عناصر
احسان 

پرستدرآناصوالبوقوعنمیپيوست.مسلما

خودفروختهوبي 
گانه
تیهایی سبب شعلهور شدن شورشها و
همواره نارضای 
ناآرامیها میگردد ولی تحریک و کمک مالی و معنوی خارجی

است که نکته اساسی افتراق و محور عمده تفاوت بين یک
شورشملیـفرضاقيامتبریزبهرهبری ستارخان وباقرخانـو
یکدسيسهخارجیـفرضاغائلهفرقهدمکراتدرآذربایجانپس
از جنگ جهانی دومـ را ساخته و سرنوشتش را رقم میزند.
اولينتاثيرآشکارگشتنومشاهدهدستخارجیدرهراعتراض
و شورشی ،کنارهگيری بسياری از کسانی است که قصد آن
ندارندکهبازیچهمنافعبيگانگانگشتهوبهسرزمينخودخيانت
نموضوعسببمیگرددتاشورشياندرنهایتازسوی

ورزند.ای
ملت رها و تنها مانده و به راحتی توسط نيروهای ملی ميهن
دوستسرکوبگردند.
درباره شيخ خزعل موضوع آنقدر روشن و بدیهی ،و اسناد در
دست است که نيازی به کنکاش و اثبات ندارد .دولت انگليس
فارسوکرانههای

صرفابرایتضمينتسلطشبرمنابعنفتخلي 
ج
آن ،در دهه اول سده بيستم سه شيخ منطقه :شيخ مبارک
حاکم منطقه کویت که بخشی از ایالت بصره بود ،شيخِ محمّره
خزعل ابنجابر در خوزستان که پس از کشتن برادرش مزعل به
امارتنشستهوبامسمومکردنبرادرزادهاشحنظلپایهامارتش

را استوار ساخته بود ،و اميرعبدالعزیز ابنسعود در حجاز ،را زیر
بالوپر خود گرفت و آنان را با حمایت معنوی و مالی و نظامی
خود آنچنان پروراند که هر یک دم و دستگاه حکومتی برای خود
ساختند .نه دولت عثمانی و نه دولت قاجار در آن سالها در
شرایطینبودندکهبتوانندبااقدامامپراتوریانگليسکهآفتابدر
رابطهیخادمو

شغروبنمیکردبهمقابلهبرخيزند.

نهای
سرزمي 
مخدومی بتدریج تا بدانجا پيش رفت که دولت انگلستان در
پانزدهم اکتبر  1913نشان و حمایل «شواليه امپراتوری هند» را
بهپاسخدماتخزعلبهدولتِاعليحضرتپادشاهانگلستانبهاو
اعطاکردودرمکاتباترسمیوسياسیبالقبسرخزعلخان
ناميدهشد .چندسالبعدیعنیدر سپتامبر 1916همين نشان
به اميرحجاز و نشان ستاره هند به شيخ کویت ارزانی شد .در
همان مراسم بود که شيوخ سهگانه در حضور سرپرسی کاکس
نمایندهانگليسودر واقعفرماندارکل وتاماالختيارخليجفارس و
تمامروسایقبایلعربکهبهمعرکهدعوتشدهبودند،سوگند
خوردندکهباصداقتباهمو بابریتانيایکبيرهمکاریکنند .بااز
نالنهرین در جریان
همپاشيدگی تدریجی عثمانی و اشغال بي 

جنگجهانی اول توسط ارتش بریتانيا ،عربستان و کویت تحت

تسلط و قيمومت لندن قرارگرفتند .پس از پایان جنگ جهانی با
توجه به شرایط تازه جهان منجمله مختصات دولت جدید ترکيه و
نالنهرینوکویتاز
پذیرشواقعيتتحميلیاشغالوجداسازیبي 
سوی آتاتورک ،فاتح جنگ یعنی انگلستان آن مناطق را هرگز به
استانبولبازنگرداند.
رانسرنوشتبهترینمیداشتاگر

خوزستانوبهعبارتبهترای
سایه سردارسپه بر سر کشورمان نيفتاده بود .در  1333برابر با
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 1924که سردارسپه در مقام صدارت عظما و فرمانده کل قوا،
شخصا به خوزستان رفت حمایت دولت انگليس از خزعل
گونهای آشکار بود که کنسولهای آن کشور بارها چه در
به 

اصفهان و شيراز و چه در بوشهر ،باالترین مقام مسئول اجرایی
رالقنسول
کشورراازسفربهاستانخوزستانبرحذرداشتند.ژن 

انگليس در شيراز به سردارسپه اطالع داد« :چون خزعل رسما
تحتالحمایه دولت انگليس است و ما مجبوریم از تحتالحمایه

خودقویامواظبتومحارستکنيم،ناچاریمکهباشمانيزبهطور
رسمیواردمذاکرهشدهوازورودشماجلوگيریوازورودقوای
نظامیشمابهخاکخوزستانممانعتکنيم ».سردارسپهپاسخ
این تهدید را همانگونه که شيوه او بود با بیاعتنایی ،تنها به
منافعملیایراننگریستنواندیشيدن،وادامهسفربهبوشهرو
حرکتازآنبندرباکشتیبهسویخوزستانداد.دربندردیلم
سالوزرا پای به خشکی نهاد ،دو یادداشت
پس از آنکه ریي 
تهدیدآميز سفير انگيس به وزیرخارجه ایران را دریافت نمود .نقل
ادداشتهابراینمایشميزاننوکریوسرسپردگی

یکیازآنی
شيخ خزعل و عمق فاجعه ناتوانی دولت مرکزی که منجر به
دخالت و حمایت همهجانبه انگليس گشته بود ،کافی است:
«آقای وزیر ،نظر بهمراسله سابقه خود مورخه امروز برحسب
دستورالعملوزیرامورخارجهاعليحضرتپادشاهانگلستانمحترما
مراسله رسمی ذیل را بهعنوان آن جناب مستطاب ارسال
میدارم .باید خاطر آن جناب مستطاب را مستحضر سازم که در

ماه نوامبر  1914دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان اطمينانات
رسمی به جناب اجل شيخ محمره دادهاند ،که درصورت وقوع
تجاوزی از طرف دولت عليه نسبت به حوزه اقتدار معزیاليه
نسبتبهحقوقشناختهشدهاو،یانسبتبهاموالوعالقجات
ایشان در ایران ،متعهد خواهند بود برای تحصيل راهحلی که
نسبت به خود ایشان و دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان
بههمين
تبخش باشد به ایشان مساعدت الزمه بنمایند  .
رضای 
عقوایمعزیاليهرااز

نحودولتاعليحضرتپادشاهانگلستانجمي
هرگونه تعرضات و حمالت دولت خارجی یا تجاوزات چنين دولتی
نسبتبهحوزهاقتدارمزبوروحقوقشناختهشدهمشاراليه،یا
نسبتبهاموالوعماراتایشاندرایران،حفظوحراستخواهند
نمود.اطميناناتفوقبهشيخمحمرهوجانشينمشاراليه،کهاز
اعقاب ذکور او باشند ،داده شده ،و تا وقتی که شيخ و اعقاب
ذکور او ،از مراعات تعهدات خود نسبت به دولت عليه تصورظن
نمایند ،معتبر و دارای اثر است ،ولی مشروط بر این که انتخاب
جانشين شيخ از اعقاب ذکور مشاراليه ،منوط باشد به مشاوره
محرمانه با دولت اعليحضرت پادشاه انگلستان ،و جلب رضایت
ایشان تا وقتی که معزیاليه و اعقاب ذکور مزبور رویه اطاعت
نسبتبهآراونصایحدولتاعليحضرتپادشاهانگلستانراادامه
تبخش باشد
های که نسبت بهدولت مشاراليه رضای 
دهند ،و روی 
داشته باشند ،در مقابل دولت عليه ،دولت اعليحضرت پادشاه
انگلستان ،جميع مساعی خود را به کار خواهند برد که «شيخ
محمره» رادر وضعيتفعلی واستقاللمحلینگاهدارند .مستر
چمبرلين ،از سرپرسی لرن خواهش نمودهاند که مقرردارند
قونسول ژنرال اعليحضرت پادشاه انگلستان مقيم بوشهر یا
قونسولاعليحضرتپادشاهانگلستانمقيمشيراز،درصورتی که
حضرت اشرف در نقاط مزبوره باشند مکاتبه رسمی بهمفاد فوق
سالوزرا نمایند .انتهی» یعنی
تسليم حضرت اشرف آقای ریي 
سرخزعلخان استقالل کامل دارند و نخستوزیر ایران حق ندارد

بهکشورمستقلایشانپایبگذاردواگرچنينکندسروکارشبا
ماست.توخودحدیثمفصلبخوانازاینمجمل.
ازادامهماجراهمگیآگاهيم.رضاخانسردارسپهبااستقامتو
استحکام رای پای به اهواز نهاد و امارت خزعل ابنجابر را برهم
زد .باالتر گفتيم تاریخ نشان داده آنجا که دست خارجی درميان
رانیپایخودراعقبمیکشدوتيشهبهریشهکشور

باشدای
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نمیزند.بهایننمونهتوجهکنيم :خزعلدراهوازودراوليندیدار

سدفتر سردارسپه پس از ورود
اهللخان بهرامی ریي 
با فرج 
میپرسد:
سردارسپه و همراهان که بيش از بيست نفر نبودند  ،
دوستانوسوارانخودمن،منمیگویماگریکی

مننمیگویم

«
از دشمنان من در ورود به این شهر شما را هدف گلوله قرار
میداد چه میکردید؟» ...پاسخی که خزعل میگيرد نشانه

ایمان مامور ایرانی به عدم مشارکت همميهنش در خيانت به
حافظ استقالل و تماميت ارضی مملکت است« :چنانچه مایل
باشيد ممکن است من الساعه یک حقيقتی را به شما ثابت
نمایموبرشمامدللنمایمکههيچیکازاینسوارهوپيادهکه
ستادهاند ،دوست شما و مطيع فرمان شما

فعال اطراف شما ای
نهاازپولشماارتزاقمیکنند،امادرموقعخودازهر

نيستند.ای
حکمی که به آنها درباره شما بشود روگردان نخواهند بود .آیا
الساعه ميل امتحان این عقيده را دارید؟» و پاسخ خزعل بهحد
دهندهی آگاهی او به اعتقادات پيروانش است:

کافی نشان
«خير».
اهللخان زاهدی ،به حکم سردارسپه
خزعل را که سرتيپ فضل 
چندماه بعد دستگير و سوار بر قاطر به تهران فرستاد ،همراه
کوچکخان

قاطرشتحویلاسطبلتاریخبدهيموسراغیازمي 
رزا
اهللخان بگيریم .داستان این دو البته یکی نيست.
و احسان 
اهللخان و
رزاکوچکخان فردی مذهبی و سادهلوح ،و احسان 

مي
خالوقربان المامور معذور و البته که آمرشان نه دولت ایران که
ارتشسرخبود.






ميرزا کوچک خان
















شيخ خزعل






ننکتههادرهرجنبشوشورشودراصلرویداد

یکیازمهمتری
تاریخی ،علت آن و نيز خواست و برنامه دستاندرکاران قضيه
است.تاریخنشاندادههرکهعَلَممخالفتدردستگرفتوبه
دولت مرکزی ناسزایی گفت و سرکشیکرد ،الزاما رهاننده و
ییبخشنيست .چهبسيار تجربه کردهایم که«دیدمعاقبت
رها 
گرگمتوبودی .».درپيشگفتاریکهدرمجموعهاسنادمحرمانهو
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گزارشهاینهضتجنگلازمجموعهسازمان اسنادملیایراناز

نهادهایجمهوریاسالمیبهچاپرسيدهوقصدناشرازانتشار
رزاکوچکخان است

حهسرایی برای مي
آن بزرگنمایی و مدی 
رزاکوچکخان تحصيالت خود را با فراگيری

میخوانيم که« :مي

علومدینی در رشت آغاز نمود و برای ادامه آن رهسپار تهران

گردید .سنين جوانی او همزمان با فعاليتها و مبارزات
رزاکوچکخان در مراحل مختلف انقالب

مشروطهطلبان بود .مي

مشروطيت از جمله در فتح قزوین و تهران و نيز در سرکوبی
شورش ترکمنها که بهتحریک محمدعليشاه مخلوع برعليه
مشروطهخواهان روی داده بود فعاالنه شرکت نمود .اما در دهه

اول بعد از استقرار مشروطيت ،ایران دستخوش بحرانهای
گوناگونی بود ....این بحرانها عواملی بودند که موجب پيدایش
رزاکوچکخان

وچکخان شدند .مي

تهضت جنگل به رهبری ميرزاک
ابتدا با چند تن از رجال طرفدار اتحاد اسالم در تهران مشورت و
شهای بود که از سوی
مذاکره نمود .اتحاد اسالم اندی 
دجمالالدین اسدآبادی ،عبدالرحمن کواکبی ،شيخ محمد

سي
عبدهورشيدرضابهمنظورهمبستگیعموممسلمانانومبارزه
با استعمار بوجود آمده بود ...نتيجه مذاکرات این بود که مقرر
گردید کانون ثابتی جهت مبارزه با مداخالت بيگانگان در امور
داخلی کشور و اخراج نيروهای آنها و مقابله با مظالم حکام
بیلياقت و فساد تشکيالت دولتی ایجادگردد .متعاقب آن

ميرزاکوچک به گيالن مراجعت و ...بدین ترتيب شالوده نهضت
یازافرادمتعهدواهلدرد

ازهمانابتداگروههای

پیریزیگردید.

جهت تحقق آرمانهای مطرح شده با اشتياق کامل به نهضت
پيوستند.تصميماتاساسیوکلیدرطولنهضتجنگلتوسط
هيات اتحاداسالم اتخاذ میگردید .این هيات مرکب از حدود 21
نفر از روحانيون و شخصيتهای سياسی بود از جمله

خعلی حلقهسری علمالهدی ،حاجیاحمدکسمایی،
حاجیشي 

رزاکوچکخان.

دعبدالوهابصالح و مي

شيخ بهاءالدین املشی ،سي
بهنظر میرسد عنوان «هيات اتحاداسالم» از آن جهت از سوی

نهضتجنگلانتخابگردیدکههدفغایی آنماننداتحاداسالمی

دجمالالدیناسدآبادیبنياننهاد،مبارزهبااستعماردرزیر

کهسي
سایه همبستگی مسلمين بوده است .در این رابطه روزنامه
جنگل که منعکسکننده نقطه نظرات جنگلیها و هيات
اتحاداسالم بود چنين مینویسد« :بلی ما به نام اتحاد اسالم
رزاکوچکخان خود

قيام کردیم و به این جمعيت منتسبيم »...مي
بيشازآنکهیکمبارزوانقالبیباشدیکمسلمانمتعهدومقيد
به احکام مذهبی بود و در تمام مدت نهضت جنگل یک قدم
برخالفدیانت...برنداشته».
هایباالشککنيم،نگاهیبه


مبههدف
بدونآنکهاکنونبخواهي
اعضاینهضتجنگلوشخصيتمذهبیوميزانتحصيلودانش

چکخان مینمایاند که ما با مدل شصت سال عقبتر و
ميرزاکو 
ونمبارز» سروکارداریم.وهرچه
یروحاني 
جامعه 

احمقترفرضا«

آخوندهای امروز با بهرهگيری کامل از امکانات گسترده کشور
ستوپنجسالیکهفرصت

توانستهاندامورمملکترادرظرفبي

داشتهاند ،سروسامان بدهند ،نود سال پيش هم
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توانستهاند .که البته هم

دستهاش می

رزاکوچکخان و دارو

مي
نتوانستند.وبرایآنکهاینفرضراردکنيمکهدستگاهتبليغاتی
رزاکوچکخان را

جمهوری اسالمی جنبه مذهبی شخصيت مي
بهعمدبزرگترازآنچهبودهنشاندادهاست،شصتسالبهعقب

میرویم و نگاهی میاندازیم به تاریخ مختصر احزاب سياسی

یملکالشعرابهارکه«:ميرزامردیبودمذهبیوقدری


نوشته
وغالبا استخارهمیکردونظرشمحدود بودچنانکهبارهااشاره
شده است ».یعنی یک اشترِسياسی که نمونههایش را بوفور
دهایم و میبينيم و آنچه را که بر سر
پس از انقالب اسالمی دی 
اندباپوستواستخوانخودتجربهکردهایم.


مردمومملکتآورده
امروزکهصابونجمهوریاسالمیووالیتفقيهبهتنمانخورده
دهندهی


نجات
است تازه میتوانيم به ارزش اقدام مي 
هن
سردارسپهپیببریمکهباعثگشتراهزنانیازآنطایفهفکری

زودتر به قافله ما نزنند و دستکم شصت سالی در جاده تجدد
برانيمونفسیبکشيم.
باالتر نخواستيم به هدف »مبارزه با استعمار» که جمهوری
رزاکوچکخانبهاونسبت

پالکیهایمي


ابهعبارتیهم
اسالمیی
میدهند شکی کنيم و صرفا ناتوانی او و هيات همفکرش را در

رسيدن به آن هدفها نشان دادیم .اما آیا واقعا دارودسته
گردآمدهدر«هياتاتحاداسالم»بهفکرایرانومنافعشهمبود؟
فئودور راسکالينکف فرمانده ناوگان سرخ که با شماری سرباز
مسلحبلشویکبندرانزلیرابهتوپبستوسپسآنراتسخير
نمود در مصاحبهای که پس از بازگشت از آن ماموریت با روزنامه
پطروگرادسکيا پراودا (شماره  21ژویيه  )1923نموده میگوید:
«پس از اشغال انزلی ،سر مذاکرات سياسی را با
رزاکوچکخانبازواوراتشویقکردیمبهسویرشتپيشروی

مي
رزایسادهلوحدرتاسژنرالارتشسرخ

کندوآنجارابگيرد».ومي
افتادورشترابرایژنرالروسگرفت.به
سهمانهمکاریهاوباتوجهبهنفوذی

پا
کهدرمنطقهبهمرساندهبود،ميرزاکوچک
خان را در حکومت ائتالفی دولت
سوسياليستی گيالن هم نخستوزیری
دادند و هم وزارت جنگ .جدایی
و
خالوقربان
از
رزاکوچکخان

مي
اهللخان و سایر صحنهگردانان
احسان 

جمهوری سوسياليستی گيالن ،دیگر
دعوای شغال و گرگ است و ربط چندانی
هنپرستی بعدی مغلوبين
به ادعای مي 
ندارد .رفقا از ميرزا چون نردبامی استفاده کردند و حاال
میخواستند از چوب نردبام برای آتش منقل کرسیشان بهره

شهوهمهجاکردهاند.اینباطناختالف

گيرندهمانگونهکههمي
بود .در همان جنگ و گریزها بودکه حيدرخان عمواوغلی هم
رزاکوچکخانکشتهمیشود.

بدستمي
قلیخان هدایت (مخبرالسلطنه) در خاطرات و خطرات

مهدی
رزاکوچکخان

مینویسد« :سيدتدین را به رشت فرستادم با مي

صحبت کند که جنگ خانگی چه فایده بحال قرارداد میکند،
خسارت خودمان است ،پرتست باید کرد و از دول دیگر حمایت
خواست ،نتيجه نداد .چون منظور همه ریاست بود نه مصلحت
مملکت ».واینمخبرالسلطنههمانیاستکهروزنامهجنگلدر
مستوفیالممالک،

شماره  21خود دربارهاش نوشته بود« :
رالدوله،موتمنالملکوهرچهمثلاینهاوجود

مخبرالسلطنه،مشي
محترم باشد تقدیس میکنيم ...بالعکس وثوقالدوله،
نالملک و
قوامالسلطنه ،سپهساالر ،شعاعالسلطنه ،امي 

بمیکنيم».

همقطارانشانراتکذی
درمهر 1333سردارسپهبرایپایاندادنبهشورشومزاحمت
هفتسالهميرزاکوچک خانوجنگليانعازمگيالن شدودر23
مینویسد« :بعد از ورود
مهر رشت را پسگرفت .بهار در اینباره  
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سردارسپهبهرشتوتسليمخالوقربانبهمشاراليه،پيغامیبه
زمیدهندکهخوبستبادولتيانسازشکندـاوهمبه

ميرزاني
این سازش و التيام بیميل نبوده است و سفرایی فیمابين
کردهاند ...سردارسپه منتظر ورود کمکی از تهران

رفتوآمد می

بوده و ميرزا نيز انتظار وصول کمک از باکو را میبرده است .اما
کمک تهران به رشت میرسد و کمک باکو نمیرسد و ميرزا
آخرین سنگر خود را تخليه کرده بکوه میزند .سردارسپه ترتيب
رزاکوچکخانرادادهبمرکزبازمیگرددوميرزانيزدر

دنبالگيریمي

گردنه بين طالش و ناحيه خلخال با یک نفر آلمانی باوفا که از
دوستاناوبودشبازسرماهالکمیشوند».انتظاروصولکمک

ازباکویعنیدستنزددشمندرازکردنوسربازوتوپومهمات
رانیراباآنکشتنوخالصهیامر،خيانتآشکار

آوردنوجوانای
بهمملکت .منتظرورودکمکیازتهرانیعنیباآمادگیکافیبه
پيکار دشمنان دوستنما رفتن و سرباز ایرانی را با دست خالی
کهانفرستادنواینیعنیخدمتبه
جلویتوپصادراتیبلشوی 
ایران و ایرانی .اما پيش از آنکه بتوانيم حکمی درباره وفای آن
آلمانی صادر کنيم باید سری به آرشيو اسناد وزارتخارجه آلمان
بزنيمتاشایددرآنجاحکمالزامبهوفایاورابيابيم.درهرحال
اما آنجا هم اشاره شده است که ميرزا و آلمانی از ميانه آتش
صدمهبهتماميتایرانبهسردخانهتاریختشریفبردند.
اگر ميرزاکوچک خان فردی عامی با تهسواد مذهبی بود و در
مرداباتحاداسالمبهقالبژنرالروسافتاد،داستانخدمتگزاران
به جمهوری سوسياليستی گيالن از مقوله دیگری است.
همکاری و خوشرقصی آنان برای نيروهای سرخ در خدمت
کهای روس
دستيابی به هدف تسخير و تحویل ایران به بلشوی 
بود .حضور نيروهای روسی در گيالن از سقوط حکومت مساوات
درباکوآغازشد.باپيشرفتنيروهایبلشویک وسرخدرقفقازو
تصرف آن دیار ،نيروهای موسوم به روس سفيد که طرفداران
ندارخودمنجملهاسلحهومهماتشان

حکومتتزاربودند،بادارو
فرار کرده و با کشتی و قایق خود را به نزدیکترین ساحل ایرانی
دریای خزر در استان گيالن رساندند .حضور آنان بهانه کافی
کهادادتابهظاهردرپیآنهاوبرایدستگيریو
بدستبلشوی 
خلعسالح و توقيف اموالشان در  22اردیبهشت  1299با دوازده

کشتی جنگی روی به شهرهای گيالن نهادند و پس از بمباران
شدیدِ غازیان آن منطقه را تصرف کردند .اشغالگران تنها روسيانِ
قوای سرخ نبودند و اعضای فرقه عدالت قفقاز یا در واقع حزب
کمونيستقفقازنيزدرميانشانبوفوروجودداشت.وایندردوره
حکومتیکساله وسراپاننگوثوقالدوله بود.نيرویانگليسی
مستقر در غازیان که نه دلش به حال تماميت ارضی ایران
کها را داشت،
میسوخت و نه از لندن اجازه جنگ با بلشوی 

همراهبریگادناتوانقزاقایرانازگيالنخارجشدوتامنجيلعقب
نشست .پس از این واقعه همانگونه که در باال توضيح دادیم
فرماندهناوگانروس،ميرزاکوچکخانراتشویقوتحریکنمودو
او به کمک جنگليان رشت را گرفت و «با حزبی که از
کهایایرانیوقفقازیوروسیسرانجامیافتهبوداتحاد
بلشوی 
کردهاداراتراازماموریندولتیخالیکردهخودمتصرفگشت،و
بزودیمازندرانرانيزتصرفکردواعالنجمهوریسوسياليستی
رانبیدرنگبعدازبمبارانغازیانوتصرفانزلیبه

داد ».دولتای
دولتمسکواعتراضنمود ونيزدرپاریسبهجامعهمللشکایت
مفصلیتقدیمداشت.همينامرِاعتراضوشکایتبيانگرآنست
کهقضيهحالتشورشوسرپيچیمحلینداشتهوگرنهنهدولت
شوروی از اقدام دریاساالرش عذرخواهی ضمنی میکرد و آن
اقدامرابرایاستردادنيرویضدانقالبروسسفيدوجلوگيریاز
همینمودونهجامعهمللجاییبودکه

نيرومندیمجددآنانتوجي
دولتهابدانجاازاتباعخودشانشکایتبرند.

با آغاز دوران صدارت مشيرالدوله ،دولت ایران با زبان دیگری با
خاینان وطن سخن گفت و با فرستادن نيروی نظامی ،نخست
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بانانروسیشان

کهایمحلیوپشتي
مازندرانراازچنگبلشوی 
رهاکرد،وبعدتارشتپيشرفت.درانزلیارتشسرخکهمایل
بهازدستدادنساحلجنوبیدریایخزرنبود،باکشتیهای
توپدار خود مواضع سربازان ایرانی را شدیدا کوبيد و تلفات
سنگينی بر ایرانيان وارد آورد و با نيروی نظامی مانع اعمال
حاکميت دولت ایران در بخشی از کشور شد .نيروی قزاق که
شاملافسرانروسی ونفراتایرانیبودبناچارعقبنشستو
دردهآقبابادرحوالیقزویناطراقنمود.
کهاو
مهیائتالفیبلشوی 
پسازشکستحکومتسهماهوني 
جنگلیها و کنار رفتن ميرزاکوچک خان ،احساناهلل خان در 21

امرداد 1299کابينهبلشویکیخودراتشکيلدادوهمچونميرزا
هردو پست نخستوزیری و وزارتجنگ را در دست گرفت و
نحکومتدستنشانده

خالوقربانراوزیرخارجهکرد.وزیرکشورای

وچندسال


ست
دجعفربادکوبهایمعروفبهجوادافبود.بي

نيزسي
شهوری ،همان سناریوی
بعد همين جواداف با نام سيدجعفر پي 
دباکندنتکهایاز

گيالنرادرآذربایجانپيادهکردوباردیگر کوشي
خاک ایران و ضربه به تماميت ارضی ایران ،موجبات اضمحالل
کشورمان را فراهم آورد .در هر دوبار تير رفقا ،اما پوالد
هنپرستی ایرانيان را نه تنها نتوانست خشی بيندازد که
مي 
سختتر هم ساخت .چند روز پس از کودتای سوماسفند 1299

دودولتایرانوشورویپسازچندماهمذاکرهدربارهمسایلمورد
اختالفشان ،سرانجام قرارداد معروف به 1921ایران و شوروی را
بين خود امضا نمودند و به اختالفات خود و امر مداخله در امور
داخلی کشور دیگر پایان دادند و اتحاد شوروی بتدریج چندهزار
نيروی اشغالگر ارتش سرخ را از خاک ایران بيرون برد .با امضای
اینقراردادوپذیرشخروجنيروهایشانازخاکایران،روسهاعمال
حکمنابودیدستآموزخودـجمهوریبلشویکیگيالنـراامضا

قوامالسلطنهکهدر
کردندوبرایاجرابهدستدولتایراندادند .
آن زمان نخستوزیر بود برخالف ميرزاکوچک خان اهل استخاره
رانپرستتر از آنکه

نبود و رضاخان سردارسپه و وزیرجنگ نيز ای
ساعتیدراینکارتعللورزد .بهاینترتيبزمستانیدیگررفتو
کهایوطنیماند.
روسياهیدیگریبهبلشوی 



















مخبرالسلطنه

شورشدیگریکهدردورانپادشاهیاحمدشاهدرایرانرخداد
شورش شيخ محمدخيابانی است .همانگونه که سردارسپه در
سفرنامهخوزستانبهشرحماجرایخزعلوچگونگیسرکوباو
پرداخته،مخبرالسلطنهنيزکهآنآشوبراپایانداد،در«خاطرات
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وخطرات»خودبهشرحرویدادهایآذربایجاندردورهسرکشیو
آشوب شيخ محمدخيابانی همت گماشته است و امکان داده
خنویسی کاسبان ،شرح روشنی از آن
است تا امروز بدور از تاری 
روزها پيش رویمان داشته باشيم .همانطور که باالتر خواندیم در
جریان وقایع خوزستان و گيالن صحبت تنها از دُم خروس
وطنفروشی نبود .اميرخزعل و رفيق خالوقربان خروس

وطنفروشیرارویسرشانگذاشتهبودندوسرفخربرآستان

حمایت روس و انگليس میسایيدند .یکی حمایل «شواليه
امپراتوری هند» را بر شانه آویخته بود و دیگری دولت
»های
سوسياليستی تشکيل داده زمام امور را به «نوکراُف 
خمحمد
بادکوبهای سپرده بود .برعکس در قضيه خيابانی ،شي 

خروسِ عقایدش را در توبره انداخته و سر توبره را گره زده و بر
دوش نهاده بود و بال و پری از او دیده نمی شد .از خروس تنها
صدایش به گوش میرسيد .اما ،در خانه اگر کس است ،که
هست و فراوانهم هست ،گرمای تنفس خروس نيز برای درک
حضورش کافی است .خيابانی یا فاقد شجاعت الزم برای ابراز
مکنوناتوبرنامه کارشبودودرنتيجهبيانشصراحتنداشت.یا
آنکه شجاعت داشت ولی پنهانکاری میکرد .که این دومی
خطرناکترازهرفاجعهایاست.زیرامرزاميالوآرزوهایناسالمو

مضر به حال کشور و ملت میتوانند آنچنان گسترده و فرارونده
شبينیخطرقادربه تشخيصشان
باشندکهحتاغریزهحسوپي 
نباشد .همانگونه که نيروهای چپ ایرانی نتوانستند دریابند که
افتخار پيروی از خط امام ،دستکم چه هزینه باالیی برای زندگی
خود آنان خواهد داشت .و یا مردم آلمان نتوانستند دریابند که
برنامههایآدلف هيتلررهبرحزبنازیآلمانبهچه فاجعهایدر

آلمان و اروپا منتهی خواهد شد .حال وقتی ملتها در رابطه با
رهبرانی که پيش از رسيدن به قدرت افشای قصد و منظور
میکنند ( هم هيتلر نبرد من را منتشر کرده بود ،هم خمينی

حکومت اسالمی را) دچار چنين توهمات و خطاهای مرگباری
میشوند ،در رابطه با کسانی چون خيابانی که حتا از بيان

خواستههایشان سر باز میزنند چه باید گفت و یا در انتظار چه

تهاکهنبایدبود؟
جنای 

















احمد کسروی

روشناستکهبرایبررسیشورششيخمحمدخيابانی،تنها
هایمخبرالسلطنهنمیتواندحاصلکاملیبدست


اتکابهنوشته
دهد.پسدستنيازبهسویمورخوپژوهشگرنامدارسيداحمد
کسروی تبریزی دراز میکنيم و از آنچه او شخصا دیده و تجربه
ارمیگيریم.آشناییکسرویباخيابانیبه

کردهاست،بهرهبسي
سال 1221هجری خورشيدی ـ  1936ميالدی میرسد که
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کسرویِ 16ساله طلبه مدرسهطالبيه تبریز و خيابانیِ در حدود
سی ساله مدرس همان جا بود .کسروی درباره آن روزها
مینویسد«ازروشورفتاراو(خيابانی)درآنروزهاکهنگارنده

اددارم،آشکاربودکهازعالممشروطهخواهیواصالح

خوبدری
مملکتبسیدوربودهوباالترازاینآرزویینداشتکهیکیاز
پيشوایانشناختهوبنامتبزیزگرددومریدانانبوه گردآورد».برای
سرارهامیکندو

رسيدنبههمينآرزوچندیبعدخيابانیتدری
مدتی پيشنماز مسجدی میشود و پس از پيروزی
مشروطهخواهانبهنمایندگیمردمتبریزبهمجلسشورایملی

دورهدومراهمییابد .بااشغالتبریزتوسطقوایروس،خيابانی

شنمازیمیپردازد وسر

به قفقازمیرودودربازگشتبازبهپي
آوردودربازارتجارتمیکند.دکاناوکه


انجامرویبهکسبمی
مردی سياسی بوده و زمانی هم نماینده مردم در مجلس،
نمیتوانسته تنها جای خرید و فروش کاال باشد .و در واقع

خيابانیآندکانراچونباشگاهیحزبیبهمحلیبرایبحثو
گفتگو تبدیل میکند .کسروی می نویسد « روز به روز نفوذ او
(خيابانی) بيشتر میگردید ،و بلکه گروهی را فدوی و مرید خود
گردانيدهبودکهاورابهپيشواییخودبرگزیده،وازفرمانوسخن
اوسرپيچینداشتند».
از آنجا که خيابانی و کسروی هردو عضو کميته ایالتی حزب
دمکرات بودند و تماس و ارتباط حزبی نيز داشتند ،آنچه کسروی
دهها نيست بلکه بخش بزرگی از آن
میگوید تنها برپایه شني 

تجربه شخصی اوست و میتوان آنرا تاریخ خالص و سره ناميد.
تکههاییازرفتارحزبیخيابانیرااززبانکسرویبشنویم:

«خيابانیپسازآنکه برخنگآرزو سوارگردیدهوپيروزمندیخود
را در انتخاب ( انتخابات مجلس چهارم) باور کرده بود به یکباره
رفتاروروشخودرادیگرگونهگردانيدهودرشتخوییآغازیدهبود.
مثال پرسيده میشد که چرا پارهای از کارها را به نام کميته (
کميتهایالتیحزبدمکراتدرآذربایجان)کرده ومُهرکميتهرابکار
میبرید،باآنکهبيشازیکسالاستکهکميتهدورهرسميت

خود را به پایان رسانده است .پاسخ میداد که تا کميته تازه
انتخاب نشود کميته پيشين در رسميت خود پایدار است.
میگفتند پس باید کوشيد که کميته تازه انتخاب گردد ،میگفت

دکهچهسانوبرایچهصالح

واگرمیگفتن

اکنونصالحنيست.
نيست ،به یکباره خشم آغازیده و میگفتی که شما خاین
دهاند».
هستيدومرتجعانشماراآلتدستخودگرداني 
«یکروزنویسنده(احمدکسرویتبریزی) درحياط نشریه تجدد
با او (شيخ محمد خيابانی) بودم...گفتم یک ایرادی که به شما
میگيرند ،و من نيز آن را بد میشمارم ،آن است که مردانی را

دهاند شما دور
که از آغاز جنبش مشروطه در این راه کوشي 
میرانيد ،و به جای آن کسانِ بدنام و دشمنانِ دیروزی آزادی را

دمیآیندودربرابر

گفتآنکسانیراکهشمامیگویي

میآورید.

شمیکشند،ليکناینکسانهرچه

آدمیایستادهباورِخودراپي
رویمینمایند».

مبیچونوچراپي

مابگویي
همرفتهمیخواستچيرگیکندوفرمانراند.این

«خيابانیروی
باوراوبودکهبایدمردمرازیردستگردانيدوبهسودخودبهکار
نمیگفت:افرادحزبباید

بارهادرگفتههایخودچني

انداخت...
مطيع محض باشند .گاهی مثل زده میگفت  :فرد حزب چون
خانه شاگرد است که همينکه خود را شناخت باید او را بيرون
کرد».
ایرادها تنها به خيابانی نبود ،به اطرافيان و محارم راز خيابانی
منجملهميرزاتقیخانرفعتنيزبود.او دردورهاشغالآذربایجان
در جنگ جهانی اول توسط ارتش عثمانی به پابوسی قوای
اشغالگر رفته و روزنامهای بنام «آذربایجان» به زبان ترکی
استها و خياالت ارتش عثمانی منتشر

اسالمبولی در تایيد سي
کردهبود.رفعتکارخيانتراتابدانجاپيشبردهبودکهدروصف
حهسرایینمودهو
خليلپاشافرماندهقوایعثمانیدرایرانمدی 
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نیبخشندهواستقاللدهندهناميدهبود.پسازخروج

اوراروش
آنارتش،اعضایکميتهحزبدمکرات،ميرزاتقیرفعترابهجرم
خيانت از حزب بيرون نمودند .اما زمانی بعد ،خيابانی مسوليت
روزنامه تجدد ارگان حزب را به رفعت سپرده و در پاسخ اعتراض
دیگراعضایحزبپاسخدادهبودکهمناورادوستدارم.
مورخين همروزگار نيز نظر کسروی را تایيد نمودهاند .محمدعلی
همایون کاتوزیان درباره رفتار درون حزبی خيابانی مینویسد
«یکدندهوخودرای ومغرور بود ،ودرکارهایحزبیوسازمانی
اصول و موازین نظامنامهای را رعایت نمیکرد و مشورت با دیگر
دست اندرکاران و همکاران را الزم نمیدانست .و این نيز دليل
اصلی بروز اختالف داخلی درحزب دمکرات ،و خالصه سبب
شکستقياماو،وحتاازدسترفتنخوداوشد».
محمد جواد شيخ االسالمی نيز معتقد است« :خيابانی ذاتا
دخودراعلیاالصول باالترازآنِِدیگران

دیکتاتوربودوافکاروعقای
میشمرد .مردی بود کمسواد  ،با معلوماتی بسيار سطحی.

چيزهایی از داروین ،ولتر ،منتسکيو خوانده و طوطیوار به ذهن
سپرده بود بیآنکه از مفهوم و مقصد حقيقی آنها آگاه باشد .و
اکنون میخواست همان محفوظات را در ایران هفتاد سال پيش
به اسم تجدد بر توده بيسواد آذربایجانی تحميل کند! هيچ
مصيبتی سختتر و زجردهندهتر از دیکتاتوری جاهالن ـمخصوصا
جاهالنی که خود رابه غلط دانا تصور میکنندـ وجود ندارد.
هطلبیویراردکردندوحاضرنشدنددر
یهاییکهفکرتجزی 
تبریز 
نهفاضلهاش»خودرابهکشتندهند،کامالحق

راهدفاعاز«مدی
داشتندوبرعقلسليموحسنقضاوتشانبایدآفرینهاگفت».

جدا از مساله اهداف حزب دمکرات و برنامه خيابانی و
همدستانش ،کسروی به رفتار شورشيان با مردم نيز اشاره
داشتهمینویسد«:فشارخيابانیواراذلواوباشپيرامونشبه

آنجا رسيد که علنا مردم را تهدید میکردند .یکی از پيروان
خيابانی غزلی در مدح او ساخته و در کنسرتها برای مردم
میخواندند.بيتیازآنغـزلبراینشانـدادنفضـایارعـابیکه

خيابانیبوجودآوردهبودکافیاست:

بههالکترسدامروززنادانیخویش
دستبيعتندهدهرکهخيابانیرا

متقابالمردمهم کهازستمخيابانیبهجانآمدهبودندخاموش
ننشستندوسرودندکه:

خوشازمانسالطينودوراستبداد
کهخلقیکسرهازاینروزگارسيرشدند
گذشتعمروندیدیمرویآزادی
هزارهازجوانانزغصهپيرشدند
چهگرگهاکهدراینگلهپاسبانگشتند
چهدزدهاکهدراینکارواناميرشدند
بگوبهشيخحصيروپالسپارهتو

چهشدمبدلباقالیحریرشدند

برای آغاز این شورش هيچ دليل سياسی روشن و قاطعی
عهها
کیازحدسهاودرحقيقتشای 

تاکنونارائهنشدهاست.ی
که برای کسب اعتبار برای آن شورش ساخته و پرداخته شده
است،مخالفتخيابانیباقرارداد1919ایرانوانگليساست.اما
این ادعایی پوچ بيش نيست .کسروی که شاهدی صادق است
مینویسد«:پيمانیراکهوثوقالدولهباانگليسيانبست،ودر

هویکردندوروزنامههاگفتارها

تهرانآنهمهایرادهاگرفتندوهای
نوشتند ،در تبریز دسته خيابانی با خاموشی گذرانيدند ،و در
روزنامه تجدد کمترین ناخشنودی از چنان پيمانی نموده نشد.
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چون ایراد را میگرفتند خود خيابانی پاسخی نداده ،و یارانش
چنين میگفتند« :شناختن آنکه این پيمان به سود یا به زیان
ماستکارآسانینيست ».دکترمحمدعلیهمایونکاتوزیانکه
مساله شورش خيابانی را بدقت بررسی کرده در این باره
ناستکههدفهایعينیواجتماعی

مینویسد«:راستشای

خيابانی و یارانش چندان بارز و روشن نبوده و نيست ».کاتوزیان
که به اسناد و گزارشهای ماژور ادموند افسر سياسی ارتش
انگلستاندرشمالایراندرآرشيوهایآندولتنيزدستیافته،
ناسنادثابتمیکندکهقيامخيابانیبه

میافزایدکهمطالعهای

خاطر قرارداد  1919نبود ،و خيابانی با قرارداد مزبور و با
وثوقالدوله مبارزه نمیکرد ،بلکه خواهان تثبيت حکومت خود در

آذربایجان بود .به عبارت روشنتر کاتوزیان که در سال 1991
رابطهایبينشورشخيابانیومخالفتباقرارداد1919ندیده،با

تحقيق خود در اسناد نامبرده برگفتهی هفت و پنجاه سال پيش
کسرویمهرتایيدزدهاست.
کسروی درباره شورش خيابانی سه پرسش مطرح میسازد و
قترابرهمهآشکارمیسازد.

درپاسخیکهبدانهامیدهدحقي

پرسش نخست و مهمترین پرسش کسروی و اصوال تاریخ این
است که خيابانی چه میخواست و مرام او چه بود؟ کسروی
مینویسد«:مرامخيابانینيکپيداست.زیراچهدرهنگامقيام

یبزرگترازایننبودکهبه

وچهپيشازآنویراخواهشوآرزوی
نامپيشوایحزبی،یابهنامدیگریجایگاهبسبلندیبرایخود
نهی بس
داشته باشد و فرمان راند .و در هنگام قيام ،چون زمي 
سازگاری پيش آمد ،وی نيز همت خود را بلندتر گردانيده و
میکوشيدکهرشتهاختيارآذربایگانبهویسپردهگرددودولت

ایرانبرایآنبخشازخاکخودنيمهاستقاللیااستقاللداخلی
ببخشد .و همراهان نزدیک و محرمان خيابانی نيز بر آن آرزو و
خواهشبودندیوبرایهمانعزمباویپيمانبستهبودند،زیرا
هرکدامازایشانرانيزازآنخوانبخشورِسَدیبود،وهریکی
جایگاه بلندی یافته بودند و سودهایی میبردند .چنانچه یکی از
تفروش و سپس در جرگه مجاهدان بود،
ایشان که نخست چي 
ههای آذربایگان ،و دیگری که بازرگانی بود ،پيشکار
ریيس عدلي 
ماليه ،و سيمی که روضهخوانی داشت ،ریيس اوقاف گردیده
بودند.ليکنبسآشکاراستکهخيابانیوهمدستانشاینرازبا
انگذاشتهنمیتوانستندی،وناچاربودندکهآنمرام

مردمبهمي
خود را در جامه دیگری نشان دهند ،و مرام دیگری را بهانه و
کسرویدرادامهمطلببهکوششهایچندی

دستاویزگيرند ».
که خيابانی و همدستانش کردند تا برای خود مرام و معنا و
ابتراشنداشارهکردهمینویسد«:گاهی

مفهومیکشفکنندی
شهشان میرسيد که به آیين مسيو لنين گرویده و بيرق
به اندی 
بلشویکی را بلند نمایند ...گاهی نيز چنين میاندیشيدند که
فالعلما
جمهوری طلبی را دستاویز گردانند و یک روز حاجی سي 
نامیازپيروانخيابانیباگروهانبوهیبيرقسرخبرداشتهودر
زندهباد جمهوریت» .ليکن در آن
کوچه گردیده و فریاد میزدند « 
هنگام مردم ایران را شور جمهوریخواهی در سر نبود و کسی
صدابهصدایایشاننينداخت.وباردیگرچنيننغمهآغازیدندکه
قانوناساسیماناقصاستوبایدآنراتغييرداد.واینعنوان
نيز چندان برجسته و دلربا نبود و جنبش و شوری در مردم پدید
نياورد .و این بود که سپس خيابانی در نطقهای خود چنين
میگفتی که هنوز هنگام آن نرسيده که ما مرام خود را آشکار

سازیم و آنچه در دل داریم بگویيم .و بدینسان برای مرام اصلی
زعنوانتازهایپيداکردهبودندکهشگفتبود.وآنچنان

خودني
بود که گویا روزی یکی از ناطقان در نطق خود آذربایگان را
مینامد خيابانی از آن روز قدغن کرد (دستور اکيد
«آزادیستان»  
داد)کهپسازآنهمگیمردمبجایآذربایگان«آزادیستان»گفته
نباره پافشاری بس افزونی داشت».
و بنویسند ،و در ای 
مخبرالسلطنهنيزبهپنهانکاریخيابانیواطرافيانشدربارهمرامو
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مسلک و خواستههاشان اشاره کرده مینویسد« :در هر موقع
گفتند مرامی داریم آسمانی و نگفتنی .جز تجزیه مملکت چه
میتوانستباشد.آنهمبابيزاریاهالی».

بر آنچه کسروی بدان روشنی نگاشته است چيزی نمیتوان
افزود .و کاش که جای کافی در دست بود تا تمامی آنچه را که
کسرویدراینبارهنوشتهوبهدستتاریخوجویندگانوحقيقت
سپرده است ،میآوردیم .کسروی بیپروا نشان میدهد که
سردمداران آنچه که قيام خيابانی خوانده میشود در پی چيزی
جز ارضای حس جاهطلبی و پرکردن توبرههای خود نبودهاند .و
برایرسيدنبهجاهومالازدستیازیدنبههيچعملیکوتاهی
نکردند« :خيابانی و نوبری و همدستان ایشان پا از گليم خود
بيرونگذاردندودرکارهاییکهوظيفهایشاننبوددخالتکردند.و
کاربیباکیایشانبهجاییکشيدکهکميتهآدمکشیبرپاکردند

یگناهان را نيز
 ،و به کشتن دشمنان آزادی بس نکرده خونِ ب 
وخودراپایبندنظامنامهحزبندانسته...درآنروزهاما

ریختند.
میخواستيم روزنامه برپا کنيم و چنانچه میپنداشتيم کميته

میبایست چهلوسه هزار تومان پول داشته باشد .چون تحقيق

یآدمکشهاخرج


ابهماهانه
کردیم،چيزینداشت.وآنچهبودهی
شدهبودویاپيشوایانحزبیبرداشتهبودند.وچنانچهدانستيم
هفتهزارتومانخيابانیوامستدهبود».

شهوعملوثوقالدولهکهاواخرصدارتشباآغاز

مسالهنحوهاندی
شورش خيابانی مصادف گشته بود ،جنبه دیگر بررسی تاریخی
سيداحمد کسروی یا به عبارت دیگر پرسش دوم اوست.
وثوقالدوله که سر در آخور انگليسيان فرو برده بود و مساله

امضای قرارداد ننگين  1919با انگليس اعتبار و آبرویی برایش
نگذاشته بود طبيعتا در جایگاهی نبود که بتواند قدمی قاطع در
راستایحفظمنافعملیایرانيانبرداردولذادرعملبهمترسکی
لورفته و مرکوب کالغان گشته ،و نيز چاقوی بیتيغه میماند.
قتهمباکناررفتنوثوقالدولهورویکارآمدنمشيرالدوله

درحقي
تاریخ برگی دیگر خورد و صدراعظمِ با شعور و شهامت ،با
فرستادن مخبرالسلطنه به تبریز گام الزم و درست درجهت
برگرداندنآرامشوامنيتبهآذربایجانرابرداشت.مخبرالسلطنه
هم در کمتر از دوهفته توانایی خود را نشان داد و نامی نيک و
پرافتخار از خوددر تاریخ کشورمان به یادگار گذاشت .در دو مورد
شيخخزعلوميرزاکوچکخان،ارادهوهمترضاخانسردارسپه
انبردنآنغائلههاسهمیاندازهنگرفتنیداشتهاست.در

درپای
جریانسرکوبشيخمحمدخيابانیاماسردارسپهاصوالتاثيرو
مداخلهاینداشتهاستزیراشورشخيابانیوسرکوبآنپيش

ازسوماسفند 1299رویدادورضاخاندرآنزمان نقشیدر
صحنهسياستایراننداشت.
نقشدولتفخيمهانگلستانراهمالبتهکهکسرویازدیدهدور
نمیدارد و پرسش بعدی را به دیدگاه انگلستان درباره شورش

خيابانیونحوهبرخوردآنکشورباشورشدرآذربایجاناختصاص
سها
میدهد « :در روزهای نخست که خيابانی قيام کرد ،انگلي 

بيمناکوشایدآمادهنيزبودندکهچنانچهسخنیازبلشویکیبه
ميان آید ،بیدرنگ اردوهای خود را از زنجان و قزوین به تبریز
بياورند .و در همانروز عده صد یا دویست نفری را که در تبریز
داشتند،دربازارهاوکوچههابهنمایشپرداختندوبيشازدهیا

دوازده روز نگذشته بود که ماژور ادموند ریيس اداره سياسی
نيروهایانگليسازقزوینبهتبریزآمدکهقيامراازنزدیکتماشا
کردهوچگونگیرابفهمد.نگارنده(کسروی)درآنروزهادرتبریز
بودموباآنکهماژورادموندرانيزدیدموگفتگوهاکردیم،اندیشه
اورافهميدننتوانستم.وآنچهسپسبهدستآوردماینبودکه
انگليسهادرآنروزهاازکابينهوثوقالدولهنااميدبودندکهبتواند
لهای بلشویکی استواردارد .و
سرحدهای ایران را در برابر سي 
آذربایگانیکیازجاهاییبودکهدرسرراهآنسيلبنيادکننهاده
سها در آن بود که چنانچه خيابانی به سوی
بود و سود انگلي 
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ایشان بگراید پشتيبانی او کنند ،و برای نگهداری آذربایگان ناچار
نگردندکهاردوازقزوینوزنجانبياورند.وازآنسوی،خيابانینيز
سهابهدشمنیاوبرخيزند،اورانيروی
میدانستکهاگرانگلي 

مالمیگردد.وازاینرویبودکه

پافشارینخواهدبود،و زودپای
برای بستن پيمان گفتگوهای درازی دربایست نبود ،وبه آسانی
بستهگردید...وپسازبستنآنپيمانبودکهرفتارخيابانیباآن
کیمیزدند،وگفتيمکه

دستهازهمدستانخودکهدمازبلشوی
در تبریز حزبی نيز پدید آورده بودند ،به یکباره دگرگونه گردید و
مفتّشانبرایشانگماشتوچندتنازایشانراگرفتهوازشهر
بيرونکرد».
مشيرالدوله سر آن نداشت که مساله سرکشی خيابانی را با
جنگ و خونریزی خاتمه بخشد لذا میکوشيد تا با گفتگو به راه
حلی دست یابد .ولی بقول کسروی «خيابانی و همدستان او
بدانسرنبودندکهپندیبپذیرندویااندرزیشنوندوخودراازآن
جایگاه بلندی که ایشان یافته بودند پایين آمدن نه کار آسانی
بود ».دولت حتا خواستار آن میشود که خيابانی آنچه اصالح
درباره امور آذربایجان از دولت خواستار است ،پيشنهاد نماید.
پاسخخيابانیجزایننبودکهدولتتا«آزادیستان»رابهرسميت
نشناسد ،وی وارد هيچ گفتگویی نخواهد شد .و آنگاه که دولت
قلیخانمخبرالسلطنه
ومهدی 

بناچاررویهدیگریدرپيشگرفت 
را به سمت والی و استاندار عازم تبریز نمود ،باز خيابانی
خوشمزگی کرد که اگر مخبرالسلطنه برای اصالحات میآید ما
گرمیآیدالزم

خودمانمشغولاصالحاتهستيمواگربرایکاردی
نکردهواورانمیپذیریم.








محمدتقی خان پسيان













شيخ محمد خيابانی








کسرویکهخودآندورهراتجربهکردهوطبعابيشازهرکس
دیگری از حقيقت موضوع آگاه است ضمن اشاره به این موضوع
کهمخبرالسلطنهپيشتردوباردرآذربایجانوالیواستاندارگشته
بود و به کارهای آن منطقه آشنایی الزم و کافی داشت،
کمیدانستکهنه

مینویسدمخبرالسلطنه« دربارهقيامنيزني
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تنها توده مردم ،بلکه آزادیخواهان تبریز نيز ،از خيابانی آزردگی
فراوان دارند و جز یک دسته مردمِ چاپلوس گرد قياميان را
نگرفتهاند .و این بود که از تهران جز چند تن پيشخدمت و نوکر

همراه برنداشت و راه آذربایجان پيش گرفت ».در برابر چنين
زیپتهی

تعریفیازآگاهیوتواناییمخبرالسلطنه،کسرویتبری
بیعقلی خيابانی را نه بر آب که بر کاغذ میریزد« :خيابانی را

پنداروخودپسندیچنانهوشازسرربودهوچاپلوسانکهگرد
اورافراگرفتهبودنداوراچنانازخردبيگانهساختهبودندکهآن
موقع ترسناک و باریک خود را سنجيدن نمیتوانست ».بنظر
بهای مودبانهی «هوش از سر
نمیرسد نيازی باشد که ترکي 

»ی مورخ برجستهای چون کسروی ـکه
ربوده» و «از خرد بيگانه 
خونسلهایآتیکشورماندینبزرگیبهقلمبيطرفودید

تاری
صحيحوبيانصریحاودارندـراتفسيرکنيم.
ازآنچهبرسرشورشخيابانیآمدهمگیآگاهيم.افرادپادگان
نظامیقزاقکهدربيرونشهرقرارداشت،بدستورمخبرالسلطنه
شب هنگام وارد شهر گشته و با دفع مقاومت پراکندهای که به
عمل آمد کنترل شهر را در دست گرفتند .کسروی با کمترین
واژههاتصویرآنشبرارسمکردهاست«:چونسياهیشب

گذشته و بامداد شد ،دستههایی از قزاقها به شهر درآمدند و
کسی نبود که جلوی ایشان بایستد و جلوگيری کند .پيش
یقاپو (مرکز حکومتی خيابانی)
میرفتند تا به نزدیکی عال 

رسيدند.درآنجاتفنگچيانخيابانیشليکآغازیدندليکنبيشاز
نيم ساعت پافشاری نتوانسته و پراکنده گردیدند .کوتاه سخن
انکهیکساعتونيمبيشنکشيدوچهاروپنجنفربيشکشته
گردیدوشهرهمگیبهدستقزاقاندرنوردیده،دستگاهقيامبه
کبارهبرچيدهشد.وهمدستانخيابانیهمينکهبامدادصدای
ی 
شليک را شنيده و چگونگی فهميده بودند ،هر یکی به جایی
گریخته و پنهان شده بودند ».خيابانی از آتشی که بر جان ایران
انداخته بودجانسالمبدرنبرد .حالیابهاعتبارسخن کسروی
کشته شد یا به اعتبار گزارش مخبرالسلطنه که «تيری هم به
سرش خورده بود .گفتند به قرائتی باید خودش زده باشد .موید
اینظنمکتوبیازبغلاودرآمد ».عبداهللمستوفیدر«زندگانی
من» هم اشاره میکند که «دکتر مامور معاینه جسد
استدالالتی میکرد که شيخ محمد خودکشی کرده است ،و
شایداینقولبیوجههمنباشد».
بهمزدانبه
بازانوقلم 


است
تصویریکهکسرویدربارهبرخوردسي
روشنکننده

مساله خيابانی پس از مرگ او ،بدست میدهد 
حقيقت و در عين حال عيانگر فرصتطلبی مهوع حضرات است:
«در آن هنگام که خيابانی در تبریز کشته گردید ،کابينه
امیپيمود،یعنیروزهایبازپسين

مشيرالدولهقوسنزولیخودر
خود را به سر میداد ،و بدخواهان و بدگویان آن هرچه فراوانتر
گردیده بودند .گروهی میکوشيدند که آن را براندازند .این گروه
ریختهشدنخونخيابانیرابهتریندستآویزوبهانهبهدست
ترازآنچهبودمیستودندی.ودر

آوردندوآنمرحومرابسیبي 
ش
خواهراکسیمیدانستندکهبر

آنزمانکهدرایرانبزرگترینآزادی
ایازروزنامههایوالیتچيزهاییدرباره


دهباشدپاره
دولتشوری
خيابانی مینوشتند که در خور شگفت بود .چنانچه یکی
مینوشتکهوییکیازمجتهداننجفبودوبهتبریزآمدهبود.و

وشتکهاوسالهادراسالمبولعلمحقوقخواندهو

گریمین

دی
دیپلم گرفته بود .با آنکه خيابانی هيچيک از نجف و اسالمبول
راندیده بود ».کسروی خود به تفاوت گزارش دقيق و بیمالحظه
خود و آنچه دیگران برپایه منافع حقير خود نوشتند یا که خواهند
نوشت ،اشاره نموده توضيح میدهدکه آشکار است که این دو
یکسان نيست .زیرا آنها به زبان سياست نوشتند و ما به زبان
تاریخ.و«سياستوتاریخراهموارهزباندیگر،وراهجداست».
یکسالبعدازسرکوبشورشخيابانی،یعنیدرشهریور1333
که مشيرالدوله دیگر صدراعظم نبود و نماینده مردم تهران در
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مجلسشورایملیبود،طینطقیدرمجلسازکارخوددفاع
کردوصریحوصادقاعالمنمود«:آقایاننمایندگانمحترمتصدیق
میفرمایند که رژیم مشروطه ایران ،همان رژیمی که مرحوم

خيابانی به قول هواخواهانش اجرای آن را از کابينه ما
نهای اجازه نمیدهد اصل
میخواست ،ابدا به هيچ کابي 

«المرکزیت» را در ایران (که مفهومی جز تجزیه کشور ندارد)
قبول کند (نمایندگان :صحيح است).ما به آنها گفتيم آذربایجان
اگررویوالیحرفدارندآنمسالهای

جزءالیتجزایایراناست.
ستومیشودکسیدیگررافرستاد.باالخرهپسازاقدامات

ني
نهحرفمنطقیسرشاننمیشود،

زیادوقتیکهدیدیمهيچگو
خودمان راسا اقدام کردیم ...نهضت خيابانی مسالهی آن چنان
مهم که هوادارانش وانمود میکردند نبوده .من این حرف را
یدليل نمیزنم زیرا اگر نهضت قياميون نهضتی اصيل بود ،اگر
ب 
قلوب آذربایجانيها حقيقتا با خيابانی بود ،آیا دویست نفر قزاق
میتوانست تشکيالت آنها را به آن سرعت و به آن راحتی

برچيند؟ ما هنوز فراموش نکردهایم که در انقالب مشروطيت،
اهالی آذربایجان چگونه یکدل و یکزبان پشت سر ستارخان
ایستادندوچگونهدرمقابلاردوییبهآنعظمتکهازتهرانبرای
تصرفتبریزاعزامشدهبود،مقاومتوایستادگیکردندوباالخره
نهام موقعی که روی کار
هم فاتح در آمدند ...من و اعضای کابي 
اهللمجيد قسم
آمدیم در همين مجلس شورای ملی به کالم 
یادکردیمکهاولمشروطيتراحفظکنيم.ماآنقسمرابرایاین
یاد نکرده بودیم که رژیم ملوکالطوایفی در این مملکت تاسيس
کنيم .پس ما به وظيفه خودمان عمل کردهایم ،حاال مغرضين
هرچه میخواهند بگویند ».و به راستی که تاریخ تنها یک راه
میشناسد و به ما میآموزاند :به وظيفه خودمان عمل کنيم،

نهرچهمیخواهندبگویند.

حاالمغرضي
دیدیم که در مقابله با شاهباز بخت بيداری و استقالل ایران ،
قدرتهایبيگانهبارهاکوشيدندتادرشبسياهتبهکاریقاجاربر

بام منافع و مطامعشان در ميهنمان بادبادکهایی را به پرواز
درآورند .اما نه اطرافيان و نزدیکان نخ پشتيبانی الزم را در اختيار
بادبادکها و نخ بدستانشان گذاشتند و نه زمانه و تاریخ ،به زیر

پيکرهایکالغانکاغذینباددميد .ملت همبهسهم خودتگرگ
بیاعتناییبرسرشانکوبيد.

در برخورد به هر رویداد تاریخی و بررسی همه جانبه آن برای
یافتن هسته واقعی عامل و مسبب بروزش دو روش میتوان
درپيشگرفت.یابرپایهاسنادومدارکوخاطراتکوشيدتحقيقی
البافی و
درست و بیغرض بدست داد و یا بر پایه خي 
چرتکهاندازی و منافعامروز و اگرپردازی به قصد فراموشاندن

حقيقت به نگارش داستان و تخيالت و در نتيجه نشر نادرستی
پرداخت و توبره منافع پر کرد .هيچ روزگاری هيچگاه کمبود
بدستنداشتهاستولذاتعجبینداردکهدرگوشهوکنار،


توبره
مشتی نوحهخوان سياسی به هر وجهی از وجوه در سوگ
بادبادکهای فرورفته در باتالق خيانت و با حسرت و آرزوی

هیطفالنمسلمبپردازند.
بادبهپردهداریتعزی 

نخو
و ملت نيز در راه حفظ آن مملکت همواره به وظيفه خود عمل
خواهدکرد همچنان که تاکنون ،حاال مغرضين هرچه میخواهند
بگویند.
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بهروز داوديان 

زندگی و اندیشه محمدعلی فروغی





















زندگی محمدعلی فروغی

محمدعلیفروغیدرسال1211هجریخورشيدیدریكخانوادة
فرهيخته و فرزانه در تهران بدنيا آمد .اسم پدر او محمدحسين
ذكاءالملكبودكهدرشعربه“فروغی“معروفبود.پدرمحمدعلی

فروغیدرعصرناصریدارایمناصبدیوانیمتفاوتبودوهمزمان
یك هفتهنامة ادبی و اجتماعی و سياسی به نام “تربيت“ هم
یداد .محمدعلی فروغی با این پشتوانة خانوادگی از
انتشار م 
پنجسالگی تحصيالتخودراشروعكرد.تحصيالتمتوسطةرادر

دارالفنون گذراند و به تحصيل فن پزشكی و داروسازی مشغول
شد،امابعدازچندسالی تحصيل،درآنرشتهرارهانمودوبه
فلسفه و ادبيات روی آورد .محمدعلی فروغی در تداوم تحصيل
فلسفهبنابرعالقهای كهداشتبهتحصيلفلسفهمشاءبيشاز

مكاتبدیگرفلسفیعالقهنشانداد.درمدرسهصدرمحمدعلی
لزبانهای فرانسهوانگليسی مبادرتورزید،وبا

فروغی بهتكمي
یادگيری این زبانها امكان دستيابی به آثار و نظریات فليسوفان
اروپائی را برای خودتسهيلنمود .فروغی بعدازاتمامتحصيالت
خودواردخدماتدولتی شدوبهاستخداموزارتانطباعاتدرآمد
و شغل مترجمی زبان فرانسه و انگليسی را در آن وزارتخانه به
عهده گرفت .در كنار شغل دولتی ،محمدعلی فروغی به حرفه
معلمی هم مشغول بود .گویا فروغی به شغل معلمی بسيار
اندانشآموزانودانشجویان

عالقمندبودوازگذراندنوقتدرمي
یبرد.محمدعلیفروغیدركنارپدرشگردانندههفتهنامه
لذتم 
ینمود.
“تربيت“همبودودرآن,آثارترجمهشدهخودراچاپم 
پس از صدور فرمان مشروطبت محمدعلی فروغی در قسمت
دبيرخانهمجلسشروعبهكاركرد.درانتخاباتدورهدوممجلس
كه پس از استبداد صغير و خلع محمدعليشاه انجام گرفت از
تهران به وكالت مجلس انتخاب شد و در سال  1229خورشيدی
به ریاست مجلس شورای ملی رسيد .بعد از مدتی محمدعلی
برئيس
فروغی از ریاست مجلس كنارهگيری كرد و در مقام نای 
نخان موتمنالملك ،به كار خود ادامه
مجلس در كنار ميرزاحسي 

داد .پس از انحالل مجلس دوم محمدعلی فروغی در كابينه
صمصامالسلطنهمقاموزارتعدليهرابهعهدهگرفت.درانتخابات

مجلسدورةسومدوبارهبهوكالتازطرفتهرانانتخابشد.در
سال  1293ميرزاحسن پيرنيا وزارت عدليه در كابينه خود را به
فروغی واگذار نمود .فروغی در سال  1292هجری شمسی به
ئتنمایندگی ایران به كنفرانس صلح پاریس رفت.
عضویت در هي 
فروغی درآنكنفرانسسعی كرددعاوی مالی وسياسی ایران
نالملل اول بود ،مطرح كند .فروغی و دیگر
را كه مولود جنگ بي 
دستياران او در آن كنفرانس نتایج مثبتی نگرفتند و خسارات
نالملل اول پرداخت نشد .فروغی مدت
سنگين ایران در جنگ بي 
دوسال در اروپا اقامت گزید و در این مدت تالشها و كارهای
فرهنگی بسياری را در فرانسه و آلمان انجام داد .از جمله ایراد
یهای متعدد در مورد تاریخ و ادبيات ایران در محافل
سخنران 
فرهنگی فرانسه وآلمان بود .پسازبازگشتدرسال 1331در
یالممالكوزیرخارجهكابينهشد.
كابينهحسنمستوف 
سالوزراء بود چهار كابينه
در دورانی كه سردارسپه رضاخان رئي 
تشكيل شد و از سال  1332تا  1331فروغی در دو كابينه آن
پست وزارت خارجه و در دو كابينه دیگر آن مقام وزیر ماليه را
برعهدهداشت.
در روز نهم آبان  1331شمسی طرح نمایندگان مجلس مبنی
برخلعقاجاریهوسپردنحكومتموقتیبهرضاخانسردارسپهبه
درهمانروزنخستوزیرگردیدوبعدازآن

تصویبرسيدوفروغی 
بهتشكيلمجلسمؤسسانمبادرتورزیدوازجملهكسانی بود
كهسلطنترابااصالحچنداصلمتممقانوناساسی درخانواده
ننخستوزیررضاشاهومدتآن

پهلوی استوارنمود.فروغی اولي
سالوزرائی محمدعلی
بعدازكنارهگيری ازمقامرئي 

ششماهبود.

نههای دیگر مدتی مسئوليت پستهائی را بر
فروغی در كابي 
عهده گرفت .در سال  1336به سمت سفيركبير ایران برای حل
مسائلمرزیایرانوتركيه،ماموررفعاختالفاتشد.ویتوانست
دوستی و مودت دوكشور را تقویت نماید بطوری كه شاه ایران
توسط آتاتورك به تركيه دعوت شد .محمدعلی فروغی در مقام
ئتنمایندگی ایران در جامعهملل هم خدمت كرده
ریاست هي 
است,بطوریكهدركتابآدابمشروطيتآمدهاستپسازورود
به جامعهملل به اتفاق آرای نمایندگان كشورهای جهان به
ریاستجامعهبرگزیدهشد.
باردومبهمقامنخستوزیری رسيد

درسال 1312فروغی برای 
یشود؛ علت
و تا آذر  1311در این مقام باقی ماند .گفته م 
كنارهگيری فروغی از مقام نخستوزیری برای بار دوم به دليل

جهای بود كه از محمدولی اسدی
شفاعت بدون اثر و نتي 
بالتوليه استان قدسرضوی نزد رضاشاه نموده بود .پسر
نای 
محمدولیاسدیدامادفروغیبودهاست.
بعدازكنارهگيری بهكارهای فرهنگی پرداخت

محمدعلیفروغی 
و در این دوره آثار و ترجمههای پراهميتی از خود به جاگذاشت.
روزپنجمشهریور 1323قشونشوروی وانگليسبهایرانحمله
منخستوزیری رابه

كردند،رضاشاهفروغی رااحضارنمودومقا
وی سپرد .فروغی در این دوره حساس تاریخی توانست وظيفه
خود را به عنوان یك وطنپرست به خوبی در قبال وطنش ایفاء
كند .او با درایت و فهم سياسی باالئی كه داشت توانست
مملكتراازخطراتبسياریازجملهاشغالكاملكشوروتجزیه
آن به دست متفقين حفظ نماید .فروغی استمرار سلطنت و به
پادشاهی رسيدن وليعهد محمدرضا پهلوی را در خدمت این امر
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ندورهنخستوزیریش

مهمگرفت.محمدعلیفروغیپسازآخری
بهوزارتدرباررفتوقراربودكهدرمقامسفيركبيرایراندرآمریكا
بهآنجاسفركندولیزندگیپرارزششبهپایانراهرسيدهبود.او
درروزجمعه 6آذرسال 1321ساعت 11بعدازظهردراثربيماری
ممتد قلبی جهان را به دورد گفت .و در ابنبابویه در مقبره
خانوادگیبهخاكسپردهشد.

اندیشه و آثار فروغی

یاكبرسياسی شخصيتفروغی رامانندیكتابلوی نقاشی
عل 
یداند .برای اینكه بهتر به زیبائی آن پی ببریم باید
گرانبهائی م 
چند قدم به عقب برگردیم .در وصف استعداد و قابليت فروغی
ینویسندكهوی ازفنونادببهرهکافی وحظی وافرداشت.
م 
سخنسنج ،سخنشناس،

كمنظيری بود .
نویسنده و منشی  
ب،ادیب،مورخودانشمندبود.
خطي 
ینهاد و چون به زبانهای
فروغی به فن ترجمه ارج بسيار م 
انگليسی وفرانسهآشنائی كاملداشتكتابهای بسياری رابه
فارسی ترجمهنمود.ازآثاربسيارمهمترجمهكهفروغی باتبحر
یتوان از اصول علم ثروتملل ،تاریخ
خاص آنها را ترجمه نمود ،م 
مللقدیمه مشرق و تاریخ مختصر روم دولت قدیم را نام برد.

فروغی در حوزه فلسفه هم شاهكارهای ترجمه و تاليف بسيار
داشت و از مهمترین آنها “حکمت سقراط““ ،جامعه ملل“ و
“خالصهگفتاردرروشبهكاربردنعقل“،اثردكارت“،سيرحكمت
دراروپا““،فنسماعطبيعی ابنسينا“و...بعالوهفروغی بهآثار
یداد از نشانههای
تمدن جدید غرب دلمشغولی بسيار نشان م 
بارز این عالقمندی ترجمه آثار بزرگان غرب است .با وجود این
هيچگاه از حوزه ادبيات كالسيك فارسی و شناساندن آن به
جامعه ایران ،قصوری انجام نداد .فروغی در زمينه ادب ،شعر و
ارزندهای را از خود بيادگار گذاشته

تاریخ ایران اثرات و كارهای 
است“.تاریخ ساسانيان““،دورهتاریخمختصرایران“و“تاریخایران
قدیم“ازآثارباارزشتاریخی هستندكهفروغی ازخودبهجای
گذاشته است .در زمينه ادبيات فارسی فروغی آثاری در باره
گلستان سعدی ،بوستان سعدی ،زبده حافظ ،آئين سخنوری یا
فن خطابه ،غزليات سعدی ،رباعيات خيام و خالصه شاهنامه را
یكندكهكلياتسعدی كهبانظر
نگاشتهاست.یغمائی اشارهم 
ننسخههاست.

حتری
یتردیدازصحي 
فروغیچاپشدهب 
یتوان
شههایفروغیدریكقضاوتكلیم 
درارتباطباآثارواندی 
اظهارنمودكهفروغی درارادتوعشقخودبهادبياتسرزمين
مادری و اهميت انتقال علوم و ادبيات تمدن غرب به ایران پيرو
توازنبود،وهردویآنحوزهفكری،فرهنگیرابرایجامعهایران
یبرده بود كه گذار از جامعه
یدانست .شاید فروغی پ 
ضروری م 
سنتیوبالطبعميراثادبیوفرهنگیسنتیبدونمطالعهجدی
درموردآنهاوبازشكافتنآنهاازمنظرآگاهیمدرن،ميسرنخواهد
بود.

فروغی و مهندسی اجتماعی

جریان روشنفكری ایران در دوره آگاهی خود نسبت به غرب
دههای تمدن مدرن
تالشهایش معطوف به شناخت ارزشها و ای 

مولفههایی نظيرآزادی،دولتملی،قانونوعدالتدرمركز

بود.
دهها و
مباحثات این دوره از جنبش روشنفكری قرار داشت .ای 
ارزشهای برگرفته از تمدن غرب از طرف روشنفكران مشروطه

بيش از آن كه بتواند سرچشمه تغييرات و تحوالت بنيادین در
شههایسنتیباشد،موضوعیشدبرایاعتباربخشيدنبه
اندی 
فرهنگ ایرانی .به زبانی دیگر روشنفكران عصر مشروطه سعی
دههایتمدنجدیدغربراهی رابازگشایند
داشتندباتوسلبهای 
تااینكهبتواننداعتبارفرهنگایرانرادرتقابلبامقولهجاهليتكه
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از نظر آنها ناشی از ورود فرهنگ اسالم به ایران بود ،افزایش
دهند.
بامركزیتیافتنقدرتسياسی درایرانورفعتهدیدهای متعدد
سياسی كه با آغاز روی كار آمدن سلسله پهلوی ،رضاشاه ،در
ایران شكل و قوام گرفت روشنفكران واقعبينی پيدا شدند كه
افتندتاآرمانهای فكری روشنفكرانمشروطه

فرصترامناسبی
دهها باقی مانده بود ،بصورت عينی و عملی
را كه فقط در حد ای 
متحقق سازند؛ فروغی از اولين پيشگامان این دوره بود.
محمدعلی فروغی بادریافتعميقی كهازتمدنغربداشتبه
خوبی بهضرورتوجودنهادهابرای توسعهجامعه،پی بردهبود.
در آن سالهایی كه فروغی درمدرسه علوم سياسی به شغل
مترجمی مشغول بود یكی از اولين كارهای او تصحيح كتابهای
ترجمهشدهخوداو،ازقيبلثروتمللوتاریخمللمشرقزمينو
قرار دادن آنها در برنامه درسی علوم سياسی بود .بدون شك
فروغی چون دیگر همفكران خود در آن دوران به اهميت تعليم و
ینهاد،و
تربيتبرای دگرگونی آگاهی اجتماعی وفرهنگی ارجم 
خودبهعنوانیكروشنفكربهاینواقعيتوقوفداشتكهانتقال
آگاهیجزازمجراینهادهایمدرنآموزشی،ميسرنخواهدبود.
محمدعلی فروغی قبل از اینكه وارد دستگاه دولتی سلسله
نهسازماندهی اداری بود.در

پهلوی شوددارای تجربياتی درزمي
آن زمانی كه فروغی به عنوان دبير مجلس شورای ملی انتخاب
شد یكی از اولين كارهایش بنيان نهادن دبيرخانه مجلس بود .او
سازماندهی

دبيرخانهمجلسرابرحسبالگوی مجالساروپائی 
كرد.درواقعاوتشكيالتی رابوجودآوردكهاوالًبهدرداحتياجات
یخورد و ثانياً از نظم و ترتيب اداری،
ایران تازه مشروطه شده م 
گردشكار،وثبتسخنانوتصميماتنمایندگانمجلس،برخوردار
بود.
یكی ازدستاوردهای بزرگجنبشروشنفكری عهدمشروطهزیر
عالمتسئوالقراردادن نظامقضائی شرعی بودكهدرهردهو
برزنی به توسط روحانيون و مالیان رده پائين به مورد اجرا
یآمد .ایده عرفی كردن نظام قضائی ایران یكی از آرمانهای
درم 
روشنفكران دوره اوليه مشروطه بود .ولی این ایده تا شكلگيری
نهادقضائی جنبهمادی پيدانكرد.فروغی ازكسانی بودكهپيش
یاكبرداور
ازتحوالتعميقوبنيادیندردادگستری بهدستعل 
گامهایی در این جهت برداشت .فروغی بعد از اینكه به اصرار

سالوزرا صمصامالسطنه ،مسئوليت وزارت عدليه را به عهده
رئي 
گرفتقانوناصولمحاكمات حقوقی راتهيهوتنظيمنمودوآنرا
ازنظركميسيونعدليهمجلسگذراند.اهميتكارهایی كهدرآن
سالها در حوزه قضائی انجام گرفت شاید امروز برای ما

ملموستر باشد ،زیرا سيطره شریعت امروز همة قوانين ایران را

تحتشعاع قرار داده است .دستاوردهای ملتی را كه روزی

یاكبر داور برای آن
روشنفكرانی چون محمدعلی فروغی و عل 
تالشهایپيگيریانجامدادهبودند،پایمالنمودهاست.

فرهنگ غالبسياسی در ایران ،بویژه از سالهای بعد از ،1332
یناپذیری“استوارشدهاست.كسانی سياسی یا
برالگوی “آشت 
یشوند كه از ابتداء بركوس تعارض بكوبند ،و
سياستگر خوانده م 
یناپذیربا“دیگری“
درواقعجایگاهسياسی خودرادرتفاوتآشت 
(،)Otherتعریفنمایند.اگرجریانسياسی برخالفاینرفتاركند
و در واقع بخواهد ارتباط حلقه واسط واقعبينی عمل سياسی و
اندیشه سياسی را بوجود آورد با انواع انگ و رنگها مواجه
یشود.
م 
بسياری از مخالفخوانيها و نقدهایی كه در مورد شيوة عمل
سياسی محمدعلی فروغی و سایر مردان رضاشاهی و عمدتاً
یپایگی خودرا
یگيردب 
توسطروشنفكراندورههای بعدصورتم 

مابهاثباترساندهاند.ازجملهسخنان

درعملوتجربهتاریخی 
یربطی كه گویا نهادسازی و مهندسی اجتماعی افرادی نظير
ب 
محمدعلی فروغی “فقط روبنایی“ بوده ،چيزی غير از “شبه
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ندستهازمردانسياسی بيشاز
مدرنيسم“نيست،یااینكه“ای 
اینكه در خدمت مردم باشند در خدمت ارباب خود بودهاند“ ،در
یكند.
عملوازنگاهامروزمادورازواقعيتجلوهم 
براستی ازجایگاهامروزاگركارهای فروغی رادرعرصهسياست
وتالش اورا برای انطباقنهادهای مدرنباساختارسياستدر
ایران به محك آزمایش روشنفكران دوره بعدی ،بزنيم ،چه كسی
راهتجددرادرایرانصافتركردهاست؟فروغی بعنوانیكمهندس
رانگران این نهادها كه بطور
واقعبين و نهادساز یا وی 
اجتماعی  
نمونه دو نهاد دادگستری و آموزش و پرورش را دربست به
عتسپردهاند؟

شری
هر مفهومی را كه بخواهيم در مورد ارزش كار مهندسی
اجتماعی محمدعلی فروغی تدوین كنيم ،آیا امروز به این نتيجه
نمیرسيم كه نهادهای اجتماعی و سياسی مدرن برای جامعه

ایرانكاركردبهتریداشتتاتخریبآننهادهاكهراهرابرایمانور
اركهنهگرائیبازنمود؟كارروشنفكرازمنظرآگاهیمدرن

تمامعي
یشود.
جهای دارد كه از كار فكری او حاصل م 
بستگی به نتي 
نتيجه هركار فكری بایستی معطوف به سعادت و خوشبختی
اجتماعی باشد .از منظر تجدد سعادت و خوشبختی شهروند
تپذیری مدنی وشركتدرامور
اجتماعبستگی بهدرجهمسئولي 
اجتماع دارد و این كار به غير از كانال نهادهای اجتماعی ميسر
درجامعهای كهاصلشهرونداصالًبوجودنيامدهبودو

یشود.
نم 
رانتازهدرحالشكلگيری بود،نياز

ازآغازانقالبمشروطهدرای
بهایجادنهادهای اجتماعی برای فعالكردنافرادبرای شركتدر
امور اجتماعی خود از خواستههای عاجل روشنفكری چون
یاصغر حقدار در پيشگفتار كتاب آداب
محمدعلی فروغی بود .عل 
یكند .كه “فروغی یكی از
مشروطيت دول بهدرستی اشاره م 
نادرترین روشنفكران با بصيرت ایرانی بود كه حلقه ارتباط ميان
گفتمان فرهنگی و كنش سياسی را در خود بوجود آورد “.وجه
غالب گفتمان فرهنگی روشنفكران عصر مشروطه پروزنه كردن
دههای متنوع ابراز
هویت و فرهنگ ایرانی بود كه بوسيله ای 
دهها و ارزشها زمينه عملی و مادی ،الاقل تا
یشد .این ای 
م 
یكارآمدنسلسلهپهلوی،پيدانكرد.محمدعلیفروغیدرراه
رو 
دههاوآرمانهای مشروطهازحضورخوددر
تحققبخشيدنآنای 
صحنه سياست ،استفاده نمود و در راه عينيت بخشيدن به
نهادهای فرهنگی از چهرههای برجسته تاریخ روشنفكری ایران
بود و هست .یكی از آثار ارجمند فرهنگی محمدعلی فروغی
تاسيس فرهنگستان ایران بود .او با این اقدام خود یكی از
یكنند كه
بزرگترین خدمتها را به زبان و ادبيات انجام داد .نقل م 
فروغی فرهنگستان را به قصد جلوگيری از اقدامات خودسرانه و
شتابآلود چندتن از معتقدان متعصب فارسی سره كه در

دستگاههای دولتی نفوذ داشتند ،ایجاد كرد .نكته بسيار جالب

ایناستكهفروغی ازتندرویهای فرهنگی گریزانبودوراهتعادل
فرهنگیراپيشهخودساختهبود.اینشيوهفرهنگیازاینلحاظ
اهميت دارد و قابل ذكر است كه كنشگران بعدی سياست در
ایران ،شيوه و كنش سياسی خود را بيشتر در راستای تخریب
ینمودند تا سازندگی فرهنگی .بطور مثال
فرهنگی استفاده م 
فهایسياسیجریاناتچپ
یتوانگفتكهكنشسياسیطي 
م 
درایرانمسبوقبرگفتمانفرهنگی انقالبی بودتاساختنوبرپا
كردننهادهای اجتماعی،فرهنگی وسياسی؛آنگونهكهمدنظر
كوشندگانسياسی وفرهنگی نظيرمحمدعلی فروغی بود.ویا
سالمگرایان بيشتر معطوف به مقوله

اینكه كنش سياسی ا
ـاسالمبود.
اسالم 

تكبُعدییعنی
فرهنگی 
یكی ازنكاتبسيارجالبدرارتباطباتاسيسفرهنگستانایران
یریزی فرهنگستان ایران را از روی
این است كه فروغی پ 
یهای اروپا،ریخت.واینبهنوبهخوددالبراین
اساسنامهآكادم 
واقعيتاستكهفروغی چگونهازعناصرفرهنگی مدرناستفاده
ینمودتابهیكنوزایشفرهنگی ازراستای زبانوادبيات،كمك
م 
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كند.فروغی نهتنهاازدیدگاهنهادسازی یكمهندساجتماعبود
دههای فرهنگی و جا انداختن آنها به
بلكه از راستای تعریف پدی 
عنوان خاستگاه فرهنگی مردم ایران ،بسيار زبده و كاردان بود.
بسياری ازماایرانياندریافتمانازشاهنامهبسيارسطحی ودر
حد نقالی بود .محمدعلی فروغی با برگذاری جشن هزاره
فردوسی و تعریف جایگاه فردوسی در نزد مستشرقان و
رانشناسان در اهميت تعریف جایگاه فردوسی در فرهنگ
ای 
رانزمين ،نقش بسزائی را ایفاء نموده است و تشكيل انجمن
ای 
آثار ملی برای احيای فرهنگ ملی ایران در جهت نهادینه كردن
اهميتپاسداری ازميراثفرهنگی بودهاست.فروغی بهعنوان
كروشنفكرعملگراتمامیدلمشغوليشاینبودكهعناصرازیاد

ی
رفته فرهنگی و یا فراموش شده فرهنگی را در قالب نهادهای
جدیدبرای مردمایرانتعریفكردهولذاتداومفرهنگی آنعناصر
را تضمين نماید .یكی از كارهای با اهميت سياسی ـ فرهنگی
محمدعلی فروغی برای نهادینه كردن یك فرهنگ سياسی
پارلمانی درایرانبررسی ومعرفی اینگونهازفرهنگسياسی
دراثر“آدابمشروطيتدول“است.فروغیدرایناثربهنكاتریز
یپردازد و
یهای پارلمانی در مغرب زمين م 
و پيچيده دمكراس 
مولفههای كليدی آن را در این كتاب به جامعه روشنفكری ایران

یدارد.جای بسی تعجباستكهمعادلایناثربعداز
عرضهم 
سالهنوزنگاشتهنشدهاستوازهمهتاسفبارتركههنوز
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این اثر در حوزه سياستگران ایرانی نه به جد و نه به نقد گرفته
دراثرفوقالذكردرپی نهادینهكردنیكگونه

شدهاست.فروغی 
یباشد كه براساس و بنيان معرفت
از فرهنگ سياسی م 
یتوان ادعا
یباشد .به جرأت م 
سياسی نوین و تجدد ،استوار م 
كرد كه این اثر در تالش برای جاانداختن یك فرهنگ سياسی
یباشدكهضرورترجوعبه
متجددانهازآثاركالسيكسياسی م 
آن حتی امروز برای پاالیش فرهنگ سياسی سنتی از مبرمات
است.

پایان سُخن

قصدمادراینمقالبررسی دورهای ازسنتروشنفكری ایران
بودكهتالشداشتجایگاهخودراباتوجهبهنقششدرتحوالت
عينی وعملی تعریفنماید.ویژگی ایندورهازروشنفكری ایران
لبهواقعبينیوبصيرتوشكيبائیسياسیبود.

بيشترمتمای
در همين راستا بود كه محمدعلی فروغی با داشتن این
ویژگيهایشخصيتی،علمیوفرهنگیتوانستازجملهكسانی
یریزی اساس و زیربنای ساختمان سياسی و
باشد كه در پ 
فرهنگی ایران ،نقش پراهميتی را بازی نماید .او در این دوران
چون معماری توانست همراه با دیگران نهادهای سياسی و
یریزی كند و
فرهنگی ایران را برطبق الگوی تمدن نوین غربی پ 
زمينهالزمرابراییكتحولعظيمساختاری درایرانآیندهفراهم
آورد .اما جای بسی تأسف است كه تالشهای این دوره از
روشنفكران نه تنها به جد گرفته نشد بلكه مورد زنندهترین
روشنفكرقربانگو»وخالصه

مسخرات،مثل«روشنفكردرباری»«،
پدران “شبه مدرنيسم“ ایران ،قرار گرفت .و پایان كار این بود كه
مفهوم روشنفكری در ایران در دام معماهای غيرقابل حلی مثل
ملی ـمذهبی و روشنفكردینی واخيراً روشنفكران اصالحطلب،
افتاد.
بازخوانی آثارروشنفكرانی چونمحمدعلی فروغی،ازاینحيث
قابلاهميتاستكهدارای ویژگيهایی استكهدورهاولسنت
روشنفكری ـعصرمشروطهـودورهآخرسنتروشنفكری ـدوره
یهای بومی وعرفانی ـازآن برخوردارنبودند.یكی ازاین
ایدئولوژ 
یهای بنيادینرویكردبهاصالحاتاجتماعی وتحوالتگامبه
ویژگ 
گامدرجامعهبودهاست.
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یام با تبارسپهریان و اندکی به سوی شمال
نام .اندکی به سوی جنوب خانوادهی مادر 
به زبان سپهری اهل تهرانام .یعنی اهل زمي 
آراماند.
لاند :اهل کاشان چنانکه سهراب نيز گفته است ،اهل رنگ و نقش ،و مردمانی  
ازماندههای دیلمان هم ای 

یام با ب
خانوادهی پدر 

یآموختند.واینامربرمانيزنهقرنپسازنگارش
شههای متفاوتم 
لماندرکوههای طبرستانوگيالنگویابهفرزندانخویشپي 

لهای دی
ای 
یسرایم.
استوگهگاهشعرکیهمم 

مکشی
شهامسي 
قابوسنامهمستثنانگشت.چونپي 
پس از تسلط مغان بر تهران ،هراسِ به اموات پيوستن در سرزمينی که “مزد گورکن درآن از آزادیِ آدمی افزون است“ نگاهِ اميدم را از
دروازههای شهرمغانفراسویِمغربزمين گرداند .همانمغربزیبا،مغرباشراقين،مغربی وراسویِمعبدپاپوجغرافيای تقدس .مغرب

نهای برای بازیافتهمانیِسينایی وخيامی.اینچنينگشتمدرروزگاروگشت روزگاربرمنکه
اراسموسوگوتنبرگ.مغربعقلوخرد.آی 
نام.
اکنوناهلتهراناشراقي 




نگاهی به دو دورهی بنيادگذار در عصرمشروطيت
دورهی رضاشاهی و دورهی آیتاهلل خمينی





بابک پرهام /آوریل 0224

با عنایت به تفاوت معنا ميان دوست و پرستنده یا دوستی و
یتوان به دو سبک و روش اندیشه دست یافت.
پرستش ،م 
عقالیی ـآزمونی وایمانی ـاعتقادی .اگردرابعادروانشناختی،
باهمنوعانخودو

اتجربهی تراژیکبيداری 

دوستی رایکحادثهی
پرستشرایکگرایشعاطفیبهخلسهدرخيال،وراسویِخودو
همنوعان خود،درنظر بگيریم،مفهومدوستی در واقعيتزندهو

اجتماعیِ انسان را باید نمونهای از یک گفتار دوسویه یا به زبان
فالسفه ،دیالکتيک ،و در نتيجه عقالیی ،با همنوع خود قلمداد
کرد .و این در حالی است که گفتار ناظر به پرستش ،درقالب
یاشکهخارجازفضای شوروشعفعرفانی نهمعنایی دارد
فرد 
حلهای مشترک
نه سازنده است ،در جهت گفتگو و طرح راه 
هبينيی کهگفتاردوستی از
درفضای اجتماعی،ازظرفيتدوسوی 
آنبهرهدارد،تهیاست.
با تکيه به همين تفکيک روانشناختی ،شاید بتوان به تاریخ صد
سالهی معاصرایران نگاهی تحليلی افکند و آن را ،با وجود باال و

نهای فرعیِ بسيار ،اساسا به دو دورهی بنيادگذار تقسيم
پایي 
کرد .دو دورهای که به دو برداشت کامال متضاد و تازه از مفهوم
دورهی اول که با انقراض قاجار آغاز
دولت ،واقعيت بخشيدند  .
گشت ،شاهد برآمدِ دولت ملی رضاشاهی و تاسيس قانونی و
اداری نهاد کشور به مفهوم مدرن آن بود .این دوره در نزدیک به
ههای اساسی و ساختاری بنای
هشتاد سال پيش توانست پای 
دولت مدرن و جامعهی مدرن را در حد بخشهای اجتماعی و
اقتصادی اینبنا،بنيادنهد.اوجاینرشداقتصادی ـاجتماعی در
کهباتوسعهیمعقولسياسیدر

دورانمحمدرضاشاهازآنجایی
ساختارهای قدرتوهضمروانی ازسوی جامعههمراهنبود،به

انحرافِشرایطوامکاناتاجتماعی ـفرهنگی درجهتیکگردش
سياسی وانقالبی ازسوی نيروهای ارتجاعِمذهبی وبلشویکی
دوم،
دورهی  
شکلگيری  

نههای 
نسانبودکهزمي 
یاری رساند.بدی 
تاهلل خمينی و شاگردانش
یعنی تاسيس دولت امتی توسط آی 
فراهم شد ،و برخالف دورهی اول که بنياد کار خود را براساس
برداشتی عقالیی و انساندوستانه از مفهوم قدرت و حکومت

عاطفهی قومی و

تهای 
نهاده بود ،دورهی دوم ترویج حساسي 
مطلقپرست الهی را اساسِ سلوک فکری و روش

افتهای 
دری 
عملیخودقرارداد.

**

هنگامی که رضاخان ميرپنج با کودتای  1299پا به صحنهی
سياسی ایرانگذاشت،سياستمشترکشورویوانگلستانبا
مبندی مناطقزیرنفوذایندوقدرتدرایران،واحدی بهنام
تقسي 
کشور در این نقطهی آسيا باقی نگذاشته بود .و در عمل ،ایران
ینمود که هر تکهاش را یکی از عوامل
کهای پاره پاره م 
چهل تي 
ایلی عشایری تحت نفوذ شوروی یا انگلستان در اختيار داشت.
قبایل ترکمن در خراسان ،کوچکخان درگيالن ،اميرمویه در
مازندران ،اقبالالسلطنه ماکویی و آقاسميتقو در آذربایجان و
خخزعل در
یها در غرب و شي 
اروميه ،کردها در همدان ،بختيار 
خوزستان هر یک برای خود و خارج از قانون یک دولت مرکزی و
یراندند و عمال آگاهانه یا ناآگاهانه عامل دست و
ملی فرمان م 
یهای نفوذ انگلستان و شوروی در ایران بودند .از لحاظ
اهرم باز 
دهیشهرنشينی،موقعيتایرانبهمقام
وضعيتشهرهاوکالپدی 
یرسيد.ازمنظررشداجتماعی همبهغيرازميراث
مصرهمنم 
مهجان و تالشهای ناتمام اميرکبير ،هيچ داده و تحول مثبتی
ني 
یشد.
پس از مرگ آن وزیر فاضل و مبتکر در ایران مشاهده نم 
آموزش و عدليه همچنان در اختيار و سلطهی روحانيت بود و
اقتصادِ کهنه و قرون وسطایی هم تحت فرمان و نظارت دول و
یشد .نظام مدیریت سياسی ،با وجود
بانکهای بيگانه اداره م 

جنبش مشروطيت ،همچنان تحت لوا و قالب کهنهی
یلياقتی و
یزد .به حدی که این وضع ب 
ملوکالطوایفی در جا م 

یهمتی رجال سياسی بر نظرگاه وزیر مختار انگلستان تاثير
ب 
گذاشته بود و او طی یکی از نامههایش به وزارت خارجهی
یناليد که «چقدر دشوار است حتی به
انگلستان سخت م 
یترین فرد ایرانی ارزش وقت را فهماند» .و منظور وزیر
سياس 
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ایرانپيشازرضاشاهوبهخصوصرضاخاننهواحدی سياسی درحدیککشور
یلياقتی،فسادوعدماراده
بودنهواحدی اجتماعی درحدیکملت.سهعاملِب 
در باالترین مراجع قدرت ،چه مقامات نمادینی چون شاه یا درباریان و یا مقامات
اجرایی وقانونگذاری چونوزیرانونمایندگانمجلس،وضعيتی رابهوجودآورده
بودکهدرسهواژهبيانشدنیاست:فقر،بیاختياریوناامنیبرایمردم.

مختار کسانی بود مانند فيروز که با مدال افتخار دربار انگلستان
مورد اعتماد تقریبا کامل وزارت خارجهی انگلستان بودند .ایران
پيشازرضاشاهوبهخصوصرضاخاننهواحدی سياسی درحد
یک کشور بود نه واحدی اجتماعی در حد یک ملت .سه عاملِ
یلياقتی ،فساد و عدم اراده در باالترین مراجع قدرت ،چه
ب 
مقاماتنمادینی چونشاهیادرباریانویامقاماتاجرایی وقانون
گذاری چونوزیرانونمایندگانمجلس،وضعيتی رابهوجودآورده
بودکهدرسهواژهبيانشدنی است:فقر،بی اختياری وناامنی
نهایکعاملدیگرراهمبایدموردنظرقرار
برایمردم.عالوهبرای 
شکلگيری

داد و آن ارتجاع مذهبی و نقشاش درجلوگيری از 
ههای استوار سکوالریته در قانون و دولت مشروطيت بود .از
پای 
سوی دیگر به دليل نبود امکانات ارتباطی اساسی مانند پست،
آهن،جادهوفرودگاهنهفقطتوسعهی اقتصادی ناممکن


تلفن،راه
بود بلکه برای سرنوشت فرهنگی هم فراتر از قالبهای کهنه و
یگشت.باالترینمقاماتداخلی و
چشماندازی پدیدارنم 

سنتی 
دسترسی به

پلماتهای خارجی بایدازچهارپایان برای 

حتی دی
خطهای ارتباطی تلگراف
یکردند .
مناطقمختلفایراناستفادهم 
و بيسيم متعلق به قدرتهای بيگانه بود و رجال ایرانی برای
ارتباطاتشان با درون یا بيرونِ ایران ،از امکانات وزیران مختار و

یگرفتند.
مستشاراننظامیبيگانهیاریم 

**
پانزده سال پس از برافتادن قاجارها و روی کار آمدن رضاشاه،
خراسان به خليج فارس و بندر بوشهر متصل گشت .در ساحل
خليجفارس ودربندربوشهرکهتاپيشازبرآمدرضاشاه،پرچم
انگلستانبرافراشتهبود،ناوهای جنگی ایرانباپرچمملی ایران
لنگر انداختند .گيالن ،مازندران ،کردستان ،خوزستان ،آذربایجان و
خراسانتوانستندباردیگراجزاء یکواحدملی وکشوری بهنام
آشوبهای چریکان بلشویکی در شمال و یاغيان

ایران بشوند .
دست نشاندهی انگلستان در جنوب پایان یافت .با آوردن تلفن،
لومترجادهکشی

ومهمترازهمهبا26333کي

برنامههایرادیویی

و تاسيس  1133کيلومتر خطآهن و هچنين راهاندازی
پستهوایی ،ارتباطات بازرگانی و فرهنگی از حد توانایی

کاروانهای زیارتی به سرحد

چهارپایان و رسالت سنتی 
دروازههای تجارت و ارتباط با جهان مدرن از طریق آبهای آزاد و

دوتوسعهی اقتصادی وآموزشی راميسرکرد.مدرنيت

هوا،رسي
صنعتی در نماد ماشين بخار ،با عبور ازمناطق ایلی و عشایری،
ذهن خوابآلود انسان ایرانی را در این حد که او تنها نيست و
ییهای نوین و نيرومندتری وجود دارد،
دنيای دیگری هم با توانا 
بيدار کرد .تاسيس دانشگاه ملی و بهرهگيری از روشهای مدرن
متفکرونخبهیایرانیراازپرسهزدن

شهی
آموزشی،مسيراندی 
در دشت رویاهای عرفانی به جست و جو در شهر اميدهای
زمينی تغييرداد.درنتيجه،نخستينقانونمدنی مدرنکهآرزوی
مشروطهخواهان بود در  911ماده تدوین گشت و در تاریخ

اردیبهشت  1331به مجلس ملی تقدیم شد .بانک و اسکناس
ملی ،ثبت احوال ،تاسيس وزارت بهداشت و نخستين
هی اجباری
یهای اجباری برای مقابلهباآبله،آموزشاولي 
هکوب 
مای 
برای کودکاندختروپسر،تدوینیکنظاممالياتی مدرن،حفظو

رسيدگی به آثار فرهنگی و باستانی،
تاسيس فرهنگستان زبان و هنرسرای
یهای
موسيقی از جمله دیگر سازندگ 
سالهی

بنيادینی بود که در دوران  11
ی ،به همت یک
معروف به رضاشاه 
هی افتخار وبرخاستهازميانمردم،
روحي 
نه متکی به اصالت مذهبی یا ایلی بلکه
متکی به غرور ملی همراه با فضيلت و
پشتکاری نخبگان ميهن دوست ،ميسر
گشت)1(.


**
دورهی رضاشاهی از آنجایی که از ماهيتی
هوش و درایت  
خشناس و فرهنگشناس برخوردار بود توانست
تراژیک ،تاری 
انساندوستیو

ارهای
هیمعي 
انهایسازندگیخویشرابرپای 
بني 
نيازهای حقيقی انسان ایرانی بنا نهد و بدینسان خروج از
قالبهای فئودالی و مذهبی را ممکن سازد .این هوش در ميان

بخشی از روشنفکران و رجال دورهی رضاشاهی توانست با
عقلگرایانایرانی ـشرقی

راثانساندوستانهی 

بهرهگيری ازمي

ویونانی ـغربی،برذهن مخمورایرانشهر،طلوع بيداری وغروب
تالشهایفکری

الزدگیرادرآفاقعلمودوستینمودارکند.
خي 
و عملی این دوره که از یک سو از اشراق ابنسينایی تغذیه
یشدند و از سوی دیگر ازحکمت دکارتی نيز بهرهمند بودند،
م 
روشهای

گسستازسلوکهای مطلقپروروگرایشبهسوی 

تگرا از مفهوم
نسبی را موجب گردید )2(.همين شناخت نسبي 
نهی تبدیل مفاهيم کهن
یرفت تا زمي 
قدرت در سياست ،م 
اجتماعی چون بندگی و چاکری را به شهروندی ،ممکن سازد.
نتيجتا از جهت اهميت تاریخی برای خود ایرانيان مبالغهآميز
نخواهد بود اگر مشروطيت و تحقق آرمانهای آن را در دوران
رضاشاه با نوزایش سامانی یا حتی ظهور هخامنشيان در آغاز
تاسيس شهریاری هم ردیف بدانيم ،چرا که هر سه دوره
گسست با گذشته را با زایش یا نوزایش ارزشهای تاریخساز
بهقلههایتمدن

همراهکردند،درهرسهدورهنگاهانسانایرانی
دوخته شد و فراسوی آنها جوینده گشت .این جنبندگی و
چهرههایی

جویندگیدرامرسياستدرعصرمشروطيتازسوی
یشد که گفتار شفاف فضيلت انسانی را
نمایندگی و رهبری م 
یآنکهبهميراثقومیدر
لهایکردندب 
جایگزینتوهماتایلیوقبي 
مقياسانسانگرایانهوتمدنی آنپشتبکنند.محمدعلی فروغی
یکی از این فاضالن دورهی پهلوی اول بود که در برچيدن
کهنهاندیشی فرهنگی و کهنهساالری سياسی نقشی اساسا

بنيادین ایفا کرد .مترجم دکارت و ابنسينا هم طلوع عقل بود و
هماشراقروان.مؤسسفرهنگستانویکی ازنویسندگانقانون
اساسی مشروطيت هم نمودار نوزایش فرهنگ بود ،هم دادیار
ختهای با مطالعهی
بيداری سياسی .هر خوانندهی نسبتا فرهي 
مقاالتوگفتههایفروغیدرخواهدیافتکهباترکيبمنسجمی

بانهی
شهی فلسفی دکارت و حکمت ادی 
از منطق ارسطو ،اندی 
سعدیروبرواست.
رضاشاهنمونهی بهیاد

نطقمعروففروغی درمراسمتاجگذاری 
ماندنی و آموزندهای است از فرهيختگی ،رندی و تقوای یک
هندوست که درسخن آميخته و منسجمی از
استمدار مي 

سي
ازآموزندهترین

یدهد.
عقلوهنرمردم وشاههردورارهنمودم 
خصوصيات روانی فروغی بردباری و جوانمردی اخالقی او بود که
حسادتها،ازچپوراست،داخلوخارج،بر

دربرابرحملههاو 

یکرد.وجودیکحقيقتارسطوییـدکارتیباوزنو
خودتکليفم 
موسيقی سعدیانه در زندگی سياسی ،فرهنگی و حتی
شهی هر محقق تيزبينی را به خود جلب
شخصی فروغی اندی 
یکندوآنفضيلتدوستی درآميختهباتقوای انسانی اواست
م 
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قتدوست در صحنهی سياسی ـ اجتماعی تا چه
پرمایه و حقي 
تاهلل خمينی و
شبينی است .ایران آی 
اندازه قابل تصور و پي 
یشاهقاجارقابل
شاگردان"گفتمان"آورششایدباایرانمحمدعل 
مقایسه باشد .همچنين باید پذیرفت که جامعهی نخبگان پایان
عصر قاجار به غير از اقليت منزوی کوچکی که بعدها دورهی
پهلوی اول را تاسيس و مدیریت کردند ما باقی زاهدان فضل
فروش و "گفتمان آوری" بودند که معادلهای امروزیشان در علم
زاهدی همه دکتر و استاد دانشگاه یا شاعر و فيلسوف
هاند.
پستمدرن یا حتی در مواردی پير مغان جمهوری والیتفقي 

های،
حال سئوال این است :چرا از بين این جمعيت فيضي 
سوربنی ،اسماعيلی و پستمدرن ،که ظاهرا زیر عباء احکام
دهی عقلو
یشوندولی بهدی 
شرعی،همهدریکبدنهپدیدارم 
با یک دقت فکری اجزائی نامنسجم و بایکدیگر ناآشنا به نظر
رسند،انگشتشماری روحیاروانسالموبارشادتاخالقی

م 
ی
یاندیشان
و فضيلت مدرن برنخاسته است که ميراث بيدار 
یسازی سوق دهد؟ اگرسئوال
مشروطيت را به مرحلهی زندگ 
این نيست پس چيست؟ و اگر آرزوی نسل امروز و آینده این
نيست پس حکمت حالل نخبگان ما برای چيست؟ چرا شهروند
یوار عرفان
ستوپنج سال است که نه از تکرار طوط 

ایرانی بي
عطرگل سعادتِ اجتماعيی به باغچهی روانش رسيده است ونه
حهی ادراکی در راستای رفع
پستمدرن رای 

ت نبوتهای 
ازبرکا ِ
یاشدریافتکردهاست؟جوابچنينسئوالهایی
نيازهای فرد 
یآید.
تهایبنيادینایننظامبهدستم 
بامشاهدهیواقعي 


**
واقعيتایناستکه درچاهجمهوری اسالمی نهسماععشق
نهی زکوه تاریکی
معنی دارد و نه گفتار عقل .زیرا هم روان هزی 
پروانهسوز نه

گشته است هم فکر .از سوی دیگر با جرقههای 

یشک نقطهی ثقل هر تحقيق روان شناختی روی این
که ب 
یدهد و در این باب به جا و منطقی
چهرهی معاصر را تشکيل م 

هیهميننقطهثقل
خواهدبودکهوزنبردباری ومتانتاورابرپای 
،بهزبانروحالقوانينمنتسکيو،درفضيلتزمينيی

بسنجيم.یعنی
که جوانمردی سياسی نقطه ثقلش خواهد بود و نه فضيلت
یکند.
آسمانی که ترحم مذهبی را برای مطلق الهی تبليغ م 
توتجربهای

زندگیوکارنامهیسياسیـفرهنگیفروغیواقعي
یتوان گفت از
تاریخی بود که از خالل ذهنيت فلسفی او م 
هیافالطونودرعينحالارسطودرابعادبنيادینوآغازینش
نظری 
یگرفت .اینکه از دید افالطون حکومت الیق
در ایران الگو م 
فالسفهاستوازمنظرمنطقسياسی ارسطو،اصلپادشاهی
بااتکابهفضيلتجمهوری بهتریننوعممکنحکومترابهوجود
نامهیمشروطيت،ازپایان
ی 
یآورد،حقایقیهستندکهدرزندگ 
م 
سازندهایکهفروغی

انسلطنترضاشاه،وچهرههای

قاجارتاپای
افتهاند.باری،با
ازبرجستهترینآنهاباشد،سندیتتاریخیی 

یک ی 
یتوان گفت در دورهی رضاشاهی و در
عنایت به این مقدمات ،م 
ازمنظررقابتهای

آن،دردورهی محمدرضاشاهی،حتی 

ادامهی 

ادربرابرحکومت،چهرههای موفقو

سياسی دردرونحکومتی
تاهللخمينی بهجامعه
سهبادورهی آی 

ارسازندهتری درمقای

بسي
عرضه شدند .نامدارترین رجال سياسی جمهوری اسالمی مانند
بازرگان ،بنی صدر ،رجایی ،رفسنجانی و خاتمی از لحاظ
کارنامهی مدیریتوسازندگی اجتماعی ـاقتصادی حتی توانایی

برابری با رجال متوسط دوران محمدرضاشاهی را هم ندارند چه
برسد از منظر سياسی که در برابر رجال درجه اول رضاشاهی
اصال قابل قياس نيستند و باید معادلهایشان را در عصر قاجار
نطور مورد ادبيات فارسی که در قالب فرهنگ
یافت .همي 
تاهلل خمينی با وجود امکانات
دورهی آی 
انقالبزده و ارتجاعی  

ارتباطی فروان با دنيای بيرون هنوز نتوانسته است آثاری ارائه
بدهد که از لحاظ صورت و معنا
بتواند با ميراث فکری و هنری
هدایت،
چون
چهرههایی


گلستان ،سيرجانی ،محمود،
 در ساحل خليج فارس  و در بندر بوشهر که تا پيش از برآمد رضاشاه ،پرچم انگلستان
ساعدی ،پارسی پور ،نيما،
برافراشته بود ،ناوهای جنگی ایران با پرچم ملی ایران لنگر انداختند .گيالن ،مازندران،
اخوان،شاملو،آتشی،بهبهانی
کردستان،خوزستان،آذربایجانوخراسانتوانستندباردیگراجزاءیکواحدملیوکشوریبه
و بسياری دیگر که تربيت
نامایرانبشوند.
جامعهی پيش از

شدههای 

)
3
(.
کند

ی
برابر
هستند،
انقالب
 هنگامی که فروغی معلم احمدشاه شد ،با شناخت علمی دریافت که از این قضيه هيچ
منظور ما به هيچ وجه
یبردکهنظمواقتدارسربازروستایی و
معادلهی دوستی وسازندگی برنخواهدخاست.وپ 

حقيرشمردن دورهی پس از
هنپرستی چون رضاخان در برانداختن قاجارها و تاسيس و اجرای یک مشروطيت ملی،
مي 
یاستعداد دانستن
انقالب یا ب 
کارسازترخواهدافتاد.
نسل پس از انقالب نيست

سندهیاینسطورخود

(چوننوی
های کوچک از آن نسل
نمون 
به
نسبت

ی
داور
اصال

).
است
تاریکی چاهبهروشنایی تبدیلخواهدشدونهژرفای محبسبه
و
زود
هنوز
د
ی
شا
انقالب
از
پس

ی

ده
ی
د
فاجعه
و
پرحادثه
نسل
دارباشهای روانی و فکری که از هشتاد سال

ارتفاع آزادی .بي
انگشتاشارهی مابهسوی آنبخشازنخبگانِ

نابهنگامباشد.
ستوپنج سال گذشته

پيش در ایران به صدا در آمدهاند طی بي
تربيت شدهی پيش از انقالب است که با امکانات و در نظام
دادهاند
تاللهی  
جهای خماری بخشنظامآی 
جای خودرابهآخشي 
آموزشيی که حکمت ،فروغی ،تقی زاده و داورها بنياد گذاشته
که در رگههای تمدن ایرانشهری مانند ریشههای طاعون نفوذ
ناقصوعجوالنهی خود

افتندوبابهرهگيری 

بودندتربيتآکادميکی
زندهی این تمدن را مخمور و نيمه
کردهاند و زیرکانه سلولهای  

"
ی
غربزدگ
"

ی
اس
ي
ثس
ی
ت،حد
ي
همانآموزشوترب
ازدادههای 

یاش
یدانستکهسماععرفان 
یکنند.بيچارهمولویاگرم 
جانم 
و
نگاشتند
را

"
کوچولو
اه
ي
س

ی
ماه
"

ی
اس
ي
س

ی
اسطوره

یا
یگيرد ،شاید
چگونه در دهانِ تزویر ،خوراک طاعون روانی قرار م 
اهلل

ت
ی
آ

ی
دوره

در
که
اند

گذاشته

ی
جا
به
خود
از

ی
شاگردان
یشکست .خروج از
شانهی خود را نم 

هيچگاه سکوت دروی
خمينی و پيروانش همچنان در همان روش و نوع اندیشه به
،ازعقبماندگیوکهنگی،بدونیکجهشروانیوراسوی

تاریکی
گونهای سکوالستيک ،یا به قول خودشان "گفتمانی" ،در پی

امکانپذیر

احکام سنتپرستی و پذیرش قوانين انساندوستی 
شههایمتقدمينخودهستند.بههميندليل
توجيهانفعاالتاندی 
نيست .و این حقيقتی بود که رجال و روشنفکران مشروطه به
یانگيزدایننکته
آنچهامروزبرای یکشهروندایرانی سئوالبرم 
یبرده بودند و مصممانه آن را
خصوص در دوران رضاشاه به آن پ 
بخشوسازندهی نخبگان


حضورتحول
استکهدرموقعيتکنونی 
ارکوششهای فکری وعملی خودقراردادند.بههميندليل

معي
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آنهاتوانستندباوجودکمبودهای سياسی دستگاهرضاشاهی به
یاش،ودرخدمت
قانونمندیسياسیدرابعاداجتماعیواقتصاد 
ت ملی ،واقعيت فکری و عملی ببخشند .همکاری آنها با
مصلح 
جهی یک همنگری روانی بود تا یک یکتانگری فکری.
رضاشاه نتي 
چهرههایی چون

یتوان همکاری 
تنها دليلی که بر حسب آن م 
یزادهومدارایآزادمنشانیچون
فروغی،داور،حکمتیاحتیتق 
بهار را با اقتدار رضاشاهی توضيح داد همين همنگری در جهتِ
تهای سنتی وشرایط
یکجهشروانی ماورای احکامومحدودی 
فئودالی بود.اینجهشروانی خودبارآوریکگشودگی فکری در
فضای فرهنگی و مدنی کشور شد که آن نيز به نوبهی خود در
دوران پس از جنگ در آغاز سلطنت پهلوی دوم مولد گشودگی
نهمنگری روانی ميانمغزمتفکروروشنفکر

سياسی گشت.ای
جامعه از یک سو ،و دستگاه حاکمه از سوی دیگر ،حتی تا
یودو نيز
حدودی قابل مالحظه در دوران پس از وقایع مرداد س 
یتواندیکفضایهمکاریدرقالب
برقراربود)1(.اگرایرانامروزنم 
تاهلل خمينی به وجود آورد ،دليلش نبود چنين همنگری
نظام آی 
روانی از سوی دستگاه حکومتی با نخبگان برجسته و فاضل
جامعه است .این قهر روانی ميان مغز متفکر جامعه و بدنهی
حکومتی به حدی است که حاکميت به اجبار ،با کمک امکانات
مادی،ارتباطی واداری کهدراختيارداردخودشروعبه"مونتاژ"
کجماعتنخبهنماکردهاستتااینخالءمدنی رابهنوعی پر

ی
یمایگی این جماعت بر
کند .ولی از آنجایی که از یک سو ب 
خودشان هم پنهان نيست و از سوی دیگر نمایش چنين
نخبهنماهایینظامراازهيچیکازتنگناهایاقتصادیواجتماعی

رهایی نخواهد داد تنگنای اساسی نظام که همان عدم
مشروعيت سياسی باشد همچنان به قوت خود باقی مانده
ادگذار ،از فروغی تا بازرگان،
سهی دو دورهی بني 
است .در مقای 
سندهیاینسطورباوجودسنبهنسبتجوانوکمبودتجربه

نوی
یدهد که فروغی را
کاش این جرات را به خود م 
و دانش آکادمي 
یکی از شفافترین و نا بحثانگيزترین سياستمداران موفق و
تخارآفرین دوران معاصر به شمار آورد .زیرا درطی سی سال
اف 
فعاليت سياسی ،آموزشی و پژوهشی فروغی به غير از
هریزی ساختارهای سياسی ،اجتماعی و
سازندگی در جهت پای 
یبينيمکهبراساسآن
فرهنگیمدرنيته،سندیامدرکیدیگرنم 
چهرهها،شخصيتی نامسئول،

مبندی تاریخی 
بتواناورادرتقسي 
اقدرتپرستمعرفی کرد.بهعکسباوجود

یارادهی
یکفایت،ب 
ب 
خدمت در مقامهای حساسی چون رئيس مجلس ،سفير
فوقالعاده ،وزیرعدليه ،عضو هئيت نمایندگی در کنفرانس صلح،

رجنگوسهبارنخستوزیر،چهازمنظر

وزیرخارجه،وزیرماليه،وزی
اخالقچهازمنظرمدیریتسياسی،تاریخمستندازفروغی به
یکند.
عنوان یک دولتمرد کاردان ،مصمم ،مستقل و فاضل یاد م 
مفهوم سالمت سياسی که تا پيش از پهلوی اول در پاکيزگی
یشد،باظهوردولتمردانی چوناوکه
نافعالونامصممخالصهم 
شناخت و دریافتی مدرن از واقعيت نظری و عملی نمود قدرت
ارائه دادند ،به کل متحول گشت تا آنجا که توانست اولين
دهی دولتـکشوررافراهمسازد.جالب
زیربناهای ساختاری پدی 
این است که استحکام زیربنایی این ساختار دولت ـ کشور به
حدی بود و هست که در برابر زلزلهی انقالب اسالمی مقاومت
کردوفرونریخت.مغاناسالمیباهمکاریدیوانساالرانبلشویک
خودکوشيدندمدنيتاجتماعیمشروطيترادرذهنيتووجدان
ملیازميانبردارندولیعاقبتمتوجهشدندکهبخشیازوجود
خودشان هم به این مدنيت محتاج است .چرا؟ چون هر ادعای
ناکجاآباد اندیش و الهی هم بدون برخورداری از یک ساختار
عقالیی و انسانی ،کششِ متقاضی عملی که هيچ ،اصال توجه
فکری را هم برنخواهد انگيخت .و مهمتر از این که ميراث
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عقل گرایان مشروطيت و دورهی
نتریناقشارجامعهایرانپذیرفتهشدهبود.
رضاشاهیدرپایي 

331
تاهلل خمينی و
باری ،دوران حکومت احکام دینی به رهبری آی 
جامهاش با تمام مکر و

اهجامه و سرخ
شاگردان و یاران سي 
شهدار ارادهی بومی
خدعههایش نتوانست بلوغ آشکار و ری 

تهای ناعقالیی سنت و ورود به
ایرانيان برای خروج از محدودی 
نظمعقالییمدرنيتهرامحبوسیاحتیپنهانبکند.زیراایناراده
درطولرشدشازمشروطيتبهاینسوی ابعادی ملی یافتتا
به آنجا که پهنهی نفوذ و تاثيرش ،نگرش سنتی روحانيت به امر
قدرت را هم متحول کرد چندان که خود روحانيت نيز چارهای جز
رقابتوبرخوردباتحوالتاجتماعی،اقتصادی وفرهنگی مدرنيته
نيافت.آگاهیبهاینامرواصالواقعيتِاینامر،دردورانحکومت
دینی آرام آرام بيماری و ناسالمتی سياسی روحانيت حاکم و
یشانرادوچندانافزایشداد.تابهآنجاکهنظام
دستگاهحکومت 
پس از شکست معجون الینحلِ "جمهوری اسالمی" برای
اتالفوقتدرجهتتخریببيشتربهفکرتبليغترکيبخيالی وده

نحلتری به نام "دمکراسی دینی" افتاد .سکيزوفرنی
چندان الی 
یاش
جمهوری اسالمی در ابعاد روانی و فکریش با نيای قاجار 
یوجدانی،
زدهی ب 
ون 
همریشه است .هر دو در خلسههای افي 

تاند .و هر دو در تحميل اخالقی
پرورنده و پرستندهی مطلقي 
پسنداند.بااینوجودجمهوری مغاناسالمی با

مطلقشانامت 

یاش هم نتوانست
وانساالران بلشویک 
یهای دی 
ظاهر ساز 
هنشينانعربرابروجدانملی ایرانيانتحميل
سلوکوآداببادی 
کندوآنراجایگزینميراثملی وپرافتخارمشروطيت بسازد.آیا
از رهگذر همين درماندگی نبود که تالشهایی در ميان شبه
نخبگان کممایه و آماده به خدمت ـ از تهران گرفته تا پاریس و
واشينگتن ـ در جهت کسب مشروعيت دمکراتيک برای اجرای
شرع اسالم در امرحکومت ،با کمک شبه صوفيان و شبه
ستهای ناکجااندیش یا موبدان حقوق بشری

پستمدرني

تدارندونهنگاهدلی به

آمریکاستيزکهنهچشمی بهجبرواقعي
هندسهی انسانيت آغاز شده است تا از طریق تقليد از صور

پستمدرن غربی و ترکيب الینحلشان با سنن مردهی ایلی،

معجونهایی چون فلسفهی عرفان پستمدرن ،یا پرتستانتيسم

معجونهایی که

اسالمی و دمکراسی دینی ،ساخته شود ،ـ 
حتی اگر جلوی راهبان بزرگ اسماعيلی چون ناصرخسرو هم
هپردازان
یگذاشتند ،حتما به ریش دراز یا تهریش این نانظری 
م 
یخندیدند؟ چنين معجونهای فکری فقط
سياه و سرخجامه م 
یتواند گویای یک بنبست روانی باشد .به همين دليل برای
م 
یبایستازروانشناسی بهرهگرفت
فهمچنينمسائلی بيشترم 
سهی
سرگذشتچهرههاییچونفروغیومقای 

تافقطازمنطق.
آنها با شبه نخبگانی که نه خدمت سياسی و نه محصول مفيد
یکنند این شک را در
فرهنگی به جامعهی امروز ایران عرضه م 
یانگيزد که نکند این انحرافات فکری و
ذهن شهروند ایرانی برم 
هی سریع و نابهنگام جامعه از محصوالت
کرداری ناشی از تغذی 
شساخته و تزریقی در دوران پهلوی دوم بود .زیرا
سعادت پي 
یآوردکهبه مرور
هی سریعونابهنگاممتقاضی عجولپدیدم 
تغذی 
یشودوبرایتعميمعادتشبههر
زماندرروندعادتشحریصم 
لهگر هم
یآورد .حال اگر این متقاضی ذاتا حي 
لهای روی م 
حي 
جهی امر فرقی نخواهد کرد .به دليل آزمندی
نباشد در نتي 
یآورد.مشکل
یاشبهانواعانحرافاتاخالقییافکریرویم 
روان 
خلقپرستانچپیادربارپرستانراسترابایددرهمينپدیدهدید

دهی این است "که ایران نه
که به زبان فروغی اکنون خود زایي 
دولتداردنهملت".آری،نگاهاندیشمندانکاردانی چوناو،بس
شههای شاهنشاهی و جمهوری ،سعادت وافتخار
فراتر از کلي 
ملی را در قالب ساختار مدرن دولت ـ کشور ،واقعيت پذیر
یدانست .از دید فروغی ،همانطور که پادشاهی باید نهاد
م 
خدمتگذارميهن،مصلحتملی ودرنتيجهدرخدمتجمهورمردم

زمستلزمپشتوانههایفرهنگی ـ

باشد،روحومدیریتجمهورني
تاریخی است که اصل افتخار در نهاد پادشاهی مهمترین و
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o

زدهی
ون 
یاش همریشه است .هر دو در خلسههای افي 
سکيزوفرنی جمهوری اسالمی در ابعاد روانی و فکریش با نيای قاجار 
پسنداند.

شانامت


مطلق
تاند.وهردودرتحميلاخالقی
،پرورندهوپرستندهیمطلقي 

یوجدانی
ب 



همکاري روشنفکران با رضاشاه نتيجهي يک همنگري رواني بود تا يک يکتانگري فکري .تنها دليلي که بر حسب آن ميتوان
هاييچونفروغي،داور،حکمتياحتيتقيزادهومدارايآزادمنشانيچونبهاررابااقتداررضاشاهيتوضيحداد


مکاريچهره
ه
همينهمنگريدرجهتِيکجهشروانيماوراياحکامومحدوديتهايسنتيوشرايطفئوداليبود.


o

راهههایی هستندکهبشربرای توجيهدردِشکمسيریشبهآنهاروی آوردهوبازهمخواهدآورد.ازاین

تصوفوپستمدرنب 
ی

راههایتمدنبهرهجست
توانبهعنوانشاه 

راهههانم 
ی

ب 
ی

مفيدترین آنها ست .از چنين نگاهی بود که محتوا و شکل یک
قانون اساسی مدرن ،دادگستری ملی ،آموزش و پرورش همراه
با ارتش و بانک ملی حاصل شد در حالی که از نامعادلهی
وانساالرانبلشویکشبه
نامهندسانجمهوریمغاناسالمیودی 
غير از استثناهایی انفعالی و برخوردار از درونمایهی
هندوستیچوناکبرگنجی،عبدالهنوری،شبستریوآقاجری
مي 
(تازه اینها همه روشنفکراند و نه سياستمدار) که اصل گفتگوی
شفافوگفتارعقالیی رابنيادتبليغوترویجعقایدخودقراردادند
اپستمدرنيسمبه

وسرراستبدونلکنتزبانوبدونعرفانی
یخواهی مردم پيوستند ،تنها ناپدیدارهایی با
رادهی دمکراس 
ا 
ماسک سياه وسرخ حاصل آمد که از بدو انقالب اسالمی به
مقامهای حکومتی چشم طمع دوخته بودند .فرق نامنظومهی

البالغهای و پستمدرن با

"گفتمان" آورانِ زهدفروشِ نهج
منظومهی گفتارسنجان دکارتی ـ ابنسينایی در این است که از

سنگهای آسمانی سرگردانی در حد آلاحمد ،کيانوری و

اولی 
ستارههای نيروآفرینی

یشود در حاليکه از دومی 
خاتمی رها م 
یپروری چون
ارههای زندگ 
یزاده ،قزوینی ،فروغی و سي 
چون تق 
داور و حکمت با قمرهای روشنایی بخش و اميد بخشی چون
بهار.
قتدوست و
آیا زمان آن فرا نرسيده است که اذهان حقي 
مستقلاندیش در برابر شبه نخبگان خبرپردازی که حتی برای

تبليغِ فيلم جمهوری اسالمِ نابشان در سالنهای سياسی ـ
نهای اروپایيشان
مطبوعاتی داخلیاخارجکشور،جزخودوکمدی 
تماشاگری ندارند،جوانمردانه،وهمصدابامردمایران،درجهت
برچيدن بساط جمهوری اسالمی و تاسيس یک دمکراسی
استوار ،متحد و متشکل بشوند؟ اگر احساس مسئوليت و غرور
فضيلتدرایننيست،پسدرچيست؟
**
یتوان گفت که مرگ داور مانند
از منظر تراژدی و با نگاه روان م 
مرگ هدایت یک خودکشی شخصی نبود .این دو با آزاد کردن
امواربرایآیندگانخویش
روحشانازجانِدرتبعيدشان،پيامیخي 
به جای گذاشتند .به این معنا که هر حاملِ زنده و بيدارِ فضل و
دانشِ نافهميده ماندهای بهتر است مرده شود ،گم شود تا مگر
افکارشعبرتمردمشود.روحسيمرغينبزرگانی چونخانلری و
آموزندهی این پيام را گرفتند و با جيغ عقابين

اخوان محتوای 
یمانندی
خویش برمهر فلک به پژواک اندر آوردند .و رخشهای ب 
است،درسوآموزهی اینپيام

چونخليلملکی نيزدردشتسي
یتوان و نباید
را شيهه کشيدند .از تراژدی داور و هدایت نم 
کوار تقليد کرد بلکه باید درس گرفت و آموخت که گل
دراماتي 
اشگلهای

یميرد .و حسرتخاطره
فضيلتبدون هوای آزادی م 
بعدی راهمدیوانهخواهدکرد.آری،نادانکسی استکهگلاز

یسپارد ،و دیوانه
بستهاش ،جان به فنا م 

خانهی 
بی هوایی  
کسی که درحسرت تنفس درهوای شفاف ،به جای خروج از
بستهی پر از دودِ خانه ،تنفس فکر و روان خود را به دودِ

فضای 
خودفروشیوخودفریبیعادتدهد.
خلقنمایان شبه صوفی و شبه پستمدرن ،باید در نظر داشته

یهای هولناک با ابعاد تمدنی عظيمی چون
باشند که تراژد 
شکست نازیسم و کمونيسم در کنار تجربههای ملی خودمان،
روشن کنندهی ذهن عقلگرا هستند .در سرزمينی که هنوز
فيزیکنيوتنی نتوانستهاستبهواقعيتعملی واجتماعی خود
قانع گردد و با یک زلزله شهری به خاک و شن و غبار تبدیل
یشود ،نباید انتظار داشت که فهم و سواد حاکمانش به
م 
های
درجهی از شناخت فلسفی حتی در حد یک رسالهای پای 

مانند "سير حکمت در اروپا" رسيده باشد .در چنين سرزمينی،
ذهن یک جوان سيستانی که با عبور از شاهراههای اینترنتی
پلهای عظيم و یکصد سالهای را در آن
یتواند تصویر زندهی  
م 
سوی جهان مشاهده بکند ،با یک نگاه تراژیک و انسانی
رهی روند رشد و تکامل بشری قرار
تجربههای بومی را در زنجي 

یدهد و در این راستا احتياجی هم به تخيل صوفيانه یا
م 
پستمدرن نخواهد داشت .شاید چنين جوانی که در کنار

یاندیشد
جنگوخرابههای زلزلهدرقالبرنجخودم 

متروکههای 

یگرددوسپسباهمينآگاهی از
خودآگاهم 
وبهصورتهستی  
همنوعان خوددرتأمين یک مکان
شاهدعقبماندگی  

یک سوی 
زیستسالموامناستوازسوی دیگرشاهدپيشرفتانسان
یدانوفيلسوففرانسوی را
مریخپيما،سخنانیکپزشک،ریاض 
که نزدیک به چهار قرن پيش ،او نيز شاهد رنج مشابهی ميان
همنوعان خود بود بهتر بفهمد  )1(.بحث بر سر این نيست که
مدرنهای غربی و یا

یگوید یا پست
دکارت کمال حقيقت را م 
صوفيان شرقی .سئوالایناستکهمبانی وتکميلِکداميکاز
این سه روش باید در موقعيت کنونی در ایران بازتاب اجتماعی
بيابد .پنج قرن پيش اروپایيان با بهرهگيری از ریاضيات ،پزشکی،
نجوم و منطق فلسفی ما شرقيان نه با عرفان یا الهياتِ ما،
نوزایش تمدنی خود را ممکن ساختند .مطالعات و تحقيقات آنها
یگرفت و
عقلگرایانی چون رازی و ابنسينا را در برم 

آثار علمی 
نه رسالههای عرفانی ابوسعيد یا سهروردی را .غرغره کردن
مکاتبنيهيليستی،اگرچهازدیدگاهجامعهشناختی سلوکیقرن
بيستمیوخاصجوامعتوسعهیافتهوليبرالغرباست،ولیاز
هبهتجربهی تصوفدرقرن

منظرتاریخی تا حدودزیادی قابلتشبي
ششموهفتمدرتمدناسالمی وایرانی نيزهست.آنچهاهل
یکردند
تصوف در گفتار و سنن خود تا مرحلهی پرستش بيان م 
چيزی جز تکرار مکتبوار و نيهيليستی کشفياتِ پيشينيانشان
پستمدرن نيز مانند تصوف ورای این سلوک غرغره کردن،

نبود .
هنوز نتوانسته است واقعيتی اجتماعی از خود به تصویب تاریخ
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بدون تکيه به اصل آزادی ,به فاشيسم
برساند.تابهحدی کهبسياری ازهنرمندان
نازی و شبه فاشيسم کمونيست ختم
یوود) در
امروزغرب (به عنوان مثال در هال 
شدند .هم اکنون نيز ،فاشيسم و شبه
جهت توسعهی بازار تجاری کاالهاشان به
فاشيسم اسالمی را در جهان عرب و
آوردهاند همانگونه که

تصوف شرق روی 
ایرانی تحت رهبری اصل برادری امت
بسياری ازشاعراننثرسرای مانيزدرجهت
اسالم در برابر نابرادری امت کافر ،ناظر
کسبِ آسانِ اعتبار به ادبيات پستمدرن
هستيم.
دهاند .هر دو در یک چهارراه
غرب گرایي 
**
یاند با این فرق که هنرمند شرقی
تاریخ 
هنگامی کهفروغی معلماحمدشاهشد،
برخالف معادل غربی خود ،با یک ساختار
با شناخت علمی دریافت که از این قضيه
فرهنگی ـ اجتماعی خام که هنوز روش
هيچ معادلهی دوستی و سازندگی بر
نيوتن و دکارت را هم بومی نکرده است ،و
یبرد که نظم و اقتدار
نخواهد خاست .و پ 
بدون یک قطبنمای سياسی که افقهای
هنپرستی چون
سرباز روستایی و مي 
قدرت را برایش مشخص بکند ،به چنين
محمدعلی فروغی
رضاخان در برانداختن قاجارها و تاسيس و
یآورد .غرض از این
ماجراجویی روی م 
اجرای یک مشروطيت ملی ،کارسازتر
توضيحمختصرایننيستکهآدمی اندیشه
خواهد افتاد .او با وجود شناخت کافی از فلسفه و تاریخ مغرب
رانبایددرقالبگفتارهایمتفاوتونوینتکراریاحتیتقليدبکند.
زمين و اندیشهی جمهوریت که با انقالب فرانسه در اروپا ترویج
تازهتر از گذشتگان یا اقوام دیگر تقليد
به عکس ،آنچه در قالبی  
یافتهبود،نهادِپادشاهی رابهعنوانروبنای نظامسياسی ایران
یشود ،ضرری که ندارد هيچ مفيد هم خواهد بود .ولی به
م 
یتر تشخيص داد .امروز قاضی تاریخ با وجود
کارآمدتر و ایران 
شرطی کهاینگفتارنویاکهن،شرقی یاغربی،باروندتاریخی
مشروطهی پهلوی اول به رای منصف اسناد

نقصهای سياسی 

تمدنساززماندرتضادنباشد.ودیگرآنکهجامعه

رشدارزشهای

نوشتاری ،شفاهی ،سياسی و فرهنگی ،برای تشخيص او به
افتهایی را داشته
شرایط و آمادگی روانی برای هضم چنين دری 
نسبتاعتبارعلمی وتاریخی قائلاست.فروغی برخالفآنچه
یتوان با سلوک الموتی و با تکيه به نگرش سهروردی
باشد .نم 
یگویند،پادشاهی رانهبرای پادشاهکهبرای
یهازیرلبم 
بعض 
هداری و
تساز سرمای 
در قالب صورجمهوری ،با شناخت واقعي 
فتهی سنن درباری بود نه
یخواست .با اینکه نه شي 
جمهور م 
دمکراسی در قالب یک نظام پادشاهی چون انگلستان ـ که
مقلد افکار جمهوری ولی هر دو را در جایگاه طبيعی خودشان
چهارمين قدرت اقتصادی ـ صنعتی و دمکراتيک جهان است ـ در
یدانست.شناختودریافتفروغی ازمشروطيت
مفيدوالزمم 
افتاد .همينطور که سادهلوحانه و حتی غيرممکن خواهد بود که
را باید در این قالب دوستی ميان حکومت جمهور و سلطنت
هداری
ملتی باسلوکشاهنشاهانهبهرقابتسياسی باسرمای 
پادشاهجستوجوکرد)6(.
صندادنمادهی

وجمهوریآمریکافرستادهشود.اینیعنیتشخي
ازچهرههایآکادميکایرانبهدليلترساز

اگرامروزبخشمهمی
دستیابی به صورت مورد نظر .برای خروج از

درست برای 
دست دادن بازار فروش آثارشان ،در برابر چپ و راست افراطی،
عقبماندگی و جهش تاریخی به سوی توسعه و پيشرفت باید

یگذارند ،در آینده برای شهروندان ایرانی
حقيقت را مسکوت م 
نخست با شناخت و روش علمی در سطح فرهنگ ملی و در
نسلوکبزدالنهای،بار

اینحقرابایدقائلبودکهدرمقابلچني
بهاصلانسانگرائی روی آوردو

قالبقانوناجتماعی ـسياسی 
دیگر از تمنای پيوستن به لشکر اسکندری بيگانه ،حسِ عذاب
با آن خو گرفت .بعد ،در جهت حفظ و توسعهی مدنيتِ این
وجدانبهخودراهندهند.اینحرفکهکارماتحقيقاست،پس
،درقالبروشهای

سازندگی،بازباتکيهبههمانشناختعلمی
شهیتاریخیاست.فردوسی،
یشویم،یککلي 
واردسياستنم 
قهای افراد،
افتهای سلي 
پایبند به اصول آزادی از ذوق و دری 
مور،اراسموس،اسپينوزا،الک،ولتر،سارتر،آرون،ساکاروفهم
ناصلآخرنکتهای بودکهدردورانپهلوی دومبا

استفادهکرد.ای
یکردند ،آنقدر که آثارشان
یکردند ،خوب هم تحقيق م 
تحقيق م 
وجود امکانات ساختاری وآمادگی روانی و فکری جامعه به آن
ههها ،سدهها و حتی یک هزاره ،همچنان مطالعه و
پس از د 
راهههایی هستند

توجه و عنایتی نشد .تصوف و پستمدرن ب 
ی
یشود .آنها عالوه بر رسالت علمی خویش در عصر
تدریس م 
شکمسيریشبهآنهارویآوردهوبازهم

کهبشربرایتوجيهدردِ
مستبدانی چون محمود ،لویی ،هيتلر و برژنف به اصل بيان یا
راههای
یتوان به عنوان شاه 
راههها نم 

خواهد آورد .از این ب 
ی
بازگویی حقيقت اجتماعی انسان تا قبول خطر مرگ نيز وفادار
افزونبخش

نها مانند هر تجربهی فرعيی 
تمدن بهره جست .ای 
محققاند

یپردهبگویيم:آنانکهمدعی هستندکهچون 
ماندند.ب 
تالشهای ارزشسازی اتمی

آموزههای تاریخی بشرخواهندبود.

یشوند ،از همه سياست بازتراند .استقالل
وارد سياست نم 
شههایی،بارویای فيزیکدانانبرای تسلطبهاتحاداتم
چنيناندی 
دانشمندازسياستآنهمبهطورنسبیونهمطلقش،فقطدر
بدونشکستمخرب هستهی اتم،قابل تشبيه است .وایندر
جوامع باز و دمکراتيک حقيقت اجتماعی دارد .از آنجایی که
حالی است که بشر هنوز نتوانسته است برای توليد انرژی از
یطرفیاخنثی بودندربرابرفاشيستیعنی همکاری بااو،در
ب 
ستهی اتم ،اعتبار اقتصادی و

طریق گسست کنترل شدهی ه
نتيجهدرایرانهممحققمستقل ازسياست،بهمعنای واقعی
اجتماعيی کهدربرابرنفتبهصرفهباشد،بهوجودآورد.آری،با
یشکند و خطر
آن ،یعنی محقق مخالف نظام که سکوت را م 
وجودخروجفيزیکی وآزمایشی بشرازمدارزمينودستیابی
یخرد .در تکميل این منطق ،گفتنی است که
جانی را به دل م 
هستهای ،حيات و جامعيت تمدن همچنان

ناقص او به انرژی 
یکنند بيشتر
برای نخبگانی که رسما از این رژیم حمایت م 
نونقطهی ثقلاست،همانطورکهمدنيت

بهجاذبهی زمي

متکی 
یتوان احترام اخالقی قائل بود تا آنانی که خود را اصالحطلب
م 
این تمدن نيز بدون عقل و جانِ انسانی صنعت مردهای بيش
یکنند .دشمنی که گویا و رسا خود را دشمن معرفی
معرفی م 
نخواهد بود .از روزگار ارسطو تا به امروز ،هيچ معادلهی روانی ـ
یکند نه
یکند در مقابل دشمنی که خود را دوست معرفی م 
م 
اجتماعی که بتواند جایگزین دوستی (جاذبه) و سازندگی
تنها قابل احترام که حتی درخور اعتماد بيشتری است .این را
چمعادلهی فکری ـفلسفی کهبتواندورای

(جامعيت)بشودوهي
بوستان ( )1و قابوسنامه می گویند و اگر آن دسته از محققين
اقت،اصولسازندهتری ارائهبدهد،کشف

اصلآزادی،رقابتولي
خنثی یا اصالح طلبِ دانشگاههای ادبيات و موسسات
یااختراعنشدهاست.هرآنچهبشربهجایایناصولامتحانکرد
انشناسی درداخلیاخارجازکشورفرداموردانتقادیاحتی
ایر 
بهشکستیاحتیفاجعهانجاميد.اصولیچوننابرابرییابرابری
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محکوميتاخالقی آیندگانقراربگيرند،بهتریندفاعيهازخودشان
این خواهد بود که به دروغ یا راست اقرار کنند که نه بوستان را
مطالعه کرده بودند ،نه قابوسنامه را .آن دسته از مورخينی هم
یطلبد،
نظروارادهی فردی م 

کهدرپاسخهرسئوالی کهاندکی 
یشوند ،تا جایی که از
لشناس م 
ناگهان سندپرست و فسي 
یشانهمدررابطهبانجاتميهنواتحادملی
ارائهینظرشخص 

لقانعکنندهتریدرپاسخبه

یروند،بهتراستدلي
ایرانيانطفرهم 
مردمبرای توجيهپاکيزگی نافعالونامصممخودبيابند.زیراهمه
یدانيم که حقيقت تاریخی فقط اسناد مرده و فسيل شده
م 
خاند.
یترینسندتاری 
نيست.مردمزندهوشرایطزندگی مردمغن 
و اگر قرار باشد مورخ بدون در نظر داشتن شرایط حال و سند
لشناسی اسناد گذشته بپردازد ،دیگر
زندهی حال ،فقط به فسي 

یرود.اومستد،مورخ
مفهومتاریخبهمعنای مدرنآنزیرسوالم 
مهی اول قرن بيستم ،در اثر معروف خود که
آمریکایی در ني 
یدانمدکترمحمدمقدمآنرابهچهدليل،بهجای امپراطوری
نم 
هخامنشی ،شاهنشاهی هخامنشی ترجمه کردهاند ،در فصل
جنگهای

یازدهم کتاب اشارهای کوتاه ولی پر معنا به تجربهی 
یکند .او با این
هخامنشی و موقعيت در حال دگرگونی آمریکا م 
پل ميان حال و گذشته هم به سند تاریخی هرودوت جان و
یبخشد،همبهآمریکایغرقدردگرگونی پندو
برداشتی تازهم 
یکنيم
ینویسد« :ما بکلی فراموش م 
یدهد .اومستد م 
اندرز م 
استازمرحلهی انجمنشهر،زمانی کهحکومت

کهدیرزمانی 
یکردیم ،گذشتهایم ،و اکنون یک
خودمان را مانند آتنيها اداره م 
شدهایم که

شاهنشاهی(( )2امپراطوری) زورمند جهانی 
مشکالت ما همچون مشکالت پارسيان است .نه تنها باید
قصههای دلپذیر هرودوت را با چشمان باز نسبت به مشکالت

یهایی راکه
کنونی آمریکاازنوبخوانيم،بلکههمچنينبایدپيروز 
"جنگ بزرگ پارسی" برای یونان اروپایی به بار آورد عجالتا
فراموش کنيم )9(».تحليل زنده و جاندار تاریخ با همين برخورد
دیالکتيک ميان تجربهی گذشته و ضرورتهای حال امکانپذیر
است .دراینحالتاستکههماسرارگذشتهبهکمکفهمو
یشود و هم مشکالت حال به استناد
شعور امروزین کشف م 
یشوند.
قتر فهميده و درک م 
تجربيات گذشته بهتر و عمي 
مطالعهی مستند دورانهای تاریخ ایران ،این حقيقت را بر ما

مهی اول قرن
یکند که از سقوط حکومت پارتها تا ني 
روشن م 
بيستمفقطدودورهاستکهایرانيانموفقبه تحققشکوفایی
سياسی ودرعينحالفرهنگی شدندوآنعصرهخامنشی در
آغازشهریاری ودیگری عصررضاشاهی است.مادرهيچیکاز
دورههای دیگرتاریخایران،باتکيهبهاسنادموجود،تحققمتوازی

ییابيم .صفویان
شکوفایی یا نوزایش سياسی و فرهنگی را نم 
تمدنساز

ارزشهای 

موفق به احيای نوزایش فرهنگی و ارائهی 
نشدند.همانطورکهسامانيانباوجودشکوفایی فرهنگی موفق
به تشکيل واحدی کشوری نشدند و این امر در اشارات تراژیک
فردوسی درشاهنامهآشکاراست.درحالی کههرودوت،تورات،
وسنگنوشتههایباستانیشکوفاییسياسیوفرهنگیعصر

یدهند،امروزنيزاسنادفراوانایرانی و
هخامنشی راشهادتم 
غير ایرانی و مهمتر از همه ،ميراث زنده و همچنان فعال عصر
رضاشاهی همين حقيقت را که در دوران معروف به رضاشاهی،
خرد ایرانی به درجهای از قابليت فکری و عملی در حد نوزایش
سهی ما ،در اینجا ميان
یکنند .مقای 
تمدنی رسيده بود تایيد م 
کوروشهخامنشی ورضاشاهپهلوی مسلماتاریخی وسياسی
نيستبلکهروانشناختی است.چونمشخصاستکهکوروش
یک امپراطور قدرتمند جهانی بود .ولی آنچه ایرانيان چه در قالب
سياسییکامپراطورییایککشورمستقلروبهرشددرهردو
دورهانجامدادندازمنظرروانشناختی قابلقياسوتشبيهاست.
یدارد که در نطق
و این همان دليلی است که فروغی را وام 
بهرهگيری
تاجگذاریرضاشاه،چنينتشبيهیرابهگفتاراندرآورد .
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روانی از تاریخ چون منبع افتخار یک ملت ،فضيلت کسانی چون
یشودرا
نکهششهزارسالتاریخبرای ماسعادتنم 

داوربهای
یکند ،بلکه هر چه بيشتر این فضيلت را تحریک به
هم انکار نم 
سهی ایرانکنونی باایران
یکند.مقای 
ابتکارنوینوچارهجویی م 
دستشمارازرجالوفرهنگيان

نکهچگونهعدهای 

رضاشاهی وای
آن دوره دوراهی تاریخ را ميان مدرنيته و قرون وسطی تشخيص
دادند از همين منطق جاندارکه آفتاب داغ و کورکنندهی ظهر
یطرفی راازسرگذراندهاستوحقيقتانسانی رادرطلوعو
ب 
یخيزد.اینمناظرههمعقلی
یکند،برم 
غروباشراقينمناظرهم 
و علمی است ،هم روانی و اخالقی .هم شناخت است هم
قتجوی علمی استواندرسوی دیگر
دریافت.ازیکسوی،حقي 
نهایی چون
رسالت بخش اخالق انسانيت زمينی .در سرزمي 
یکنند ،دانشمند یعنی
ایران که عصر نوزایش خود را طی م 
جویندهودرعينحالمدافعاجتماعی حقيقتکهباعملدفاعاز
یآفرین و انسانی شناخت علمی را در روح
آزادی ،مدنيت زندگ 
یکند.ودراینمقطع،هرعاشقی کهباترس
جامعهپاسداری م 
ینشود جستهایم ما"،
در پرسش پنهان خویش بگوید "یافت م 
ترسشباجوابآشکارحریفِجوینده،حریفِعاقلوانساندوست
یبخش آرمانش روبهرو خواهد شد که" :آن که یافت
و بيدار 
ندهای به
ینشود آنم آرزوست" .خارج از این شرط ،هر جوی 
م 
درجهی نادانی و در نتيجه بندگی افت خواهد کرد .ساده و

یپرده و به زبان سخندان و سخنسرایی چون سعدی  :علم
ب 
چندانکهبيشترخوانیچونعملدرتونيست،نادانی)13(.

زیرنویس:
1ـ برای بررسی بيشتر در این موارد و تحوالت این دوره از ابعاد
متفاوتازجملهنگاهکنيد:
یها/
الف ـ ایران برآمدن رضاخان ،برافتادن قاجار و نقش انگليس 
سيروسغنی/
ترجمهی ح.کامشاد .انتشارات نيلوفر /چاپ دوم با تجدید نظر/

تهران.1312/
ب ـ پژوهشگران معاصر ایران  /هوشنگ اتحاد  .فرهنگ معاصر/
چاپاول،تهران.1312/
پ ـ بازیگران عصر پهلوی ،از فروغی تا فردوست  /جلد اول /
محمودطلوعی/چاپدوم/نشرعلم/تهران.1313/
ث ـ چهار شاعر آزادی  /جستجو در سرگذشت و آثار عارف،
عشقی،بهار،فرخی یزدی/محمدعلی سپانلو/انتشاراتنگاه/
چاپاول/تهران.1369/

2ـ فروغی اولين متفکرمعاصر ایرانی است که در گفتار صریح و
کحوزهیعقل

مدرنفلسفیجستوجویحقيقترابدونتفکي
ازحوزهی ایمانغيرممکنقلمدادکرد.اودرسيرحکمتدراروپا

می گوید":درقرونوسطی اشتغالبهامورعلمی تقریباانحصار
به طالب علوم دینی داشت و منظور اصلی ....نيل به ایمان و
یقين و اثبات حقيقت اصول دین و سازگار ساختن آنها با احکام
دردورهی

عقلورفعشبهاتومشکالتویافتنراهتاویالتبود.
جدید این کيفيت تغيير کرد .بسياری از دانش جویان از حوزهی
دیانتی بيرون بودند و تنها جستجوی حقيقت را در نظر داشتند.
سير حکمت در اروپا  /محمد علی فروغی /چاپ اول (وزیری) /
انتشاراتزوار/ص/1321/111تهران.

3ـ چندی پيش من واقعيت و حقيقت تلخی را به شخصه در
هاش
وجدان خود تجربه کردم که شاید بارها از درون یا حاشي 
ناآگاهانهعبورکردهبودم،وآنوضعيتبازارکتابفارسیدرخارج
االتمتحده است .در بزرگترین شهر
از کشور ،خصوصا در ای 
ینشين متوجه شدم که در اغلب کتاب
آمریکایی و ایران 
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یهای شهری که اولين مرکز فارسی زبان خارج از کشور
فروش 
یزاده یا پورداوود
است آثار اساتيدی چون فروغی ،حکمت ،تق 
یکوشيدمآثاراینمولدان
یشود.درحالی کهسختم 
یافتنم 
فارسی دری نوین را بيابم به خاطر آوردم روایات تاریخی محقق
نبزرگاندرجمعآوریمتون

محترمهوشنگاتحاددربابزحماتای
فارسی در سراسر دنيا و تاسيس کتابخانهی ملی با بودجه و
امکانات اندکی که در اختيار داشتند .و زیباتر از همه بخشيدن
یشان به کتابخانههای ملی و
کتابهای نفيس شخص 

یدانم،شایدانتظارهای منباالست.بههرحال
دانشگاهی.نم 
قصهیدرداست".
"قصهاستاین،قصه،آری 

1ـ نمونههای بارز این همنگری روانی در دوران پهلوی دوم
کوزارتخانه

زناتلخانلریدرسطحمدیریتی

چهرههاییچونپروی

درنهادهایی

واخوان،سایهوشجریاندرحدهمکاری فرهنگی 
چون صدا و سيمای کشور ،بودند .اخوان و شجریان در دوران
موردهای
جمهوری اسالمی بهاینهمکاری ادامهندادندوحتی  
تنشهمميانآنهاونظامپيشآمد.مورداخوانکهمعروفاست
به دخالت رئيس جمهور مشهدی وقت خامنهای و گرفتن قول
برای سرایش یک شعر در مدح آقایان و نظامشان انجاميد که
شاعر بزرگوار هيچگاه به چنين ننگی تن در نداد .مورد شجریان
جملهای از رفسنجانی به این معنا که یک مرتبه بگویيد

هم با 
"پادشاه و دربار را چه شد" معروفيت یافته است .خالصه اینکه
دهی
بيشتر نخبگان قابل و سرشناسی که در حکومت کودتا دی 
محمدرضا شاه ،در حدود اداری و فرهنگی با مدیریتِ دستگاه
حاکمه قهر نبودند ،در دوران حکومت انقالبی اگر طی
یشدند یا خود را
یهای "سروشانه" تصفيه هم نم 
پاکساز 
یدادند.
یکردندویاحتیاستعفام 
بازنشستهوبازخریدم 

رستانهای

یدانماصالتدریسفلسفهدردبي
1ـتاآنجاکه منم 
انساندوست و

ایران جدی نيست و اگر هم باشد ،از فلسفهی 
قتدوستی که ما از حکيمان عقلگرای یونانی ،ایرانی و
حقي 
اروپایی سراغ داریم خبری نيست .ایمان دارم که اگر در دوران
یشد و دانشآموزان از
حکومت پادشاهی این امر اجرا م 
های نظير "سير حکمت در اروپا" به قلم شيوا و
رسالههای پای 

یشدند،شایدهيچگاه
بهرهمندم 
روشآموزندهی مرحومفروغی  

یدادند.یاحتیاگربخش
بامهافریاد"اهللاکبر"سرنم 
پشت 

روی
قابل مالحظهای از روشنفکران و نخبگان امروز به جای تظاهر به
یها را هم سردرگم کرده ،به
داشتن شناختهایی که خود غرب 
ددرقالبهای پذیرفتهشدهو

ارائهورواجروشهای علمی ومفي

دهی بپردازند ،شاید جوانان ما دیگر احتياجی به
تصویب ش 
یبنيادیازنوع"دمکراسی
اندیشيدنبرایتوضيحیاتوجيهافکارب 
دینی" یا "پرتستانتيسم اسالمی" و یا "دمکراسی عرفانی"
نداشتهباشند.

6ـمرحومفروغیدرتوضيحاتیکهدربابعقایدسياسیارسطو
وسهشکلممکنومقبولحکومتازدیدآنفيلسوف،درکتاب
یگوید:
"سيرحکمتدراروپا"ارائهدادهاست،چنينم 
تهای اجتماعبهاختالفمقتضياتمحلی
"شکلحکومتدرهئي 
از احوال مردم و اوضاع جغرافيائی و غيرها مختلف می شود.
اساساچوندولتمجموعهایستازاشخاصآزادومتساویباید
حکومتمتعلقبه عمومباشد(جمهوری ودمکراسی).همهدر
اتخاذ تصميمات شرکت کنند و امور را باکثریت آرا فصل نمایند .و
آزادیوبرابریودادرامياناعضاهيئتاجتماعيهنگاهدارندواین
یدهدکهميانمردمازجهتتمولوتعقل
کيفيتوقتی دستم 
فرقبسيارنباشدیااگرباشدميانجماعتشریفوگروهحقير
کطبقهی متوسطهمباشدکهميانآنهااعتدالرانگاهداردتا

ی
اشرافچندانخودسروزبردستنشوندومردمانحقيرزیردست
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نمانند .و ليکن بسا هست که جماعتی از مردم از جهت
هوشياری وچاالکی وپيشآمدهای روزگارمقتدرومتنفذشدهو
یدهند و قدرت و
حيثيات توانگری و نسبت و شرافت به خود م 
یگيرند و این شکل حکومت اعيانی و
حکومت را در دست م 
یافتد که یک فرد از مردم سمت
اشراف است .و نيز اتفاق م 
یشود و سلطنت
برتری و قدرت پيدا کرده بر جماعت پادشاه م 
یکند.درهریکازاینسهقسمحکومتاگر
موروثی تاسيسم 
درخيروصالحجماعتواقعشودوکارهابدستکاردانوقدرت
محدود و مسئوليت در کار و قانون حکمفرما باشد صحيح است.
نفسمدارامرشودغلطخواهدبودو

امااگرنفعشخصی وهوای 
دردوقسماخير(اریستوکراسی وپادشاهی)ظلمواستبدادو
ییابدوهرجومرجبر
عوامفریبیشيوعم 

درقسماول(جمهوری)
یگردد".
یشودوامورمختلم 
پام 
سير حکمت در اروپا  /محمد علی فروغی /چاپ اول ،انتشارات
زوار/ص.63-19
بایدتوجهداشتکهاینبخشاز"سيرحکمتدراروپا"در1311
نگاشته شده است .و این زمانی است که روابط فروغی با
ه ی
رضاشاهدرتيرگی کاملقراردارد.با وجوداینوضع،هيچسای 
یشود .و او
کين یا ترسی برروان و خرد محقق مالحظه نم 
فلسفهیسياسیارسطورابیپرده،شفافورسابيان

حقيقت
کردهاست.

1ـسعدیدربوستانمیگوید:
وجودتپریشانیخلقازاوست/ندارمپریشانیخلقدوست
توباآنکهمندوستمدشمنی/نپندارمتدوستدارمنی
چرادوستدارمبهباطلمنت/چودانمکهداردخدادشمنت؟
مدهبوسهبردستمندوستوار/برودوستدارانمندوستدار
در قابوسنامه نيز نمونههای زیبا و پر معنایی در وصف دوست و
دشمنداریم،ازجمله:
..اندیشه کن از دوستانِ دوستان که دوستانِ دوستان هم از
جملهیدوستانباشند.وبترسازدوستیکهدشمنترادوست

داردکهباشدکهدوستی اوازدوستی توبيشترباشدپسباک
ندارد از دشمنی با تو کردن از قبلِ دشمن تو......... .و هرگز
هفسر
دورویی مکن و از مردم دوروی دور باش ،و از اژدرهای  
مترس و از مردم نما ,بترس که هر چه او بساعتی بشکافد
بسالینتواندوخت.

واژهی امپراطوری
2ـ دکتر مقدم در ترجمهی خودشان به جای  
دهاند.
"شاهنشاهی"رابرگزی 
یتواند امپراطوری هم باشد شکی
در اینکه یک شاهنشاهی م 
یاند؟ آیا آمریکا
یها شاهنشاه 
نيست .ولی آیا همهی امپراطور 
یکشاهنشاهیاست؟

9ـ از کتاب تاریخ شاهنشاهی هخامنشی  /ا .ت  .اومستد/
ترجمه:دکترمحمدمقدم/اميرکبير/چاپدوم/ص.231.
13ـ گلستان سعدی  /تصيح محمدعلی فروغی  /چاپ هفتم
/1319انتشاراتققنوس/تهران.


یکند:
یعملیاهلعلمرامالمتم 
حافظنيزمانندسعدیب 
یعملی ،در جهان ملولم و بس  /ماللتِ علما هم ،ز
نه من ز ب 
یعملست.
علمِب 
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نچهرههای

ازبرجستهتری

یاكبرداوربهعنوانیكی
ستسالةاقتداررضاشاهبیتردیدشناختهشدنجایگاهعل 

ازنتایجاصلیبررسیدورةبي
روشنفكریواثرگذارترینكنشگرانسياسیازآغازدوراننوینایران،ازعصرمشروطهتابهامروز،خواهدبود.
یاكبرداور در بنيانگزاری ساختمان و نظم نوین اداری ،سياسی و قضائی كشور ،با یكی از
به منظور بازتاب بخشی از خدمات و تأثيراتعل 
یاصغرحقدار به گفتگو نشستيم .محققی كه سالهائی است به تالشی پرزحمت و
محققين ارزشمند نسل جوانمان در ایران یعنی عل 
شههایروشنفكرانعصرمشروطهتابهامروزدستزدهاست،ازجملهكاربررویافكار،خدماتونتایج
صبورانهدرحوزةتاریخاندیشهواندی 
اقداماتداوردرمقامروزنامهنگار،نمایندةمجلس،وزیرعدليهوماليه .درمقدمةاینگفتگوازآقای حقدارخواستيمجهتآشنائی خوانندگان

شرحیكوتاهدرمعرفیخوددراختيارمانقراردهند.متنزیرحاصلدیكتةتلفنیایشاناستكهمانيزبیكموكاستـهمانگونهكهقول
ینمائيم.
دادهایمـآنرادرجم 


یتوانم بگویم :بهسال  1311خورشيدی ( 1961ميالدی) متولد شدهام؛ درس خواندهام ،تحقيق كردهام ،نوشتههائی بهچاپ
«همينقدر م 
اصغرحقدار

ییابد».علی
امدرنوشتههایممعنام 

رساندهام....زندگ 
ی


،مقالهای رابهقلمخودوی

درادامةاینگفتگووبهمنظورآشنائی بيشترباشخصيتنظری وسياسی داور،ایندولتمرددورانرضاشاهی
(سال  ،1331مجلة آینده ،برگرفته از كتاب داور و عدليه ـ دكتر باقرعاقلی) برای درج در این شماره برگزیدیم تا عالوه بر نشان دادن قدرت
ازروزگارعقبماندةایرانووضعجهانبهسرعتدرحالتوسعهوترقی،همچنيندیدگاههای

استداللمبتنی ومتكی بردانشوآگاهی 
وراهحلهایعملیویراكهبههيچرویمحدودبهزمانةخودنبودهوگسترةآنتابهامروزومطمئناَآیندةایرانكشيده

،جهانبينی

نظری
خواهدشد،درمعرضقضاوتخوانندگانوایرانيانامروزقراردهيم.

تجدد حقوقی در ایران و علی اكبر داور



گفتگو با علیاصغر حقدار


قلم
به  
كه  
كتبی  

های اخير در ميان 

تالش ـ آقای حقدار ،در سال
آثاری در مورد چهرهها و


مجموعه
شما منتشر شدهاند ،به 
نمیتوان

كه 
خوریم  


برمی
سدة اخير و امروز ایران 

های 


شخصيت
این
وخاطرات قرارداد .

احوال 

ها،شرح 

زندگی 
نامه

هارادرردة 

 
آن
این
نقش وتأثير فكری ،اجتماعی یا سياسی  

آثار بيشتر به 
مؤلفين

درميان 

ازاین 

پيش 

روشی 

چنين 

هامیپردازند.


شخصيت
نداشت.

چندانی

رواج
ایرانی 

به آثار عملی ،علمی و فكری
چرا فكر میكنيد امروز بازگشت  
كدام نياز

به 
عبارت دیگر پاسخ  

به 
است؟  


ضروری
افرادی 

چنين 

میسازد؟
راالزم 

مری
چنينا 

مبادرتبه

جامعه


كه در اختيار من گذاشتيد،
حقدار ـ با تشكر از فرصتی  
ام،در
رسانده 

چاپ 
به  
گذشته  


درچندسال
من 
كه  
هایی  


نگاری

تك
گيرندكهدر


قرارمی
تاریخی

شناسی


یااندیشه
اندیشه

تاریخ

حوزة

اجتماعیودر

های


زمينه
هابالحاظ


،اندیشه

نگاری

تاریخ
سبك

این

زمان و

عينی مورد بررسی هستند؛ تحول 

های 

تعامل با واقعيت

ارگانيك با هم قرار دارند و با ظهور


همبستگی
ایدهها در یك 
بيان  

آن در
زده و با تجربة  
آزمون  

محك 

ایده را به 
آن  
ای ،جامعه  
ایده 

شود؛درچنين

فرهنگ  
می

به 
تبدیل  

،ایده 


زمانه
بانيازهای 

رابطه 

كه فراتر از زمانة خود فرصت بروز یافتهاند،
هایی  

نگاهی ،ایده

های

بعدی ،پایه

های 


اندیشه
میتوانند در رشد و شكوفایی 

فرهنگی

نوپيدای 

دهندونيازهای 

دست 

رابه 

وعقالنی 

منطقی 

ش ،پاسخگو باشند؛
بهانتقاد و بررسی و پاالی 
سپردن  

را با تن 
گذشتگان ـ كه از نظر من

به 
بازگشت  

نگاریها نه 

بنابراین  
تك

اندیشهها در

بازخوانی 

است ـ بلكه 

رسيده 

بست 

به  
بن
ای  
ایده 

است.

وفرهنگی

فكری

پویایی

هابرای


ازآن
وآموختن

گذرزمان


هافرامیخواندو

بازخوانی اندیش 
ه

مارابه 

كه 
ضرورتی  

آن 
پس  
 
به
انتقادی و دستيابی  

میدهد ،نگاه 
آنها را اولویت  
بازاندیشی  

تاریخ

كه تاریخ و بخصوص 
نيست  

تردیدی 

است .

فرهنگی 

تحول 

مدرنيته،دركشورماكمتر

ای
پایه 
ازاصول 

یكی

عنوان

،به
اندیشه 

دگان در ثبت و ضبط

است و اكثر نویسن

مورد توجه قرار گرفته 
تاریخی و احياناً درگزارش ،تحليل و بازخوانی اندیشهها

حوادث 

اندیشه

ازصاحبان

پردازی


وشخصيت
ای
اسطوره 

بيشترگرفتارنگاه

بودهاند.

ایرانی از خالء

فرهنگ 

گفت 

توان 
می 
جرئت  

به 
جهت  

همين 

به 
 
رنج
نوشتاری  

های 


درحوزه
ش
گذشتها 

وبازخوانی 

تاریخی 

خاطرة 

گرفته و

عبرت 

تاریخ 

های 


تواندازدرس

خاطرنمی
این 
بردوبه  


می
خودراـبهخاطرنبود

اشتباهات 

كه 
است  

سال 

دویست 

به 
نزدیك  

بنابراین

تكرارمیكند.

هایش


صورت
واقسام

انواع

ـبه 
دیدتاریخی 

اندیشی در


تاریخ
باوری به 


راازاسطوره
ذهنيت خود 

اگرمابتوانيم 

ـگذردهيم،

تاریخی

ووقایع

درحوادث

هاـوحتی


بااندیشه
مواجه

بهرهمند شده و از
تاریخی  

حوادث 

توانست از پندهای 

خواهيم 

شویم؛ به نظر

پردازی خالص 

سازی و قهرمان


شخصيت
خرافة 

نگاری اندیشهها


یاتاریخ
اندیشههادرگذرزمان 

رسدبررسی 


می
امروزین ما پاسخی


فرهنگی
نيازهای 

در این راستا میتواند به 
وخردمندانهبدهند.

عينی

نـگاری

تقـدم در تاریخ

فضـل 

كه 
است  

یـادآوری 

به 
الزم  
البته  

اندیشهدر

به
راجع  

یی 
كتابها 

بانگارش 

كه 
است  

آدميت 

بادكترفریدون 

ایران 

های ميرزا


اندیشه
آخوندزاده»« ،

های ميرزا فتحعلی


اندیشه
«
راه را برای
تبریزی»  

طالبوف 

های 


اندیشه
كرمانی» و «

آقاخان 

چون
كسانی 

پيشين

های


گشودتادردهه
اندیشه

تاریخ

تحقيقات
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مدرن را در

سبك 

نورائی ،این 

دكترهما ناطق و دكترفرشته 
بهكارگرفتند.
نگاری 


تاریخ
به
راجع  

نگاری 

شيوة  
تك

تاكنون 

اما به نظر میرسد كه 
نگاریها نيز

نداشته و آن  
تك

اندیشمندان در قيد حيات ،سابقه 

شده


محروم
ازحضورشان 

بودكه جامعه 

اندیشمندانی 

به 
مربوط  

بود.

چيست؟ آیا

رتان 
های مورد نظ 


شخصيت
تالش ـ معيار گزینش 
سازد؟به چه

متصل  
می

هم 
آنها را به  
مشتركی  

اساساً حلقة 
درآثارخودپرداختهاید؟

تاكنون

كسانی




























اندیشه

نظام

كه
داشتم 

توجه

اندیشمندانی

بيشتربه

حقدارـمن

دنيای

ایرانی را در گذر زمان و در مواجهه با نيازهای 

و فرهنگ 
تحول و تغيير در سير

مدرن ،به تكاپو واداشته و آن را پذیرای 

اندیشمندان با آگاهی از دگرگونی

تاریخی خود نمودهاند؛ این 

انتقادگرفتهوبا

رابه 
سنتی 

های


معاصر،اندیشه
فرهنگدرجهان

ارمغان

رابه 
ای  
فكری تازه 


،نظام

سنتی
ازدنيای 

معرفتی 

گسست 

هایجدید


وتوليدایده
نوین 
حضوردرجامعة  

رابرای 

راه 
آوردندكه  

آشنایی با

دم 
كه در سپيده 
هایی  

هموار میگرداند؛ اندیشه
گرفت و جریان

شكل 

مشروطيت 

زمينههای 

مدرنيته در پيش 

سنتی پدیدار ساخت

منورالفكری را در گذار از فرهنگ و اندیشة 

به
سنتی ـ دستيابی  

چون :انتقاد از فلسفة 
هایی  


مؤلفه
كه 

دموكراتيك ـ

سياسی 

نظام 

طبيعی ـ تبيين 

حقوق 

های 


آموزه
دادهبودند.
رادرخودجای 

دینیو...

درباورهای

اصالحگرایی

زی
كرمانی و طالبوف تبری 

خان ،آقاخان 
ملكم  

همراه 

به 
آخوندزاده  

رابرای

راه
این 
بودندكه 

ایرانی»

كالسيك

های


مدرن
تعبيرمن«

به

ـعلی اكبرداورـاحمد

فروغی 


نظيرمحمدعلی
بعدی 

روشنفكران 

آفت
به 
بعدی  

های 

جریان در دهه

این 
كسروی گشودند؛ اگر چه  

گرایی دچار شده و از

ستيزی و سياست

زدگی ،غرب


ایدئولوژی
دیگری دارد

داستان 

آن 
انتقادی و مدرن خود خارج شد كه  

الت 
ح 
ای از
گوشه 

به 
ودكترشایگان  

دكترطباطبایی 

نگاری 


درتك
من 
كه  

ام.
كرده 

ای
اشاره 

اش
ضدمدرن 

ولوازم

وعلل

آن


339
من
كه  
كسانی  

مشترك 

به تعبير شما حلقة 
بنابراین  

پروری و آفرینش

ام ،ایده
قرارداده 

بررسی 

هایشان را مورد 


اندیشه
كه خود را در رابطه با مدرنيته تعریف
است  

اندیشگی 

نظام 

میكنند.
 

آنهاخواهيد
به  
دردستوركارند،یادرآینده  

كه 
هایی  


تالشـوآن
پرداخت؟


انجام

كه در ایران به 
حقوقی  

حقدار ـ علی اكبر داور و تحول 
نشرقرارگرفته

درآستانة

كه
است 


هایی

نگاری

ازتك
اند،یكی

رس
است.

بحث از

فروغی ،به 

محمدعلی 

پيش از آن نيز در تكنگاری 

نگاری


ودرتك
ام
پرداخته 

نوین
ایران 

های


وبنيان
مدنی

ساختارهای

تحول فرهنگی در ایران و نقش

احمد كسروی ،كه ناظر به 
است،

است ،مورد بازخوانی قرار گرفته 

سروی در سير آن 

ك
میدهند.
مراتشكيل 

بعدی

تحقيقات

رانيزشایددرآینده

درایران

فرهنگی

مدرنيتة

وپدیداری

آخوندزاده

نمایم.


نوشتارتبدیل
به


كه در دستور
است  

هایی 

تالش ـ علی اكبر داور یكی از چهره
آدميت و تاریخ

فریدون 

كتاب »

كارتان قرار دارد؛ شما در مقدمة

دوران را بهدو گروه

این 
روشنفكران  

مدرنيته در عصر مشروطيت» 

كنشگران مدرن

ایرانی»و«

كالسيك 

مدرنهای 

كردهاید«:

تقسيم 

تعلقدارد؟

دسته

كدام

،داوربه

ایران»


درسياست
وبرای23ـ

اجتماعی

عمل

درعرصة

وی
وویژگی 

استثنائی

وجه
 
است؟

بوده
چه 
ایران 

پيش

سال

93

برپایة

رودكه


شمارمی
به
داورجزوكسانی 

اكبرخان


حقدارـعلی
زندگی

های جدید خود و آگاهی از دگرگونی در شرایط 


آموخته
انی نهادینه
خویش را در جامعة ایر 

انسانها ،توانست افكار تازة 

ازوضعيت

كه
بودوباشناختی 

نوین
حقوق 

كردة

كند؛داورتحصيل
نوین
ایجاددادگستری  

،به 
داشت 

ایران 

قضائی 

مراجع 

ماندة 


عقب
تالشیفروگذارنكرد.

ازهيچ

راه
ودراین 

گماشت

همت

سنتی از

داده بود كه نهاد دادرسی 
تشخيص  

درستی 

داور به 
درحل

شرعی

قضاوت

كه
آشفتگی 

بردوباآن

رنج 
می
نابسامانی 

حقوقی ـ

وبرابری 

عدالت 

به 
توان  
،نمی 


گرفتاراست
مردم 

دعاوی 

همين خاطرداور

بودـرسيد؛به 

مشروطيت 

جنبش 

ازاهداف 

كه 

آن مورد
درمتمم  

كه 
اساسی  

ازقانون 

مفادی 

اجرای 

درراستای 

رابرعهده

وبنياددادگستری

عدليه


بودند،انحالل
قرارگرفته

توجه

سه
قوای  

تفكيك 

باصراحت 

اساسی 

قانون 

متمم 

؛اصل  21


گرفت
قانون

متمم 

قدرت را پذیرفته بود و اصل  11

گانه و تقسيم 

عدليه،

ومحاكم

عظمی

عدالت

دیوان

داشت«:


مقررمی
اساسی

عمومیهستند».

تظلمات

رسمی

جع
مر 
عدليه ،الیحة

تشكيالت 

اصول 

قانون 

داور به استناد مادة  111
قضایی و اصالح

قوانين 

نواقص 

رفع 
اختيارات را برای  

اعطای 

شورای

نمودومجلس 

تقدیم 

ششم 

مجلس 

،به 
عدليه 

تشكيالت 

تبصره

ویك 

واحده 

ادة 
،آن رادرم 
بهمن  1331

درجلسة  21

ملی 

تصویبرسانيد.


به
ومدیریت آن

نوین 
خاطرایجاددادگستری  

داوررابيشتربه 

اگرچه 

كه
گفت 

نگارنيزسخن

ازداورروزنامه

توان
می 
،ولی 


شناسيم

می
نوین
شرایط  

به 
راجع  

مقاالتی در آن 

با انتشار «مرد آزاد» و درج 
كه دنيادرآن
جدیدی  

ازوضعيت 

بخشی 


وآگاهی
ن
جهانی وتبيي 

فرهنگی

روشنفكران و نخبگان 

بهسر میبرد ،خود را در ميان 

چهارم و

مجلس 

نمایندگی 

متجدد قرار داد؛ باز داور را درسمت 
ای را برای
تازه 
های  

های خود ،ایده

كه با نطق
بينيم  

پنجم  
می

وزارت ـ

ایران بر زبان دارد و باالخره داور در مقام 

نوسازی جامعة 

هایشاز


آموخته
باپشتوانة

كه
ـرابایددرنظرگرفت 

وماليه

عدليه
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بوروكراسی جدید در ایران را در حيطة

های 

مدرن ،پایه

دنيای 

خوداستوارمیكند.

مسئوليت

،به
دارم 
چاپ 
آستانة 

علیاكبرداوردر

به
راجع 

كه
نگاری 


درتك
من

ایرانی در دورة معاصر

های 


اندیشه
جایگاه وی در تاریخ 

بررسی 

كردن

ام و از نقش داور در فرایند نوسازی و نهادینه 
پرداخته 

دارمدیریت و

وتجددحقوقی كه  
وام

مدرنيته درایران 

های 


اندیشه
ام.
گفته 

اوبود،سخن

های


اندیشه

ماليه در

عدليه و وزارت 

وزارت 

نام داور از تاریخچة 
تالش ـ تفكيك  
هایخوددرمورد


پرسش
به
كه 
؛اماقبلازاین 


است
ناممكن

ایران

است

بپردازیم ،اگر ممكن 

زمينه 

علیاكبر داور در این 

اقدامات 

یعنی درمورد

دوموضوع بفرمائيد.

این 
درخصوص  

مختصری 

شرح 

ازقرارگرفتنداوردر

كشورتاقبل

وعدليه

ماليه

وضعيت

چگونگی

این دو نهاد یعنی
موضوعات  

دانيم 

وزارتخانهها  .
می

این 
رأس  

ازهمان آغاز


مردم
قانونی 

حقوق 

وامرقضاوتأمين 

مالی 

مسائل 
مشروطه از مسائل پر اهميت و مورد توجه

جنبش 

زیادی از

های 

چنان تا سال

وهم 
بوده  
هان  
مشروطهخوا 

كشورباقیماندند.

های


مشغولی

دل

زمين از چندین

ایران 

قاجاریه ،در ميان سير تاریخ 

حقدار ـ دورة 
مشروطيت و تغيير

جنبش 

وقوع 

كه 
است 

اهميت 

دارای 

جهت 

ایران در زمرة

دوران »

سياسی و به تعبير آن 

اساسی در نظام 

به شمار
دوران  

آن 
به  
توجه  

،محوراصلی 

توسيون»


كنستی
ممالك 

آن،
زمينهها و توابع  

مشروطيت و پيش

جنبش 

میرود؛ در واقع 

ایجدید
رسانيدودوره 


پایان
رابه
مرزوبوم 

این
تاریخ 

پيشين

دورة

راشروعنمود.

اصلی ورود

نی از عوامل 
حاكم و تعدی عنصر روحا 

طبقة 

ظلم 

هم از احكام
بازرگان  

خواهی بود؛ طبقة 


تظلم
ایرانی  
به

رعيت 

،موردتعدی


عنصرروحانی
ازبندوبست

وهم

حاكميت

بولهوسانة

میدیدند و
اندازی  

دست 

بودند و جان و مال خود را در معرض 
ترجریان


وخيم
مراتب 

به 
وضع  
این  
هم  
دیگرجامعه  

طبقات 

درميان 

ترین
طبقة بازرگانان از اصلی 

داشت؛ از یاد نبریم كه 

خانه» ،نخستين
عدالت 

جنبش بود و «

كنندگان در آن 


شركت
ای بود كه بر زبانها جاری شد و این دو مورد اشاره
خواسته 

معوق

ماليه و عدليه كشور؛ حتی 


وضعيت
نابسامانی 

داشتند به 
برای

هایی كه 

مالياتها در بعضی از والیات و یا وعده

ماندن 

میشد و یا ایجاد
تظلمات از سوی دربار داده  

به 
دادرسی  

شاه نيز
ناصرالدین  

حاكميت 

پایانی 

دردورة 

عدليه 

وزارت 

نمایشی 

كهن و استقرار مشروطيت را كه
نظام  

نتوانستند فروپاشی 
مردم بود ،متوقف

جان و مال 
اجتماعی و تأمين  

خواستار عدالت 
كنند.
رسيدگی به

برای 

عدليه» 

دیوانخانة 

شاه »
ناصرالدین  

در دوران 
كتابچة

به »
موسوم  

عمومی دایر شد و قوانينی 

تظلمات 

تشكيالتاز

آن 
نه  
شد،كه  

تنظيم 

اعظم» 

دیوانخانة 

دستورالعمل 

كه
ای  
دردوره 

به اجرادرآمد.
قوانين  

آن 
شدونه  

كارآیی برخوردار

مشروطيت شد ،ظلم و تعدی در تمامی اركان

تثبيت 

منجر به 
میدیدنداز
صالح  

هرصورتی 

به 
بودوحاكمان  

كرده 

رسوخ 

جامعه 

ومرج

دركشورازهرج

امورمالی

گرفتندودرواقع

ماليات 
می

مردم

قضایی

محاكم 

همچنين 

میبرد.
رنج  
كنترلی  

رقابل 

وآشفتگی غي

ثابت
شرعی دایر بودند ،از قاعده و قانونی  

كه بر مبنای احكام 

منافعاش

اقتضای 

به هر نحوی كه 
شرع  

نمیكرد و حاكم 

پيروی 

هایی از


نمونه
نگاران 

مبادرت میكرد؛ تاریخ 

بود ،به صدور حكم 
مردم

اموال 

رساندهاند؛ تصاحب 

ثبت 
دوران را به  

آن 
وتعدی  

ظلم 

دركرمان و

ظفرالسلطنه 

بيدادگری 

السلطان.

ازسوی  
ظل

اصفهان 

به
فرنگ .

شاه  
به
مسافرت  

انجام 

برای 

الدوله 

مالی  
عين

سختگيری 

جوروستمی

ازسوی عالءالدوله.

تجارقنددرتهران 

بستن 

چوب 

السلطنه در فارس اعمال

آصفالدوله در خراسان و شعاع

كه 


302
كنی در تهران و آقانجفی و

مالعلی 

كه 
میكردند و احكامی  

میكردند ،مشتی از
پياده  

شفتی در اصفهان در امور قضایی 

مالی و قضایی عصر پيش از مشروطه

مباالتی 

خروارها بی
نوشتهاند،بيانگر

مقامات 

مردم  
به

كه 
هم  
هایی  

هستند؛عرض 
حال

میكنند.
ثابت 
عينه 

رابه
دوران 

آن
وقضایی 

ناهنجارمالی

وضعيت

سخن

ای 
عریضه 

ازدوهزاروشانزده 

وهماناطق 

آدميت 

فریدون 


دفترمجلس

به 
سال از 1333تا  1333

سه 
درعرض 

اندكه 


گفته
به
مربوط  

نحوی 

آنها به
می  
است و تما 

رسيده 

مظالم 

تحقيق 

است؛ به تعبير آنها

حقوقی 

مالی و دعاوی 

مسائل 
سودمندومهمیرادر

های


آگاهی
رسيده

های

عرض 
حال


مجموع
«
مالياتی و

والیات ،نظام 

حكومت 

میدهد  :
وضع
دست  

امور زیر به 
وگمرك ،پول

مالك و زارع و حكومت ،تجارت 

ماليات ،رابطة 

ارقام 

شرعی و عرفی،

بانی ،نوغان ،محاكمات 

قلب ،جنگل و جنگل

همان طور كه

خانواده ».

مسائل 

مذهبی و برخی 

اقليتهای 

دوران مشحون از

اشاره شد نوشتهها ،اسناد و خاطرات آن 

بوده
قضایی  

قاعدگی در مسائل 

نظمی در امور مالی و بی


بی
است.

وتدوین

ملی

شورای

مجلس

وتشكيل

مشروطيت

دورفرمان

باص
واولين

تطلمات 

نتایج 

نخستين 

،كه 
ایران 

اساسی 


قانون
نخستين 

نظام

دادهاند ،هم 
ایران را در خود جای  

سازی 

های مدرن


نطفه
هابرپایة

وجایگاه  
آن

نهادمندشده 

قضایی 

سيستم 

وهم 

مالی 

معينشد.

اساسی


قانون
ماليه ،به

اساسی در خصوص 

قانون 

متمم 

اصول  91ـ  133

راه بر
پيشين سر و سامان داد و اصول  11ـ   29

آشفتة 

وضعيت 

سخن

قضایی و دادگستری هموار كرد  .
به

نوین 
ایجاد نظام  
میخواهد و هر
الدوله ،ایرانی هر چه  


ناظم
خان 
ميرزاملكم 

ای
كلمه» 

یك 
باشدوآن » 

داشته 

قانون 

دارد،بایداول 

ای 
خواسته 

ازتشكيل

قبل 
سال  

تبریزی در32

مستشارالدوله 

ميرزایوسف 

كه 

گفته

سخن 

اساسی از آن 

قانون 

ملی و تدوین 

شورای 

مجلس 

آنها و
دستان  

حاكمان و هم

ظلم و تعدی 
بردن  

بود ،برای از بين 
ایرانيانبود.

وجانی


مالی
وتأمين

اجتماعی

الت
ایجادعد 
،ـكه


اساسی
قانون

وتهية

ملی

شورای

كارمجلس

به
باشروع 


بردـساماندهی

نام 
مؤسس  

مجلس 


عنوان
به 
بایدازآن  

حق 
به  

مسئوليت از وزرا در

خانهها و درخواست 
وزرات 

اداری 

نظام 

به 

عصرمشروطيت گردید؛

مسائل 

ترین 
ازاصلی 

یكی 

مجلس ،

مقابل 

مشيرالدوله مأمور تنظيم و تصویب

خان 
ميان ميرزا حسن 

در این 
عدليه گردید.

قضایی و سازماندهی 

نظام 

به 
مربوط  

قوانين 

داشت،

عدليه 

كه از وضع نابسامان 
مشيرالدوله با آگاهی  

كه
این  
اول  
پذیرفت  :

عدليه را در سال  1322با دو شرط 


وزارت
به
راجع  

ای 
تازه 
قوانين  

كه 
این  
نمایدودوم 

راتنظيم 

عدليه 

بودجه 

تدویننماید.

وجزایی

حقوقی

محاكمات

واصول

تشكيالت

عنوانوزیر

به
،مشيرالدوله 


مجلس
هاازسوی


خواسته
باتائيداین

نمودهو

خودعمل

شروط

به
توانست 

ماه
شش 


مدت
،ظرف


عدليه
حقوقی را تقدیم

محاكمات 

عدليه و اصول 

تشكيالت 

اصول 

قانون 

های اقدامات


زمينه
پيش 

كه 
این كار مشيرالدوله  
مجلس نماید  .

قضایی و امور

داده بود ،مقررات 
علیاكبر داور را در خود جای  


قوانين

به در آورد و با اجرای 
شين  

عدليه را از حالت پي

اجرایی 

گام
،نخستين  


ملی
شورای 

مجلس 

عدلية 

كميسيون 

جدیدتوسط 

قانون

چون :
قوانينی  

برداشت؛ تصویب 

قضایی 

را در اصالحات 
مصوب 21

اسلحه 

حمل 

قانون 

محرم  .1326

مصوب  1

مطبوعات 
مصوب 9

تجارتی 

ت
قبول و نكول بروا 

قانون 

االول  .1322


ربيع
االول


جمادی
ثبت اسناد مصوب 12
قانون  

االولی  .1322


جمادی
به
راجع  

ودیگرقوانين 

مصوب  1329

نظامی 

حكومت 

قانون 

.1322
اصول محاكمات

رجب  .1329

مصوب  21

عدليه 

تشكيالت 

اصول 
محاكم

قانون 

ذیقعده  .1329

رمضان و  19

مصوب  16

حقوقی 

شعبان  1333و ...از جمله قوانينی بودند كه

مصوب  21

ارت 
تج 
يون
تصویبكميـسـ 

هابه

عدليه 
آن

اصالح

تای
يرالدولهدرراسـ 

مشـ
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عدليهرسانيد.

اجتماعی

وضعيت 

آشفتگی 

واسطة 

به 
طرف  

حال از یك 
با این  
برخی از

سياسی 

های 


واكنش
جهت 

كشور و از طرف دیگر به
وكمال بتواند

به نحو تمام 
مشيرالدوله  

رجال ،مانع از آن شد كه 

عدليه

وزارت

پيشببرد.

عدليه

خودرادرساختاروقوانين

اصالحات

های بسيار ،به


گشتن
دست 

به 
پس از مشيرالدوله با دست  

ماندتادرسال

باقی 

ترازپيش 


وشایدوخيم
سابق 

حالت 

همان 

مستوفی،

علیاكبر داور با حضور در كابينة ميرزا حسن 

 1331
بنيادی خود

واصالحات 

گرفته 

رابرعهده 

خانه 
وزرات  

آن 
مسئوليت  

دادگستری جدید در تمامی

نظام قدیم و جایگزینی 

را با انحالل 
ساختمانهاو

وحتی

ـاحكام

ـاجرائيات

ازقوانين

اهم
آن 
های 


الیه
سرانجامرساند.

هابه


دادگاه
وتشكيل

پوشيدن

لباس

شيوة







  داور در انحالل و یا به تعبير صحيحتر اصـال

و ایجــاد نظــام دادگســتری نــوین هــيچ منــع

قانونی نداشت و تمامی مخالفت ها نشات

گرفتـــه از اخـــتالف قرائـــتهـــا از قـــانون

اساسی و بعضاً بـر مبنـای از دسـت رفـتن

منــافع شخصــی و ســرایت دریافــتهــای

قدیمی در تلقی از جایگاه قانون در جامعـه

بود؛



  امـــا در مـــورد محمـــد مصـــدق ،در نهایـــت

گذشت زمان ثابـت كـرد كـه مخالفـت دكتـر

مصدق با اقـدامات اصـالحی داور ،تمامـاً از

روی دولــتخــواهی نبــود و بلكــه شــائبة

غر ورزی بيشتر در آن مشهود بود.



  از عجایـــب مخالفـــت خـــوانی مصـــدق بـــا
اقــدامات اصــالحی داور ،حضــور ایشــان در

كميســـيونی بـــود كـــه داور بـــرای اجـــرای


نقشههای اصالحی خود تشكيل داده بـود،

در حــالی كــه اگــر واقعــاً مصــدق بــه غيــر

قـــانونی بـــودن آن اقـــدامات معتقـــد بـــود،

نبایســــتی عضــــویت در آن كميســــيون را

میپذیرفت.
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مجلس با اكثریت آرا یعنی  13

و بعد از تصویب 
داوربااصل وجود

شد؛درثانی 

منحل 

عدليه 

،بادوفوریت 


نماینده
عدليه ننمود

انحالل 

به 
،اقدام  


قضاوت
بردن 

قضایی واز بين 

نظام 

نشدنی

تعطيل 

ركنی از اركان 

تعطيل 

منزلة 

كه كار او را به 

كنيم؛ وی در پی استقرار خواستهای از

حمل 

مشروطيت 

مشروطيت

اهداف

به
مشروطيتواتفاقاًعملكردن 

های


خواسته
دادگستری

وجایگزینی 

عدليه 

انحالل 

به 
بودكه  

اساسی 

وقانون 

عملی مغایر با قانون در

تمایل پيدا كرد؛ بنابراین 

نوین 
كی  
با سب 
اصالحاتداوروجودندارد.

دخالت در

به 
متهم  

آوردكه 


وجودنمی
رابه 

داورقانونی 

همچنين 

بينانه و

واقع 
حلی  

درجستجوی  
راه

وی 
بلكه  
مجلس شود .

وظایف 
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عمل

مرحلة 

زایی را به 

قضایی و احكام ج

عينی بود تا قوانين 

اساسی را از

قانون 

متمم 

اصول  21و  22

ماندن 

درآورد و متروك 
كه دامنگير عدليه در معطل ماندن
فالكتی  

بنابراین 

ميان بردارد .
نظام

بنيادی در آن 

تحوالت 

شده بود ،تنها با راهحل 

احكام 

عملبرسند.

مرحلة

به
توانست 


می
ای از آن در
گوشه 

به 
دوران ـ كه  

عدليه در آن 

وضعيت 

فی 
از طر 
باروغيرانسانیبود


فاجعه
حدی

ـبه
كردم 

اشاره

پيشين

سؤاالت

همان

گام با حفظ 
به 
گام  
كاری و اقدامات  


محافظه
برای 
جایی  

كه 

ياست

ازمردان س

برخی 

داوربرخالف 

بود؛بنابراین 

نمانده 

عدليه 

داده بودند ،یا از
انجام  

ناكام 

اصالحی 

ای از عدليه 
درگوشه 

كه 

كرده بودند ،تنها

پوشی 


چشم
قوانين و ساختار عدليه 

ناهنجاری 

تازهدیدو
وایجاددادگستری  

كهن 
عدليه  

ای 
پایه 
رادركوبيدن  

راه 

خودش،

خن 
جان خرید تا به س 
نامالیمات و زحمات را به  

تمامی 

صاحب

ایران 

ماندوهم 

برجای 

ازاودرتاریخ ایران 

نيكی 

نام 
هم  

هاوساختارهایشگردید.

،باتمامی 
الیه


حقوقی
مدرن

نظام


توسط وزیر و یا نخست وزیر برای

تام 
اختيارات  

گرفتن 

تالش ـ نه 
زمان و بعدها موردی

اصالحی تا آن 

پيشبرد بهتر برنامههای 
مشروطيت در

ركنی از اركان 

موقت 

انحالل 

استثنائی بود و نه 

وضعيت خود

خصوص 

دراین 

سابقه.

ملی  
بی

حكومت 

دوران 

همه 

قوانين

قبل و بعد بسيار گویاست؛ اما وضع 
های  

مجلس در دوره
ن
كه اعتبار نهائی آ 
دولت یا عضوی از كابينه ،در صورتی  

توسط 

تداخل


معنای
به
باشد،آیابازهم 

مجلس

تصویب

موكولبه

قوانين

میشد؟
محسوب 

مملكتی

قوای

تفكيك

ونقض

واختيارات

وظایف


به مجلس ارائه
اصالحی داور ،طرحی  

حقدار ـ نه خير؛ در برنامة 
مقننه ـ از

قوة 
عنوان  

ملی ـ به 

شورای 


مجلس
شد و با تصویب 
مرحلة اجرادرآمد؛اتفاقاً

ـبه 
مجریه  

قوة 
عنوان  

ـبه 
وزیری  

سوی 

اكثریت

تصویب 

مجلس و گرفتن 

به 
الیحه  

اقدام داور در بردن 

قانونگرایی داور بود و به

آن ،عين 
اجرای  

به 
نسبت  

نمایندگان 
ين،از
عدليه پيش 

وازپاشيدن 

خاطربااستقراردادگستری 

همين 

نهادسازی ،هيچ اظهار نظری نشد و

این 
بودن  

غيرقانونی 

جهت 

شده ،بيشتر جنبة

چه در رابطه با اقدامات داور بيان 
هرآن  

بينانه.


تاواقع
داشته

سياسی

اقدامات داور را با استناد به

قانونی 

وجاهت 

توان 
می 
در نهایت  
به
كه 
واختياراتی 

ووظایف

عدليه

تشكيالت


اصول
قانون

مادة111

اثبات رساند؛ مادة مزبور مقرر میدارد:

وزیر واگذار شده بود ،به 
محاكم و

كلية 
به  
نسبت  

عاليه و عمومی 

نظارت 

«وزیر عدليه 
وتوضيحات

اطالعات 

تواندهرنوع 


داردومی
درایران 

عدليه 


ادارات
آنها بخواهد و نيز
اكم عدليه و رؤسای  
الزم بداند از مح 
كه  

شفاهی


توضيحات
،تقاضای


اكتفاكرده
كلی

توضيحات

تواندبه


می
كند».
اقداماتش غير

كه داور خود متوجه بود كه 
اطمينان از این  

برای 

گانة منظور شده در قانون
سه 
قوای  

نيست و تفكيك 

قانونی 

سخنان اودر

توان  
به
كند،می 


نمی
ش
مشروطه رامخدو 

اساسی 

قضائی در

وحدت 

سخنرانی از اصل 

دربار ارجاع داد؛ داور در آن 
تازه
شعبات  

معرفی 

تشكيالت جدید خبر میدهد و ضمن 
ابتداییایجاد

دعاوی

كلية
ارجاع 

برای

كه
اصالح 

اطاق

،به
تأسيس 

هرشعبه و

برای 

مستقل 

ای 
دفترخانه 

وازتشكيل 

پرداخته 

شده 

قضات آشنا

كارگيری 

وبه 
دروالیات  

استيناف 

شعبات 

ساماندهی 

وتدوین

دولتی 

علوم جدیدو تمركزامورحقوقی درتشكيالت 

به 

میگوید.
،سخن  

قوانين جدید مطابق با نيازهای افراد و جامعه

گانة
سه 
قوای  

ميان 

ای 
وظيفه 

تداخل 

داور،هيچ 

بااقدامات 

بنابراین 

است.

نداده

رخ
كشوری 


بالفاصله

وكابينه

مجلس

ميان

هراختالفی

دوره
تالشـچرادرآن 
میكشيد؟
اساسی 

قانون

ازاصول

تعبيری

بهاختالفِ


301
نهفتهبود،یا

مشروطه

اساسی

قانون

درناروشنی

آیاایناشكال


داشت؟

كشورازآن

رهبران

توسط

صحيح


درك
درعدم

ریشه





ت
سوم اسفند  ،1299تثبي 

ی 
وقوع كودتا 

o

ی مقتدر و
دولت مركز 

ك 
ه ی 
ی اولي 
انها 
بني 

درواقع

كه
ی 
بهپهلو 
ه 
سلطنتازقاجاری 

انتقال


ت حكومت و
ی مشروعي 
هها 
یی در پای 
جابجا 

آن بود ،توانست بر
ی  
ی كاركرد 
ساختارها 

ن و دستاندازی
آشوب و هرج و مرج خواني 


ی از دست
ت مل 
آمده و هوی 
فائق  

ان 
خارجي 

ی ـ
داف سياس 
ی ازاه 
افته وبخش 
رفته رابازی 


مدرن

دولت 

شكل 

ت را به 
ی مشروطي 
اجتماع 

محققسازد.

مطلقه




ی عصر
كه نهادساز 
است  

به یادآوری 
الزم  

o

ماندة

معوق 

اهداف 

رضاشاه در واقع 


رساندوبدون

یی 
مرحلة اجرا 

ت رابه 
مشروطي 

دوران ،از اهميت

آن 
اقدامات  

ت
شك اكثری 


توان ایجاد
ی 
یی برخوردارند؛ مگر م 
بسزا 

مدرن نظير دانشگاه ـ

ی 
ی فرهنگ 
نهادها 

ی و...را
وپرورش عموم 

ـآموزش 

فرهنگستان 


كه
است  

ن
دانست؟ یا مگر جز ای 

ت
كم اهمي 


خواستة

ی ـ كه 
ی و مل 
ارتش دائم 

ل
تشكي 

ه و
آگاه عصر قاجاری 
ی  
نخبگان سياس 


ت بود و در دورة
منورالفكران عصر مشروطي 

ی
درادرشكلگير 

منصةظهوررسي

به
رضاشاه 


ی
نمادوسمبل پيشرفتگ 

عنوان 

به 
ن 
ران نوی 
ای 

كه در
ی  
حساب نيآورد؟ و یا اقدامات 

به 


ی پدیدآمد،كمترازایجاد
وناقتصاد 
مدرنيزاسي 

آن
؟درمجموع 


داشت
ت
ناهمي 
ینوی 
دادگستر 

ران
كه در ای 
دوران ،به استناد آثار و نتایجی  


مشعشع

ازدوران

ی
گذاشت،یك 

ی
نبرجا 
زمي 

كهن
ن 
ن سرزمي 
ی ای 
ت ارض 
وحافظ تمامي 

ی
مل 

است.





مجلس

ميان 

دراختالفات 

اساسی 

قانون 

حقدارـمحورقرارگرفتن 

جدیدی بود كه با

ملی و كابينهها ناشی از شرایط 

شورای 

همه

ردیدآن 

بود؛بیت

وجودآمده 

به 
درایران  

استقرارمشروطيت 

طلبان ابراز شده بود،


مشروطه
كه از سوی 
هایی  

زحمات و تالش

برای
حكمرانی و ایجاد قيد و شرط  

اصول 

برای قانونمند كردن 

قانون

كه 
بينيم  

حدود پادشاهی بود و تعجبی ندارد اگر می
ل
؛امااختالف تعبيرازاصو 


گرفت

قرارمی
محوراختالفات 

اساسی 

منصبانی

ازصاحب 

برخی 

ازطرزتلقی 

نيزگذشته 

اساسی 


قانون
ی خود
مستبدانه 

كه با استقرار مشروطيت ،هنوز از باورهای 

هایی


دیدگاه
فكری و بنيان 

مبانی 

برنداشته بودند ،به 

دست 

كابينهها،وجود

یاوزرای

مجلس

نمایندگان

كهدرميان
گشت 


برمی
اندكه


گفته
سخن 

هاواحزابی 


ازانجمن

پژوهان

مشروطه
داشت.

دموكراسی ـ

سياسی جدید نظير سوسيال

های 

فكنی  
ایده

با پی
خوددرپارلمان و

نمایندگان 

،اززبان 


ویاناسيوناليسم
ليبراليسم 

راتعبيروتفسيرمیكردند.

اساسی

قانون

،اصول


دولت
هيأت

دوره
سنتی در آن  

های 

كه با آموزه
از سوی دیگر وجود كسانی  
اساسی

اختالف تعبير از قانون 

حضور داشتند ،یكیدیگر از علل 
خودتان نيز اشاره

همان طور كه 

مسائل 

بود؛ گذشته از این 
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ابهام بودند و این

دارای 

اساسی 

قانون 

كردهاید ،برخی از اصول 

همين

به
ساخت .

تعابيررافراهم 
می

زاختالف

موجباتبرو

ابهامات

نخستينایجادمجلس

درروزهای

اساسیـكه

قانون

خاطرمتمم

میشد ـ ازسوی
خوانده  

اساسی» 

ی
نظامنامه 

ملی »

شورای 

شاه
ومحمدعلی  

پارلمان 

تصویب 

وبه 
مطرح  

ازنمایندگان 

ای 
عده 

برطرف

اساسی 

قانون 

خالهای 

وحتی 

ات 
ای ازابهام 
رسيدتاپاره 

شوند.
خواهان


ازمشروطه
اكثریتی 

بلی 
شدكه  

وبازبایدباشماهمراه 

اساسی و دیگر

قانون 

ی 
صحيح و منسجمی از پدیده 

درك 

این آگاهی
به  
مدرن نداشتند و دستيابی  

سياسی 

نهادهای 

منجرشده

واتفاقات 

حوادث 

ن
درپی بود 

بودكه  
پی

نيازمندزمانی 


ودیگرحوادث

ایجادپارلمان

ازآن

وپس

مشروطيت


صدورفرمان
به

كردهبود.

دریغ
مشروطيت 

راازهواخاهان

،آن
مشروطه 

اول
ی 
دوره 

كسانی بود كه با تمدید

تالش ـ دكتر محمد مصدق از جمله 
ورزیدودرنطقخوددر

مخالفت

اصالحات


ادامة
داوربرای

اختيارات

اساس اقدام داور را نيز زیر پرسش

فوق 
مجلس عمالً از زوایای  

برد.
وزیرعدليه

كه
درخوراعتناست 

ميزان

تاچه

دكترمصدق

گفتة

این

لطمه وارد

دستگاه 

عدليه عمالً به اعتبار این 

(داور) با انحالل 
پس هر
آنگردید .زیراازآن  
قانونی  

بنيان 

تزلزل 

وموجب 

ساخت 

رامیدهد.

امری

چنين

خوداجازة

به
مقتدری 

دولت

ازاقدامات داوردرایجاد

تاقبل 

عدليه 

دستگاه 

اعتبارواقعی 

ميزان 

نوینچقدربود؟
دادگستری 


داور،تعبيری

اصالحی 

بااقدامات 

مصدق 

مخالفت 

حقدارـاساس 

میكرد و در مخالفت
اساسی  

قانون 

بود كه او از اصول 21و  22
بود؛مصدق

وظایف 


قواوتداخل
تفكيك 

شدن 

مخدوش 

خودنگران 

رابه

وظيفه 

این 
تواندانجام  


نمی
تقنينيه 

قوه 
باوربودكه » ...

براین 

قانون باشد و هم

واضع 

هم 
یكی از قوای دیگر واگذاردكه  


عهده
مجوزقانونیاز

داورباكسب

كه
درحالی 

راتطبيقنماید»...

قانون

قضاییكشوربود

نظام 

درصددكارآمدكردن 

ملی 

شورای 

مجلس 

اجازه از آن نهاد

مجلس و كسب 

مراجعه به 

و اگر خود بدون 
ونی
كرد،كاری غيرقان 

اصالحی  
می

اقدامات 

به 
مبادرت 

گذاری 


قانون
چنين

داده بود؛ داور با لحاظ 
انجام  

مشروطيت 

و مخالف با اصول 
عدليه

كميسيون

خودراازطریق

اصالحات

،تمامی


قانونی
مسائل
باقانوناساسیرا

مخالفت

بردتاشائبة

پيش

مستقردرمجلس

حتیتا جایی مراعات موارد قانونی را

برده باشد؛ وی 
از بين  
برای
تشكيالت مصوب  1331

اصول 

قانون 

درمادة  112

كردكه 


می
توان
محكمه را نمی 

هيچ 
دادگستری مقرر داشت « :

قانونمندی 

ملی».

شورای

مجلس

كردمگرباتصویب

منحل

بنابراین داور در انحالل و یا به تعبير صحيحتر اصالح و ایجاد نظام

مخالفتها

نداشت و تمامی 

قانونی 

منع 
نوین هيچ  
دادگستری  

اساسیوبعضاًبرمبنای

هاازقانون


قرائت
ازاختالف

گرفته

نشات

قدیمی در

های 


دریافت
شخصی و سرایت 

منافع 

رفتن 

از دست 
بود؛امادرموردمحمدمصدق،در

درجامعه 

قانون 

ازجایگاه 

تلقی 

دكترمصدق بااقدامات

مخالفت 

كردكه 

ثابت 
زمان  

گذشت 

نهایت 

شائبة

خواهی نبود و بلكه 


دولت
اصالحی داور ،تماماً از روی 

بيشتردرآنمشهودبود.

ورزی


غرض
درواقع

هفدهم 

مجلس 

باانحالل 

درسال  1331

خوددكترمصدق 

آمال و
تحقق  

مشروطيت و برای 

دیرینة خود را با نظام 

مخالفت 

كهاگردكتر
؛درحالی 


گذاشت

نمایش
به
اش 
شده 

سپری

آرزوهای

اقدامات


دردورة
بود،نه 

طلبی 


وآزادی
خواهی 


دولت
درپی 

مصدق 

اقدام ضد

وزیری 


نخست
دردورة 

كردونه 

خوانی  
می

داورمخالفت 

ملی را به اجرا درمیآورد؛ از

شورای 

مجلس 

بستن 

مشروطه 
اصالحی داور ،حضور

مصدق با اقدامات 

خوانی 

مخالفت 

جایب 

ع
اصالحی


های

نقشه
اجرای

داوربرای

بودكه

دركميسيونی

ایشان

غيرقانونی

به
كهاگرواقعاًمصدق 
بود،درحالی 

داده
خودتشكيل 
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كميسيون را

درآن 

عضویت 

معتقدبود،نبایستی 

اقدامات 

بودن  
آن

پذیرفت.

م 
ی
اقدامات داور تا

عدليه تا پيش 

كه اعتبار دستگاه 
اما در مورد این  
،این


گفتم
دوران

آن
وضعيت 

ای
گوشه 

ازاین

پيش

بود،من

پایه
چه 

تمام
كهتقریباًآیينة  
پردازم  

سياح  
می

ازحاج 

قولی 

نقل 
جاتنهابه  

اقدامات از این

حقوقی ـ اگر بتوان تا پيش از آن 

وضعيت 

نمای 

استفاده كرد ـ است؛ وی در

ایران 

قضایی 

نظام 

برای 

اصطالح 
خوف و

دورة 
قضاوت در « 

رابطه با وضعيت ناهنجار و آشفتة 

دعاوی و

الدوله از نابسامانی 

به انتقاد امين
وحشت» با اشاره  

بوده
غلط 
دادی 

حكم

رده
تحقيقنك 

اگراول

مینویسد...«:
محاكم 

؟به ضدیكدیگر
چيست 

ناسخ 

دوباره 

دادی 


حكم
كرده 

اگرتحقيق 

شده را چگونه مجدداً

میكنيد؟ كار فصل 
حكم  

دليل 

چه 
به  

حكم شما مخالف

اغلب 

میكنيد؟ چطور میشود كه 
رسيدگی  

یكدیگردرمیآید؟(»...ص)191

شد،وضع

اشاره

قبلی

سؤاالت

درجواب

كه
همانطور 

ازآندوران
دفتری از

متين 

حتی 

درآمده بود كه 

به صورتی 
عدليه  

ميرزاعلیاكبرخان داور

به 
میكند كه » 
نقل  
الممالك  


مستوفی
سبيلها را

این 
كنی ،من  

عدليه را اصالح 

بگویيد اگر توانستی 
عمومی و تحقق

امنيت 

ين 
تراشم!» با این حال برای تأم 


می
نوین
،دادگستری  


ایرانی
شهروندان 

حقوقی 

هاونيازهای 


خواسته
های

گذاشته شد و سبيل

با همت و پایمردی داور بنيان 
تراشيدهنشد.

هم
الممالك 


مستوفی

عضوی از

عنوان 

مجلس و داور به 

اقليت 

ميان 

تالش ـ دعوای 
تربه


وسيع
امراستثنائی نبود؛در نگاه 

رسدیك 


نظرمی
به 
كابينه  

ميان دو


دائمی
،تضادی 


آغازمشروطه
،ازهمان 


دوران
آن 
شرایط  

میشود.
مشاهده 

جامعه

سياسی

وسرآمدان

ازرهبران

گروه

چه
اساسی و آن  

اساس كار خود را بر دفاع از قانون 

گروهی 

پيش

گذاشته و در این كار تا جائی 

سياه بر سفيد شده بود ،

موقعيت

نگری و قدرت درك 


واقعيت
هرگونه 

گاه 
كه  
رفت  
می 

راازدست

وعمل

گيری


تصميم
وضرورت

كشورواهميت

حساس

گروه دیگر كه در برابر واقعيتها و شرایط
میداد .و درمقابل  

دربحث وگفتگو

زمان 

دن 
وهزینه كر 

وقت 
،صرف  

اسفبارآن دوران

اوضاع

فرصت و فالكتبارتر شدن 

دادن 

منزله از دست 

را به 
دانست.


می
درگيری»وبا

این »
به  
امروزمانسبت  

ازنظرشمامعيارقضاوت 


چهبایدباشد؟
مقطع 

كشوردرآن

وموقعيت

شرایط

به
توجه 

كارهای

ن دو گروه و ثمرات 
روش هر یك از ای 

عملی 

چقدر نتایج 
مؤثرواقعبشوند؟

قضاوت

آنهابایددراین


رابرای

الزم
تاحدودی 

زمانی

فرصت

ازآندوران

كه
حقدارـاكنون 

میشود كه آن
ایم ،معلوم  
آورده 

دست 

تاریخی  
به

های 


بررسی
هایی بود كه در دوران


بندی
ادامة جناح 

درگيریها در واقع 

ازاین

پيش 

طوركه 


همان
بودندوهركدام 

گرفته 

شكل 

مشروطه 

های خود ،ابراز

اهداف و تأمين  
ایده

تحقق 

كردم بر اساس 

اشاره 

الزم بود و
درگيریها امری  

بنابراین وجود آن 

نظر میكردند؛ پس 
مطلوبی از خود بر جای

مسائل جدید ،نتایج 

اتفاقاً در بعضی 
بين
واقع  
های  

ميان جناح

كه 
گذاری  

گذاشت؛ نظير فاصله

پيوست ودرفرایند


وقوع
به 
تندروكه  

طلبان با انقالبيون 


مشروطه
است.

تأثيرنبوده


استقرارنهادها،بی
اقدامات

طرفداران 

مساله بود كه 

ثابت كرد این 
چه تاریخ  
اما آن  
سوی نهادمند شدن

اساسی را به 

قانون 

كه 
عملی و تعبيراتی  

كه با محافظهكار و
هایی  

بينتر بودند تا جناح
میراندند ،واقع 

مشروطهبودند

های


خواسته
انداختن

تعویق

به
،درپی 


سنتگرایی
آگاهانهو

ـچه

مستبدخواه

نيروهای

جایگاه

تثبيت

رابرای

وصحنه

دوران براین

درآن 

كه 
ساختند؛آنان  

فراهم  
می

ازروی عمدـ 

چه 

به ایجاد نهادها و تكميل
وقت  
اتالف  

بدون 

بایستی 

باور بودند كه 
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مساله آگاه

بودندوبراین 

حق 
كرد،ذی 

مبادرت 

مشروطيت 

پروژة 

مشروطيت ،امكان

اهداف 

بودند كه بدون رشد و گسترش 
متجددان و

سنتی در ميان 

آموزههای 

خ
بازگشت استبداد و رسو 

همين خاطر با گذار ازگفتگوهای

خواهان وجود دارد ،به 


مشروطه
وضعيت كشور و بر اساس

حساسيت 

شناخت 

بی ثمر و بر پایة 

شده

مردمیو...

های


انجمن
وميان

اول
درمجلس 

كه
هایی 


بحث
پس از
جامعة  

نيازهای 


اسخگوی
زدندكه پ

دست 

اقداماتی 

بود،به 

كردكه آنان

خودثابت 

نيزدرسيرتحول 

باشندوتاریخ 

مشروطيت 

نكردهبودند.

خوداشتباه

درتشخيص







یو
یمل 
كارمجلسشورا 

به
باشروع 

o

حق باید
به  
،ـكه  

قانون اساس 
ی

ة
تهي 

نامبرد
مؤسس 

مجلس


عنوان
به
ازآن 


ی
نظام ادار 

به 
ی  
ـ سامانده 

تاز
هاودرخواستمسئولي 

وزرات 
خانه


ی از
مجلس ،یك 

وزرا در مقابل 

ت
مسائل عصر مشروطي 

ن 
یتری 
اصل 

گردید.



ی در
قانون اساس 

 oمحور قرار گرفتن 

ی و
ی مل 
مجلس شورا 

ان 
اختالفات مي 


ی بود
ط جدید 
ی از شرای 
نهها ناش 
كابي 

به
ان  
ت در ایر 
كه با استقرار مشروطي 


همه

یتردید آن 
وجود آمده بود؛ ب 

ی
كه از سو 
یی  
زحمات و تالشها 


ی
طلبان ابراز شده بود ،برا 


مشروطه

ی وایجاد
اصول حكمران 

قانونمندكردن 


یبود.
یحدودپادشاه 
دوشرطبرا 

قي



مساله

ن
ثابت كرد ای 
چه تاریخ  
 oاما آن  

ی و
اقدامات عمل 

طرفداران 

بود كه 

ی را به
قانون اساس 

كه 
ی  
تعبيرات 

یراندند،
ی نهادمند شدن م 
سو 

كه با
یی  
نتر بودند تا جناحها 
واقعبي 


به
ی 
یی ،در پ 
محافظهكار و سنتگرا 


مشروطه

ی
خواستهها 

انداختن 

ق
تعوی 

گاه
ت جای 
ی تثبي 
بودند و صحنه را برا 

آگاهانه و

مستبدخواه ـ چه 

ی
نيروها 

یساختند؛
عمدـفراهم م 

ی
چه ازرو 


ن باور بودند
دوران بر ای 

كه در آن 
آنان  


به ایجاد
وقت  
اتالف  

بدون 

ی
كه بایست 


ت
پروژة مشروطي 

ل 
نهادها و تكمي 

حقبودند
مبادرتكرد،ذی 






مجلس

اكثریت 

مخالفتها ،داور با حمایت 

تالش ـ با تمامی 
تحوالت و تغييرات در دستگاه


كامل
اختيارات 

ششم و گرفتن 

آنهاو
استخدامی 

،تغييرقضات وتغيير شرایط 

عدليه،محاكمات

قضائی را ادامه داد؛ عدليه جدید نيز

قوانين جدید دستگاه 

وضع 

دراردیبهشت1336

شد،یعنی

زده 
می
حدس 

كه
زودترازموعدی 

افتتاحشد.
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وباالخره

داشت 

ادامه 

چنان 

تادوسالی  
هم

اصالحات 

دامنة 

البته 

سازمان جدید

سال  1332

میشود ،در نيمة 
كه گفته  
گونه  
آن  

آمادة

ایران 

روزجامعه 

آن 
دادگستری در انطباق با نيازهای  

برداریكاملگردید.


بهره
دوساله ودراثر

فاصله 

بودودراین 

جدیدچه 

عدليه 

های 


ویژگی
ماهوی

تفاوت 

چه 
قدیم  

داور،عدليه جدید با دستگاه 

اصالحات 

داشت؟

آن روز
دادگستری جدید منطبق با نيازهای  

كه 
گفته  

منظور این 
شد،چيست؟

ایران

جامعه


وتأسيس

عدليه

اكبرخانداوردرانحالل


علی
كه
حقدارـسازمانی 

اركانـ

آورد،تمامی

ارمغان

به
ایرانی 

جامعة


برای
نوین
دادگستری 

رادربرمیگيرند.

قضایی

زبان
وحتی 

هاـقوانين


الیه
سخنانی بودند كه او در زمان

تحقق 

اقدامات داور در راستای 

كرده بود؛ وی در

مطرح 

ملی 

شورای 

درخواست خود از مجلس

پيشنهادی خود میگوید...« :افكار عامه و نظریات

دفاع از الیحة 

قضائيه بودو

قوة 
اصالحات  

متوجه 

هميشه 

دولت 

وتصميم 

مجلس 

كافی

اصالحی 

نظریات 

تأمين 

تشكيالت موجود را برای 
مبتنی بر دو

اصالحات 

اساس این 

كه 
است  

واضح 

نمیدانستند .

تجربه و عمل

موجب 

به 
كه  
قوانين  

نواقص 

است1 :ـ رفع 

اصل 

صالحيت

عدليه از حيث 

تشكيالت 

مشهود گردیده و 2ـ اصالح 
واستخدام

ومحاكمات 

تشكيالت 

اصول 

این  
كه
نظربه  

اشخاص...

محتاج

عدليه

واداری

قضایی

مؤسسات

منصبان

وصاحب

مأمورین

زمينه و در باب

است و تا این 

فوری 

اساسی 

یك اصالحات 
به  

وزیرمسئول

به
مقدس 

مجلس

ازطرف

اختياراتی

انتخاباشخاص 

مذاكرات

صورت 

اصالحیمقدورنخواهدشد(»...

نشود،هيچ 

داده 

بهمن

تقنينيه ،مذاكرات  21

ششم 

ملی ،دورة 

شورای 

مجلس 

،1331ص)131
وباتمدیدالیحةخود

ازمجلس

قانونی

پشتوانة

ازكسب

داورپس

عدليه»

قوانين 

اصالح 

كميسيون 

در  21خرداد ،1336با تشكيل »
مشيرالدوله ـ محمد مصدق ـ

ميرزاحسنخان 

چون :
كسانی  

كه 

خان صدر ـ منصورالعدل و ميرزا احمدخان
ميرزا محسن 
اصالحی خودرا

طرح 
داشتند،اجرای  

عضویت 

،درآن 

شریعت 
زاده


درچهارمحورشروعكرد:

سازمانها و

بردن 

عدلية موجود و از بين 

تشكيالت 

الف) انحالل 

كه از كارآیی باز مانده بودند .داور در
متصدیان امور قضایی 

دادگستری ایراد كرد ،سازمان جدید

افتتاح 

هنگام 

كه 
سخنانی  

ـافزایش

قضائی2،

وحدت 

ـاصل 

قضایی رادرامورزیربرشمرد1:

ثابت و
شعبات  

به 
وبدایت  

استيناف 

شعب 

ـتقسيم 

شعب تميز3

های محدود و


صلحيه
اصالح1 ،ـ بازسازی 

سيار1 ،ـ ایجاد اطاق 
شعبات1 ،ـ افزایش

برای 

جداگانه 

های 

بلدیه6 ،ـ ایجاد دفترخانه

حوزة

همدان و اصفهان2 ،ـ افزایش 

استيناف در والیات 

شعبات 

ثبتدر
ادارة 
ـدایركردن 

حوزه9،

به 31
حوزه 

الیاتاز11

بدایتدرو

دیگروالیات.

امورقضایی راداشتند.

تصدی 

صالحيت 

كه 
اشخاصی  

انتخاب 

ب)

نمایندگان

راازميان 

ازقضات 

ای 
،عده 


افرادتازه

انتخاب
داوربرای 

حوزویان

ن
ای دیگر را از ميا 
عده 
ملی برگزید  .

شورای 

مجلس 

حقوقی داشتند ،از

تحصيالت 

سابقة 

كسانی را كه 

انتخاب كرد .

كردةاروپا

ازافرادتحصيل

برخی

هابهكارگماشت.

دیگروزارت 
خانه

تحصيل

مشغول 

ایران آمده بودند و یا در غرب 

را كه یا تازه به 
ازمناصب،از


برخی
برای

چنين

كارقضاوتفراخواند .
هم

بودند،به

وباالخره

استفاده كرد.

ماليه 

وزارت 

نام 
وخوش  

سابق 

مستوفيان 

رانيزبرای استقرار

حقوق 

عالی 

التحصيالن مدرسة 


ازفارغ
ای 
عده 

كارگرفت.

جدیدبه

دردادگستری

قوانين

قضات و الغای 

استخدام 

ج) ایجاد شرایط جدید برای 

سخنرانی ،ویژگیها و

رابطه در همان 

پيشين .داور در این 

كارگيری

رادراینمواردبرشمرد 1:
ـبه

نوین
دادگستری 

مشخصات
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قضاوت و

علوم جدید2 ،ـ انحصار قوة 

افراد پاكدامن و آشنا به 
مملكت،

قضایی 

وتمركزآن درتشكيالت 

دولت 


دست
به 
حكومت  

امالك و معامالت غير منقول1 ،ـ اصرار بر

ثبت 
كردن  

3ـ اجباری 
قانون مرور زمان1 ،ـ ایجاد محاكم جدید جزایی و

قاطعانة 

اجرای 

وعدم

نوین
جامع 

قوانين

برمبنای

ـصدوررأی

جنایی6،

های


دیوان
قاضی.

ازسوی

شخصی

عقایدفقهی

قرارگرفتن

مالك

صورت

به 
دولت  

ازسوی 

كه 
لوایحی  

ورت 
به ص 
تازه  
قوانين  

وضع 
د) 
تصویب

به 
بودن  

موفق 

آزمایشی اجرا میشدند و در صورت 

درشمارة111

اطالعات


روزنامة
میرسيدند.
ملی 

شورای

مجلس

اصالحی داور را در

اقدامات 

این 
بهمن   1331

تاریخ  19

خود به 
ایهامی از

كه 
اصطالحی  

ناميده بود.

كمپانی»

انحالل 

دادگستری »

قانون

دوران 

اعمال نفوذها را در خود داست؛ در آن 

كهنة 

نظام 

عمومی

مجازات 


وقانون
مدنی 

دادرسی 

آیين 
ـقانون  

جدیدمدنی 

قانون

نظام (

محاكمات و مجازات 

اصول 

قانون 

تصویب رسيدند .

به 

تشكيالت جدید وزارت

اصول 

ارتش) ـ قانون 

دادرسی 


آیين
تاقانون لغو

حتی 

اصالحی 

رسيدواقدامات 

تصویب 

به 
دادگستری  

كاپيتوالسيوننيزرسيد.

تازه از ميان افراد صاحب نظر و
تشكيالت  

برای 
جدیدی  

قضات 


استخدام شدند و قوانين

قدرت اجرایی امور قضایی 

دارای 

مرحلة اجرا رساندند؛ قانون

به 
ی 
صورت آزمایش 

اصالحی را به 

شرایط

به 
مربوط  

ـقانون 

اسنادوامالك 

ثبت 
ـقانون  

جدیدتجارت 

عالی كشور از

دادگستری و ایجاد دیوان 

ضابطين 

ازدواج ـ قانون 

گذشته و به

ابتدایی 

اصالحی داور بودند كه از مراحل 

اقدامات 

تبدیلشدند.

قضاییكشور

ثابت
قوانين 

تشكيالت

به 
توان  
داورمی 

اصالحی 

اقدامات 

درفهرست 

چنين 

هم 

هيأت

دولت ـ تشكيل 

عمال 

جزای 

نوین دادسراها ـ ایجاد دیوان 

بردن

كشوروازبين 

های 


زندان

مندكردن

ـنظام
مملكتی 

تفتيشيه 

اشارهكرد.

كاپيتوالسيون)

خارجيان(

قضایی

مصونيت

حق

ایجاددادگستری

درجریان

شده

تصویب

ومقررات

قوانين

مجموعه

قضایی و

درمقررات 

مصوبه 

بيش از 223

وسالهای بعد،به 

نوین 

علیاكبرداور

وزارت

دردوران

الیحه

فقط123
رسدكه 

حقوقی 
می

است.

شده

ملی

شورای

مجلس

وتقدیم

تهيه

وضعيت

تناسب 

فارسی نيز به 

قضایی ،زبان 

اصالحات 

در تكميل 
نوین در بيان
های  

پيشين را با واژه

تازه ،مفهوم 
جدید و نهادهای  
چون:
نمودوواژگانی  


جایگزین
آن 
های  


وهمبسته
قضایی 

مسائل 

خوانده ـ

خواه ـ پژوهش

نامه ـ بازپرس ـ پرونده ـ پژوهش
آیين 

قضایی وارد زبان

روابط 

برای 

دادرسی ـ دادستان و ...

گردشكار ـ 

فارسیشدند.

لباس

شيوة 

حتی 

دادكه 

گسترش 

خودراتاحدی 

داوراصالحات 

دادگستری نيز

های 


وساختمان
رانيزدربرگرفت 

قضات 

پوشيدن 

نصيبنماندند.

اصالحات 
بی

ازاین


عدليه و قوانين

دستگاه 

ات 
عملی اصالح 

تالش ـ از نتایج 
عدليه و

قدرت 

محاكم شرع خارج از حوزة 

محاكمات ،انحالل 

دستگاهبود.

این
هادردرون 

تشكيل 
آن

قضائی بود ،یا به

دستگاه 

كردن 

شرعی 

منزلة 

به 
اقدام  

آیا این 
ادارةكشور؟
ومقتضيات 

باعرف

شرع

دادن

مطابقت

منزلة


شرعی

احكام 

قانونمندكردن 

منزلة 

به 
عمل  

خير؛این 

ارـنه 

حقد
دادگستری

مدیریت 

اساس 

بودكه 

مدرن 


حقوقی
نظام 

درراستای 

میداد؛ چرا كه
قضائی جدید را تشكيل  

نوین داور و ساختارهای 

قضائی در نظر

دستگاه 

كردن 

شرعی 

منزلة 

اقدام را به 

اگر آن 
سياسیو

گيریهای


دعواهاوموضع
همه

آن
به 
،دیگرنيازی 


بگيریم
حتیدردوران

ازآن

پيش

داوروچه

اقدامات

دردوران

ـچه

مذهبی

مشروطيتـنبود.

فرایندسكوالریزاسيون

داور،نوعی 

بينانة 

اقدام  
واقع

دراین 

بنابراین 

تازة
به عصر نهادهای  
دكةالقضا»  
سنتی و گذار از دورة » 

محاكم 
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اصلی

ازعوامل 


یكی
نرودكه 

یادمان 

كنيم.

رامشاهده  
می

حقوقی 

دوره،
متجددان در آن  

درخواست 

مشروطيت و نخستين 

برپایی 

ای
زمان درهاله 

اگرچه درآن 

كه 
بود؛سازمانی  

ایجادعدالتخانه 

شرعی و

ی از محاكم 
دوریگزین 

از ابهام بود ،اما در واقع 
الزم
،ازكارآیی 


مردم
تظلمات

به
رسيدگی 

برای
بودكه 

دستگاهی

حقوقی را در

عدالت و برابری 

توانست 

خود برخوردار نبود و نمی
تأمينكند.

آحادملت

ميان

به
پاسخگویی  

توان در راستای 
می 
اقدامات را فقط  

آن 
بنابراین  

به
كه 
این 
،بدون 


گذاشت
تحليل

ایرانیبه


جامعة
ای
نيازهاینوپيد 

فقهی

وازپاسخگویی 

حاضربيافتيم 

دورة 
زدة  
سياست 

مفهوم 

دام 

اقدامات

آن 
كه  
آوریم و یا این  

ميان 

به 
سخن  

زمان 

مقتضيات 

به 

سال

سی 

به 
بخوانيم؛ بیتردید نزدیك  

ستيزانه 

خردمندانه را دین

به
سنتی از پاسخگویی  

قضایی 

يش از اقدامات داور ،نظام 
پ 
ایرانيان باز مانده بود و برای

امنيت 

اجتماعی و تأمين 

عدالت 

زمين نيازمند سيستم جدید

مسائل ،ایران 

این 
به  
دستيابی  

شروع و به

بينی 

كاری كه داور با درایت و واقع

حقوقی بود ،آن 

سرانجامرساند.





كردة

ل
یتحصي 
كهو 
است 

داورآمده

نامة
ی 
 درزندگ 

ی جدید مطلع بود .از
دارالفنون و از تحوالت حقوق 


ه
ت قاجاری 
به حاكمي 
ی 
چ وابستگ 
چون هي 
ی 
طرف 

ت
مالحظه و با قاطعي 

بدون 

توانست 

نداشت ،م 
ی


ی تمامی
پرداخته و احكام را برا 

فه 
انجام وظي 

به 


بهاجراگذارد.
ومجرمان 

متهمان





ینبود؛
یغيرقانون 
ه،كار 
داوردرانحاللعدلي 

عمل



مجلس

رطرح خود را به 

عنوان وزی

چرا كه او به 

مجلس با

ب
ارائه نمودوبعدازتصوی 
ی 
ی مل 
شورا 

نده،بادو
ی باحضور 99نمای 
ت آرایعنی 13رأ 
اكثری 

منحلشد.

ه
تعدلي 
فوری 




به
ارجاعی  

دعاوی 

قوانين جدید ،هم 

مطابق 

تالش ـ همچنين 
قضات

قضات از جمله 

همة 

معين و محدود وهم 

شرع 

محاكم 

مطابق و مستند به

به صدور احكام 
مؤظف  

شرع 

های 


دادگاه
دستگاه

شده در حوزة نفوذ عرف و توسط 

مدون و تنظيم 

قوانين 

سياسیكشورشدند.

اداری

عدليه

بردستگاه 

نفوذشرع 

محدودساختن 

منزلة 

به 
اقدام  

آیااین 

قضات از مؤخذ قرار دادن عقاید شخصی و

بود یا به منزلة  
منع
شاندرامرقضا؟


فقهی

كردم ،هدف از این

اشاره 

قبلی 

حقدار ـ همان طور كه در سؤال 
قضائی كشور با نيازهای جامعه

سيستم 

ت سازماندهی 
اقداما 
به
اجتماعی ـ سياسی و اقتصادی  

كه با تحوالت 
نيازهایی  

بود .
مدرن قرار

جهان 

فرهنگی 

تحوالت 

وجود آمده بودند و در گردونة 
داشتند.
هم
ـآن  
هادرامورقضائی  


ازآن
بخشی 

كه 
فقهی  

مسائل 

بالتبع 

نوین
شخصی ـ كاربرد داشتند ،نمیتوانستند مسائل  

ائل 
در مس 
ـراپاسخگوباشند؛بنابراین

مستحدثه 

فقهاـمسائل 

سخن 

یابه 

ایده
این  
بودـكه  

نفوذشرع 

محدودساختن 

،نه 
اقدام 

ازاین 

هدف 

وواقعيات

سياسی

مسایل

ميان

خاطرخلط

به
گذشته 

دردودهة

اصحاب

به 
است و مربوط  

شده 

مطرح 

ی ـ حقوقی 
اجتماع 
اشخاص

عقایدفقهی

به
ازمراجعه 

منع
باشدـونه 

ایدئولوژی 
می


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

تحقق

مثابة 

به 
عدالت  

تأمين 

را درنظر گرفته بود ،بلكه در جهت 
تدوین

ایرانی

شهروندان

برای
واجتماعی 

برابرحقوقی

های


فرصت
شدهبود.


بسياری

های 

رضاشاه ،روندها و نشانه

حكومت 

تالش ـ در دورة 
حكایت

اجتماعی 

عميق و بنيادین 

وجود دارند كه از تحوالتی
جدیددادگستری و

وقوانين 

قضائی 

دستگاه 

اماتشكيل 

میكنند.

مهم
ای  
درجه 

هابه 


نشانه
این 
درميان  

مدنی 

قانون 

تدوین 

ویژه 
به  

است.

یافته

نمادین

كندكهتقریباًجنبة

جلوه 
می

هميشه و همه جا

مدرن 

جامعه 

به 
سنتی  

آیا در گذر جامعه 
این
كه  
است؟ یا این  

داشته 

كننده 

نقش تعيين 

قضائی 

دستگاه 

میكند؟
صدق 

درموردایران

فقط

دستگاه

اگر این طور است ،بفرمائيد چرا تحوالت و اصالحات در 
بوده
كننده  

تعيين 

جامعه 

ایران چنين در تغيير ماهيت 

قضائی 

است؟


درواقع

عصررضاشاه

نهادسازی

كه
است 

یادآوری

به
حقدارـالزم 

رساندوبدون

اجرایی 

مرحلة 

رابه 
مشروطيت  

ماندة 

معوق 

اهداف 

زاییبرخوردارند؛مگر

،ازاهميتبس


دوران
آن
اقدامات 

اكثریت

شك

مدرن نظير دانشگاه ـ

فرهنگی 

توان ایجاد نهادهای 
می 

اهميت

عمومی و ...را كم 

فرهنگستان ـ آموزش و پرورش 

دائمی و ملی ـ

ارتش 

تشكيل 

كه 
است  

دانست؟ یا مگر جز این 

آگاه عصر قاجاریه و منورالفكران
سياسی  

نخبگان 

خواستة 

كه 

منصة ظهوررسيدرادر

به 
رضاشاه  

بودودردورة 

مشروطيت 

عصر 
به
پيشرفتگی  

عنوان نماد و سمبل 

به 
گيری ایران نوین  


شكل
اقتصادی پدید

كه در مدرنيزاسيون 
حساب نيآورد؟ و یا اقداماتی  

آن
؟درمجموع  


داشت
اهميت 

نوین 
آمد،كمترازایجاددادگستری  

گذاشت،

برجای

زمين 

درایران

كه
استنادآثارونتایجی 

،به
دوران 

سرزمين

این 
ارضی  

تماميت 

وحافظ 

ملی 

مشعشع 

یكی از دوران 

است.

كهن

دوران،

درآن 

نوین 
وایجاددادگستری  

قضائی 

اصالحات 

حال 
بااین  

وتحقق

م
امنيت مرد 

باتأمين 

مستقيم 

درارتباط 

كه 
این  
ازجهت  

مردم را

طبيعی 

ازحقوق 

حراست 

هابودووظيفة 

ميان  
آن

برابری 

بودبراحكامقضائی

بطالنی

بودوخط

دردستوركارخودقرارداده

اصلی

های 

یكی از خواسته

مرحلة اجرا درآوردن 

سنت و به 


نوین ،ركنی از اركان تغيير
وزن دیگر نهادهای  
مشروطيت ،هم 

است.

قرارگرفته

موردتوجه

مدرن

دورة
به 
جامعه 

،دنيای جدید


درنظربگيریم
كالن 

رادرسطح 

حقوقی 

اگرتحوالت 

ازتكاليف

وبریدن 

انسانی 

حقوق 

به 
بخشيدن  


محوریت
واسطة 

به 

زیستی

های 

گرفت و در تمامی  
الیه

شكل 

متافيزیكی بود كه 

وجودآورد؛درواقعطرح

به
مهمی 

های


ودگرگونی
ييرات

انسان،تغ

نخستين

ای و شاید پایة 
یكی از موارد پایه 
طبيعی»  

حقوق 

«
بسته به

انسانها را از جهان 

است كه 

سنت و مدرنيته 

چالش 

دنيایبازرسانيد.


كه
گرانی 


وسياست
ازروشنفكران

تعدادی

تالشـداوروهمچنين

رضاشاه منشا تحوالت و اصالحات

دوران 

در دستگاه حكومتی 
رضاشاه نيز در مصادر

قدرت رسيدن 

بسياری شدند ،پيش از به 

اموربودند.
آوردكهداوروسایروزراو

رافراهم

شرایطی

چه
رضاشاه 

حكومت

ق
به آرزوها و تحق 
پوشاندن  

جامه عمل 

امكان 

همكاران وی 

اصالحاتخودرایافتند؟


تاریخی  1333تا  1323خود بحث و زمان

دوران 

حقدار ـ بررسی 
به
توان  
نمی 

مصاحبه و چند مقاله 

میخواهد و با یك 
مستقلی  

دوره
آن  
جامع  

بررسی 

،ازطرفی 


پرداخت
دوران 

آن 
مختلف  

زوایای 

آن
به  
كوتاه  

ای 
اشاره 

فقط 
این جا  
است .

ماخارج 

فعالًنيزازبحث 
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كه هر ایدة
نيست  

مساله 

اندازیم؛ تردیدی در این 

دوران  
می
كه بتوانند آن
است  

ای 
كننده 


پشتيبانی
اصالحی نيازمند نهادهای 

واسطة

ایران 
،به

مثل
درآورند؛درجوامعی 

عمل

مرحلة

هارابه


ایده
سياسی بر

رانظام 

پشتيبانی 

این 
مدنی  ،

ازنهادهای 

خالناشی 

مدرنيزاسيونبایدازباال

پروسة

وطی

نوسازی

دارد؛درواقع

عهده

شرایطی باید به

جامعه در چنين 

تعبيری 

گرفته و به 

انجام 

كه
ایران  

مثل 
تن دهد .خصوصاً در جامعهای  
آمرانه  

مدرنيسم 

سرگذاشته ودرگيرودار

پشت 

سياسی را

تحول 


اولية
مراحل 

دچارشدهباشد.

المللی


وبين
داخلی

های


كشمكش
زميندرگير

ایران

بودكه

نگذشته

مشروطيت

ازجنبش

چندسالی

اول،
جهانی  

جنگ 

ای شد؛ وقوع 
منطقه 

های 


وآشوب
هرج و مرج 

ایران كشاند؛

وسرحدات 

داخل 

بيگانه را به 

كشورهای 

قشون 

غرب و انگليسیها

روسها شمال ،عثمانیها غرب و شمال 

به
مركزی  

دولت 

خوددرآوردندوقدرت 

تصرف 

رابه 

وشرق 

جنوب 

بامبلغ باالو

های 

محدودشد؛دریافت  
وام

پایتخت 

محله 
ی

چندین 

برای

دهنده 

شتاب 

آنها نيز ازعوامل 
موقع  

به 
بازپرداخت  

عدم 

بحرانی شد كه شاه

حدی 

به 
اوضاع  

خارجی بودند .

داخالت 

م
پس از
یكی  
قدرت  

های  
بی

به فكر فرار افتاد و كابينه
مملكت  


ی
مشروطيت و تجربه 

اول 
ی 
دیگری ،از پای درآمدند؛ در دهه 

تعویض شدند و در یك

كابينه 

استبداد صغير ،تنها سی و شش 
یاغيان و

گشت .از طرفی 

دست 

به 
دست  

شش بار 

دولت 

سال 

وغارتگری

آشوب

كشوررادستخوش

اكثرمناطق

محلی

های


خان
تعدی

مردم 

ومال 

برجان 

نيزاوباش 

تهران 

ی
بودندودرحومه 

كرده 

آشفته بازار ،بيماریها و وضعيت بد

میكردند .در این 

افزودهبود.

دوره
آن 
نيزبرناهنجاربودن 

جامعه


اخالقی
رابه

مشروطه 

ی
نوگرایانه 

اهداف 

طرف 

ازیك 

اجتماعی 

آشفتگی 

شدتادرميان نخبگان،

دیگرموجب 

درآوردوازطرف 

تعليق 

حالت 

ازمشروطيت

پيش 

كه 
ایرانی 

وناسيوناليسم 

خواهی 


مليت
نوعی 

كه
حالی  

شده بود ،تقویت شود؛ از دیگر سو در 

مطرح 

ی حضور
واسطه 

به 
مشروطه  

دموكراتيك و مدرن 

خواستههای 

خورده

بست 

بن 
به  
وقت  
لياقتی حاكميت  

بيگانه و بی

كشورهای 

راه حلی
به  
معطوف  

ایرانی 

وكنشگران 

اندیشمندان 

بودند،اذهان 

خواهان تشكيل

عملی 

درساختارهای 

كه 
این  
اول  
دوسویه شد :


پایان رساند.

آشفتگی را به 

دولت نيرومند و متمركزی شدند كه 

توجه

ملی 

ایرانيگری و هویت

به 
فرهنگی  

كه در گفتمان 
این  
دوم  

یافتند.
دولت

یك 
اوليه  

های 


بنيان
،تثبيت 

سوم اسفند1299

كودتای 

وقوع 

كه در واقع
پهلوی  

به 
سلطنت از قاجاریه  

مركزی مقتدر و انتقال 

كاركردی

وساختارهای 


حكومت
مشروعيت 

های 

جابجایی درپایه

خوانين و دستاندازی

آن بود ،توانست بر آشوب و هرج و مرج 

رفته را بازیافته و
ملی از دست  

آمده و هویت 
فائق  

خارجيان 


شكل

مشروطيت را به 

سياسی ـ اجتماعی 

بخشی از اهداف 

محققسازد.

مطلقه

مدرن

لت
دو 
منورالفكران عصر

كه 
مدرنی  

های 

فرهنگی ،ایده

ی 
در حوزه 
باستانگرایی و

كرده بودند ،به شكل 

مطرح 

پيشامشروطه 

الف) ادبيات،
سطح  :

ناسيوناليستی در سه 

های 


آموزه
سه
بروزیافت.هر 

،فرصت


نگاری
وج)تاریخ
سياسی 

ی
اندیشه 

ب)

،تباربهدوران

دیگراضالع 
آن

همراه

به
ایرانی 

مدرن

گفتمان

سطح

چون:
كسانی  

آنها در نوشتهها و تأليفات 
میبرد و طرح  
قبلی  

شده بود؛ استقرار نظام

عنوان 

خان و ...
آخوندزاده ـ ملكم  

مدرن افزود و اندیشمندان و

ی 
اندیشه 

های 


برالیه
مشروطه 

زاده و ...در
جمال 

علیاكبر دهخدا ،محمدعلی 

چون 
ویسندگانی  

ن
هایاینان


درنوشته
فرم
محتواوهم 

هم
هاقلمزدند .

گسترش 
آن

كه از
نوین  
ومفاهيم  

عينی 

ومضامين 

خودگرفت 

دیگربه 

شكلی 


یخود
زمانه 

وفرهنگی

ـاقتصادی

ـسياسی

اجتماعی

های


پدیده
متافيزیكی ،مضامين

قصهها ـ مفاهيم 
گرفته بودند ،جای  

ت
نشا 
پيشينراگرفتند.

مثالين

های


وپدیده
عرفانی
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ـدهخداـحسن

زاده 
جمال  

های 


درآثارونوشته
منثوركه 

ادبيات 

شعری

ابداعات 

همراه 

شد،به 

عرضه  
می


كاظمی
ومشفق 

مقدم 

دادكه در

،خبرازگسستی  
می

نيمایوشيج ودیگر پيشكسو 
تان

پيوسته بود .در كنار ادبيات ،مشيرالدوله

وقوع 

ایران به 

ادبيات 

باستانی ایران

،دوران 


وفرهنگ
ی تاریخ 
پيرنياوپورداوددردوالیه 

مدرن ،گسترش دادند.


دنيای
تحقيق 

ازروش 

رابااستفاده 

زمين 

میداشتند ،پيش از اینان،
كه پيرنيا و پورداود عرضه  
نگاری  


تاریخ
پيش از اسالم نيز با

ایران 

آغازیده بود و فرهنگ 

كرمانی 

آقاخان 

اصلی

یكی از محورهای 

به 
آخوندزاده  

تحقيقات و تأليفات 

نيزكه

سياسی

اندیشه 
ی

شدهبود.

تبدیل

منورالفكران

اندیشگی

سياست

ی
ن آغاز شده بود ،در گذار از كوره 
از همان منورالفكرا 
آگاهی از

گسترش 

ی
اول و دوم و بر پایه 
عملی در مجلس  

وساختارهای جدید


نوین
های 


حوزه
،به 
مدرن 

سياسی 

ی
اندیشه 

میاندیشيد.

اندیشمندانو

بودكه

وفرهنگی

اجتماعی

واحوال

اوضاع

درچنين

كاركردگرایانه توانستند با

همسویی 

كنشگران سياسی در یك 

اجتماعی

برآشفتگی 

ومتمركزرضاشاه 

ملی 

دولت 

كردن 

نهادینه 

باستان

ی
دوره 
به  
رابارویكردمدرن  

فرهنگی 

ومسائل 

آمده 
غالب  

دولت

گيری 

نزدیك كنند؛ با شكل

منطقی و اندیشيده 

حلی 

به  
راه
ـجغرافيایی

ملی 

رفتند؛سرحدات 


ازبين
ای 
منطقه 

،یاغيان 


ملی

303
سياسی تثبيت شدند؛

به آرامش رسيد؛ ساختارهای 
ایران  

نهاده

بنيان 

فرهنگی 

شكل گرفتند؛ ساختارهای 

مدنی 

نهادهای 

این
به فرایند مدرنيزاسيون پيوستند  .
اقتصادی  

شدند؛ زیربناهای 
میداد؛
درایران  

مدرن 

مطلقه 
ی

ت
حكایت ازاستقراردول 

اقدامات 

اجتماعی را برقرار كرده

امنيت 

توانست 

مطلقه  
می

دولت 

چرا كه 
كمترین ضرر

حال 
سياسی را به كار اندازد؛ در عين  

ونهادهای 

استقالل،

ی
اندیشه 

به 
بخشی  

مدرن ،اولویت 

ی
مطلقه 

حاكميت 

این
ظم و امنيت بود  .
ارضی كشور و ایجاد ن 

تماميت 

حفظ 

ی
راكهدراندیشه 

مشروطيت

جنبش

اصلی

های

ضرورتها،آرمان

مدنی و

ی 
جامعه 

آزادی ،رشد بازار آزاد اقتصادی و تكوین 

حالت

یافتهبود ،به 

گرفته و پرورش 

شكل 

اجتماعی 

دموكراسی 

ماعی از تحول

جایگزینی ،طبقات اجت

این 
دنبال  

تعليق درآورد؛ به 

عقيم ماند؛ در

مدرنيته در جامعه 

نهادسازی 

ی
بازمانده و پروژه 

های


آرمان
كردن 

عملی 

ای بود كه 
وضعيت و وقفه 

واقع در چنين 

خواستهها را به استقرار دولت

فرصت بروز یافت و آن 

مشروطه 

آن
ذیرای  

نخبگان و افكار عمومی پ

تقليل داد ،اذهان 

مطلقه 


حكومتشد.


تالش ـ آقای حقدار خسته نباشيد و سپاسگذار از پاسخهای
جامعوروشنگرتان.
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رضاشاهکبير

سفرنامةخوزستانومازندران

سفرنامه های رضاشاه سخنان اوست ،به
خامه فرجاهلل بهرامی.

سفرنامةخوزستانبيانيکیازمهمترينرويدادهای
تاريخصدسالةگذشتهبهسال1333وسفرنامة
مازندراننشانگرآرمانهایرضاشاهبرای

نگاشتهشدهاند.

نوسازندگیايراندرسال1331

تجديدچاپ:نشرتالش333/صفحه

سفرنامههارادرآدرسزیر

عالقمندانمیتوانند

بخوانند

http://bonyadhomayoun.com/?cat=100
http://bonyadhomayoun.com/?cat=99
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309

بحران






نوشتهای از علیاکبر داور




اساس بحران ما اقتصادی است

اواخروردزبانهابودـالبدبهخاطردارید.

ن
بحراندرای 

كلمة

ملت ـ ارباب جرائد ـ مردم بيكار ـ
ندگان  

ف ـ نمای
ی بالتكلي 
وزرا 
تمام
ی 
ن ك 
یپرسيدند بحرا 
لـ همه م 
همه از صدر تا بذی 

خالصه 

خاتمهباید داد».

بحران

زودبه

یگفتند«
شود؟همهم 

م 
ی
دولت

به 
آمدـمجلس  

مجلس 

به 
دولت  

تمام شد:
بحران  

باالخره 


اظهاراعتمادكرد!
دوامدارد.
دـبحران 

قتامررابخواهي
اماحقي 
یشود!
یروزبروزبيشترم 
ـبحرانواقع 

بله
 
است :اگر

ی
یكنيد اوضاع بحران 
مالحظه م 

ی را كه 
ن اوضاع 
ای 
یشوند ـ اگر
مرگ م 

سرهم ـ جوان

پشت 

ی ما ـ همه 
دولتها 

آوردهاندـ اگر

ستوه 

رابه 

مردم 

ناله دارندوادارات 
ازادارات  

مردم 

كه از
است  

ن
ی  ای 
ـتمام برا 

ست 

ی ني
ان امورراض 
چكس ازجری 

هي
رانمبتالبهبحران
تابهامروزـای 
ی 
ازدورةناصر 

طرف

ن
سالهابهای 

م! 
یكني 
ینم 
موعمل 
نكردهای 

ی
آنكار 
رفع 
ی 
شدهوبرا 

ی
یدیگرناش 
شآمدها 
ـهمةپي 

است

ی
بحرانمااقتصاد 

اساس


موضوع

ن
ح ای 
هم در اینجا تشری 
است ـ مقصود من  

بحران 

از آن 
دولت.

ازبحران

صحبت

نه
استـ 


***
بودمـبادو
كرده 

مراجعت

ران
بهای 
ـتازه 

قبل 
وچندماه 

سال

پنج
 
اختالط

باب 
ن 
آمده بودند در همي 
من  
دن  
كه بدی 
ی 
نفر از آقایان 
مملكت گفتند ـ از

ی
ی از اوضاع سياس 
م .آقایان شرح 
یكردی 
م 
ی
ی حساب 
ه شكایتها 
ظلم عدلي 
وص  
دولت و بخص 

ن
فشار مأموری 
هم
ت 
یمشروطي 
یكس 
مساواتوب 

صحبتازغریبی

داشتندكه

ازفحش

ی
انه سهم 
ن مي 
هم درای 
واشراف  

ن
ان آمدـخائني 
به مي 

و لعنت و ناسزا بردند و باالخره از من پرسيدند« :حاال چه باید
یرسد؟»
نظرشماچهم 

به
كرد؟» 
مضمونبود:

ن
بهای 
ب 
دادمقری 
كه 
ی 
جواب 

اول فكر نان

استـ

ی
یچيز 
یماب 
یكارها 
اساسخراب 

دكرد؟فكرنان.

چهبای
 
نكبتها است.

ن
تمام ای 
به  
محكوم  

عت 
حكم طبي 

ملت فقير به 

وماده

راباچندبندواصل 

ی
حكومت مل 

داصول 

ال كردی
شماخي 
ی و
تمام سع 
بودكه  

ن
یشودكردـای 
مفلوك فروم 

مردم 

حلق 

به 

رفت و در ضمن خواستيد
ی و مساوات  
حرف آزاد 

دنبال 

توجهتان 

م
رجالدربارقدی 

همت

دست

رابه
كارفرنگ 

ت
بساطمشروطي 

ن
ای 
پهنبكنيد!
ودشتستان 

تپه
ازقمش 

جه
غلط رفتيدونتي 
دكه  

ی تردیددیگرنباشدـدیدی
«امروزگویاجا 
خواهم ـما

عبارت عذرم 
ی

ن
است ـازای 

خوب 

نشدـپس 

حاصل 

ی ازما
به اعتقادعلما 
م :
كارداخل بشوی 

ازراه 

آدم 
بچه  
مثل  
هم  


ملل
است  

ات و سي
اخالق و ادبي 

بهتران ـ طرز توليد ثروت اساس 

الت ـ قدرت ایلخانيها و
ی ای 
ی ما زندگ 
دنيا است ـ حكومت امروز 
كه گفتيد ـ همه
ی 
ی و همه عيبهائ 
ی ـ نبودن آزاد 
ن محل 
خواني 
كه ما در توليد ثروت و به
است  

وه 
سبك و شي 

ی
تراوشات طبيع 

ی
ل دارید اوضاع عموم 
م ـ اگر واقعاً مي 
محصول داری 

آوردن 

عمل 
ی را تازه و نو كنيد ـ كار نداشته
ی اقتصاد 
اصالح بشود زندگان 

ـنگاه

كنم 
ی 
ضعف م 

ی
ازعشق آزاد 

چندمرتبه 

ی
دمن شب 

باشي
دارمـ
ی 
نقشهوفكرعمل 

شماچه

ی
یماد 
یاصالحزندگ 
كنيدبرا 
یآید».
عقبشمام 

خودش

دنبالنانبرویدآزادی

خالصه


***
چندان

ی
دادم از مسائل اقتصاد 
ی 
جواب را م 

ن
من ای 
آن روز كه  
 
ی
ناله داشتند ول 
ی»  
ی پول 
مردم از «ب 

یشد ـ البته 
صحبت نم 

خواه ـ «از

ن بود كه باید با حكومت آزادی
ی ای 
ده عموم 
عقي 
ی
سالوزرا 
جست و بسر كار آورد آن رئي 

پاكدامن» 

اشراف 

بي 
ن
ی بدهد و مختصر
ی» ادارات را اصالح بكند ـ معارف را ترق 
«قانون 
تبچرخاند.
اصولمشروطي 

راموافق

هزارساله

شش

ران
كالمای 

حكومت بيشتراز

س
بودن رئي 

خواه 

به آزادی
بودكه  

جهت 

ن
به همي 
 
ن وزیر چه
یگفتند از ای 
یشد ـ اگر م 
ت داده م 
همه چيز اهمي 

به
ان  
خوردـهمهخلقش 

چه دردم 
ی
الوزراءبه  

است رئي 
س

ساخته 

خواهتر و

است ـ از اینها آزادی

ی
چه سئوال 
ن 
یخورد كه ای 
هم م 

پاكتركجاسراغدارید؟

همه

ات»
كرده ـ«اقتصادی 

ی
ام فكرماترق 
آن ای 
به  
امروزـنسبت  


تكان بدهيد دو سه نخود
است ـ هر نطق و مقاله را كه  

ی
جائ 
دم
یترسي 
ی نم 
ی ـ اگر از كس 
یریزد .ول 
ات» از آن م 
«اقتصادی 
م! 
یگوئي 
چهم 
م 
یداني 
ـبازهنوزاغلبنم 

گفتم

م 
ی

علل بحران اقتصادی ما

موضوع

اصل
به 
م 
برگردی 
ی
ی ما از كجا است؟ چطور پيدا شده؟ بحران فعل 
بحران اقتصاد 


سال

محصول 

ی
است :بد 

ی
ی از عللموقت 
قسمت ناش 

ك
ی 
علل موقتی
ن 
به ای 
من  
ه 
سرحدات روسي 

شدن 

سته 

گذشته وب

كارندارم.


ن
به ای 
كرده ـ فقر ما مربوط  

ب
ی دیگر عي 
اساس كار ما از جا 


نبوده یا

خوب 

ران 
قسمت ای 

ك
قبل ی 
سال  

حاصل 

كه 
ست  

ني
ن بود
ده ـ درد ما اگر منحصر به همي 
ه نخری 
محصوالت ما را روسي 

ادجانداشت.

هوفری
آنقدرنال 
ـبه
یتر :
تراستواساس 


كهنه
نهاست.

اصلكاریغيرازای
بحران 


ن
تعادل بي 

كه 
است  

ن
ی از ای 
ی ما ناش 
بحران اقتصاد 

من 
ده  
عقي 
م
اروشنتربخواهي 

خورده ـی

هم 
به  
ران  
دثروت درای 

مصرف وتولي

م .
یكني 
مصرفم 

ن
ازقوةتوليدخودما 

ش
م:مابي 
بگوئي 
بزنم:
مثال 
ك 
داولی 

اجازهبدهي
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اج خود
به قدراحتي 
همه  

نكه 
ی ای 
ه ـ برا 
ك قری 
ی ی 
فرض كنيداهال 


صدخروارگندم ـدوخروارو

به 
محتاج  


بخورندوبپوشندـدرسال
پارچهباشند.

روهزارذرع

منپني
پنجاه 

عملبياورند

به
روپارچه 

ـگندموپني

رف
نمص 
زانای 
شازمي 
اگربي 
كنندخوراك

بهترخواهدشدـمازادراپساندازم 
ی

روزگارشان

البته

رشان را مثالً با

گندم و پني

ی
یشود ـ زیاد 
و پوشاكشان بهتر م 
ی را
معاوضه خواهند كرد ـ پارچه اضاف 

گوشت و برنج و روغن 

یگيرند.
آالتم 
نت 
یدهندوزی 
م 
یكندـ
ثروت م 

صاحب 

وكم 

ش
همه رابي 

محصول 

ی
خالصه زیاد 


یشود.
واستراحتپيدام 

عمومآسای 
ش

ی
درزندگان 
م
طبقه سي 

وپوشاك 

ـخوراك 

متمدن 

ی
ی امروزدنيا 
شایدزندگان 
ست ـ مردم

قرن پيشتر ني
ك 
نسبت با ی 

چ طرف 
ی امروز هي 
اروپا 
ی
یپوشند و زندگ 
یخورند و م 
عموماً بهتر و بيشتر از سابق م 
یكنند.
م 
ك
هشتادخروارگندم ـی 

مادرسال 

ة
ی قری 
ال كنيداهال 
حاالخي 
چه
جه  
خروار پنير و پانصد ذرع پارچه بيشتر نداشته باشند ـ نتي 
خواهدشد؟
ه
به بينند یا ب 
ی 
ی بكشند و لخت 
ی باید گرسنگ 
یا همه بالتساو 
گرسنه و

ت
خوراك و پارچه برسد و اكثری 

اج 
به قدر احتي 
ی 
معدود 
لختبمانند.

اوضاعهشتادو

است

ممكن

م
هنگذاری 
ازخودمانمای 

نكه
محضای 


م:
شفالندرراشاهدبياوری 
چندسالپي 

ب
داشت  -قری 

درفالندررونق 

ی
كتانباف 
ی 
ی  1213ميالد 
تاحوال 
یكردند.
یم 
كسبزندگ 

ن
سيصدهزارنفرباای 
درانگلستانپيدا

چرخ
له 
بهوسي 
ی 
پارچهباف 

نوزدهم

قرن
دراوائل 


رفته كارش
ورفته  

گذاشت 

ی
ی ترق 
صنعت بنا 

ن
شدـاز 1221ای 
باف بوددگر
دست 


فالندركه
ی
وپارچهها 

نخ 
باالگرفت ـدر  1213

مملكت

است در داخله 

سهل 

رفت 
ی 
وش نم 
در انگلستان به فر 
نداشت.

ی
همدگرمشتر 

یتوانستند
ن روز افتاده بود تا م 
به ای 
كسبشان  

كه 
ی 
چارههائ 
بي 
ن مسابقه
ی با ماشي 
بيشتر كار كردند و كمتر مزد گرفتند ول 
یشدداد:
نم 
ی 63
یكرد به روز 
ی دو فرانك كار م 
كه سابقاً روز 
ی 
نساج 
حال
ن 
ساخت و با وجود ای 

م مزد ـ تقریباً ثلث مزد سابق 
سانتي 
یتوانستندكارپيداكنند.
اغلبنم 

ینویسند:
شدهبودم 

ه
دولتتهي 

ی
اوقاتبرا 

همان

كه
ی 
درراپورت 
مردم

ست»

ی ن ي
حوائجشدگركاف 

ن
یتری 
رفعضرور 
ی 
مزدكارگربرا 
كه
ست  

اندازه ني

دن لباس ندارند ـ عایداتشان به
استطاعت پوشي 

یغذابخورند»!
بهقدركاف 
الاقل 

یبردند ـ در سال 1211
پناه م 
محبس  

به 
ی 
فقرا از گرسنگ 
داشت 19113

ی
به تنهائی 21633حبس 
محبس شهر بروكسل  

اهلفالندربودند.
عده 
ن 
نفرازای 
به
داشت  

حركت 

قوه 
كس  
دهات ـ زن ـ مرد ـ بچه ـ هر  

از تمام 
صدهانعش

كردـدركنارهرجاده 

ك فرارم 
ی
ی نزدی 
طرف شهرها 

یدیدند!
ختهم 
همری 
ی 
زنومخصوصاًبچهرو 

م:
حكني 
خودمانراتشری 

حال
ست 

مثالبدني
ن 
بعدازای 
ی
م ـ زنها 
یساختي 
هسوز كار وطن م 
كه با پي 
ی 
ما هم تا وقت 
ی
یها 
خوش بودند ـ دهات 

ی
به كالغی ابریشم 
مملكتمان  

ك
شي 
ی نداشتند ـ ناخوشهامان به
فوالدمحله و كالرستان عادت به چا 

رفتندـگوشهابه

رحمتخدام 
ی

ابه
یشدندی 
خوبم 

رخشت

شي
ی
ل آشنا نشده بود ـ قشونمان برا 
درشكه و بوق اتومبي 

سم 

مرغ
وتخم  

شكست 

زم م 
ی
داشت (هي 

ی
كسب و كار 

خودش 

وسررشته

ی
ن مستوف 
مملكت باچند دوجي 

ات 
فروخت)ـمالي 

م 
ی
ی بسر
شددرهرحال خاك 

یشدیانم 
ی
دفتروصول م 

داروعزب 

قهاجداد
یمابابسلي 
بدهمتاوقت 

ع
كردـمختصرچهتصدی 

مام 
ی
خودمان

چشم 

به 
الاقل  

كاروبارمان 

م
یكردی 
ی م 
پدربزرگمان زندگ 

م .
یگذراندی 
یم 
كشكل 
عمررابهی 

دوروزة

ن
بدنبودوای 
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تمام افراد
درسال  

كه 
ی 
ه اجناس 
ثروت كلي 

مجموع 

ن
آن دورهابي 
 
به
مملكت  

اهل 
كه  
ی 
ومجموع ثروت 

یكردی 
م
مصرف م 

هم 
ی 
مارو 
ثروت

م
یكردی 
بودـاگرثروت زیادتوليدنم 

ی
یآوردندتناسب 
عمل م 

یشد.
مصرفنم 

هم
ی 
زیاد 
اعظم

ان آمد و قسمت 
به مي 
فرنگ  

مصنوعات 

ی
كه پا 
ی 
از وقت 
اجاتزیادشدـ

ورافتادـذوقهاتغييركردواحتي

خودمان

مصنوعات

آمدوآمدوآمدپاودامن و

ش
نرم پي 
نرم 
ی 
روزبحران اقتصاد 

ازآن 

انداختهوزیر

حالمان

ن
بهای 
تاامروزكه 

راگرفت

مان
بان 
باالخرهگری 

م! 
یزني 
دستپام 

آن
پنجة 

مصرف

جه ـ زیاد شدن 
اج و بالنتي 
كنم زیاد شدن احتي 
ی 
گمان نم 


بزنم:
یبازاحتياطاًچندمثال 
محلانكارباشد.ـول 

هست؟

ادتان 

كه ی
ی 
ی نائين 
سلطانالحكما 

مرحوم 

زمان 

ی
دواها 
ی
داشت تو 

ت حيوهٌ 
ی عهد مشروطي 
كها 
سلطان تا نزدی 

ن
عوامـازای 

قول
ـبه 
چ 
دورههي 
آن 
ی 
مرحومواطبا 

آن
ی 
نسخهها 

یدیدید؟
یم 
اتفرنگ 
جوهری 
گنه
تازه با گنه  
ی در اواخرسلطنتش  
آن كذائ 
به  
شاه  
ن 
ناصرالدی 
جرأت دارد

ی
ی سواد 
چ عطار ب 
سر و كار پيدا كرده بود ـ امروزهي 
یخواهند؟
گنهنم 
ارگنه 

یشهری
یها 
بگویددهات 
قهوهخانه

اجازه دادند تهران 

باالخره 

ی
ی در همان عهد ناصر 
وقت 
بودـامروزجوجه

مسلم 

ی
ی خرج 
خانهول 


قهوه
باشدخرج 

داشته 

كافه» و
ی ندارند ـ « 
خانه اعتنائ 
قهوه 

ی ما دگر به 
یها 
مشت 
است.

آنهاالزم

ی
هتل»برا 
رستوران»و« 

لقانطه»ـ«

«
نبود
منحصربهای 

ش
تاچندسالپي 

ارازمردم

یبسي
حعموم 
تفری 
دوساعت سرپا

مرحب 

ش
ن ودروی 
یغالمحسي 
دوربساط لوط 

كه 

چراغالّلهندهندـامروزچقدر

هم
اه 
یسي 
كدوپول 
بایستندوآخری 
به
مرحب هستند كه  

ش
ی پا قرص دروی 
از افراد همان مشتریها 
ی
به تماشا 
یخندند و عوضش  
ش م 
زده دروی 
فلك 
معركهگيری  

یروند؟
سينماوتئاترم 
آن روز
ی  
بچهها 
قول  
ل یا به  
شاه اتومبي 
ن  
ی مظفرالدی 
وقت 
مردم

دسته 

د؟دسته 

یآی
ادتان م 

واردكرده بودی

ی»
كالسكه دود 

«
چه
كرده  

ی خدا خوب 
ن فرنگ 
یرفتند تماشا كنند به بينند باز ای 
م 
بكارزده!!

وة
شي 
به
ل 
خرده پا اغلب با اتومبي 

ران افراد طبقات 
امسال در راه شمي 


یرفتند.
شم 
قلهكوتجری 

ی پيدا
اجات و عادات 

مصارف مازیاد شد ـهمه ماهااحتي

خالصه 


مجموع

ی
ی ـ یعن 
پدران ما نداشتند ـ مجموع ثروت 

كه 
م 
كردهای 

خوراك و لباس و به

ی
ساله برا 

همه 

ی ـ كه ما االن 
اجناس 
ی
ی برا 
م دیگركاف 
یآوری 
عمل م 

خودمان به 

ی
ی زندگ 
ی برا 
طوركل 
ی
ی ازهموطنها 
عده كثير 
كه  
است  

ست ـای 
ن

اجاتمان ني

رفع احتي

واگردون»

شدهاند اغلب زارعين «

ی
ما زیاد و كم دچار گرسنگ 
لباس را آنقدر

ك دست 
مملكت ی 

ندارند ـ بيشتر اهل این 
رقت
به  
ازسرووضعشان  

انسان 

زنندكه 

پوشندووصله م 
ی

م 
ی
یكشد!
دوخجالتم 

یآی
م 
مصرف

كه ما فعالً 
ی  
است اجناس 

ی 
شكرش باق 

ی 
باز جا 
است واال مگر

جهت ارزان 

یبرد و به همين 
م زیاد كار نم 
یكني 
م 
نداشت.

بچرخد؟امكان

ماه
ماشش 

ی
شدچرخزندگ 

م 
ی
كه در
واقعاً فكر بكنيد! اگر بنا بود كارد و چنگال و چاقو یا پارچة  
ی ـ با دست و با ابزار
یشود با همان طرز خودمان 
صرف م 

ران 
ای 
م از عهده
یتوانستي 
یشد چطور ما م 
ی ـ ساخته و آماده م 
وطن 
م؟
بربيائي 
ی
به قدر 
ی در سال  
س ـ به تنهائ 
ی انگلي 
كارخانهها 

چون 
ی 
ول 
ن را پارچه
مرتبه دور كرة زمي 

یشود سه
یبافند كه م 
پارچه م 

مه )1911ـ3122
ك روزـ(  11
كارخانة »فرد»دری 

پوشاندـچون 

گفتم ـ

دم م 
ی
یترسي 
ل ـاگرنم 
سازدـپارچه واتومبي 

ل م 
ی
اتومبي 
پارچه كار فرنك

م
یتواني 
یشود كه ما هم م 
ی »مالخور» م 
طور 
م .
یكني 
لسوار 
مواتومبي 
بپوشي 
اخوبكار

آدمدني
ملل 
ـهرقدرهم 

گران

اختراعاتدی

اماـباهمه
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اجناس

ن
عمل بياورندـبازای 

به 
ارزان  

جه 
كنندوجنس زیادوبالنتي 

قه
خوش سلي 

بناگذاشتهای 
م

ماكه 

داردـپس 

مت 
یبردوقي 
كارم 
گرانـ

ذوقدی
ـباب 

م
هكني 
اجناستهي 

ددرمقابل

مماهمبای
باشي 
داشتباه

ستبگوئي

وبهمقدارزیادـاگراینطورني
مناسب 

مت
بهقي 

است

رون بيایم و اگر حق با من 
هم از اشتباه بي 
كنم تا من  
ی 
م 
م؟
كردهای 

دچه

بگوئي
قبل ما هم در توليد
به هفتاد سال  
ستم ـ نسبت  

البته منكر ني
 
اكمان زیاد

كشمش وتری

ـمثالمحصول 

م
ش رفتي 
اجناس پي 

ی
بعض 
م .
یبافي 
شترازسابقم 

همامروزبي
ی 
شدـقال 
ازآننبایدبود:

غافل

كه
نجااست 

یدرای
ینكات 
ول 
یآید ـ
عمل م 

به 
ش از گذشته  
اجناس ـ بي 

ی
اوالًـ اگر بعض 
سابق یا به كلی یا تقریباً امروز دیگر توليد

ی
ی از ثروتها 
بسيار 
است.

مثالكافی
ی 
كاشانبرا 

ومخمل

كرمان

شودـشال

نم 
ی
كه ما در فالحت و صنعت و تجارت و باالخره در
ی 
ثانياً ـ با اصول 
ی
ك حد 
م توليد ثروت ما منتها تا ی 
ی خودمان داری 
تمام زندگان 

یترقیكرد.
درجهمعين 

ك
یبكندوتای 
توانستترق 

م 
ی
یشود.
روشنم 

ددالئلش

یفكربكني
یگوئيدچطور؟قدر 
م 
یرا
ستواساساًمحصولفالحت 

یا
ماغالبفالحت 

ـمحصوالت

1
اراده
ع 
كه مطي 
ست  

ن ني
ن ماشي 
یشودباالبردـزمي 
ی م 
ك حد 
تای 
ی شما
شما باشد ـ هر چه بخواهيد و در هر فصل بخواهيد برا 
بسازد.
یداد و
ی ما اجازه نم 
موضوع ـ اصول زندگان 

ن
2ـ صرف نظر از ای 
ومحصولمان

م
ده ببری 
خودمان فای 

ازفالحت 

گران 

دهدمثل دی

نم 
ی
م .
رازیادبكني 
م ـ
ن زیاد داری 
هست بفرمائيد؟ ما زمي 

ی
باب تردید 
ن 
اگر در ای 
همزد.
شودبه 

ینم 
ی
نتنهاكهزندگ 
استـامابازمي 

راست

ه و كارمان با
یشود كه سرمای 
العاده م 

ی 
فوق
محصول ما وقت 


ناسببشود.

نمانمت

یزمي
زیاد 
ست.

نطوركهني

یای
ول 
دهست؟

یگوئي
م 
ی
كارآدم حساب 

وه 
كارمان شي 

وه 
ـهم شي 

م
كم داری 
آدم  
ماهم  


بسته.

وبالمان

دست

ثسرمای 
ه
ـهمازحي 

ست

ني
ـمملكت

ماست 

فالكت 

علل 
ن 
ی ازبزرگتری 
ران یك 
نفوس ای 

ی
كم 
ی رساند.
به جائ 
است  

محال 

عده 
ن 
عرض و طول را با ای 

ن
به ای 

شرح

ی
یشودـ ول 
همه كارپيدانم 

ی
است برا 

ماكم 

عدة 
چون  

ی باید گذاشت فعال همينقدر
وقت دیگر 
موضوع را به  

ن 
ای 
عش را
ن وسي 
تمام زمي 
ران  
كم ای 
ت 
م با جمعي 
خواهم بگوی 

م 
ی
اوقاتشان را

همه 

مردم 

ع
توان اساساً آباد كرد ولو آنكه جمي 
ی 
نم 
ی از
جماعت زیاد 

نكه 
یزدند ـ تا چه رسد بای 
ن م 
ی زمي 
بهكار آباد 

ی باید بپردازند و
ی غير امور فالحت 
كم ناچار به كارهائ 
عدة  
ن 
ای 
وراهزنیو

ی
بودنـدزد 

كاره
یوبي 
اصالمفتخور 

هم
ی 
جمعكثير 

ح
ی ترجي 
قسم كار و شغل 

مشاغل آزاد» را بر همه 

ن »
امثال ای 

بدهند.
گرفتن

حاصل 

ی
كه مابرا 
است  

ادـواضح 

ل زی
ـبدون تفصي 

خالصه 


مثل
هم  
كم  
عده  
ن 
م وای 
كم داری 
دآدم  

هرچه بخواهي

ازخاكمان 

یكنند!
یامروزكارنم 
آدمها 
ست.

یعصرحاضرني
كارمابابزندگ 

ـاسباب

بله
 
ی جدید
نها 
م چرا مزارع ما تمام با ماشي 
خواهم بگوی 

ن نم 
ی
م 
پس از مطالعه و
است  

یشود ـ نه ـ ممكن 
شخم و كشت نم 

ی
یایران 
نبرا 
فالحتباماشي 

ی
ماصالتامدت 
بهبيني 
ق 
حسابدقي 

فالحت

ی
كه با اصول علم 
است  

ن
صرفه ندارد ـ فقط قصد من ای 

فالحت

م
آن اعتنانداری 
به  
چ 
آنچه ماهي 
آوردوبرعكس  

ن
بایدایما 
است.

ی
علم 
اسرارخاك

سالهاعمرخودرادركشف 

گران 

ی دی
كه علما 
ی 
وقت 
است ازیك

دهندممكن 

نشان م 
ی

علم 
قدرت  

كنندوبه 

صرف م 
ی

چارة
رعبي 
عملآوردـزا 

به
گندم 
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گندم

دانه

محفوظ بماند ـ به

گندمش از شر ملخ و سن 

نكه 
ی ای 
ما برا 
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یگيرد و من و شما از
یشود و دعا م 
س متوسل م 
طلسمنوی 

است!

ی
حقهباز 
چه 
ن 
مای 
مبگوئي 
جراتنداری 

ترس

مملكت را به باد

ة
ی چقدر از سرمای 
كردهاید گاومير 

توجه 

چ
ه ي 
ی را كه
ی مأمور 
دهات ما قلم پا 

داده؟ خبر دارید هنوز در اغلب 

ق گاو برود خواهند شكست؟
ی تزری 
ی كند و برا 
یاحتياط 
ب 
ی
ی جلوگير 
ی را با طلسمبند 
یدانيد اكثر دهاتيها طاعونگاو 
م 
یكنند؟
م 
ن
ك هكتار زمي 
ی انتظار دارید زارع ما در ی 
معتقدات علم 

ن
با ای 
عملبياورد؟

ی 
به
بزمين 
صدهزارمنسي 

درجة

به 
كندـاطالعاتمان  

ی
چرا؟فكرمابه قدر 

كالم 
ـطول  

ی
بار 
عت
حكم طبي 

به 
كه  
است  

جاهالنه 

ی
بهقسم 
تمان  

كم و كار رعي

العادةبكند.

ات 
فوق
ستترقي 

ماممكننبودوني

محصوالت

صورتدارد.

چه
مان 
ه 
مسرمای 
نـحاالببيني 
وكارمانای 

ـآدم

خوب


محصول و

ه
چه ـ سرمای 
ی 
ه یعن 
م سرمای 
یداني 
همه م 

البته 
 
ده ـ آن را كنار
مصرف نرسي 

پسانداز شده ـ به
كه  
است  

ی
جنس 
ه ما
م سرمای 
البدمتوقع نيستي 

ی
ن معن 
به ای 
باتوجه  

گذاشتهاند .

زیادباشد.
به كندـ
دثروت  

ازمصرف تولي

ش
كه بي 
اداست  

ی زی
ة كس 
سرمای 
ش
دمان پي 

نسبت تولي

آن 
شودـوبه  

مصارفمان زیادم 
ی

دائم 
ماكه  

ازمصرف

عالوه

ی
مـچيز 
داشتهباشي 

ه
مسرمای 
یتواني 
یرودنم 
نم 
كه بابخورو
ی 
م ـآدم 
آن راكناربگذاری 
ماندكه  

ی نم 
ی
ی ماباق 
برا 
كجااست!

اندازش


دبسازدپس
نميربای
تنزل باال
پول ـ نرخ  
ة 
نطوركم شدناچار كرای 

ه ای
كه سرمای 
ی 
جائ 
ی
محصوالت فالحت 

ی
دـمانع ترق 

یداني
كه م 
ادهم  

فرع زی
یرود .
م 
ل
ی تنزی 
یشودـوقت 
پول نم 
ـبدون  

فالحت 

وتوسعة 

ی
است:آباد 

به فكر
مالك  

م
یخواهي 
ست و چهار رسيد ـ چطور م 

ی بي
صد 
ی
به صد 
خالصش  

نفع 
كه  
است  

ملك 
ی نيفتد؟ امروز كدام  
آبادان 
ست و چهار

ی را كه بي
صورت پول 

ن
ست و چهار برسد؟ در ای 

بي
ن
ی زمي 
به كار آباد 
ی 
ی كس 
چه علت 
یدهد به  
درصد منفعت م 
یزند؟
م 
رض نبودـشخصاً
به ق 
نش محتاج  
ی زمي 
ی آباد 
ی برا 
برفرض مالك 


محتاجزیادهستندـ

ن
دچونمالكي 

یكني
داشتـتصورنم 

ه
سرمای 
یشوند قرض بگيرند و ملك
مت حاضر م 
ثلت قي 
به  
و اغلب  
گران

ملكدی
گرفتن 

ع
ه ب ي 
صاحبمای 

مالك

بدهندآن

ع
خودشانرابي 

ست و

خواهدداد؟هم اميدبي

ح
خودش ترجي 

ن
رابرآبادكردن زمي 
ن كه
دردسرداردوهم مخصوصاًاميدای 

ی
ی ب 
چهاردرصدوعاید 
نازلببرد!
مت 
رابهقي 
سربرسدوملك 

مدت

خرابه

دهات 

كردن 

اغلب جز جمع 

حساب 

رقم 
ن 
جه ای 
البته نتي 
 
یشد كه
سرمان م 

ح
ی اگر ماحساب صحي 
ست ـ ول 

ی ني
چيز 
سپهساالرسابق

مرحوم 

مثل 
ی 
روزگارمان بهترازاینهابودومالك 

یكشيد.
بهانتحارنم 
عاقبتش 

سبككار

ی
آدمـبد 
ی 
كنم:كم 
گفتهشدخالصه 

آنچه 
تمام 
ی 
بار 
گذاردامالكما

دادهنم 
ی
هم 
دست 

دست 
به

ـهمه

ه
یسرمای 
ـكم 
مافراوانبشود.

ی
آبادومحصوالتفالحت 

م ـ ناچار محدود
ی ما ـ چنانكه دیدی 
محصوالت زراعت 

ی
 -3ترق 
م؟
یكني 
وچهم 

م
چهكردی 
ی 
استدرامورصنعت 

چ! 
ه ي 

ر ترقی اقتصاد دیگران
سّ

ام؟
فكرننوشته 

ی
چ»راب 
كلمة»هي 

ن
دكهای 

یخواهيدباوركني
م 
ات
قه در اسلوب كار كردن دیگران تامل كنيد سرعت ترقي 
ك دقي 
ی 
به
وقت  
ی را در نظر بگيرید آن  
ی آنها را ببينيد و سرّ ترق 
اقتصاد 
یخواهيدبرد.
چ»واقعاًپ 
كلمه»هي 

ن
قتای 
حقي 
جنس

كم
درمدت 

یدانيد«:
غربرام 

ممالك

ی
اتاقتصاد 
سرّترقي 
آوردن»

عمل

ادبه

زی
كهفردا
یشود 
نم 
صرفای 

ن
رمغربزمي 

یوتدبي
تمامسع 
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كمترمحصولبيشترتوليدبكنند.

امروزباوقت

به
نسبت 

ی با شش نفر
كارخانة آمریكائ 

ك
كه ی 
است  

اصول 

ن
نظر به ای 
یدهد.
رونم 
ل»بي 
آهن«ری 

چهارهزارتن

ی
كارگرروز 
سال

ده 
فرانسه در فاصله  

كه 
اسلوب جدید كار است  

از كرامت 
مجموع

یكند.در1933
ودشرابيشترازدوبرابرم 

آهنخ
محصول 

یشدودر
تنم 
آورده بود  333496641

عمل 

به 
كه  
ی 
چدن وفوالد 

تن!)
ازجنگ 3334939412

قبل
سال 

1913
كه
ژاپون 

ی
اصولجدیداقتصاد 

به
رسبككاروایمان 

بواسطهتغيي


فروخت در

خارج م 
ی

به 
مس  
ن»  
هشت هزار «ی 

فقط 
در   1262
صادرات

ن»
كردكه«3334233429ی 

استخراج

مس
ی 
بهقدر 
 1931
مملكتشبود!

مس

قرصو

غرب

رملل

شازسای
اصولجدیدآمریكائيهابي 

دراعتقادبه


ش از
ی درآمریكابي 
ی اقتصاد 
هم ترق 
مناسبت  

محكمندـبه همي 
ن

یدهد.
انهدنياراآمریكام 
تمامفوالدسالي 
نصف 

جااست:

همه

اصول

به 
مان  
ی از ای 
تمام ناش 
ی آلمان  
ی اقتصاد 
همينطور ترق 
عالم پر از

ی
كه بازارها 
است  

ن ایمان 
جدید است ـ از بركت ای 
ش در
رنگ سازی 
ی  
شده و تنها كارخانهها 

ی 
اجناس آلمان 

طالثروتتوليدكرد.

ارك
ونم 
كميلياردو113ميلي 
معادلی 

1912
قبل از جنگ در
كه  
ی  
باقرار خود فرانسویها اغلب دواهائ 
ی
آلمان بود چرا؟ برا 

یرسيد مال 
فروش م 

به 
فرانسه  

ی
دواخانها 
اصول جدید اعتقاد

به 
ی 
آلمان در عمل بيشتر از فرانسو 

نكه 
ای 
یداد.
نشانم 


سر دوراهی

ـكمرمطلب را

ست 

الزم ني
ل 
ن دگرتفصي 
ش ازای 
كنم پي 
ی 
ال م 
خ ي 
كه كار به
م 
مثال زدی 
ت 
ن جا باید درز گرفت ـ به قدر كفای 
همي 
ست.

كارآدمچي

ی
معن 
گرمصرفماـسال

ابهعبارتدی
اجماـی 
كهاحتي 
كالماین 
خالصة 


نسبه به

م بال
یكني 
كه توليد م 
ی 
یشود و ثروت 
سال زیاد م 

به 

رفع
ب ناچار اكثر افراد ما برای  
ن ترتي 
است ـ با ای 

كم 
مصارفمان  

یمانند ـ فقر زیاد و كم بر تمام
چاره م 
معطل و بي 

اجاتشان 

احتي
ن
تناسب بي 

عدم 
ن 
ی ای 
بحران یعن 

شده و تا این 

مسلط 

ناس 

چ ـ
م ماند كه هي 
ی خواهي 
مصرف و توليد عالج نشود دچار بدبخت 

روزبروزفالكتمانمبيشترخواهدشد.


حاال چه كنیم؟

نبرد؟
یشودازبي 
تناسبراچطورم 

عدم
 
كاستیابرتوليدبایدافزود.

دازمصرف

استكهبای

معلوم

نگفته


ماندن و پا به پای

ی
ن دوراه 
ست ـ سر ای 

ی اما و اگر هم ني
جا 
ازدوجادهرابایدجلوداد.

ی
استـیك 

ازعقلدور

هم
كردن 

نجااست.

صحبتدرای

؟همه


اماكدام

ش
مصرف را پي 

كردن 

كم 
خوب باشد راه  

ی
ده بعض 
شاید به عقي 
خرج
ست  

نفرموده »چو دخلت ني

م ـ مگر مرحوم شيخ 
بگيری 
حت
موافق مصل 

نه 
راه  
ن 
به اعتقاد من ای 
ی 
آهستهتر كن»؟ ول 

بودخوبنبود.

هم
ی 
نكاراگرشدن 
بلهـای 
ی .
ونهعمل 
است 

ل
آدم یابو را بر اتومبي 
كه  
ست  

ف ني
عقل خود شما حاكم :حي 


حبدهد؟
ترجي 
ن خود و خدا ـ چوخا بهتر است یا ماهوت؟ كرباس
ی ـ بي 
راست 
برق از
راغ  
ی چ 
داگربه جا 

یكني
ال م 
بهتراست یاچلوار؟واقعاًخي 

به فكر ما
ی  
یی حساب 
آدمها 
م  
هسوز را زنده كني 
امشب پي 

یخندند؟
نم 
ی
است ـهرقدركس 

تازه 
اجات  

داشدن احتي

تمدن جدیدپي

الزمة 


اجاتش بيشترخواهدشد

ی امروزآشناتربشوداحتي
ی دنيا 
بزندگان 
یدارد ـ
مصرف بر م 

ی
ش از حمام معمول 
البته بي 
نمره  
ـ حمام  
ی هر
یشود ول 
گرانتر م 
ساختمان و سوخت و سایر لوازمش  
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كردكه

ی
خواهدرفتوبایدكار 


نمره
پسندشدحمام

نظافت

كس

نظافتپسندبشوند.

همه

ی به
موافقم ول 

ن برد؟من 
ده داریدبایددرشكه راازبي 
شماعقي 
درشكهبياید.

لبجای
كهاتومبي 
ن 
شرطای 

نظرهمهكفربيایدـدر

به
ده 
نعقي 
منـولوای 
ده 
مختصرـبهعقي 


مخالف با

افتادن 

مصرف 

كردن 

اج و كم 
صدد كاستن احتي 
است.

ی
وطنپرست 

ن باشد كه هر صبح در تمام افراد
ی باید ای 
ی هر وطنپرست 
آرزو 
ك ازاهالی
ومصارف هری 

طلوع بكند 

تازة 
اج  
ران حس احتي 
مردم ای 

تعارف آدم

وقت ما را بدون 
ن برابر بشود ـ آن  
مملكت ما چندی 

ش ازامروز
مبلغهابي 
درسال  

ی
كردكه هرایران 

شودحساب 

م 
ی
مطبخش برساند ـ لباس تميز بپوشد ـ در صورت

مصرف 

به 

ت خود و
ی و تربي 
حوائج صح 

رفع 
ی 
عمده برا 

مخارجش مبالغ 

م.
بهبيني 
اوالدش 

عت و گدا خواهد شد ـ
قانع گداطبي 
ملت  
د 
داشته باشي 

ن
یقي 
بتوان كرد

ـشانه 

ش
اگرنباشدشانة ازبهرری 

كه بگویند«
ی 
مردم 
گفت«اگر

كه
ی 
نكبتوادبارندـقوم 

مستحق

ش»
باانگشتخوی 

قوم
ن 
ركهنة مسجدبساز»ای 

شم طرازـباحصي
نباشدفرش ابری 

گردة...و

ی
مشت...رو 

ك
دكهی 

یآی
همتازكاردرم 

دون
ی 
بهقدر 

ش
ش چشم دروی 
یشود و پي 
مملكت و همه چيز سوار م 

دوارم مرتد نشده

ی امي
یكند بار 
ی م 
مسلكش با عصمتش باز 

ی باشد
مصرف ولو عمل 

كردن 

كم 
كه  
است  

ن
باشم ـ مقصودم ای 

ست.

مصلحتني

یشود.
ینم 
قعمل 
نطری 
منـاصالًای 
گمان 

به
ی 
ول 
ازمصارف امروزما

ی
ی بعض 
چ ضرررو 
بدون هي 

است 

ممكن 

البته 
 
ی عطر
خواهدشداگرمادرسال مقدار 

قلم نهكشيد«واقعاًچه

م؟)
م و از خوردن جگر غاز كار فرنگ بگذری 
استعمال نكني 

ی» 
«كت 
ی
مردم را از قند و چا 

ست :

مصارف ما كسر بشو ني

اما اغلب 
زورمردم را

د؟به 

ران بيای
دقندبه ای 

یگذاری
یكنيد؟یانم 
منصرف م 

فرنگ

با كرباس وا میدارید بهپوشند؟ یا حكم خواهيد داد پارچة 
راننشود؟
واردای 
گنه
گنه 
ی 
باپوستبيدبسازند؟یاجلو 

مردم

دكه

یگذاری
قانونم 


دگرفت؟

یراخواهي
ات»فرنگ 
وسایر«جوهری 
یكنيد
ت پيدا كند؟ یا منع م 
ی عمومي 
یدهيد االغ سوار 
امر م 
راننياورند؟
بهای 
ل 
درشكهواتومبي 

آوردن را در

م خواهيد كرد ـ تلفون 
ون» را تحری 
كاربردن »كامي 

به 
 
آهن و فوالد و
یدهيد؟ از واردات  
زمان قرارم 

محاربة با امام 

حكم 

آالت را
شه 
یگيرید؟ كاغذ و نفت و شمع و شي 
نقره و طال جلو م 

یخواهيدبخرید؟
ازسرحدبگذرد؟اسلحهنم 

دگذاشت

نخواهي
ل در
بله» ـ به هزار دلي 
یگوئيد « 
سئواالت م 

ن
اگر در جواب ای 
اشتباههستيد.

نها است و
مصارف شما همي 

اغلب 

كه 
نه»  
یگوئيد « 
اگر م 
ست.

ی ن ي
كاستنعمل 

ازمصرف

دكه

كردهای

ق
نتصدی 
بنابرای 

راه عالج افزایش توليد

پسبایدبرتوليدافزود
 
وبس.

است

ن
منحصربههمي 

عالج

راه
 
ه
ل علي 
ن اتومبي 
كه همي 
كرده  

ی
شودگفت ترق 

ران رام 
ی
ی ای 
وقت 
همة

ن شهرها و همه جا در دسترس 
ه در شهرها و بي 
ما علي 
وسائل آسایش و

ع
ی جمي 
مردم دارا 

ناس باشد و تمام 
طبقات  

شم و پنبه و
ون ابری 
ن صدملي 
استراحت بشوند ـ هر سال چندی 

خشك و ترـ مس و سرب و صدها قسم

وة 
پشم و توتون ـ مي 

اجناس

پول 
م و با آن  
به فروشي 
الك  
التجاره دیگر به سایر مم 


مال
م.
یبخری 
خوبفرداعل 

ی
جنس مشتر 

ن بشود كه 
خالصه ـ تمام هم ما باید مصروف ای 


ادبه

ـثروتزی

م
هكني 
وخارجتهي 

داخل

ی
یبازارها 
پسندزیادبرا 
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برمصرفمانبچربد.

دمان

مـتولي
عملبياوری 

شرط

به طور اختصار سه 
ن مقصود باید رسيد؟ من  
چطور به ای 
كنم؛
ی 
اشارهم 

آن
مهم 

وباب

ددرنظرگرفت

بازارش رابای

جنس

آوردن

عمل

ازبه
قبل 
  - 1
بازارجنسحاضركرد.

آن

م و
بازارنداشته باشي 

به 
ی 
توجه درست 

كه 
شده  

ن
عادت مابرای 


است »بازار

ن
حال ما تقریبا ای 
م ـ زبان  
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(مجلةآیندهسال,1331برگرفتهازکتاب«داوروعدليه»دکترباقر
عاقلی)
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تيمورتاش با نگاه بلند و آیندهبينانه خـود ـ كـه
شاید تنها ذاتی دولتمردان بزرگ باشد ـ بارها
در خانة ملت در ضرورت استقرار اقتدار دولت
ملی بر سراسر كشور و ایجاد نظم وامنيـت و
تماميت به خطر افتادة مملكت سخن گفـت و
بــر درســتی خــاموش كــردن آتــش نفــاق و
تجزیـــهطلبـــی ـ در پوشـــش هـــر شـــعار و
هرظاهر زیبنده و فریبندهای ـ كوبيد.



مي ـان
انســجام در نظــرو هــدف ،عــدم تنــاق
حــــرف و عمــــل و بــــدور بــــودن از هرگونــــه
عــوامفریب ـی “روشــنفكرانه” ،از ویژگ ـیهــای
شخصيت سياسـی تيمورتـاش بـود .ضـروری
دانستن خلع سال عمومی ،دفاع از سركوب
آشوب ها و طغيـانهـا ،ایجـاد نظميـه وعدليـة
قوی و حمایت از تشكيل ارتش ملی ،در اصل
حلقــههــای بــه هــم پيوســتة یــك سياســت
یكپارچه و روشـن در جهـت ایجـاد یـك جامعـة
آرام ،و امن بود كه از نظـر وی تنهـا سياسـت
اصــولی و پـيششــرط تــأمين اســتقالل از یـك
ســو و تــأمين نــان وكــار بــرای مــردم از ســوی
دیگر به حساب میآمد



تيمورتــاش در واقــع زبــان گویـای برنامــههــای
اصـــالحی رضاشـــاه و آینـــة رونـــد تحـــوالت
اجتمــاعی كــه در كشــور بــه ســرعت جریــان
داشــت ،شــد .آن هــم نــه تنهــا در مرزهــای
كشــور ،چــه در اینجــا آنچــه روی مــیداد ،در
زندگی روزمرة مردم قابل لمس و قابل رؤیـت
بود ،نياز بـه بيـان دوبـاره نداشـت .امـا بازتـاب
واقعيتهای تغييریافته و وضعيت جدید دولـت
و كشور ،در جهان بيرون و انتقـال و تفهـيم آن
به نمایندگان ملتها و دولتهای جهـان و انتظـار
تغييـــر نگـــاه پيشـــين آنهـــا بـــه ایـــران و بـــه
فراموشـــ ـی ســـــپردن چشـــــمداشـــــتهای
نامشروعشــان بــه منــابع ،بــه تماميــت و بــه
هســتی آن ،وظيفــة ســنگينتــری بــود كــه
تيمورتــاش بــا توانمنــدی و اســتعداد فــراوان
سهم بزرگی از آن را بر عهده گرفت.



نحوة بركناری ،دستگيری ،محاكمات ،اتهامـات
و سپس ازميان بردن عبدالحسين تيمورتـاش
در زنـــدان در مهرمـــاه  3130پـــيش از آنكـــه
توجي ـهگــر “مجــازات” و عاقبــت “عب ـرت آمي ـز”
سياســتمدار و دولتمــردی “خطاكــار” باشــد،
بيانگر فضـای تاریـك سـوءظن و بـی اعتمـادی
بــود كــه از اواســط دوران حكومــت رضاشــاه
پدیدار شد .فضائی كه دیر یـا زود بـر دسـتگاه
هــر حكومــت فــردی غلبــه یافتــه و بــه جــزء
غيرقابل تفكيك آن بدل میگردد.

تيمورتاش در سفر ایتاليا
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برجستهای

ستسالة اقتدار رضاشاه به چهرههای 

در بررسی و بازنگری دوران تاریخی مورد بحث این شمارة تالش ،بویژه در دورة بي
هگذاری ایراننوینوبنای سازمان
انقشاشاندرپای 

یخوریمكهدركتبورساالتتاریخی ازنامآنهایاكمترسخنی بهميانآمدهوی
برم 
ندورهمكتومگذاشتهشدهاست.عبدالحسينتيمورتاشوزیرمقتدر

سياسیـاداریكشوروایجادتحوالتفرهنگیواصالحاتاجتماعیای
تهای سياسی درخورتوجةدورانپراهميتتاریخی فوقاستكهنقشوخدماتوی درسایةبرخوردهای
درباررضاشاهازجملهشخصي 
گزینشیایدئولوژیكوسياسیبهتاریخ،مبهموناگفتهگذاشتهشدهاست.
اگر تاكنون در كتب تاریخی ذكری از نام
عبدالحسينتيمورتاشبهميانآمده،نهبه
منظور بررسی سوابق سياسی وی و یا
پرداختنبهسهماودراصالحاتاجتماعی
آندوره،بلكهتنهابهقصدانگشتگذاشن
بر پایان تأسفبار زندگی وی و عمدتاَ به
عنوان گواهی در محكوميت رضاشاه و
روش “مستبدانه” وی در ادارة كشور بوده
است .و اگرـ به ندرت در جائی ـ به خود
تيمورتاش پرداخته شده ،آن هم تالشی
است برای ارائة تصویری مخدوش از
شخصيت وی و معرفی او به عنوان
جاهطلب” كه كلية تالشها و
انسانی“ 
تهایش بر محور قدرت قرار داشته
فعالي 
است.
شاید امروز كه تصویر ملت ایران در یك
درهمآميختگی با چهرة كریه حكومت

اسالمی  ،به ننگ وبدنامی آلوده شده
نحال
است و رفتار مزورانه ،حریصانه و عي 
گدامنشانة آخوندها و آخوندمسلكان
حاكم،ازمادر چشمملتهای دیگر،ملتی
ینمایاند ،شاید
مفلوك ودر خور ترحم م 
امروز بهترین فرصتی باشد ،برای بازنگری
در سرگذشت سياسی تيمورتاش و به
ویژه نقش كوششهای گستردة وی در
ارائة تصویری آبرومندانه از كشور و ملت
ایران در نزد جهانيان .تيمورتاش از جمله
كسانی بودكهباتكيهبراقتداررضاشاهو
قتریناصالحاتاجتماعی،
باپشتوانةعمي 
فرهنگی و اقتصادی در جهت توانمند
ساختن كشور ،تالشهای بسيار ودر عين
تآميزی را در تغيير چهرة ایران
حال موفقي 
وایرانی در دید دیگران و از ميان بردن آن
نگاهتحقيرباربهملتایرانكهحاصل113
سال حكومت خفتبار سالطين قاجاربود،
بهثمررساند.شرحی كوتاهازسوابقوی
نشان ميدهد برخالف آنچه كه تا كنون در
كتب تاریخی بازتاب یافته است ،در پشت
این تالشها عالقمندی عميقی به
سرنوشت كشور ،سرفرازی وبهروزی ملت
و واالئی نام و جایگاه آن هردو ،به همراه
اهدافوآرمانهائی كامالَروشنقرارداشته
است.

رضاشاه و تيمورتاش در سفر ترکيه
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تيمورتاش در یکی از سفرهای خارجی

راپشتسر

عبدالحسينتيمورتاشزمانی كههنوزدورانكودكی 
نگذارده بود ،به خواست پدر كه از خوانين و واليان مناطقی
ازخراسان بود ،به منظور كسب دانش وپرورش یافتن در علوم
نظامی راهی فرنگ شد .او به هنگام بازگشت به ایران افسری
بود آزموده در بهترین آكادمی نظامی روسية تزاری و مسلط به
زبان روسی .بازگشت او به ایران مصادف بود با زمانی كه شور
لكردگان
انقالب مشروطه همه جا فراگير شده و الیة نازك تحصي 
فرنگرفتةایرانی رااشتياقكندنایرانازكهنگی وپوسيدگی و
عقبماندگی و رساندن آن به جهان غرب دمی آرام نميگذارد.

نخانمدتیدردستگاهدیوانی بهعنوانمترجمبهكار
عبدالحسي 
پرداخته وبهضرورتپيشرفتبيشتردردستگاهامورخارجهزبان
انگليسی رانيزبهصورتخودآموزفراگرفت.امادستگاهفرسودة
دیوانی آنزمانكهبيشترزائدةدرباروخادمسلطانبود تاخالق
دهآلها و آمالهای طبقة
یتوانست پاسخگوی ای 
سياست ،نم 
نخان
لكردگان كشور و كسانی چون عبدالحسي 
جدید تحصي 
یخواستند دستی در سياست كشور و سهمی در
باشد ،كه م 
نوسازی آن داشته باشند .او كه در این زمان دیگر ملقب به
سردارمعظم خراسانی شده بود ،برای ورود به كانون اصلی
سياست ایران ،چون هر جوان نواندیش و طالب ترقی و آزادی،
مجلسشورای ملی را برگزید .سردارمعظمخراسانی درجدال
ميان مشروطهخواهان و محمدعليشاه ،به پيروی از تمایالت
آزادیخواهانه و تجددطلبانة خود در صف دفاع از مشروطهخواهان
درآمدهودریورشاولمحمدعليشاهبهمجلسكهنافرجامماند،
همراه با یازده تن دیگر از افسران طرفدار مشروطه فرماندهی
نظامیحراستازمجلسرابرعهدهگرفت.
پس از فتح تهران و خلع محمدعليشاه از سلطنت توسط
مشروطهخواهان و برگزاری انتخابات مجلس دوم سردارمعظم

اودرتمامدورههایحضوردر

خراسانیبهنمایندگیبرگزیدهشد.
یشد .سخنرانی
مجلس از فعالترین نمایندگان محسوب م 
توانمندبودوقدرتمنطقبهیاریشيوائیبيانوسلطهبركالماز
یكسوواشرافوآگاهیازموضوعاتموردبحثوشورازسوی
دیگر بسرعت جای او را در ميان رهبران مجلس و سركردگان
ونها باز نمود .در برابر مجلس ونمایندگان مردم ،چه در
فراكسي 
مقامنمایندهوچهدركسوتوزارت،بااستداللومنطقیقویاز

یكرد .دیدگاهی روشن ،سمت و
نظرات وطرحهای خود دفاع م 
یهای
سوئی دقيق و خالی از تناقض داشت .در متون سخنران 
درمجلسودرموضوعاتمختلف،نگاهواقعبينانةویوهمواره

وی 
خالی از تندگرائی و آرمانگرائيهای كودكانه ـ حتی در جوانترین
سالهای نمایندگيش ـ كامالَ بازتاب دارد .از همان آغاز طرفدار
استقرار نظم و امنيت و وجود دولتی با دست توانا در استقرار
نظمقانونی بود.اینگرایشودیدگاهراوی،برخالفگفتةبرخی
سالوزرائی وبعدها
ازمورخين،نهتنهادردفاع ازوزیرجنگی،رئي 
پادشاهی رضاشاه نشان داد ،بلكه سالها پيش از آن در دفاع
مستدل و قوی خود از الیحة قوام مبنی بر ضرورت خلع سالح
محبوبترین آنها یعنی ستارخان ـ و ضرورت

مجاهدین ـ حتی 
تمركزاعمالقهردردستدولت،بهنمایشگذارد.ازهمينرووبا
توجه به اهميتی كه به نقش دولت و ضرورت استقرار حاكميت
یداد ،اودربرابر لحظههای سختتصميمو
یكپارچهدركشورم 
عمل قاطع ،بویژه در مورد سركوب شورشها در نقاط مختلف
ازروشنفكرانمشروطهخواهـهيچگاهاز

كشور،ـبرخالفبرخی 
ندهبينانه
خودسستی وتزلزلارادهنشاننداد.او بانگاهبلندوآی 
خود ـ كه شاید تنها ذاتی دولتمردان بزرگ باشد ـ بارها در خانة
ملت در ضرورت استقرار اقتدار دولت ملی بر سراسر كشور و
ایجادنظموامنيتوتماميتبهخطرافتادةمملكتسخنگفتو
هطلبی ـ در پوشش
بر درستی خاموش كردن آتش نفاق و تجزی 
بندهای ـ كوبيد .سخنرانی
بنده و فری 
هر شعار و هرظاهر زی 
عبدالحسين تيمورتاش در برابر مجلس چهارم در دفاع از
مشيروالدوله (رئيس دولت وقت) و مخبرالسلطنه (والی و
فرستادةدولتمركزی بهآذربایجانبرای حلشورشدمكراتهابه
رهبری خيابانی) كه موفق به خواباندن شورش شيخ
محمدخيابانیدرآذربایجانشدهودریكمينسالگردهمينحادثه
ایندوازسوی روزنامةطوفانبهمدیریتفرخی یزدی بهشدت
مورد حمله و نكوهش قرار گرفته بودند ،سندی است در صحت
دگاههایتيمورتاش(.متناینسخناندرادامة
برداشتفوقازدی 
ینامهدرجشدهاست).
اینمعرف 
انسجام در نظرو هدف ،عدم تناقض ميان حرف و عمل و بدور
یهای
بودن از هرگونه عوامفریبی “روشنفكرانه” ،از ویژگ 
شخصييت سياسی تيمورتاش بود .ضروری دانستن خلع سالح
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ميل باطنی بسياری از روشنفكران و رهبران سياسی طرفدار
دولتمشروطهبهداشتنآن،تاآغازدورانبرآمدنرضاشاهفراهم
نشده بود .دورانی كه برای روشنفكران و سياستمدارانی چون
دهآلهای خود و
عبدالحسين تيمورتاش طليعة تحقق آرمانها و ای 
گشایش افق رهائی كشور از عفریت ناآگاهی و عقبماندگی،
تحجروپوسيدگی،فقروفالكت،زبونیوخفتبود.
عبدالحسين تيمورتاش در دوران صدارت رضاشاه و بعد در دورة
تهای گوناگونی شد،از
عهدهدارمقامهاومسئولي 

پادشاهی وی
جمله مدتی در كابينة وی وزیر فواعد عامه و تجارت شد .اما
ی خودرا با رضاشاه در
بيشترین و نزدیكترین همراهی وهمكار 
برنامههای

مقام وزارت دربار وی داشت .او در واقع زبان گویای 
اصالحی رضاشاه و آینة روند تحوالت اجتماعی كه در كشور به
سرعتجریانداشت،شد.آنهمنهتنهادرمرزهایكشور،چه
یداد ،در زندگی روزمرة مردم قابل لمس و
در اینجا آنچه روی م 
تهای
قابلرؤیتبود،نيازبهبياندوبارهنداشت.امابازتابواقعي 
تغييریافتهووضعيتجدیددولتوكشور،درجهانبيرونوانتقال
وتفهيمآنبهنمایندگانملتهاودولتهایجهانوانتظارتغييرنگاه
پيشين آنها به ایران و به فراموشی سپردن چشمداشتهای
نامشروعشان به منابع ،به تماميت و به هستی آن ،وظيفة
نتری بودكهتيمورتاشباتوانمندی واستعدادفراوانسهم
سنگي 
بزرگیازآنرابرعهدهگرفت.
درنزدیكیوروابطسرشارازاعتمادميانرضاشاهووزیردربارش
شواهد و اسناد بسياری در دسترس است .حضور تيمورتاش در
تهای حساسخارجی بهمنظورحلدیپلماتيكمشكالت
مأموری 
با سایر دول ،شركت وی به دفعات در جلسات هيئت دولت به
نمایندگی ازسوی پادشاه،برعهدهگرفتننقشسخنگوئی شاه
در جلسات رسمی داخلی و خارجی و در برابر مطبوعات همه
داللتبروجودچنينمناسباتیدارند.اماآنچهدرتوجيهووتوضيح
علل برهم خوردن و تيره شدن این روابط برجای مانده ویا روایت
شده،بيشتربرپایةحدسوگمانوتحليلاست.برایتوضيحاین
گوشة تاریك وتأسفبار تاریخ ایران باید هنوز منتظر مورخين،
محققينواسنادتاریخیكهاحتماالَهنوزدردسترسقرارندارند،
شد.امابههرروی نحوةبركناری،دستگيری،محاكمات،اتهامات
و سپس ازميان بردن عبدالحسين تيمورتاش در زندان در مهرماه
هگر “مجازات” و عاقبت “عبرت آميز”
 1312پيش از آنكه توجي 
سياستمدار و دولتمردی “خطاكار” باشد ،بيانگر فضای تاریك
یاعتمادی بود كه از اواسط دوران حكومت رضاشاه
سوءظن و ب 
پدیدار شد .فضائی كه دیر یا زود بر دستگاه هر حكومت فردی
یگردد.
غلبهیافتهوبهجزءغيرقابلتفكيكآنبدلم 


انها ،ایجاد نظميه
عمومی ،دفاع از سركوب آشوبها و طغي 
وعدلية قوی و حمایت از تشكيل ارتش ملی ،در اصل حلقههای
بههمپيوستةیكسياستیكپارچهوروشندرجهتایجادیك
جامعة آرام ،و امن بود كه از نظر وی تنها سياست اصولی و
ششرطتأميناستقاللازیكسووتأميننانوكاربرایمردماز
پي 
یآمد .به عنوان نمونه وی در دفاع از
سوی دیگر به حساب م 
برنامةكابينةقوامودرزمينةتأمينامنيتوایجادارتشدر برابر
نمایندگانمردمگفتهاست:
“...تاوقتیكهماقشوننداشتهباشيممایكملتواحدایرانی
یتوانيمداشتوقشونبایدداشتهباشيمتاوالیاتخودمانرا
نم 
به مركز ربط بدهيم قشون باید داشته باشيم كه وقتی كلنل
یخواهندیكقسمت
یشوندوم 
یخانهابادولتیاغیم 
محمدتق 
بزرگ ایران را هرج ومرج كنند برخالف آنتریك طرفداران طهران او
سرشان را بكوبيم قشون الزم است كه وقتی ميرزا كوچكخانها
درگيالنطغيانكنندوطبلاستقاللميكوبندبازهمبرخالفاراده
و برخالف طرفداران طهران سرش را بكوبند.....فقط قشون است
یكند .ما باید
كه از تحميالت غير مشروع اجنبی جلوگيری م 
تصميمداشتهباشيمكههيچتحميلرانپذیریم.منمعتقدمكه
ملت ایران باید با تمام دول روابط دوستانه وحسنه داشته باشد
ولیدرهمانآنكهمعتقدمدولتوملتایرانبایدحقوقمشروع
همه را حفظ كنند یك ذره تحميل غير مشروع اجنبی را نباید
یدهمكه
یكنموبهدولتحاضرهتذكرم 
بپذیردودراینجاتكرارم 
در هر موقعی كه یك تحميل غير مشروع را بپذیرد ما طرفداران
امروزی حكومتمخالفاوخواهيمبود.گفتمقشونالزماستو
قشونبایدتهيهكنيمبرایاینكهقشونتهيهكنيمپولالزماست
وآنهمازمنافعداخلیچنانچهدیدیمتوسلبهعایداتخارجییك
بدبختی را برای ایران افزون مينمود و در مقابل یك شرایط
رانكشی و استقاللكشی به ما یك ثمن بخس ميدادند .و
ای 
باالخره بنده عرض ميكنم كه دولت حاضره مخارج خودش را به
واسطةعایداتداخلی مملكتميتواندتأمين كنندلكنطریقآن
چيست؟”...
دگاههاوچشماندازهائی پيوستن

بدیهی استباوجودچنيندی
تيمورتاش به كاروان مدافعان اقدامات واصالحات رضاشاه
وهمپيمان شدن با او و با روشنفكران و كنشگران سياسی

یبایست دور از انتظار
یاندیشيدند ،نم 
دیگری كه چون او م 
ینمود.رضاخان ميرپنجازهمانابتدای ورودبهصحنةسياست
م 
ایران اراده و قدرت خود را در ایجاد آرامش امنيت و ثبات یعنی
ششرطها و بستر مناسب والزم برای آغاز
فراهم سازی پي 
مجموعهای گستردهوهمهجانبهازتحوالتاجتماعی،سياسی،

فرهنگیواقتصادیرابهنمایشگذارد.بستریكهعليرغمآرزوو


متن سخنان عبدالحسين تيمورتاش در مجلس چهارم

«بندهبعدازبياناتآقایمشيرالدولهچندكلمهدراصلمطلبميخواهمعرضكنمالبتهآذربایجانعزیزترینعنصرایراناست.دراینتردیدی
نيستكهگرانبهاتریندرتاجایراناستولیاینگرانبهائیآذربایجانمادامیاستكهجزءایرانباشدبمجردیكهازایرانمجزاشوددیگر
یماند بنابراین احترام و قدردانی راجع به اشخاصی است كه بخواهند آذربایجان را برای ایران حفظ كنند هركه
عزتی برای آن باقی نم 
یخواهدميتواندبگوید)مااوراصالحوخدمتگزاربوطنخودو
یخواهدباشدبمجردیكهازاینحدخارجشد(ودرخارجهركسهرچهم 
م 
یتوانند در مورد ایشان
یتوانند در بارة خودشان قضاوت كنند و سایرین هم نم 
یدانيم آقای مشيروالدوله فرمودند خودشان نم 
ایران نم 
یگویم آقای مشيرالدوله ملت ایران در حق شما قضاوت كرده است .در این مملكتی كه خدمتگزار كم است شما
قضاوت كنند من م 
نمملكتبهوطنخواهیو

دمظهروطنپرستیهستيدشمامحتاجبهمحاكمهنيستيددلتنگنباشيدزیرادرای

كهكردهای

بواسطةعملياتی
یخواهدزیرااصالح
طاصالحواصالحخواهدشمنزیاددارد.اینمحيطدورهفترتپسندیدهاصالحنم 

یگذارنددراینمحي
اصالحخواهیاجرنم 

بامنافعخصوصی داخلی وخارجی مغایرتداردبلی خيلی اشخاصهستندكهدشمنانواقعی اصالحندهماندشمنانواقعی اصالحكه
رآنجامهها

آنجامههاراازروی آنها بردارندخواهيددیدكهدرزی

یكنندوقتی 
جامههای سرخوسبزوسفيداصالحبهتنخودشانم 

یباشند.
دشمنانحقيقیملتایرانم 
فهمجلسدورهچهارمكهپسازششسالدورةفترت

شماومجلسشورایملیازحمالتدشمنانمكدرنباشيدزیراوظيفةشماووظي
كهدرراهاصالححكومتهای مختلفهدورهفترتومنافعخارجی

یخواهدزمامامورمملكترادردستبگيردایناستكهآنسنگهائی 
م 

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

313

یدانيدكهازهر طرفمورد
انداختهاندبدستشما وبدستمجلسشورای ملی وبدستعناصراصالحخواهبایدبرطرف شودشمام 

حملهخواهيدشدازاینحمالتنگراننشویدزیرااگردرتهرانكهمظهرافكارواقعیایراننيستطرفداركمداشتهباشيداگردرتهرانما
یشویمنبایددلتنگباشيمبرایآنكهآن
یشوندواقعم 
موردحملهوتنقيدجرایدیكهمعلومنيستبهپولكیطبعوهمهروزهمنتشرم 
یخوردپشتسرشماومجلسشورای ملی مثل
یبردوبهعرقخودنانم 
حسواقعی ملتایرانیعنی همانملتی كهزحمتورنج م 
كوهخواهدبود».

گفتگو با منيژة تيمور تاش
در بارة عبدالحسينتيمور تاش






















تيمورتاش در کنار پدرش


درکاربررسییکدورة31سالهازتاریخیکسدةگذشتهایرانـاز
آغاز کار مجلس مشروطه تا شهریور  1323ـ به نام تيمورتاش
وزیر دربار خوشسيمای دوران رضاشاهی برخوردیم که با تکيه
براقتداررضاشاهوبربسترانسجام,یکپارچگیواستقاللدوبارة
ایران,باتالشهاوخدماتارزندةخودسيمائیخوشازایراندر
عرصة بينالمللی ارائه نمود .سردارمعظم خراسانی,
تحصيلکردةبهتریندانشکدةنظامدرروسيه,دراینراهازخود

شایستگی و توانمندی کمنظير و شگفتانگيزی به نمایش
گذارد .در جستجوی منابع بيشتر برای آشنائی عميقتر با این
شخصيت تاریخی به نوة وی خانم منيژة تيمورتاش دست
یافتيم.
مصاحبهای در مورد

ما درخواست خود مبنی برانجام 
عبدالحسين تيمورتاشرابامنيژةتيمورتاش طرحنمودیمکهبا
لطف و صفائی وصفناپذیر مورد قبول قرار گرفت .او هرچند
امکانآشنائیباپدربزرگشرامستقيموبرپایةتجربةشخصی
خودنداشت ,اماباسرگذشتوی وخصوصياتشچهازطریق
پدروچهتوسطعمةخودو چهسایرافرادخانوادهآشناشدو
با پدربزرگ خویش ـ عليرغم غياب حسرتآفرینش ـ رابطهای
عاطفی ,شورانگيز و سرشار از احترام و احساس غرور برقرار
نمود که گوشههائی از آن رابطه و احساس برگفتگوئی که در
اختيارخوانندگانتالشقرارمیگيرد.سایهافکندهاست.



تالشـخانمتيمورتاشبایدابتداواقعيتیرانزدشمااقرارکنم,
متاسفانهتاهمينچندسالگذشتهنامعبدالحسينتيمورتاش
به گوش من و فکر میکنم بسياری از همنسالن من ,چندان
آشنا نبود .بنظر میرسيد این امر تحت تاثير و نتيجة اغراض
سياسی خاصی بوده است .اما در کتابهائی که اخيراٌ در مورد
دورانرضاشاهورجالسياسیآندورهمنتشرشده,تصاویری
نيزازتيمورتاشارائهشدهاند.جالبآنکه,هرچندبسياریازاین

نيتنسبتبهایشاننگاشتهشدهاند,

سطورنهچندانباحُس
اما با وجود این میتوان از خالل آنها به برجستگیها و
هایویپیبرد.


توانائی

منيژه تيمورتاش ـ نمیدانم شما اصالٌ میتوانيد تهران بروید یا
رومومیآیم,درموردناآشنائی


ولیمنچونبهایرانمی
نه,
بانامتيمورتاشموافقنيستم.

تالشـچطور؟

منيژهتيمورتاشـببينيد,فاميلتيمورتاشفقطماهستيم.برای
همينمنازهمانروزیکهبهایرانرفتم,هيچوقتندیدمکهاز
رویایننامبابیتقاوتیعبورشود.ازابتدایانقالبتاهمين

دهسالپيشنوعیدلهرهآوربود.بههميندليل,اوائلهنگامی

کهکسیمیپرسيد,شماچهنسبتیباتيمورتاشدارید,ابتدا

میپرسيدم چطور مگر؟ تا بفهمم اصالٌ منظور طرف چيست!

االن دیگر اینطور نيست .امروز هرجا که میروم کوچکترین
بیتفاوتی وجود ندارد و همه میدانند .مثالٌ روزی در فرودگاه

یکی از آن آقایان به من گفت شما با تيمورتاش چه نسبتی
دارید؟پرسيدم؛آقاشمابهتاریخعالقهدارید؟گفت؛نهخيرمن
سریالتلویزیونیدیدهام!


تالش ـ خوب این جای بسيار خوشحالی است که این
بیتفاوتی یا این سکوت از ميان رفته است .و برای جامعة

ایرانیامکانروشنشدنگوشههایناگفتهوناشناختهتاریخ

ایرانفراهمشدهاست.واینباراميدواریموقایعآنگونهکهحادث
انددرآثارونوشتههابازتابیافتهباشند.


شده

منيژه تيمورتاش ـ بنظر من کتاب شيخاالسالمی تنها کتابی
استکهاطالعاتدرستیراازایندورهبدستمیدهد.البته

یکیازاستاداندانشگاههایکانادابنامMaicel Rezunدرمورد
تيمورتاش تحقيقات مفصلی انجام داده است .او در ارتباط با
عمة من بود و پروندة کاملی را مورد مطالعه قرارداده و کتابی
همقبلازانقالبدرموردروابطایرانوشورویتاسالهایقبل
ازشروعجنگجهانیدومنوشتهومنتشرساختهاست,البته
بهزبانانگليسیاستوبهفارسیترجمهنشده.
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تالش ـ چقدر حياتی است که
چنين آثاری ترجمه شده و در
دسترسمحقيقينوجامعةایرانی
قراردادهشود!زیراایندورهامروز
بشدت مورد توجه بسياری از
ایرانيان است و من فکر میکنم
چنين آثاری به روشن شدن
بسياری از حقایق و باز شدن
زوایای جدیدی به روی تاریخ ایران
کمکفراوانخواهندنمود.
اجازهدهيدازپدربزرگاتانبپرسم.


پدربزرگشماشخصيتصاحبنام
یک دورة مشخص تاریخی
کشورمان بود که امروز میرود
بعنوان دورة پایهگذاری ایران نوین
میدانيم؛ شما از
نامگذاری گردد  .
امکان دیدار پدربزرگاتان محروم
بودید .با این وجود فکر نمیکنيم
ذهن شما کامالٌ خالی از یاد و
تصویر وی باشد .شما با
عبدالحسين تيمورتاش بعنوان
پدربزرگ آشنا شدید یا بعنوان یک
شخصيتسياسیتاریخیایران؟
منيژه تيمورتاش ـ ببينيد من ایندو
راهمراهباهموآميختهبایکدیگر
شناختم .تابلوی پدربزرگم در منزل
ما هميشه بود .از او بعنوان یک
فرد مهم هميشه یاد میشد .اما برای من هميشه پدربزرگم
بااینکهمیدانستمآدمبزرگی

ومیگفتيمپاپابزرگ.

بود.مابها
و مهمی بوده اما از این مسئله فراتر میرفت و وارد عرصة
اممیشد.خوبباالخرهپدربزرگمبود.چيزی


احساسوعاطفه
را که خوب به یاد دارم این است که هميشه همة ما به او
خيلیافتخارمیکردیم .مثالٌهمهمدالهایپدربزرگمنسالن

خانهامان را میآراست .این عامل بود که در شکلگيری

احساس واحتراممننسبتبهپدربزرگمبسيارنقشداشت.
بهرحالاوپدربزرگمبودکهفردیمهمبود.

تالش ـ در مورد اینکه چرا او به شخصيت مهمی در تاریخ بدل
شدهبودهمبرایتاندرخانوادهصحبتیمیشد؟


نيژهتيمورتاشـاینهائیکهمیگویمدرحقيقتخاطرات1ـ1

م
سالگیاستکهدرذهنمباقیمانده.البتهبعدهامتوجهشدم
کهپدربزرگچکارهبودهاست.امادرآنسنوسالکودکیاین
مسائل برای من طبعاٌ مهم نبود ,اصالٌ متوجه آنها نبودم .تنها
چيزی که میدانستم این بود که پدربزرگم آدم مهمی بوده
است.

تالشـبعدهاکهدرآثاروکتابهایتاریخیبهناموکارهایاو
برخوردید؟

منيژهتيمورتاشـکتبوآثارتاریخیدرسنچهاردهسالگیاز
طریقعمهامایرانتيمورتاشکهدرپاریسبود,دراختيارمقرار

گرفت .پدرم مرا نزد عمهام فرستاد ,در نتيجه من شدم دختر
عمهام و او بود که رُل مادرم را بازی میکرد و واقعاٌ بعنوان

دخترش پذیرفته بود .از سن چهارده سالگی غرق در این
مسائلشدم.غرقدرتصویرپدربزرگم.کامالٌغرقدرتصویراو.
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تالش ـ البته هر دختری پدرش را
دوست دارد .اما گویا عشق
عمهاتان به عبدالحسين تيمورتاش

وصفناپذیربود.

منيژه تيمورتاش ـ این دوست
داشتنماورایعشقبود.

تالشـمطمئناٌعمةشمااززوایای
بسياری شخصيت و خصوصيات و
روحياتپدرشرامیشناخت.زیرا
سالهایزیادیبااوبود.

منيژه تيمورتاش ـ مطمئن نيستم.
مطمئننيستم!

تالش ـ در یکی از کتب تاریخی
خواندم که تيمورتاش هنگامی که
برایمبارزاتانتخاباتیبهخراسان
ایراندهسالهرانيزهمراه

میرفت,

برد.

منيژه تيمورتاش ـ ببينيد عشق
عميقی ميان پدربزرگ من و
دخترش وجود داشت .رابطه
استثنائیبود.پدربزرگمهمعاشق
این دختر بود .ولی نمیتوانم به
شما بگویم که عمهام خيلی به
همه چيز در مورد پدرش وارد بود .زیرا نزد او احساسات و
واقعيتها با هم آميخته شده بود .در مورد عشق و عالقه

دانمچقدرعمهامپدرشرا


نمی
شکینيست.امادرموردبقيه,
خوبمیشناخت.


تالشـازتيمورتاشدرکتبتاریخیتصویرمتعددیبرجایمانده
اشرافزاده ای که تحصيالت

است .سردارمعظم خراسانی ,
عاليه را در یکی از بهترین مدارس نظامی روسيه که
شاهزادگانروسدرآنجاتحصيلمیکردند,بهپایانرساندهبود.

نمایندة برجستة چندین دورة مجلس مشروطه ,یکی از
توانمندترین ناطقين این مجلس و باالخره وزیر مقتدر رضاشاه.
کداميکازاینتصاویردرذهنشمابيشترنقشبستهاست؟

منيژهتيمورتاشـببينيد!پدربزرگمن6سالهبودکهپدرشاورا
ازخراسانبهروسيهفرستادبهسرپرستییکیازایرانيان.او
از 6سالگیعمالٌازپدرومادر خوددوربودودرروسيهماند.
بعدبهمدرسةنظاممیرود

زبانمادریاشدر اصلروسیبود.

سالگیبهایرانبازمیگردد.درحاليکه

وپسازآندرسن 26
ازهمانابتدامیخواستبه

فارسیرابدرستینمیدانست.

اشاجازهنمیداد.بهمينخاطردر

مجلسراهیابد؛امّافارسی
همان خراسان به مدت یکسال به یادگيری زبان فارسی
درواقعخودرادرخراسانحبسمیکند,برایاینکه

یپردازد.
م 
بههدفشیعنیآموزشزبانفارسیدرحدورودبهسياستو
بعدهمکهچونسناشبه

بهمجلسشورایملیدستیابد.
حدنصابنمایندگیکهدرآن موقع 33سالبود ,نرسيده بود,
در شناسنامهاش یا هرسندی که در آن زمان وجود داشت,
دست برده تا بتواند وارد مجلس بشود .اینکه او در سن 6
منفکرمیکنم

سالگیبهروسيهرفته,ازپدرومادردوربوده,
باید؛اوالٌدراستحکامشخصيتویبسيارنقشداشتهباشد.
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تيمورتاشدریکمراسمرسمی
ثانيابایدمیتوانستوجود

اومجبوربودرویپایخودبایستد.
خودراثابتکند,خودرابعنوانیکایرانی.بنظرمازهمانزمان
عشقاش به کشورش ایران آغاز میشود .عشق شدیدی به

ایرانواینکهایرانبایدپيشرفتکند,ترقیکند,دراوازهمان
دورانکودکیشکلمیگيرد.


تالشـدرتأئيدصحبتشمابایداشارهکنمکهایشانپساز
بازگشت به ایران در همان دورة یادگيری زبان فارسی با تنی
چندازادباوشعرامحفلادبیراهانداختهوبشدتبهزبانو
بعضیها نيز از وی بعنوان

ادبيات فارسی عالقمند میشوند .
میگویندتيمورتاشدرهمانزمانمالکیکی
بردهاند .
ادیبنام 

ازبزرگترینکتابخانههایشخصیدرایرانبودهاست.


منچندتاازدفترچههاو

منيژهتيمورتاشـکامالٌدرستاست.
یادداشتهای خصوصی پدربزرگم را دارم البته به زبان روسی
است.شایدبتوانمچيزهایدراینزمينهتهيهکنم.

تالش ـ ولی خانم تيمورتاش نگفتيد کدام تصویر پدربزرگتان در
ذهنشمابيشترنقشبستهاست.

منيژهتيمورتاشـانسانیباهوشسرشاروشدیداٌوطنپرست.
بشدت تحت تأثير آتاتورک و تحوالتی که در ترکيه بوجود آمده
بود .بدون شک جاهطلب ,بسيار دوستباز و بشدت سردر پی
میدانم که اینطور بوده و واقعيت را باید گفت.
زنان زیباروی  ,
البته من در اینجا قضاوت اخالقی مطلقاٌ نمیکنم ,تنها
آنچهبنظرمنمیآید,درهرصورت

میخواهمواقعيترابگویم.

برایآنروزگارایرانآمدنپدربزرگمنزودبود!

تالشـمنچندنمونهازسخنرانیهایعبدالحسينتيمورتاش

درمجلسراخواندهام.امروزکهبهشرایطاجتماعیآنهنگامو

مشکالتی که برسر راه حکومت در اجرای طرحها برنامههای
سالهنگاهمیکنيم,متوجهدید

اصالحیاشبافاصلة 23ـ 93


صریحوروشنوینسبتبهمسائلومعضالتمهماجتماعی
حلهایصحيحآنهامیشویم.بعنواننمونهنطق


ودرگزینشراه
السطنهدرموردخلعسالحمجاهدینو


دفاعیویازطرحقوام
رابطة آن با مسئله امنيت در مجلس دوم و یا دفاع او از اقدام
مشيرالدوله مبنی برایستادگی و برخورد شدید به
شيخمحمدخيابانی به منظور اسقرار حاکميت حکومت مرکزی

در همة نقاط ایران و حفظ یکپارچگی حاکميت ملی در ایران و
همچنيننطقویدرمجلسچهارموتکيةمجددویبررابطة
پراهميت ميان امنيت و طرحها و اصالحات اجتماعی و ...در
هميننطقاشارةگویایویبهراهتأمينمخارجادارةمملکت
از طریق عایدات داخلی و به منظور تأمين استقالل کشور و
اجتنابازتوصلبهخارجیو...

منحتیلحظهای

منيژهتيمورتاشـاوشدیداٌوطنپرستبود.
درموردوطنپرستیپدربزرگمتردیدندارم.


تالش ـ در توصيف نگاه وی به مسائل جامعه و جهتگيری
وطنپرستی» کافی نباشد .زیرا

سياسیاش شاید عبارت «

شخصيتهای متعددی همدورة عبدالحسين تيمورتاش در

صحنة سياست آن زمان حضور داشتند ,که همگی ایران را
دوستداشتهودرتصمياتواقداماتخودهيچ دلمشغولیجز
خدمت به ایران نداشتند .بحث برسر اتخاذ طریق و انتخاب
حلهائی بود که قادر به حل مشکالت
راههای مناسب و راه 

کشوربودهومیبایستراهدرستبهسمتآیندهرابهجامعه

مینمایاندند.


منيژهتيمورتاشـگفتمپدربزرگمشدیداٌفردیباهوشوبسيار
پرکاروبشدتعالقمندبهایرانبود.روزی 11ـ 12ساعتکار
میکرد.


تالش ـ مثل اینکه این خصوصيت عمومی مسئولين و مدیران
کشور در آن زمان بود .داور هم چنين بود .یا خود رضاشاه هم
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همچنين .در مورد ایشان جائی خواندم که عبدالحسين
تيمورتاش در ميان تجددخواهان آن دوره از همه «بی باک تر»
میخواستم سئوال کنم آیا خاطراتی از آن دوران در مورد
بود  .
تجددخواهی وی به ویژه در برابر زنان چيزی شنيدهاید؟ در آن
شرایط سخت اجتماعی و سلطة تعصبمذهبی رفتار
تجددخواهانهویدرمقابلآزادیزنانچگونهبود؟

منيژهتيمورتاشـدیدیبسياربازوروشنداشت.بعنواننمونه
همينکهنامدخترشراایرانگذاشتهبود,خودشخيلیمعنی

کردوهنوزسالها


امهنوزتحصيلمی

کهعمه

هنگامی
داشت.
قبل از کشف حجاب بود ,تعریف میکرد که آخر سال تحصيلی
موظف به تهيه و ایراد نظق شده بود .پدربزرگ من وی را نزد
خودخواستهوبهاومیگویدکه؛فردابایدبرایانجامایننطق

حجابحاضرشویوعمهامنيزنطقخودرابدونحجابدر


بی
مدرسهانجاممیدهد .یا نمونهدیگرهنگاميکه 11ساله بودم

سيگار میکشيدم .بعد روزی که به تهران رفته بودم .پدرم ـ
گفتمنمیکشم.

منوچهرتيمورتاشـبهمنسيگارتعارفکرد,
گفتببينمن 23سالهبودمکهباپدرمبهسفریرفتهبودیم.
دراینسفروینيزسيگاریبهمنتعارفکرد.درجوابگفتم
سيگارنمیکشم.پدربزرگدرمقابلاینامتناعپدرمگفتهبود؛

اگربداستچراپشتسرمنمیکشی,واگرخوباستچرا

جلوی من نمیکشی .و من هم همينحرف رابه تو میزنم.
کنمبرایامروزجامعهامان

فرد بسياربازی بود وحتیفکرمی
حضورشخيلیزودبود.یکنکتهدیگرراهمبينخودمانکهدو
زنهستيموباهمصحبتمیکنيم,بایدبگویم,اوخيلیجذاب

بسيارخوشقيافهشایدخوشگلترینمردایران بود .طبعاٌ

بود ,
همينبنظرمنموجبشدهبودتاحدودیلوسشود.خيلیباز
و راحت بود به نظر من کسی که عقدة حقارت و کمبودی

تيمورتاش در یک سفر خارجی
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نمیتواندبازفکرکند.

داشتهباشد,

تالشـودررابطهبامسئلهبرخوردبهحجابزنان؟

منيژه تيمورتاش ـ اوالٌ میدانيد که همسر دومش یک خانم
ارمنی روس بود .پدربزرگم اساساٌ خيلی فرنگی رفتار میکرد.
در صورتيکه مادربزرگم از خانوادههای قدیمی ایران و بسيار
پدربزرگبچههاراخيلیزودبهخارجفرستاد.

سنتیبود.

تالشـدررابطهباکلوپیکهایشانتأسيسکردهبودومحل
چهمیدانيد؟

رفتوآمدخيلیازروشنفکرانبود,

منيژه تيمورتاش ـ یکی از کسانی بود که در تأسيس آن نقش
داشت و در آن زمان خانمها بدون حجاب به آنجا رفت و آمد
میکردند.تازمانانقالبهماینکلوپوجودداشت.


تالش ـ عمه شما ـ ایران تيمورتاش ـ آیا در مورد این کلوپ با
شماصحبتیمیکرد؟


منيژهتيمورتاشـعمهامدرآنزماندرایراننبود.


تالشـازعمهاتانـایرانتيمورتاشبگوئيد.متاسفانهبهاسناد

همينقدر

مستقيمیازایشانیادرموردایشاندستنيافتيم.
میدانيم که زنی ادیب ونویسنده بود .زنی که در سال 1321

رامنتشرمیکرد,کهخوب«رستاخيز

روزنامة«رستاخيزایران»
یتوانددوگونهتعبيرشود.یکیرستاخيزکشورایرانو
ایران»م 
دیگریباتوجهبهروحياتصاحبروزنامهورفتارویبهنسبت
زمان ,رستاخيز بانو ایران تيمورتاش! به هر صورت چنين
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ایرانتيمورتاشبههمراهبرادرش
شخصيتی باید قاعدتاٌ نسبت به تحوالت اجتماعی حساس و
میخواستيمبدانيمایشانبهتحوالتاجتماعیآن
آگاهباشد .
دورهچگونهمینگریستندوسهمتيمورتاشرادراینتحوالتتا

چهميزانارزیابیمیکردند؟


منيزه تيمورتاش ـ ببينيد ,من باید اینجا نکتهای را روشن کنم.
عمهام و عموهایم مطمئناٌ
چهار فرزند پدربزرگم یعنی پدرم  ,
همان آدمهائی که وقتی پدربزرگم زنده بود ,با وقتی که
پدربزرگم کشته شد و آنها را به تبعيد فرستاده و  1سال در
خراسان نگه داشتند ,نماندند .من ایران تيمورتاش را  33ـ 13
سال بعد دیدم و بعد از اینکه  1سال در تبعيد بود .وضعيت
اینگونهنبودکهآنهاازتهرانیااصفهانبروندخراسانبهدهی
بعدبهکاشمرومشهد.تبعيدیبودکهپدرمراکهدراینجادر
مدرسه نظام بود ,یک عمویم در انگليس و عموی کوچکترم
عمهام که تازه ازدواج کرده و از
همراه وليعهد در سوئيس بود  ,
پاریس به ایران رفته بود ,از این مکانها به خراسان فرستادند.
آنهمبهروستائیبهنامجنگل ,جائيکه وقتیمیخواستندآب
بخورندبایدازچاهآبمیکشيدند,آبیکهدرآنکرمبود.آنها

باید این آب را می نوشيدند .مطمئناٌ عقاید و نظر آنها در زمان
زندهبودنپدربزرگموپسازکشتهشدنویبسيارتغييرکرده
بود .این اولين نکتهای است که برای شناخت بهتر و عميقتر
شخصيتورفتارعمةمنبایددرنظرگرفت.

تالشـاگرممکناستدراینموردبيشترتوضيحدهيد.

منيژه تيمورتاش ـ عمه من تنها فرزندی بود که در آن زمان در
تهران بسر میبرد .البته به جز دو خواهری که پدربزرگم از
بچههائی که از مادربزرگم بودند .همه
همسر روسش داشت  .
در خارج بسر میبردند .همة آنها را مجبور کردند به ایران
بازگردند .پدرم که تازه دانشکده نظام اینجا را تمام کرده بود
فوریواردایرانشددرزندانقصرویکماهقبلازکشتهشدن
پدربزرگم بود که همدیگر را مالقات کردند .هميشه برایمان
تعریف میکرد که آنها همدیگر را در اتاقی مالقات کردند که از
بينشان یک مأمور زندان عبور میکرد .حتی حق لمس کردن
یکدیگر را نداشتند .پدرم هميشه میگفت با نگاه تمام
حرفهائی را که قرار بود به من بگوید ,زد .در آن زمان پدرم 21
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سالبيشترنداشت.مدتیپسازآن
مالقات ,تلفن میکنند که بيائيد و
جسد پدرتان را تحویل بگيرید .بعد
همگی را به خراسان میفرستند.
البته جز عمهام که شوهر داشت و
همسر آقای حسين قرهگزلو بود .اما
اونيزتصميممیگيردبهخانوادهاش

پيوسته و به تبعيدگاه برود .در آن
مکانچهکسیبود؟هيچکس!فقط
چندتاپاسبانکهمواظبآنهابودندو
شاهزاده افسر که برایشان کتاب
میبرد مادر پدربزرگ ,همسرش

یعنی مادربزرگ من ,دوتا خواهرهای
پدربزرگم و چهارتا فرزندش ,همين !
هقت سال آنها این شرایط را تحمل
کردند.

تالش ـ یعنی این بیعدالتی روی
احساس و فکر آنها طبعاٌ تأثير
گذاشته و آنها را که احياناٌ نظر تأئيد
نسبت به حکومت رضاشاه داشتند,
بدبينومخالفمیکند؟


منيژه تيمورتاش ـ مطمئناٌ همينطور بود .تأئيد آنها به این دليل
بود که آنها در آن سيستم جای داشتند .اما بعد بدون اینکه
بدانندچرا,دیگردرآنجاینداشتند.یعنیازردةدومبههيچ
سقوط کردند .بعد از آن کسی که شدیداٌ مخالفتش را ابراز
عمهام بود .متأسفانه او از همان زمان دید
داشت  ,
طرفانهاشراازدستداد.اماپدرمچنيننبود.شایدبهاین


بی
دليل که پدرم در  21سالگی مسئوليت تمام فاميل را برعهده
گرفت.

گرایانهای که ناشی از این مسئوليت

تالش ـ یعنی با دید واقع
بهپيرامونخودمینگریست؟

بود,

هميشهبرایمنتعریفمیکردکهدر

منيژهتيمورتاشـکامالٌ!
دوران تبعيد ,روزها میخوابيد و شبها بيدار بود چون
نمیتوانستشاهدزجرخانوادهباشد.


تالش ـ به رابطه نزدیک و سرشار از اعتماد ميان رضاشاه و
عبدالحسينتيمورتاشوزیردربارشدرهمةنوشتههایتاریخی

این دوران اشاره شده است .شما از پدر یا عمهاتان هيچوقت
نشنيدید که چه شد که این رابطه تيره شد و به بیاعتمادی
رضاشاهبهوزیردربارشختمگشت؟

منيژهتيمورتاشـنفتفقطنفت!

تالشـممکناستدراینموردبيشترتوضيحبدهيد.

منيژه تيمورتاش ـ هيچيک از اینها نمیتوانستند( ,راست و
دورغش را من نمیدانم) منکر مقداری احساس رقابت و
سوءظنرضاشاهنسبتبهپدربزرگمشوند.خارجازآنمقابلهبا
منافع انگليس بویژه مسئله نفت و موضوع کاپيتوالسيون که
پدربزرگ من پيگيرانه روی آنها کار کرده بود ,و این دشمنی
طرفتر بود.

انگليسها را برانگيخت .و پدر من خيلی بازتر و بی

ولی مطمئنم عمهام بیطرف نبود .فکر میکنم با این حرفها
امارائهمیدهم.بهرصورتروزیکهرضاشاه


تصویرجدیدیازعمه
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ازایرانرفتوخانوادةتيمورتاشبهتهرانبرگشتندیعنیابتدا
به کاشمر ,بعد به مشهد و سپس به تهران ,سرمقالة
«رستاخيزایران«شعرمعروففردوسیبود:
پدرکشتیوتخمکينکاشتی
پدرکشتهراکیبودآشتی

تالشـبهرحالتوضيحیراکهعمهیاپدرتاندرموردعلتتيره
شدن روابط ميان رضاشاه و تيمورتاش دادهاند ,چيزی بيشتر از
آنچه که در کتابها آمده ,نيست .مسئله نفت .احساس خطر
انگليسها نسبت به منافعشان و زمينه چينی ایجاد بدبينی و

سوءظنرضاشاهنسبتبهوزیردربارش.

منيژه تيمورتاش ـ کامالٌ! البته نه فقط نسبت به پدربزرگ من,
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میکردند ,بيکباره متوقف شود .در مورد نصرتالدوله خوب,

سوءظنرضاشاهباتوجهبهاقداماتویدرفارسشایدچندان
بدون زمينه نبود .اما در مورد تيمورتاش فقط حدس و گمان
است.آیادراینزمينههيچمدرکوسندیکهقابلبحثباشد
بدستنيامده؟

منيژه تيمورتاش ـ تمام اسناد این دورة مربوط به پدربزرگم نزد
من است .همگی آنها دال به موضع پدربزرگم نسبت به نفت
نگليسهارابرانگيختو

استکهطبيعتاٌبهمقدارزیادیخشما
در نتيجه سعی کردند او را از بين ببرند .البته من فکر میکنم
این قضيه مقداری هم بُعد روانشناسی داشته باشد .به این
زمانیشماعدهایرا

معنیکهدرتاریخوحوادثآندیدهشده,
بعنواننردبانترقیمورداستفادهقرارمیدهيدوبعدهنگامی


تيمورتاش به همراه خانواده

بلکهبهافراددیگر؛نصرتالدولهو...


تالشـآیابرایاینسوءظنهازمينهمادیهموجودداشت؟


میگویم نه! فکر
منيژه تيمورتاش ـ اگر از من میپرسيد  ,
نمیکنم.چونپدربزرگمنآنهنگامکههنوزرضاشاهنبود,اگر

خواستمیتوانستشاهشود!


می

تالش ـ درست است که گرایش دستگاه سلطنت در ایران به
سمتاستبدادیودیکتاتورینهبارضاشاهآغازشدونهباوی
خاتمه یافت .اما آنچه که هنوز جای پرسش باقی میگذارد
اینکه؛چگونه همکاری ,همفکریمحکم و پيوستهایکهميان
رضاشاه و یکدسته از روشنفکرانی که با وی همراهی

که به مقدار کافی اعتماد به نفس پيدا میکنيد ,دیگر به آنها
احتياج ندارید .من فکر میکنم روزی رسيد که رضاشاه دیگر
بقدر کافی اعتماد الزم را بخود یافته و به این افراد نيازی
نداشت .با این حرف میخواهم بگویم چندان هم این واقعه
عجيبنيست.

یکردهاندرفتاررضاشاهراازاین

تالشـالبتهبعضیهانيزسع

نظربررسیوتحليلکنند.

منيژهتيمورتاشـدراینجابایدخاطرهایراازروحيةرضاشاهبه

نقل از عمهام برایتان بازگو کنم .همانگونه که گفتم عمة من
همسر حسين قرهگزلو بود .هنگامی که پدربزرگ مرا دستگير
کردند ,هنوز این وصلت ادامه داشت .اما یکباره از امشب به
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فردا ,دختر سوگلی تيمورتاش تبدیل شد به موجودی که
خانوادةقرهگزلوبود.ازروزیکهپدربزرگ

وجودشموجب«ننگ»
حسينعلیخان قرهگزلو نامهای به

من تحت نظر قرار گرفت ,
رضاشاه نوشت با این مضمون که؛ من میخواستم از شما
عمهام با تمام
اجازه بگيرم که دختر این خائن را طالق بدهم  .
امابرایمتعریفمیکردکه؛روزیکه

نفرتیکهازرضاشاهداشت,
این نامه بدست رضاشاه رسيد و آن را خواند,
مچالهاش کرده و پرت میکند و میگوید؛

بگوئيد طالقش بدهد ,ولی در این طالق
وکيلدخترتيمورتاشخودمنهستم!
با این خاطره میخواستم نشان
دهم که روابط اساساٌ ماورای
مناسباتسياسیبود.

تالش ـ البته ما به این روایت
در چند کتاب تاریخی برخورد
کردیم ,بازگوئی آن توسط
شما به نقل از ایران
تيمورتاش جای تردید در
صحتآنباقینمیگذارد.


منيژه تيمورتاش ـ این را من
از دهان عمهام شنيده ام و
دیگر جای حرفی باقی
نيست.

تالش ـ بهرحال بنظر میرسد؛
اینوقایعاحتماالٌازرازهایتاریخ
ایران باقی خواهد ماند ,علت
خودکشی داور و کشته شدن
تيمورتاش در آن مقطع تاریخی تأسف
بارترین و در عين حال ناگشوده باقی
خواهندماند.دورةتاریخیکهدرآنهمرائی,
همراهی و همکاری رضاشاه و شخصيتهائی
نظير تيمورتاش ,داور ,فروغی و ...روند پرارزشی بود که برای
ایران و به نفع مردم و کشور رخ داد .اما حوادث دردآور و
غمانگيزیچونخودکشیوزیرالیقدادگستریوکشتهشدن

ایباقیماندهاند.


هایتيره
وزیرتوانمنددربارازآنبعنوانلکه

منيزه تيمورتاش ـ حداقل در خانواده و فاميل ما هرگز این زخم
یکپدیدةغمانگيزباقی

التيامنيافتواینفراترازیکرازاست.
خواهد ماند .هيچيک از ما ,حتی من ,حتی دخترم که اصالٌ در
غرببزرگشده,نتوانستهاینمسئلهرابرایخودحلکند.

تالش ـ عمه شما هرگز اتهاماتی را که به پدربزرگتان وارد
ساختند,نظيرسوءاستفادةمالیو...وظاهراٌبدليلآنهاایشان
را محاکمه کردند ,نپذیرفت .البته بدیهی است که هيچ یک از
فرزندان دیگر هم آنها را نپذیرند .اما عمة شما بيش از دیگران
عکس العمل نشان داد و با کسانی که این اتهامات را مورد
استناد قرار میدادند به شدت و بصورت علنی ,حتی در
مطبوعات به مقابله پرداخت .گفته شده است که ایران
تيمورتاش میخواست اسنادی را در رد این اتهامات منتشر
سازد .چه چيز مانع وی شد و چرا این اسناد هرگز منتشر
نشدند؟

منيژهتيمورتاشـتمامایناسنادنزدمن است.قبلازهرچيز,
برایاینکهعمةمن هرگزنتوانستفاصلةتاریخیباحوادثرا
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حفظکند.مسئلهبرایاوکامالٌ جنبةروانیوعاطفیداشت.
بنظرم هيچ چيز دیگر جز این در ميان نبود .چند بار من شاهد
بودم افراد مختلفی چه ایرانی و چه فرنگی از نقاط مختلف
چيزیکهازاینافرادمیخواست,اینبودکه

جهانمیآمدند.

یعنینقدرانمیپذیرفت .به

تنهاخوبیتيمورتاشرابنویسند .
اعتقاد من فاصلهای را که الزم است در تاریخ داشته باشد,
نداشت .عالوه براین مسائل در ذهن و فکرش در
همریخته بود .اما او تمام تالش خود را کرد.

تمام این اسناد در حال حاضر نزد من
است .چندین سال قبل از فوتش
هميشهبهمنمیگفت؛منازتودو

چيز میخواهم؛ یک ـ جنازة مرا به
تهرانبردهودرمقبرةخانوادگیدر
امامزاده عبداهلل دفن کنی و دوم
این کتاب اسناد را منتشر
نمائی .و روزی من حتماٌ این
کار را خواهم کرد .کی ,کجا و
چگونه؟ نمیدانم! هنوز فرد
شایستهاینکاررانيافتهام.من

باید ابتدا مطمئن باشم که
توانماینکارراوایناسناد


می
را به مقصد برسانم .عمة من
در هر صورت عميقاٌ غرق در
عاطفهبودوامکاناینکهبتواند
سند تاریخی بيرون دهد را
نداشت.بههيچوجه!

تالش ـ از سوی ایشان قابل فهم
است ,اما بهرحال اميد است روزی
منيژه نوة تيمورتاش دست بکار چنين
امرمهمیشود.

منيژه تيمورتاش ـ خود من که خير ,اما اسناد
نزدمناستکهبایدآنهارابدستفردمورداعتمادی
بدهم.آیاشماآدممورداعتمادیسراغدارید؟

تالشـدرهرحالانتشارکليهاسنادومدارکمربوطبهایندورة
تاریخی از اهميت زیادی برخوردار است و باید روزی مورد
بررسیدقيققرارگيرند.

منيژه تيمورتاش ـ به نظر من ما اصالٌ نمیتوانيم دید صحيحی
نسبت به وضعيت امروز جامعهامان پيدا کنيم ,اگر به این دورة
نکتهای رابهشمابگویمکهالبته
تاریخینپردازیم.اجازهدهيد ,
شایدبرایشماعجيبباشد.اوائلیعنیبعدازانقالبکهبه
ایرانمیرفتم,هنگامیکهکنترلحجابخيلیشدیدبود,من

خيلی از این امر آزار میدیدم .روزی تحت فشار این آزار ,فکر
عجيبیازذهنمگذشت.فکرکردمهمينطورکهامروزبرایمن
اینحجاب اجباریرنجآوراست,پسحتماٌبرایزنانیهمکه
 13سال پيش به زور این حجاب را از سرشان برداشتند ,آزار
دهندهبود.

تالش ـ بهرحال پرسش و احساس منطقی است .ولی وقتی
انسانمسئلهراشخصینبيندوآنرادرمجموعهحرکتیک
جامعهببيند,شایدبهنوعدیگریازخودسئوالکند.

منيژه تيمورتاش ـ مسئله را باید از هم تفکيک کرد .برای من
پدربزرگمجایگاهویژهایدارد.خيلیقابلاحتراماست.اماتاریخ
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منکهنمیتوانممنکراینقضيه

همبرایخودشتاریخاست.
شوم.

تالش ـ اما امروز بسياری از زنان ایران از اینکه چنين حادثهای
(خارجازشکلونحوةپيشبردآن)درتاریخایرانرخداده,بسيار
خرسندند .حتی بسياری از تحليلگران تاریخی براین حادثه
انگشتتأئيدوتاکيدمیگذارند.


منيژه تيمورتاش ـ من خود را در  63ـ  13سال پيش گذاشتم,
فقطبرایاینکهاجبارشرانشاندهم.

تالش ـ اینهم درست است .من با حرف شما موافق هستم.
ایدرهمينشمارةویژهباآقایدرویشپور

اتفاقاٌتالشمصاحبه
انجام داده و در همين مورد بحث شد که اگر مسئله جنبه
داشتبرمبنایآزادیحجاباقداممیشد...


اثباتیمی

منيزهتيمورتاشـانتخاب,انتخابآزاد!

نمیدانم انتخاب آزادانة بیحجابی در آن زمان

تالش ـ البته 
بدونپشتوانةقهرحکومتی,درآنشرایطایرانچقدرامکانپذیر
میشد.امروزباتوجهبهگذشت 1دههکه 1دهةآنرامادر

آزادی نسبی انتخاب نوع لباس (آزادی حداقل از نظر قانونی)
طی کردیم ,تصور آن روزگار چندان ساده نيست .با آن همه
مقاومتیکهدردرونجامعهوجودداشت.تصوربفرمائيد,شما
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بعنوان ایران تيمورتاش ,دختری که پدرش او را بیحجاب به
مدرسه و برای انجام نطقی در مراسمی میفرستادش ,اوال
مگر این حمایت خانوادگی و این وضعيت شامل چند درصد از
زنان میشد .ثانيا اگر این امر به اجبار عمومی نمیشد ,چه
اعتباری بود که زنان یا دختران اندکی که بیحجابی را
برمیگزیدند ,روزی سرپيچ کوچهای طلبهای یا فرد متعصبی با

شيشه اسيد یا هر چيز دیگری انتظارش را نکشد .از این نوع
حوادثدلخراشدرسال1312یعنیحتاچندیندههبعداتفاق
افتاد.

منيژه تيمورتاش ـ البته ,قضيه دارای دو بُعد است یکی
اجتماعیودیگرروانی

تالشـبنظرمیرسدتنهابُعداجتماعیقضيهاستکهمالک

قضاوتقرارمیگيرد.


منيژه تيمورتاش ـ نمیدانم ,شاید جمع ابعاد روانی ,شرایط
اجتماعیرامیسازد.


تالش ـ حال اگر تجربهها و سرگذشتهای فردی را بخواهيم
بررسی کنيم ,مسلماٌ زنان بسياری دچار فشارها و
هاورنجهایفراوانشدهاند,اماآنچهازنظرتاریخی


عدالتی

بی
برجایماندهاستنتایجاجتماعیایناقداماتاست.مسلماٌاز
نظر اجتماعی آنچه امروز بعنوان حجاب اجباری و نقض حقوق
زناندرایرانصورتمیگيرددرجهتآیندةایراننيست

انسانی
وتاریخاٌمحکوم خواهدبودوبهنفعایراننيست,خارجازآنکه
چهانسانهائیخواهانایناجباربودندویاچهکسانیازاین

اجباررنجمیبرند!


منيژهتيمورتاشـحتماٌنيست.منهيچانتقادیبهقضيهحجاب
کنمومیگویمهرجا


فقطاحساسمرابيانمی
آنزمانندارم.
کهزوربکاررودیکجائیطغيانبوجودخواهدآورد.

تالش ـ اگر اجازه دهيد ,ببينيم بعدها وضعيت رابطة فرزندان
تيمورتاشباحکومتبهچهصورتادامهیافت.

منيژهتيمورتاشـحتماٌمیدانيد,بعدازشهریور1323عمةمن
بههمراهعمویکوچکمکهبعدهادرتصادفاتومبيلدرگذشت,
رفتند به عراق و پزشک احمدی را که عامل کشتن پدربزرگم
بود ,به ایران برگرداندند .عمة من و عمویم مهرپور ,به بهانه
اینکه عمویم ناراحتی چشم دارد و باید برای معالجه به
فلسطينبروند,ابتدارفتندآنجاوبعدبهعراق,پزشکاحمدی
را یافته و به ایران آوردند و او را که آمپول هوا در زندان به
پدربزرگم تزریق کرده بود ,در ایران محاکمه کردند .ببينيد عمة
منتااینحدبااینهابدوآشتیناپذیربود.

تالش ـ بعدها پدر و عموی شما با وساطت و پا در ميانی
محمدرضاشاهمیروند.

محمدعلیفروغیبهمالقات

منيژهتيمورتاشـبخصوصعمویم!

تالشـازچهنظر«بخصوص»؟

منيژهتيمورتاشـعمویمبهفروغینزدیکتربودتاپدرم.

تالشـعمویتانهيچگاهنگفتندکهچراعليرغماحساسفاميل
نسبتبهفروغیاینرابطهراباویحفظکردهاست؟
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تيمورتاش در مراسم مهمانی

رفهایعمهامراقبولنداشت.

منيژهتيمورتاشـح

تالش ـ یعنی اینها همه ,حرفها و احساس عمة شما بود؟
راستیخودشمادرموردهمةاینقضایاچهنظریدارید؟

منيژه تيمورتاش ـ ببينيد ,من هم متأسفانه نمیتوانم بيطرف
باشم .ولی میدانم تمام احساسات عمهام با تاریخ مخلوط
شده  ,ولی اصالٌ دلم نمیخواهد در مورد اینکه کجا اشتباه
نمیدانمچرا!

کردهوکجادرستگفتهفکرکنم.

تالش ـ این درست است که عمة شما هيچگاه حاضر نشد
اعضایخانوادةپهلویرامالقاتکند؟

منيژهتيمورتاشـاصالٌچنينچيزینيست.عمةمندرفرانسه
هنگاميکه آقای انتظام سفير بود یعنی سالهای  63وابسته
مطبوعاتی سفارت ایران بود .البته بعد از اینکه عموی کوچک
مندرتصاوفماشينکشتهشد,احساسخطریدراووجود
داشتوحتیعمةمنهرجاکهمیرفتدونفرمسلحبهچاقو

برای محافظتش او را تعقيب میکردند ,مادربزرگم از عمهام
خواست که ایران را ترک کند و به او میگوید من یک فرزند از
دستدادمودیگرقدرتندارمفرزنددومراهمازدستبدهم.
به همين دليل عمة من در سال  1916به پاریس آمده و
دکترایشراگرفتوبعدبهعنوانوابستةمطبوعاتیدرسفارت
ایرانبهکارمشغولمیشود.


تالش ـ نظر شما چيست ,آیا او هيچگاه حاضر به مالقات با
خاندانپهلویبود؟

منيژه تيمورتاش ـ اگر میتوانست خانوادة پهلوی را نبيند,
نمیدید.


تالشـ«اگرمیتوانست»یعنیدیدارشداوطلبانهنبود؟

منيژه تيمورتاش ـ ولی در ضمن می دانست که باید در خارج
تصویر ایران را باال ببرد .و این کار را هم میکرد .دقيقاٌ همان
حالی که پدرم داشت و رفت و نمایندة مجلس شد .برای آنها
کشورایرانمهمترازدولتایرانبود!

تالش_گویاارثیبودکهازپدربهآنهارسيدهبود.اساساٌمثل
اینکهروشنفکراندرآندورهدارایچنينویژگیبودند,بسياری
ازآننسلمعتقدبودندایرانفرایهمهچيزاست.
هایممیخواستمنظرشمارااساساٌدرمورد


درانتهایپرسش
آن دوران یعنی دوران اقتدار رضاشاه بپرسم .قضاوت خود شما
درموردآندوراندرمجموعچيست؟

منيژه تيمورتاش ـ سئوال بسيار سختی است .من سعی
کردهام قضيه را نزد خود تفکيک کنم .برای من رضاشاه دو

شخصيت است .اول فردی که پدربزرگ مرا از ميان برده.
پدربزرگیکهبشدتبرزندگیمااثراتعميقیبرجایگذاشت.
منکر پدرکشتگی نمیتوانم بشوم .اما شخصيت دیگر رضاشاه
درآنخدماتیکهبرایایرانانجامدادوایرانیراکهجلوبرد,
بازتاب دارد .منکر اینهم نمیتوانم بشوم ,زیرا خارج از مسائل
عاطفیدارایدیدتاریخیهستم.

تالش ـ تأثير کدام یک از این دو شخصيت برروی شما و
احساستانعميقتراست؟


منيژهتيمورتاشـنمیدانم!مثلایناستکهازمنبپرسند,
بُعد روانی این امر برای من اهميت بيشتری دارد یا بُعد
اجتماعی؟نمیدانم,اماقادرمآنهاراازهمتفکيککنم.


تالش ـ یعنی همان کاری که از عمهاتان ایران تيمورتاش هم
انتظارداشتيد؟

منيژهتيمورتاشـنه!ببينيدمن1سالبهتبعيدنرفتم,نهاتفاقاٌ
میتوانم او را بفهمم .شاید میتوانم بفهم چون شما یک
نه!  
روزی چشمتان را باز کردید و دیدید که از باالی باال یکباره به
پائينِپائينافتادهاید!

تالشـخانمتيمورتاشـبینهایتازاینگفتگویصميمانهواز

اینفرصتیکهبمادادید,سپاسگزاریم.
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کاميابی فرهنگستان اول دگرگون ساختن نگاه به زبان فارسی




گفتگو با داریوش آشوری



یك دليلِ عمدهی كاميابی فرهنگستانِ اول این بود كه رضا شاه با تمامِ قدرت پشتيبانِ
آن بود.



اهميت فرهنگستان اول در این است كه ،بر بنياد روحيهی ناسيوناليستی آن دوران،
توانست تكيهی بینهایت بر زبانِ عربی را در حوزهی زبان علمی و فنی از ميان بردارد
و تواناییهای زبان فارسی را در این زمينهها نشان دهد و راهِ دوباره به كار افتادنِ
دستگاهِ از كار افتاده و زنگزدهی تركيبسازی و اشتقاق را در زبانِ فارسی باز كند.
این راهی ست كه از آن پس دنبال شده است.



طردِ دستگاه دستوری زبان عربی از درون دستگاه دستوری زبان فارسی و سرند
كردنِ آن از واژههای زائد و بيهوده تحميل شدهی عربی سياست درستی بود .اما
برنامهی “زبانِ پاك“ كسروی برنامهای ناممكن بود كه اگر ممكن نيز میبود به
ن فارسی میانجاميد.
تنگدستی بيشتر زبا ِ






تالشـ باشروعكاردارالفنون،بهدليلنيازاستاداناینمدرسه
كتابهای آموزشی علمی ضرورت معادلیابی برای

ترجمهی 


به
مفاهيم علمی جدید پيش آمد .بعد این وظيفه به عهدهی
فرهنگستان اول گذارده شد كه یكی از معروفترین نهادهای
فرهنگی زمان رضاشاه بود .نقش رضاشاه و حكومت پهلوی در
بنيانگذاریفرهنگستانچهبود؟
دکترآشوری ـ البته رضا شاه و ”حكومتِ پهلوی“ ،مثل همهی
یدانستند .این
حكومتگران ،چيزی از زبان و مسائل آن نم 
روشنفكرانِ درونِ حاكميت بودند كه بر بنيادِ روح ناسيوناليستی
شهی برپاكردنِفرهنگستانراپيش
چيرهبرفضای آندوراناندی 
آوردندوضرورتِآنرابهرضاشاهفهماندند.بههرحال،رضاشاه
نيز از نظر ایدئولوژیك در همين راستای ناسيونالسيمِ آن دوران
یكرد.
یفهميدوعملم 
مسائلرام 

تالش ـ كار فرهنگستان اول بهكجا انجاميد؟ روایت است كه این
ازواژههای

ارموفقبود،بهایندليلكهبسياری 

فرهنگستانبسي
ساختهشدهی آندرزبانِگفتارونوشتارمردمجاافتادوكاربرد

یافت.

دکترآشوریـیكدليلِعمدهی كاميابی فرهنگستانِاولاینبود
نوساختهی

كهرضاشاهباتمامِقدرتپشتيبانِآنبودوواژههای 
فرهنگستان با فرمانِ شاهانه ،از راه ارتش و دستگاهِ دولت و
یشد و مردم به آنها عادت
آموزش و پرورش ،به كار برده م 
وزارتخانههاونهادهایدولتی،مانندِ

یكردند،ازجملهنامِتازهی
م 
دادگستری ،وزارتِ كشور ،دانشگاه .وگرنه مقاومتِ ادیبان و
یگذاشت چرخش از كاربردِ
عادتهای زبانی عامه هرگز نم 

امكانپذیر شود،

یتبار بهآسانی 
یتبار به فارس 
واژههای عرب 


یكند .پس از شهریورِ
همچنان كه هنوز با سرسختی پایداری م 
ساختهی

برضدفرهنگستانوواژههای 

 1323همموجِعظيمی 
آنبرخاستكهسردمداراناشادیبانِدورانبودند.


تالش ـ موج گستردهی نوسازی ،ورود تكنولوژی مدرن،
نآالت و كارخانهها ،راهآهن و سایر رشتههای صنعت
ماشي 
ترابری ،فرستادنِ بيشتر دانشجویان بهخارج و گسترش ارتباط با
یها در ساختار اداری،
جوامع و فرهنگهای دیگر ،دگرگون 
آموزشیوحقوقیدرزمانرضاشاهبرپایهالگوهایغربی،ناگزیر
یبایست
دهی نوین آشنا كرد كه م 
ایرانيان را باهزاران پدی 
نامگذاری و شناسانده شوند .فرهنگستان اول تا كجا از عهدهی
فهیسنگينبرآمد؟
اینوظي 

توانستازعهدهی آنهمه

دکترآشوریـفرهنگستانالبتهنم 
ی
فههایی كهبرشمردیدبرآید.زیرااعضای آن،كههمگی ادیب
وظي 
بودند و زبان را از دیدگاه ادبيات كهنِ فارسی ،بهویژه شعر،
یكرانترمينوژیكِعلمیوفنی
ازگسترهیب 

ینگریستند،خبری
م 
مدرنوماهيتِزبانی آننداشتند.امااهميتفرهنگستاناولدر
هی ناسيوناليستی آندوران،توانست
ایناستكه،بربنيادروحي 
رادرحوزهی زبانعلمی وفنی از

ینهایتبرزبانِعربی 
هی ب 
تكي 
نهها نشان
ییهای زبان فارسی را در این زمي 
ميان بردارد و توانا 
زدهی
دهد و راهِ دوباره به كار افتادنِ دستگاهِ از كار افتاده و زنگ 
بسازیواشتقاقرادرزبانِفارسیبازكند.اینراهیست
تركي 
كهازآنپسدنبالشدهاست.

نهی
یشود ،فرهنگستان اول بيش از آنكه گنجي 
تالش ـ گفته م 
راباواژههای جدیدغنای بيشتری بخشد،درعمل

زبانفارسی 
راهرابهزباننشـاندادتابرایچالشتجددآمادهشود.شـمادر
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،بهویژه
یبایدیكزبانِجهانی 
ماامروزنهتنهابهباالبردنِسطحِفرهنگی زبانِملی خودنيازمندایم،كههمگی م 
زبانِانگليسی،راهمبدانيمتابتوانيمازكارِجهانیكهاینهمهماراپشتِسرگذاشتهاستباخبرشویم،نهآن
كههرچهبيشتردرالكِبومیومحلیخودفرورویم.

بود .در حالی كه ظاهراً فرهنگستانهای بعدی چنين روشی
نشگراندركار
نداشتهاندومالحظاتسياسی همازسوی گزی 
نشبه مالحظاتسياسی چه

رهی گزی
بودهاست.تنگكردندای 
یتواند در كيفيت كار و بازدهی چنين نهادی داشته
تأثيری م 
باشد؟

یدانماعضای فرهنگستاناولچهگونهواز
دکترآشوریـمننم 
یكنم كه
راهِ چه سازـ وـ كاری برگزیده شدند .و گمان هم نم 
نش هيچنقشی نداشتهاست.زیرادر
عاملسياسی دراینگزی 
نشها ،خواه–ناخواه ،سياسی هم هست،
یك نظامِ قدرت گزی 
آدمهای ”شرور“ یا ”ناباب“ را همه جا
اگرچه به درجات گوناگون  .
ونهای
یدهند .عضویت در كميسي 
یكنند یا راه نم 
حذف م 
فرهنگستان دوم هم بر اساسِ شایستگی نسبی بود و گمان
یگذشت .البته عضویت در
یكنم كه هرگز از صافی ساواك م 
نم 
شورای فرهنگستان،بهعنوانِباالترینمرجع،حكمِدیگری داردو
یدهند.درموردفرهنگستانجمهوری
”هركسی“رابهآنراهنم 
یكنموضعجزاینباشد.
اسالمیهمگماننم 

شد،بهطبع

تالشـدرایرانازدورهرضاشاهكهآموزشهمگانی 
زبانفارسی،كههموارهزبانعمومی بود،زبانآموزشهمگانی
نيز شد .اساساً در هر كشوری یك زبان رسمی و آموزشی
یگيرند .بهترین نمونه
یشود و دیگر زبانها در سایه قرار م 
م 
شاید هند باشد كه در آن زبانهای فراوان وجود دارد ،اما زبان
انگليسی زبانآموزشهمگانی استوادبياتوعلومبهآنزبان
یشود .در ایران از سالها پيش این بحث در
آموخته و نوشته م 
تهای زبانی وجود دارد كه رشد زبان فارسی را
بين بعضی اقلي 
یشمارند و از آن بهعنوان نوعی
تها م 
نوعی تضعيف زبان اقلي 
یرسد
كهبهنظرم 

یزبانانیادمیكنند.درحالی
امتيازبرایفارس 

اینبارهچهنظریدارید؟

دکترآشوریـكلِدستاوردِفرهنگستانِاولازنظرِكميتچندان
نيست ،اما ،چنان كه اشاره كردم ،از نظرِ دگرگون كردنِ نگاه به
چندصدسالهی فرمانروابرآن

زبانِفارسی وشكستنِعادتهای 
نقشِبسياراثرگذاریداشتهاست.

تالش ـ در همان دوران دو نوع لغتسازی پدید آمد .یكی
یخواست زبان فارسی را از
واژهسازی نوع احمد كسروی كه م 

واژگان عربی بپاالید و زبان را هرچه بيشتر به فارسی ناب بدل
كند.نوعدیگرهماناستكهفرهنگستانرایجكرد.یعنی ضمن
جایگزینی برخی لغات عربی مانند بلدیه و عدليه با واژههای
فارسی نظيرشهرداری ودادگستری،اماهدفمهمترآنآفرینش
واژههای فارسی و
نهی  
مفاهيمتازهوبدینترتيبگستردنِگنجي 
باالبردن ظرفيت بيانی آن بود .براستی از این ميان كدام راه ـ وـ
بهكلیخطابود؟
روشدرستاست؟آیاروشكسروی 

دکتر آشوری ـ گمانِ پيراستن زبان از واژههای ”بيگانه“ و آفریدن
ه ی
زبانِ ناب البته خيالِ خامی ست .اما این كه زبان باید بر پای 
دستگاهِ دستوری و ساختارِ واژگانِ بنيادی خود بایستد ،از نظر
زبانشناسی درست است .مشكلِ زبان فارسی نه این بود كه

بخشی از واژگانِ عربی را وام گرفته بود ،بلكه این بود كه این
ینهایت بود و دستگاهِ دستوری زبانِ عربی را هم با
وامگيری ب 

دورگه،بهویژهدر

دستگاهدستوری فارسی درآميختهبودوزبانی 
هودهگو و

نگارش ،پدید آورده بود كه بسيار زمخت و زشت و بي
ناتوان بود .طردِ دستگاه دستوری زبان عربی از درون دستگاه
دستوری زبانفارسی وسرندكردنِآنازواژههای زائدوبيهوده
تحميل شدهی عربی سياست درستی بود .اما برنامهی “زبانِ
برنامهای ناممكن بود كه اگر

پاك“ كسروی 
یبود به تنگدستی بيشتر زبانِ
ممكن نيز م 
یانجاميد.
فارسیم 
هگذاریبراییكزبانِمشتركملیورساندنآنبهسطحیكهاز
 سرمای 

دهی زبان در دنيای صنعتی مدرن برآید بسيار
عهدهی كاركردهای پيچي 

تالش ـ هر چند فرهنگستان دوم و نيز
بهتروسودمندترازپراكندنوهرزدادنِامكاناتونيروهاست.
واژههای
فرهنگستان جمهوری اسالمی  
بسياری ساخته اند ،اما اقبال آنها در جا
افتادن و به كار گرفته شدن واژگانشان در
ميان مردم هرگز بهپای فرهنگستان دوران
رضاشاهنرسيد.چرا؟
چارهی دیگری وجودندارد.داشتنیكزبانهمگانی بسياربهترو


هرصورتبهنظر

نهترازداشتنچندزباندركشوراست .
به
كمهزی 
دکتر آشوری ـ در مورد فرهنگستانِ دوم یك دليلِ آن سياست
یبرند
ستمملی“نامم 

ازآنبهعنوان“

شما،بااینپدیدهكهگاه
افراطی پاالیشِزبانو“ایرانی“كردنِمطلقآنبودودیگراینكه
چگونهبایدبرخوردكرد؟
فرهنگستانِ دوم پشتيبانِ زورمندی مانندِ رضا شاه نداشت و

محمدرضاشاهدراینموردنيز،مثلِهمهیمواردِدیگر،باترسو
استها در نيرو

دکتر آشوری ـ درست است كه دولتها و سي
یكرد و ادبای پرنفوذ ،مانندِ علی دشتی ،جلو
دودلی رفتار م 
هانقشدارند،امازبانهای نوشتاری از


فكردنزبان
دادنیاضعي
یكردند.
پيشرفتِكارفرهنگستانراسدم 

سندگانوفرهنگآفرینان

راهِپرورشیافتنوباليدندرزیرقلمنوی
تالش ـ گویا فرهنگستان اول از بخش عمدهی شایستگان ،بی
مهجان و
یمانند .زبان فارسی هم اگر هنوز ني 
است كه باقی م 
هيچ مالحظهی دیگر دعوت به همكاری كرده بود ،مثالً دعوت از
خاست،بهویژه

توانی داردازاثرِكارِفرهنگآفرینانِآندرطولِتاری
نگلگالب،استاددانشگاهتهرانودبيرِدارالفنون،كهپيش

حسي
شاعران .در این قرن هم با كوششهای اهل فرهنگ و زبان
واژهسازی علمی كرده
هگذاری فرهنگستان اول شروع به  
از پای 
توانسته است تا حدودی خود را با خواستههای دنيای مدرن
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همساز كند ،اگرچه هنوز ،از نظرِ سازگاری با 
مدرنيت زبانِ كمتوانِ ناپروردهای ست و در بسياری جاها گنگ و
لنگ .آن جا كه وضع زبانی مانند فارسی چنين باشد ،تكليف
یشان ،از
هی ناچيزِ زبانِ نوشتار 
زبانهای محلی و بومی ،با مای 

ایننظرروشناست.طبيعیستكهكار–و–كوششفرهنگیدر
نتری ست
آنزبانهانسبتبهزبانفارسی درسطحبسيارپایي 

واگربناباشدبهزبانهایعلموادبياتوفرهنگمدرندرسطح

هگذاری و طول زمانی
باال بدل شوند ،انرژی و پشتكار و سرمای 
ینماید .بنا
یطلبد كه باهر حساب سرانگشتی نيز ناممكن م 
م 
هگذاریبراییكزبانِمشتركملیورساندنآنبه
براین،سرمای 
دهی زبان در دنيای
سطحی كه از عهدهی كاركردهای پيچي 
صنعتی مدرنبرآیدبسياربهتروسودمندترازپراكندنوهرزدادنِ
امكاناتونيروهاست.




























 oدرست است كـه دولـت هـا و سياسـت هـا در نيـرو
دادن یــا ضــعيف كــردن زبــانهــا نقــش دارنــد ،امــا
زبانهای نوشتاری از راهِ پرورش یافتن و باليدن در
زی ـر قلــم نویســندگان و فرهنــگآفرینــان اســت كــه
باقی میمانند.




البته ،مقصود این نيست كه زبانهای بومی و محلی را باید از
ميان برد ،بلكه باید آنها را هم به عنوانِ سرمایه و ثروتِ ملی
حفظكردوآموزشداد.بهگمانِ من،روشنفكرانِپروردهدربستر
نتوزی بازبانِمشتركملی،
زبانهای بومی ومحلی،بهجای كي 

راازدسترسشاندور

كهآنهامنابعِثروتِفرهنگیمشتركِملی

یكند،باپذیرشِهمدالنهیضرورتِوجودِیكزبانِمشتركملی،
م 
ینهایتِكنونی برای نشر،درراهِ
یبایدبااستفادهازامكاناتِب 
م 

349
آن
دنبهزبانهایمادری خودوباالبردنِسطحِفرهنگی 

غنابخشي
یتواند
بكوشند .سرمایه و ثروتِ زبانِ مشترك ملی در این راه م 
بسياربهاینكاریاری رساند.ماامروزنهتنهابهباالبردنِسطحِ
یباید یك زبانِ
فرهنگی زبانِ ملی خود نيازمند ایم ،كه همگی م 
جهانی ،بهویژه زبانِ انگليسی ،را هم بدانيم تا بتوانيم از كارِ
جهانی كهاینهمهماراپشتِسرگذاشتهاستباخبرشویم،
نهآنكههرچهبيشتردرالكِبومیومحلیخودفرورویم.

یرود.برای مثال
تالشـجهانبهسوی نوعی یكپارچگی پيشم 
كشورهای اروپائی چنان اتحادی برپا كردهاند كه دیر نيست اروپا
كتر
گوناگونبههمنزدیكونزدی 

فرهنگهای

بهیككشوربدلشود.

یشوند تا حدی كه ممكن است در هم ادغام شوند .زبان
م 
انگليسی همدرواقعزباناولعلمی جهانشدهاست.مقصود
ناست كه نوعی جهانی شدن ،یا یكپارچگی جغرافيائی،
ای 
فرهنگی ،زبانی در حال شكل گرفتن است .در چنين شرایطی
ییابند كه
طبعاً واژههای بسياری ناگزیر بهزبان فارسی راه م 
ستوسرعتورودواژههای تازهچنداناست

برابری برای آنهاني
كه فرصت ساختن برابرها هم وجود ندارد .در چنين شرایطی آیا
ایجاد فرهنگستان و ساختن برابرهای فارسی ،آب در هاون
یدانيم رها كردن آن بهاندازه كافی
كوبيدن نيست؟ ضمن آنكه م 
نطور ساختهاند كه
فهاش را ایرانيان با ذوق ای 
یمعناست .لطي 
ب 
شدوبهخانمیكهپشتدستگاه

پيرمردیواردآژانسهواپيمایی
یخواهد .خانم گفت:
نشسته بود گفت بليتی برای مشهد م 
“كامپيوتررزرویشناستاپه“(.ازاینجملهفقط/ه/ی آخرفارسی
است كه معنای “است“ دارد) پيرمرد گفت نه خانم بهخارج
یخواهم یك بليت مشهد بهمن بدهيد بهزیارت
یروم ،م 
نم 
یروم.
م 

دکترآشوریـدراینموردهم،مثلِهمهیمواردِدیگر،بایدازاین
ذهنيتِ خاماندیشِ ”جهانِ سومی“ یا سنتی و بومی بيرون آمد
كهمسائلیكپارچهاندویكراهِحلعامومطلقدارند.چنانكه
یكنيمیكراهِحلسياسی مطلق،مانندِرفتنِیكرژیمو
گمانم 
یباید همهی مسائلِ ما ،از جمله مسائلِ
آمدنِ یك رژیمِ دیگر م 
یبایددر”آنتراكت“سياسی
یمانرا،حلكندوتاآنزمانم 
زبان 
زندگیكنيم.
شانهای بگوید ،برای مثال ،در موردِ

خاماندی
هر فرمول سادهی  
زبانِفارسی،دركل،چنينیاچنانبایدكرد،لغتبایدساختیا
نبایدساخت،همهرابایداززبانِدیگروامگرفتیانبایدگرفت،از
دهیزبانوكاركردهای
سرِناآگاهیمطلقنسبتبهماهيتِپيچي 
یشمارِ گوناگونِ آن است .امروزه كاربردهای علمی و فنی و
ب 
زبانها چنان گسترهی پهناوری را شامل
فرهنگی و هنری  
یارزشاست.
آنهاناگزیرب 
دربارهی  

یشودكههرحكمكلی 
م 
مسألهرابایدبهچندینوچندبخشخردكردودرهربخش،با
توجهبهتوجهبهماهيتِواژگانی آنبخشدرزبانِمبدأوامكاناتِ
زبانی ما،وهمچنينآنچهتاكنونكردهایمواندوختهایم،دیدكه
یباید در پيش
یتوان كرد و چه سياست و روشی را م 
چه م 
گرفت .باید دید كه وارد شدن در كدام حوزهها و زور زدن برای
یمعناست(برای مثال،بخش
آنهایكسرهناممكن،ودرنتيجهب 

نشناسی یا پالهاُنتولوژی و
عمدهی علوم طبيعی ،مانندِ پاری 

بيولوژی و شيمی) و كجاها بهضرورت باید وارد شد و
چارهاندیشی كرد(مانندِقلمروِعلومِانسانی یافلسفهیاترافيك

وترابری)(.ازآنجاكهامكانِورودِگستردهدراینبحثدراینجا
مقالهی خود،بازاندیشی زبانِ

رابهمجموعهی 

نيست،خوانندگان 
یكنم).
فارسی،راهنماییم 

تالش ـ آقای دکتر داریوش آشوری از شما بابت این مصاحبه
سپاگزاریم
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تأسيس دانشگاه تهران در ميان كلية اقدامات و اصالحات دوران رضاشاهی از همان
آغاز از مرتبتی بسيار شایسته ودر افكار عمومی از احترامی ویژه برخوردار بوده است.
بدیهی است این شماره ویژه بدون پرداختن به چگونگی بنيانگزاری این نهاد آموزش
عالی پراهميت به عنوان نخستين پایگاه سازمانیافته و منظم علم در مفهوم مدرن آن،
نميتوانست موجب رضایت دستاندركاران را فراهم آورده و مسلما مورد اعترا
بسياری نيز قرار میگرفت.
تردیدی نيست كه برسر اهميت و نقش دانشگاه و اساساَ نهاد آموزش عالی نه تنها
در امر آموزش و اشاعه دانش ،بلكه پایگاه گسترش و پویائی علم و اندیشه ،و یكی از
مهمترین مكانهای پرورش مدیران و ادارهكنندگان كشور بحثها ،نقدها ،رساالت و
نظریههای بسياری باید نگاشته و منتشر گردند .اما ما تنها كاری كه میتوانستيم در
این مجموعة فشرده مقدمتاَ انجام دهيم ،ارائة تاریخچهای بود از پایهگذاری دانشگاه از
زبان علیاصغر حكمت وزیر معارف و مدیر ومسئول اجرای طر تأسيس دانشگاه تهران
و رئيس این دانشگاه در آغاز به كار كه در كتاب خاطراتش نقل شده است .این بخش از
خاطرات توسط همكاران گراميمان در هفتهنامة كيهان چاپ لندن در اختيار ما گذاشته
شد كه از آنان بابت این همكاری بسيار سپاسگزاریم.

علیاصغر حكمت



دانشگاه تهران چگونه بهوجود آمد؟



باغ جالليه
درشمالغربیشهرتهراندرسال 1312صحرایشنزاریبود
كه از جنوب به خندق شهر تهران و از شمال به تپههای قریه
فرحزاد)منتهیمیشد.درایندشتتنهاآبادیكه
(اميرآباد)تا( 
بهچشممیخوردباغبسياروسيعیبودكهعمارتمختصریدر

دهوبهدرختهایكهنسالكاج

جنوبآندردوطبقهساختهش
احاطهمیشدودرتمامآنباغاشجارميوهبسياركاشتهشده

بود.
قریب به  133سال پيش ،در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه در
حدود  1333هجری قمری شاهزاده جاللالدوله فرزند ارشد
سلطان مسعودميرزاظلالسلطان آن باغ را احداث كرده بود و از
اینجهتبه“جالليه“موسومشد.اینسرزمينمباركمقدربود
كه در اوائل قرن چهاردهم در عصر دودمان پهلوی آبادترین و
زیباترین محالت پایتخت بلكه ایران بشود .در شمال آن سابقاً
برایرژهسوماسفندبرگزیدهشدواكنون

ميدانمعروف“جالليه“
پارك دالویزی بهنام “فرح“ در آنجا ایجاد شده است .و باالخره در
همينسرزمينمباركبودكهدانشگاهتهرانآفتابوجودمسعود
خودرادرافقعلمودانشدرخشانكرد.

شبی كه دانشگاه متولد شد
دریكیازشبهایفرخندهاواخربهمن 1312جلسةهيأتوزرا


در حضور شاه در عمارتی كه اكنون مقر كاخ ملكه پهلوی است
تشكيلشدهبود.سخنازآبادیتهرانوعظمتابنيهوعماراتو
قصور زیبای جدید در ميان آمد .مرحوم فروغی (ذكاءالملك)
رئيسالوزرا در این باب به شاهنشاه تبریك گفت دیگر وزیران نيز

هریك به تحسين و تمجيد زبان گشوده بودند .نوبت به بنده

نگارندهرسيدكهبهسمتكفيلوزارتمعارفدرآنميانحاضر
بودم.گویاخداوندمتعالبهقلبمنالهامكردكهعرضكردمدر
آبادی و عظمت پایتخت البته شكی نيست ولی نقصی كه دارد
این است كه این شهر هنوز عمارت مخصوص “اونيورسيته“
(دانشگاه)نداردوحيفاستكهاینشهرنوینازهمهبالدبزرگ
عالم از این حيث عقب باشد .شاه بعد از اندك تأملی یك كلمه
بسيارخوبآنرابسازید“.

گفتند“
در جلسه بعدِ هيأت وزرا در آغاز بهوزیر ماليه مرحوم علیاكبر
داور،رونمودهوفرمودنددربودجهسالآیندهمبلغ213333تومان
به وزارت معارف اعتبار بدهيد كه به مصرف ساختمان مدرسه
برسانند.چندروزبعدكهبودجهسالنوتدوینوتنظيمشدوبه
تصویبرسيدوزیرماليهاضافهبراعتبارمقررسالقبلمبلغمزبور
را جهت ساختمان مدارس در فصل مخصوص گنجانيده و قبل از
بهتصویبرسيدوبهوزارتمعارفهمابالغشدومن

نوروز1313
مأمورومكلفشدمكهساختماندانشگاهراآغازنمایم.

انتخاب زمين
فروردین ماه  1313بيشتر اوقات درصدد پيدا كردن زمينی برای
پیریزی و آغاز عمارت دانشگاه بودم و در گوشه و كنار به

تجسسوتحقيقمشغولشدمباالخرهباغجالليهراازهرجهت
هاییكهعرضهشددربهجتآبادبود


مناسبدیدمازجملهزمين
كهآنوقتدراطرافباغمعروفآنعماراتوخانههاییبناشده

مهندسوزارتمعارفموسيوآندرهگدارآنرانپسندیدوكمی

بود.
عرصهوقلتوسعتآنراخاطرنشانساخت.
مالكيناراضیبهجتآبادكهازاینجانبمایوسشدنددرنزدوزیر

ماليهكوششكردهوخاطرآنمرحومرابررجحانزمينخودجلب
یكیازشبهایفروردینماههمانسالكهپيشنهاددو

كردند.
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آبادمطرحشدمرحومداور،رجحانبهجتآباد


زمينجالليهوبهجت
راقویاًپشتيبانیمیكردوباالخرهاخذرأیبهعملآمدومعلوم
شد ایشان اكثریت داشتند و من بسيار دلشكسته و نوميد
گشتم.درایناثناشاهبهجلسهوزراورودفرمودند.پسازاندكی
بهرسممعمولازمرحومفروغینخستوزیرسئوالكردند(چه
میكردید؟)مرحومفروغیعرضكرد“صحبتانتخابزمينبرای

دانشگاه بود و دو محل پيشنهاد شده یك بهجتآباد و دیگری
جالليه“ شاه بعد از اندك تأملی فرمودید “باغ جالليه را انتخاب
بهجتآباد شایسته نيست .عرصه آن كم و اراضی آن

كنيد .
سيلگير است .من همه این نواحی را با اسب گردش كرده و

دیدهام“مطلبتمامشدومنمشغولبهكارشدم.

باغجالليهافزونازدویستهزارمترمربعبودكهازمالكآنتاجری


به نام حاج رحيمآقا اتحادیه تبریزی خریداری شد و توافق حاصل
گردیدكهمتری 1ریالحسابنماید.ازاینمبلغوزیرماليهمتری
دهشاهی آن را كم كرد .در موقع امضای قباله به نماینده وزارت

معارف دستور داده بودم كه در قباله ،قنات مخصوص جالليه نيز
بهناچار مالك قبول كرد و
باید قيد شود واال قباله را امضا ننماید  .
مبلغی در حدود  133333تومان كه به پول امروز شاید بيست
ميليون تومان ارزش دارد دریافت كرد .اول چيزیكه به عمل آمد
نردهاطرافآنباغواراضیوسيعآنبودكههنوزآننردهفلزی
زیبابرقراراستواميداستكهتاابدبرقرارباشد.

353
شعبـه تشـریـح عمـلی و تـاالر تشـریـح ()Salle de Dessection
آغاز گردد .در اوایل اردیبهشت این ساختمان شروع شد و به
كمال جدیت تعقيب میشد .نقشه محل نگهداری اجساد در
طبقه زیرزمين و سالنهای تشریح در دو طبقه و آمفی تئاتر
مخصوص تعليمات نظری به مرحله اجرا گذارده شد و تا اواخر
دیماه 1313خاتمهپذیرفت.وقتیكهگزارشاتمامبنابهعرض

شاهنشاه رسيد از سرعت اتمام آن بنا ابراز تعجب كردند و قرار
شد كه یك روز مخصوص به زمين دانشگاه تشریف آورده و تاالر
تشریحرامعاینهفرمایند.
دكتراميراعلم كه رئيس كرسی تشریح بود و دكترابوالقاسم
بختيار جراح و معاون دانشكده طب و دكتربلر آمریكائی جراح
بيمارستانآمریكاییتهرانسعیبليغوكوششفراواندراینراه
به خرج دادند .حتی برای اولين بار اجساد اموات بالصاحب را
مخفيانه دكتربختيار از مریضخانههای دولتی تحویل گرفته و در
اتومبيلشخصیخودبهتاالرتشریحمیآوردودرسالنزیرزمين

هایمخصوصمملومحلولضدعفونیقرارمیگرفت.


درمحفظه

 35بهمن 3131

مقارنباگشایشتاالرتشریحبهنظررسيد كهیكلوحهتاریخی


ازطالیخالصتهيهودرزیربنایمركزدانشگاهدفنشود.یعنی
درروزسهشنبهپانزدهمبهمندرمحلی

كه مركز دانشگاه خواهد بود در زمين
بهدست شاه ودیعه گذاشته شود .این

پيشنهاد به عرض رسيد و شاهمشاه
تصویبفرمودندولیروزسيزدهمبهمن
باتلفنبهاینجانبابالغشدلوحهطال
را تغيير داده و از فلز ساده تهيه نمائيد
زیرا دفن كردن مبلغی طال در زیر خاك
برخالف اقتصاد است .این امر مبارك به
فاصله  21ساعت انجام شد .آن لوحه
گویا هنوز در مخزن بانك ملی موجود
باشد.
روز چهاردهم بهمن باران شدیدی در
تهرانشروعشد كهتانيمهشباتصاالً
میبارید عصر آن روز این جانب از فرط

نگرانی كه جهت انجام تشریفات و
پذیراییازموكبشاهانهداشتمازآقای
ادیبالسلطنه حسن سميعی رئيس

تشریفاتدربارباتلفناستعالمكردمكه
این باران سيلآسا اگر ادامه یابد آیا
موكبهمایونیفرداتشریففرمایمحل

دانشگاهخواهندشدیانه؟بهفاصلهده

دقيقه جواب رسيد كه فرمودند “اگر
سنگ هم از آسمان ببارد خواهم آمد“
بنایساختماندانشکدهپزشکیدانشگاهتهراندرسال1931بهفرمانرضاشاه/نفرسومازسمت
البتهتكليفمعلومبود.توكلبهخداكرده
چپعلیاصغرحکمت
آمادهپذیراییشدم.
صبح سهشنبه ...موكب شاهانه

فرماشدهوساختمانآنرابهدقتبازدید


نخستبهتاالرتشریف
دانشگاه
ساختمان
اولين
شریح
ت
تاالر
فرمودند ...اعليحضرت شاهنشاه پس از بازدید قسمتهای
مختلفتاالرتشریحنقشهتفصيلیساختماندانشگاهراكهمحل
فنتشریحكهازاركانمهمعلمطباستتاآنتاریخبهصورت


هارانشانمیدادودراتاقدفترتاالرگسترده


هریكازدانشكده
تدریسمیشد.تعليمعملیآنبدونوجودمحل

نظری“تئوری”
شده بود مورد توجه قرار داده و كفيل وزارت معارف بهعرض
مخصوصكهبتواناجسادامواتراعمالًتجزیهنمایندممكننبود.
رسانيد كه مطابق این نقشه تاالر تشریح جزء كوچكی از
احساساتعواموخرافاتاحتراماجسادامواتمانعازاجرایاین
دانشكده طب است كه آن دانشكده خود قسمتی از دانشگاه
سبك عملی تعليم تشریح بود .بنابراین در نظر گرفته شد كه
بزرگمیباشدكهانشاءاهللروزیبرسدكهتمامدانشگاهبافروع

ساختماندانشگاهازدانشكدهپزشكیشـروعشـودوازآنهم
وشعبومنضماتتماماًساختهشود.
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لوحه تاریخی
پس از مالحظه و سركشی تاالر
تشریحشاهنشاهبهفضایدانشگاه
در جلو چادرپوش تشریف بردند.
دورنمایوسيعباغجالليهكهجایگاه
آینده دانشگاه بود در مد نظر
گستردهودرزیرتابشآفتابوهوای
فرحانگيز جلوه و جذبه خاصی

علیاکبردهخدا
داشت ...هم در آنجا بود كه حفره
مخصوصی برای دفن لوحه تاریخی
حفر شده بود و محفظه سنگی منتظر آن لوحه بود .كفيل
معارف...لوحهفلزی راكهبررویآنبهخطنستعليقزیباعبارت
ذیل نقر و كندهشده بود تقدیمنمود .آهسته سئوالفرمودند از
فلز است یا از طال؟ عرض كردم كه از “برنز تهيه شده است“
عبارتمنقوركهبهفارسینابانشاءشدهبودایناست:
“هنگام شاهنشاهی پادشاه ایران رضاشاه پهلوی سردودمان
پهلویساختماندانشگاهتهرانبهفرماناوآغازوایننوشتهكه
به یادگار در دل سنگ جاگرفته بهزمين سپرده شد .بهمن ماه
1313خورشيدی“
اعليحضرتشاهنشاهلوحهراازدستاین بنده گرفته وآنرابه
دقت مطالعه كردند آنگاه فرمدند “ایجاد دانشگاه كاری است كه
ملت ایران بایستی خيلی قبل از این شروع كرده باشد حال كه
شروعشدهبایدجدیتنمودكهزودترانجامگيرد“.
حاجیمخبرالسلطنه)

در ميان حضار مرحوم مهدیقلی هدایت (
رئيسالوزراء سابق ایران كه از لحاظ سن و قدمت خدمت مرتبه

ارشدیتداشتمرتجالعرضكرد“ذاتمقدسشاهانهچندسال
قبل كلنگی به زمين زدند كه اوضاع جسمی مردم این كشور را
اصالح میكرد (اشاره او به كلنگی بود كه اعليحضرت شاه در
برایایجادراهآهندر محلایستگاهكنونیبهزمينزدند)

 1331
امروز نيز بنایی را شروع میفرمایند كه روح را پرورش میدهد.
الحمداهللكهنمردموچنينروزیرادیدم“...

ساختمان
پس از روز تاریخی  11بهمن  1313كه اعليحضرت شاهنشاه
لوحه یادگار بنياد عمارت دانشگاه را در محلی كه اكنون پلكان
ورودی جنوبی دانشكده پزشكی است در دل سنگ به ودیعه
نهادندساختماندرزمينوسيعجالليهبیدرنگشروعگردید.

عرصه این زمين كه اكنون از طرف شمال منتهی به خيابان
“دانش“ و جنوب آن خيابان “شاهرضا“ و ضلع شرقی آن خيابان
آناتولفرانس“وضلع

“
غربی آن خيابان “21آذر“ است به مساحت  231123متر مربع
میباشد و مساحت ابنيه اعيانی آن شامل بردانشكدههای

ششگانه و كتابخانه مركزی و باشگاه است 119123 .متر مربع
است.
نقشه عمومی دانشگاه را یك معمار عالی مقام فرانسوی
موسوم به آندره گُدار رئيس كل باستانشاسی و موزه ایران
باستان دیپلمه مدرسه عالی صنایع ظریفه پاریس طرح كرده و
نگارندهدرروزمبارك 11بهمن 1313درتاالرتشریحآنرابهعرض
شاهنشاه رسانيده و ضمنا توضيحات الزم تقدیم نمودم و مورد
تصویبقرارگرفت.
دستگاهی در سال  1313در وزارت معارف به نام “اداره
ساختمان“تشكيلشدهبودكهبااعضایفنیواعتبار213333
توماناعطاییدربودجهمعارفآغازبهكاركرد.نخستطرحچهار
خيابانخارجیودوخيابانداخلیریختهشد ودراواخرزمستان
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آن سال در تمام این شش خيابان از دوطرف نهالهای درختان
گسترچنارغرسگردیدكهاكنونچهلسالهشدهاند.


سایه

اولين دانشگاه
ایكهبرطبقبرنامهبهدستاقدامگرفتهشد


نخستيندانشكده

بهدو دليل آن دانشكده در رأس
دانشكده طب (پزشكی) بود  .
برنامهقرارداشت:اوالًدرآنتاریختشكيالتمدرسهطبتاحدی
تكامل یافته و به صورت یك مدرسه عالی (فاكولته) درآمده بود
ولی در خانههای استيجاری نامناسب با كمال مضيقه روز
میگذرانيد .ثانياً از آن مهمتر احتياج مبرم كشور به وجود اطباء

جوان بود كه در آن دانشكده هرچه زودتر تربيت بشوند و چرخ
بهداشتمملكترابهكاربيندازندتهيهوتربيتپزشك,داروسازو
دندانسازوظيفهحياتیمملكتودولتبود.
صبحروزسومخرداد 1311درخدمتمرحوممحمدعلیفروغی
رئيسالوزراكلنگنخستينمدرسهطببهزمينزدهشدوروز11

اسفند  1316ساختمان تمام آن دانشكده از اصل و فرع دو
(فاكولته) دندانسازی و دواسازی در دو طبقه شمال شرقی و
غربیساختهوپرداختهگردیدودرمجلسباشكوهیكهدرتاالر
دانشكدهطبتشكيلشدباحضورهيأتدولتووكالیمجلسو
رجالواعيانودانشمندانواساتيددانشكدهپزشكیچنانكه
ابنسينا“نامبرداراستافتتاحیافت.
االنآنتاالربنام“ 

تاالر ابنسينا
درشمالدانشكدهدر ورودیبزرگیبهخيابان دانشداشت .به
داخل دهليز عریضی وارد میشد كه در اضالع آن اشعار معروف
حكيم نظامی به خط ثلث بهقلم عبدالحميد ملكالكالمی خطاط
معروفبررویسنگمرمركتيبهشدهبود.
نگارنده بهخوبی بهخاطر دارم كه در وسط دهليز در مقابل در
ورودیاینابياتخواندهمیشد.


پيغمبرگفتعلمعلمان
علماالدیانوعلمادیان
درنافدوعلمبویطبيباست
آنهردوفقيهیاطبيباست
باشفقيهدانشاندوز


می
امانهفقيهحليتآموز


میباشطبيبعيسویهش

امانهطبيبآدمیكش...

دو دانشكده حقوق و فنی
درسال 1311اعتبارساختمانوزارتمعارفبهیكميليونتومان
افزایش یافت كه از آن سال به بعد عالوه بر هزینه عمارت
دانشگاه برای ساختمانهای دبيرستانهای نوبنياد در شهرهای
بزرگنيزبهمصرفرسيد.ولیقسمتاعظمآنبرایساختمان
دانشكدهها تخصيص یافت .این اعتبار تا سال  1311همه ساله

اعطامیشدوساختنآنابنيهادامهداشت.

بعدازدانشكدهپزشكیبرنامهماعبارتازساختندودانشكده
“حقوق“ و “فنی“ بود كه هر دو در ضلع غربی دانشگاه جای
دارند .چونساختناینبناهای عظيم ووسيعدرمركز والیاتاز
طاقتیكادارهكوچكخارجبود،ناچاربنایآندودانشكدهبطور
مقاطعهبهشركتسوئدی“سانتاب“واگذاروقراردادبستهشد.
طرحنقشهداخلیدانشكدهحقوقبهمهندسمحسنفروغی
كهتازگیبعدازتكميلتحصيالتدرمدرسهصنایعظریفهپاریس
بهایرانآمدهبود،محولگردید.اینمهندسجوانوباذوقكهبه
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بدیعالزمانفروزانفر

مدرسه حقوق عالقه ارثی
داشت و پدر بزرگوارش سالها
در آن مدرسه ریاست و تدریس
كرده بود با اشتياق فطری و
ارثی به كار پرداخت .نقشه
دانشكده فنی را مهندس سيرو
فرانسوی طرح كرد و عمل
مقاطعهكار را آن دو مهندس در

تحتنظرومراقبتقراردادند.در
اینجابایدازحسينجودترئيس
ادارهساختمانبهنيكییادكنم
كه در طول مدت ساختمان
دانشگاه با جدیت و ذوق و شوق مباشرت این كار بزرگ را به
عهدهگرفتوبادرستیوامانتوجدیتخستگیناپذیربهاین
بنایتاریخیسعیبليغنمود.
متاسفانه روز افتتاح و اتمام آن دو دانشكده در زمان اینجانب
نصيب من نشد و من در تيرماه  1311از خدمت معارف بركنار
شدمولیبعدهاوزرایمعارفوقتحسباالمرشاهانهباكمال

جدیتبناییراادامهوآنهردورابهپایانرسانيدند.
مدرسه عالی حقوق و علوم سياسی در آن زمان در عمارت
بيناللهزاروفردوسی)قرارداشت.این

كوچكیدركوچهاتابك(
السلطاناتابكاعظمعصرناصری


خانهكوچكبيرونیمرحومامين
و مظفری بود كه بعدها به دولت منتقل شد (اتابك در اواخر
صدارتخوددرشمالغربیشهرتهرانپاركوسيعیاحداثكرد
كهورثهاوآنپاركرابهاربابجمشيدبازرگانزرتشتیفروختهو
بعداً سفارت دولت روس آن را خریداری كرد و در حال تحریر این
پاركمقرسفارتشورویاست)...

سازمان
همزمان با ساختمان عمارت دانشگاه تهران كه شرح آن در دو
یادداشت سابق ذكر شد .تشكيالت آن دستگاه عظيم نيز آغاز
گردید.یعنیهمراهساختمانبهكارسازمانهممشغولشدیم
كه در حقيقت ساختمان به منزله جسم و جسد بود و سازمان
مانندروحوروانوهردوالزمهوجودانسانمیباشد.بعدازآن

در 11بهمن 1313لوحهیادگاربنایدانشگاهدردلسنگنهاده
شدهمچناندرزمستانآنسالنيزتشكيالتآنشروعگردید.
مطالعه در طرحریزی تاسيس دانشگاه به عهده كميسيونی
محول گردیدكه اعضایآنبهدقت انتخابشده بودند .معارفو
علومعاليهكشوردرآنوقتدربرابرچهارمكتبوچهارفرهنگ
قرارداشتكههریكباقيافهمستقلومخصوصینمایانمیشد

وهركدامبهجایخودبهصفاتچنداختصاصداشت.
اول فرهنگ ملـی و تاریخـی مملكت ایـران كه در نتيجه تمدن
اسالمـی پيكـره علـوم و فنـون گـوناگـون را در این كشـور نشان
مـیداد.مساعـیو

كوششهایعلماودانشمندانایرانازقرندومتاریخاسالمبه

صورت تركيبی از مدنيت قدیم عصر ساسانی آميخته به تعاليم
اسالم و فرهنگ پهلوی پارسی ممزوج و با لسان و ادب عرب
تكامل یافته و شكل دل آویز و زیبایی به خود میگرفت .تعاليم
اسالم با ترجمههای عدیده از منابع پهلوی ایرانی و یونانی و
هندیصورتخاصیگرفتهومكتبیبهوجودآوردكهنمونهكامل
آندرمدرسهنظاميهبغدادومدارساصفهانوخراسانوفارس
جلوهگری میكرد .تمدن نوزاد ایران در مدت  123سال تحول و

ترقییافتهوسرچشمهفيضیازعلمودانشبهجریانآوردكه
فرزندانایرانازآنسيرابمیشدند.

البته میبایستی كه دانشگاه تهران براساس آن مكتب موروث
نياكانی بنا شود و قبل از اقتباس از سایر تمدنهای خارجی به
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ميراث اصيل ملی خود آغاز به كار نماید از اینرو در كميسيون
طرحریزی دانشگاه از نخبهتربيت شدگان دانشمند تمدن ایران

برگزیدهشد.ازميانعلماودانشمندانمعاصردرميانمعلمانو
فضالی زمان دو انتخاب شدند .اول حاجیسيدنصراهلل تقوی
مدرس مدرسه سپهساالر ،دوم دانشمند جوانی به نام
بدیعالزمانفروزانفركهتحصيالتعلومعاليهاسالمیرادرمحضر

اساتيد خراسان آموخته بود و هر دوتن دانشمندانی برگزیده و
عالیمقامبودندكهدرآنكميسيونعضویتیافتند.
مكتب دوم كه مركب از معارف ملی نياكانی ولی آميخته با
فرهنگ نوآمده بالد فرنگستان از قرن نوزدهم ميالدی مطابق با
سيزدهم هجری در این كشور به ظهور رسيده و صورتی بدیع
حاصل كرده بود و مظهر آن مدرسه “دارالفنون“ تهران بود كه در
سال  1262هجری تاسيس شد و معلمان فرنگی همدوش
استادان ایرانی به تعليم علوم وفنون قدیم و جدید پرداختند یك
طبقه دانشمندان و علما دراین مكتب بهوجود آمده بود كه علوم
جدیدهراازقبيلطب،مهندسی،فيزیك،شيمیوعلومطبيعی
تعليم میدادند و در همان حال علوم عاليه از ادب و فلسفه و
حقوقومنقولراتدریسمیكردند.

دونفرازآنميانبرگزیدهشدندیكیمرحومغالمحسينرهنما
علیاكبر دهخدا

(معلم ریاضيات دارالفنون) و دومی مرحوم
فارغالتحصيلمدرسهعلومسياسیورئيسمدرسهحقوق)هر
( 
دو تن نماینده آن مكتب بودند و مامور شدند كه در كميسيون
طرحریزی اساس دانشگاه نوبنياد شركت نمایند .مكتب سوم،

عبارتازآنطبقهدانشمندانبودندكههمهتربيتشدهمدارس
عاليه خارج و فارغالتحصيل از اونيورسيتههای ممالك فرنگستان
بودند این فضالی جوان یا تعليم یافته تمدن و فرهنگ
آنگلوساكسونبودندیعنیدرانگلستانوآمریكاتحصيالتخودرا
به پایان رسانده و یا از تمدن “ژرمنی“ بهره یافته و در آلمان و
اتریش تعليم یافته و به ایران آمده بودند و نيز گروه دیگری و یا
طبقه خاصی را تشكيل میدادند كه تربيت شدگان فرهنگ
شمردهمیشدندودرمدارسفرانسهتحصيلكردهبودند

“التين“
ازدستهاولدكترعيسیصدیقرئيسوقتمدرسهدارلمعلمين
عالی(دانشسرایعالی)انتخابشدكهمخصوصاًدرآناواخردر
آمریكامطالعاتبسياركردهواطالعاتمبسوطیازطرزتشكيالت
اونيورسيتههای انگليس و ممالك متحده بدست آورده بود .از

دسته دوم دكتر رضازاده شفق كه از دانشگاه برلين در رشته
فلسفه و ادب فارغالتحصيل شده انتخاب گردید و از دسته سوم
مرحوم دكتراميراعلم كه طب جدید را در دانشگاه ليون آموخته و
الدولهادهمرئيسمدرسهطبوفارغالتحصيل


دیگرمرحوملقمان
اونيورسيتهپاریسبود.اینهاهمهدرآنكميسيونانتخابشدند.
بهعالوهریاستادارهتعليماتعاليهدرآنتاریخبهعهدهجوانی
 
دانشمند بود به نام دكتر علیاكبر سياسی كه در دانشگاه
پاریس و “روان“ دانش آموخته و در حقيقت مسئول و مباشر
مستقيمسازماندانشگاهدروزارتمعارفبود.اونيزطبعاًدرآن
كميسيونشركتمیكرد.

این جمع برگزیده از این مكاتب متعدد كميسيون طرحریزی و
شالوده بندی دانشگاه جدیدالتاسيس را تشكيل میدادند و از
اواخرسال1312اینكميسيونشروعبهكاركردوميرزامحمدخان
گركانی رئيس اداره تقاعد (بازنشستگی) كه از مدیران مطلع و
آگاهمسائلاستخدامیبودهبرآنجمعافزودهشد.البتهبهحكم
وطيفه این بنده نویسنده نيز در جلسات عدیده آن كميسيون
شركتمیكردم.

دراینجلساتآنآقایانباتبادلنظرومشورتسازماندانشگاه
را طرحریزی كردند عاقبت در نتيجه چند ماه مشورت و مطالعه
حاصلبررسیآنكميسيونبهصورتالیحهقانونیدرآمدكهبه
نام “الیحه قانون تاسيس دانشگاه“ در اسفند  1312به مجلس
شورایملیپيشنهادگردیدومدتدوماهنيزدركميسيونمعارف
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علی اکبر سياسی

پارلمان مورد بحث و مطالعه بود و
سرانجامبهصورتیك قانوندرآمد و
تاریخ  2خردادماه  1312از تصویب
مجلس شورای ملی گذشته و به
صحههمایونیموشحوبهموقعاجرا
گذارده شد كه هنوز بعد از چهل
سال مبنای عمل متصدیان دانشگاه
تهراناست.


قانون  3خرداد 3130

اینقانونمشتملبر 21مادهاست
كهازتشكيالتدانشگاهودانشكدههایششگانهآنودستگاه

مدیریتآنیعنیمقامرئيسوشورایعالیونيزازمدرسينو
اساتيدومعلمينومسائلمربوطبهاستخدامورابطهآنباقانون
استخدامكشوریبحثمیكند.

در ماده اول آن نوشته است :مجلس شورای ملی به وزارت
دهدموسسهایبهنام“دانشگاه“برایعلومو


معارفاجازهمی
فنون و ادبيات و فلسفه در تهران تاسيس نماید .مادة دوم از
شعب وتشكيالتداخلیبحثمیكند ومیگوید :هریكازآنها
به“دانشكده“موسومخواهدبود(.درآنموقعهنوزفرهنگستان
تاسيسنشدهبود.اینقانوندوكلمه“دانشگاه“و“دانشكده“را
بهجایاونيورسيته(جامعه)و(فاكولته)وضعكردهاستوكلمه
“استاد“و“دانشيار“رابهجایپرفسورومعاوناوقرارداده:این
ششدانشكدهعبارتبودنداز:

1ـدانشكدهعلوممعقولومنقول
2ـدانشكدهعلومطبيعیوریاضی
3ـدانشكدهادبياتوفلسفهوعلومتربيتی
1ـدانشكدهطبوشعبوفروعآن
1ـدانشكدهحقوقوعلومسياسی
6ـدانشكدهفنیوعلوممهندسی
این شش دانشكده شش گوشه اصلی دانشگاه را تشكيل
میدادندوبههمينسببنشانیكهبرایعمومدانشگاهيانبه

تصویبرسيدعبارتبودازیكنشاننقرهمينابهشكلمسدس
كهوسطآنبهعالمتشيروخورشيدمزینبود.
باید گفت كه با تكامل و توسعه دانشگاه در ظرف مدت چهل
سال اخير رشد این دانشكدهها متوقف نماندهاند و سازمانهای
نامدانشكدههایتازهبرآناضافهشدكهدراینتاریخ


جدیدیبه
تعداد آن به هفده دانشكده میرسد و موسسات فرعی برای
شعبعلمیگوناگوننيزدرحاشيهآنهابهوجودآمدهاست.
اولين مدرسه عالی قدیمی از عهد مظفرالدین شاه قاجار
تاسيسشدهبودبهناممدرسهعالیفالحتكهبعدهادركرج
دراراضیوباغوسيعوعمارتقدیمیوجودداشتادارهمدرسه
فالحت برعهده وزارت كشاورزی بود .در سال  1322یك جوان با
هوش و با ذوق به نام شمسالدین اميرعالئی متصدی وزارت
ویبهذوقوابتكاروعالقهبهمعارفآنمدرسه

كشاورزیشد.
را به ضميمه البراتوار و كتابخانه و چاپخانه به دانشگاه منتقل
ساختكههماكنونیكیازشعبمهمدانشگاهتهراناست.

چنانكه گفتيم در این عصر همایون دانشكدههای جدید تاسيس
شد .و یا دانشكدههای دیگر مانند مدرسه عالی بيطاری
(دامپزشكی) به دانشگاه تهران ملحق شدند .اسامی
دانشكدههانيزتغييریافتوازجملهدانشكدهمعقولومنقولكه

میگفتندبهنامدانشكده
ظرفاآنرامدرسه“شنگولومنگول“ 
“االهيات“ ناميده شده و دو شعبه دواسازی و دندانپزشكی فرع
دانشكدهطبخودتوسعهوتكاملیافتهوبهصورتدودانشكده
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درآمدندودانشكدهادبياتبهنام“ادبياتوعلومانسانی“موسوم
گردید.
دربدوتاسيسمقرساختمانپنجدانشكدهطب،حقوقوعلوم
ادبياتدرمحوطهمركزی(جالليه)منظوربودودرآنجاتاسيسو
تشكيل یافت ولی دانشكده معقول و منقول در مدرسه عالی
سپهساالرناصریقرارگرفت.

 1ـ دانشكده طب كه قدیمترین مدارس عالی جدید است و از
عصرتاسيسدارالفنوننيمهقرنسيزدهمدرآنجاتشكيلشده
بوددرایناواخربهنامكالسطبدرهمانمحلروزمیگذرانيد

مرحوم ميرزااحمدخان پدر (نصيرالدوله) وزیر معارف وقت در سال
 1291آنمدرسهراازمدرسهدارالفنون جداكرد وبهصورتیك
مدرسه مستقل درآورد كه ریاست آن به عهده مرحوم دكتر
لقمانادهمواگذارگردید.

 2ـ دانشكده حقوق در  1311هجری قمری به ابتكار مرحوم
حسينپيرنيا(مشيرالدوله)تاسيسشدومنظورازآنتربيتكادر
سياسی برای خدمت در وزارت امور خارجه بود و شباهت به
مدرسه علوم سياسی پاریس داشت .در  1332هنگامی كه
اعليحضرت رضاشاه پهلوی به سمت ریاست وزاری معارف و
عدليه (دادگستری) برنامه آن را تغيير داده و آن را به صورت
جدیدیدرخلوتكریمحانی(كاخگلستان)تشكيلدادندوبهنام
مدرسه “حقوق” ناميده شد و مقصود از آن عالوه بر تربيت
دیپلماتها،تربيتقضاتنيزبودوصورتمنظمیداشتدرزمان

تاسيس دانشگاه به ریاست مرحوم علیاكبر دهخدا در عمارت
دركوچهاتابك،بينفردوسیواللهزار)قرارداشت.

بيرونیاتابك(
اینمدرسههمازجملهموسساتعالیموجودبودكهدرقالب
دانشگاهدرآمد.
رآنتاریخبهصورت هسته

 3و  1ـ دودانشكدهادبيات وعلومد
ابتدایی ضميمه دارالمعلمين عالی (دانشسرای عالی) بود و با
قسمتتعليماتعلومتربيتیتركيبیافتهوبهموجبقانونجدید
از دارالمعلمين جدا شد و دو دانشكده مستقل در دانشگاه به
وجود آمد كه ساختمان آن دو اكنون در ضلع شرقی دانشگاه
عمارت مركزی قرار دارد .ریاست دانشسرا در آن وقت به عهده
آقای دكترعيسی صدیق اعلم قرار داشت .بعد از تاسيس
دانشگاهریاستآنبهاقایدكترعلیاكبرسياسیواگذارشد.

 1ـ دو دانشكده نوبنياد كه به حكم ضرورت و احتياج مملكت در
همان سال تاسيس ( )1313به وجود آمد و افتخار تاسيس آن
نصيببندهشده،كهدرآنتاریخمتصدیوزارتمعارفبودم.یكی
دانشكده علوم معقول و منقول و دیگری دانشكده فنی (تكنيك)
بود.
این هر دو دانشكده در تابستان  1313مقدمات تاسيس آنها
فراهمآمدوبرنامههایآنهامدونگردید.ریاستدانشكدهاولی

به آقای حاجسيدنصراهلل تقوی (دادات اخوی) واگذار گردید .در
شهریور ماه همان سال در مجلس باشكوهی كه در مدرسه
عالیسپهساالرناصریمنعقدشدعلمایدرجهاولتهرانمانند
مرحوم امام جمعه خوئی و مرحوم بهبهانی و آقای امام جمعه
تهرانوبسياردیگرازدانشمندانتهراندرآنمجلسحضوریافته
و رسميت آن اعالم گردید .سال اول آن مطابق برنامه جدید در
همان مدرسه تاسيس شد و دوره چهارساله آن تدریجاً تكميل
گردید و تا سال  1322در مدرسه قدیم سپهساالر ناصری برقرار
بود.ولیدرآنتاریخبرحسبتقاضاواستدعایعلماوروحانيون
ازآنمدرسهبهخارجمنتقلگردیدومدرسهسپهساالربهطالب
علوم دینيه مقيم در حجرات آن مدرسه اختصاص یافت .اولين
التحصيلهایایندانشكدهدرسال 1311بهدرجهليسانس


فارغ
رسيدند.
 6ـ دانشكده فنی یا علوم مهندسی كه یك مؤسسه به كلی
نوبنيادبوددر
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همان سال تولد دانشگاه  1313تاریخ حيات آن شروع میشود.
در تهران برای تعليم و فنون مهندسی و تكنولوژی مؤسسه
خاصیوجودنداشت.
كالسهاییدرمدرسهقدیمدارالفنونآغازشدهبودكهیكعده


مهندسهمتربيتكردهبودولیبعدهاكهدارالفنونبهصورتیك
مدرسه متوسط درآمد از آن كالسها اثری باقی نماند .مرحوم
مهندس عبدالرزاق بغایری یكی از دانشآموختگان آن كالس
قدیمیبود.
وزارت راه و راهآهن و همچنين ادراه كل صناعت و كارخانجات
نوبنياداحتياجزیادیبه مهندسينجوان وتربيتشدهداشتندو
اینمعنیبرایاعليحضرترضاشاهكبيریكیازمقاصدومنویات
خاص بود زیرا از استخدام كاركنان و كارشناسان بيگانه قلباً تنفر
داشتنداینبودكهازموقعتاسيسدانشگاه،یكمدرسهبهنام
“فنی“ویا“تكنيك“جزوبرنامهجدیوزارتمعارفقرارگرفتودر
خردادپيشبينیشد.

قانون2
نویسندهوقتیآنمدرسهراتاسيسكردمحلخاصیبرایآن
نبودناچاردرباالخانهنوبنيادمدرسهدارالفنونكهتازهتجدیدبناو
مرمت شده بود سال اول آنرا  1313تاسيس نموده و آقای
دكترمحمد حسابی متصدی امور آن بود .ولی در سال بعد كه
برنامهآندانشگاهاجراوتكميلشدمرحومغالمحسينرهنمابه
سمت ریاست و آقای مهندس عبداهلل ریاضی به سمت معاونت
آنانتخابگردیدندودورهچهارسالهآن،درشعببرقومكانيكو
ساختمان و راهسازی به صورت منظمی درآمد .و اولين دوره
فارغالتحصيلیآندانشكدهدرسال1312ـ1319برایخدمتبه

كشور حاضر شدند .روز افتتاح آن را در شهریور ماه  1313در
عمارت دارالفنون جشن گرفتيم و مجلس با شكوهی با حضور
علیمنصور


مرحوم
رئيسالوزراووزراووكالیمجلستشكيلشد.

وزیرراهومهندسامينرئيسكلصناعتبهایندانشكدهبسيار
عالقه داشتند زیرا تمام چشمهای اميد به دانشآموختگان آن
دانشكدهبود.

رئيس دانشگاه
ماده سوم قانون  2خرداد تصریح میكند كه رئيس دانشگاه بر
حسبپيشنهادوزارتمعارفوبهموجبفرمانهمایونیتعيينو
بعدها برطبق ماده چهارده با شرایط الزم از ميان روسای
هاانتخابمیشود.


دانشكده
دربدوتاسيساجرایمادهسومتكليفووظيفهایقانونیبرای


یكرد.نویسنده
اینبندهكهدرآنوقتوزیرمعارفبودم،معينم 
برحسب وظيفه پيشنهادی برای ریاست آن موسسه نوین تهيه
نمودموسهنفرازمعمرینرجالودانشمندانراكهبهزیورعلم
وادبآراستهبودندبرایریاستپيشنهادكردم.
مرحومعلی فروغی) آن پيشنهاد را به

وقتی كه نخستوزیر (
عرض شاهنشاه رسانيدند مورد قبول واقع نگردید و امر فرمودند
كهخودوزیرمعارف،خوددانشگاهراتاسيسكردهوهمچنانبه
رئيسالوزراامرمباركرااجراكردهو

ریاستدانشگاهبرقرارباشد.
 ...به این بنده ابالغ كردند و اجازه دادند كه امور دانشگاه را به
سمت متصدی رسمی آن برعهده بگيرم و تشكيالت آنرا منظم
كرده و احكام استادان داخلی و خارجی را برای تدریس در
دانشكدهها صادر نمایم .و بعد از من وزارت معارف مانند

مرحوماسماعيل مرات و دكترعيسی صدیق و مرحومسيدمحمد

تدین و مرحوممصطفی عدل(منصورالسلطنه) پياپی پست وزارت
معارفوریاستدانشگاهراداشتندوبهموجبتصویبنامهشماره
11131مورخ21/13/21شغلریاستدانشگاهوانجاموظایفآن
برعهده وزاری معارف قرار گرفت .بعدها در سال  1322آقای
دكترعلیاكبر سياسی كه وزیر معارف بودند ،قانون استقالل

دانشگاهراگذارندهخودایشانرئيسدانشگاهشدند.
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دکتر اميرعلم


شورای دانشگاه
در ماده  2خرداد تشكيل مجمعی به نام “شورای دانشگاه“
پيشبينیشدهاستوچگونگیسازمانوتعداداعضاووظایف

آنان را معين میكند به استناد همين ماده پس از جلسه
تشریفاتی كه روز جمعه  21اسفند  1311به مناسبت ميالد
شاهنشاه پهلوی در مدرسه حقوق تشكيل یافت روز بعد یعنی
شنبه21اسفنداولينجلسهآندرهماندانشكدهحقوقمنعقد
هایششگانهومعاونينآنهاویكنفراز


روسایدانشكده
گردید.
اساتيدبرجستهازهردانشكدهبهسمتنمایندهبهعضویتآن
معرفیشدند.
در جسله تشریفاتی روز جمعه  21اسفند مرحوم محمدعلی
فروغی نيز حضور یافت و جلسه را با بياناتی تشویقآميز افتتاح
كرد و هم در آن جلسه به اهميت وظيفه رئيس دانشگاه و
تكاليفی كه قانوناً برعهده اوست اشاره كرد .این بنده در جواب
بعد از عرض تشكر ،شرحی بيان كردم و به مقام علم و دانش
ایرانيان و خدمات آن قوم به عالم انسانيت اشاره كردم و گفتم
هرچند تاریخ تاسيس دانشگاههای ممالك راقيه اكثر برتاریخ
تاسيس دانشگاه تهران تقدم دارد ولی در حقيقت افزون از هزار
سالاستكهكاروانعلموادبدراینسرزميندرحركتبوده
استونياكانماكهنامآنهادرتاریختمدنجهانثبتشدهاست
درتعليمعلومعاليهپيشقدمبودند.اینكهمبهصورتدانشگاه
همان تاریخ پرافتخار تجدید شده است شك نيست كه فرزندان
آنان همان ميراث اجداد خود را تجدید خواهند كرد و با استعداد
خدادادونبوغذاتی،گویسبقتازدیگرانخواهندربودوسخن
راتيمناًبهاینبيتخواجهحافظپایاندادمكهمیفرماید:
فيضروحالقدساربازمددفرماید


دیگرانهمبكنندآنچهمسيحامیكرد


اكنونبيشازچهلسالازآنتاریخمیگذرد.جلساتمتوالیو

مرتب شورا كه در طول این مدت دراز پیدرپی تشكيل شده
متجاوز از هفتصدوپنجاه جلسه است كه صورت مذاكرات آن
نماینده حركت مداوم و سير ترقی پيوسته دانشگاه در این زمان
بوده است و انشاءاهلل روزگاران باقی بوده ودیعه گذشتگان را به
آیندگانخواهدسپرد.

برگرفتهازكيهانچاپلندن/شماره/213مارس2331
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زنان آزادیخواه ایران از طاهره قرهالعين تا پروین اعتصامی



نيلوفر بيضایی

مقدمه
یافتنردپایزناندركشوریكهتاریخنگاریازدیدونگاهیكامال

مردانه صورت گرفته است ،كاریست بس دشوار .فرهنگ ما
همچنان و كماكان فرهنگ شفاهی است و آنچه مكتوب است،
بندرتازدخالتعالیقشخصی،فكریوگروهیاینیاآنگروه
بر حذر مانده است .پيشداوری ،تعصب و اصرار بر اثبات درستی
دركایدئولوژیكوطرحسياسیخودازطریقتحریفتاریخ،نگفتن
همهی واقعيتها ،حذف كردن این یا آن بخش ،محكوم كردن یا

پذیرفتنتام،حكمصادركردندرمورد وقایعتاریخی،بدوندرنظر
گرفتن اوضاع سياسی و اجتماعی خاص هر دوره و مسلماً
نتيجهگيریهایی كه بجای روشن كردن ابهامات بر آنها افزوده

است،باعثشدهكهدربسياریاززمينههاباكالفسردرگمی

روبرو شویم كه باز كردن آن كاریست گاه ناممكن .هر گروه بر
اساس درك ایدئولوژیك امروز خود ،قضاوت تاریخی میكند و
روایتیازتاریخبدستمیدهدكهباروایتگروهدیگرصدوهشتاد

درجهفرقدارد.اشتباهنشود،منظورمننفیحقداشتننظرات
و دیدگاههای گوناگون نيست ،بلكه اشاره بدین نكته است كه
مثلهركشورمتمدندیگر،برایقضاوتكردنوشناخت،نيازبه
یك حداقلهای مورد توافق و منصفانه در مورد روند وقایع تاریخی
سرزمينمان داریم .من در اینجا قصد ندارم تالشهای ستایش
برانگيز آن تعداد محدود از محققين و تاریخپژوهان ایرانی را كه
دریچهای یا روزنهای گشودهاند ،نفی كنم ،بلكه قصدم بيشتر

جلب توجه به آن انبوه كسانی است كه چه مذهبی و چه غير
مذهبی ،تحت تاثير یك نگرش غير تعقلی و تنها برای اثبات
هاوروزنههارانيز


حقانيتآیينوایدئولوژیخویش،هماندریچه
بستهاند .آنها كه تاریخنگاری را به عرصهی نبرد جبههی “حق“

بدلكردهاندودراینعرصهخویشرایكسره“حق“

عليه“باطل“
و دیگری را یكسره “باطل“ ترسيم كردهاند و یا بدتر از آن ،وقایع
بسيارمهمتاریخیراازقلمانداختهیاكماهميتجلوهدادهویا
هر آنچه با افكارشان ناهمخوان بوده است ،ساخته و پرداختهی
خواندهاند...

“اجنبی“
ما تنها از طریق آشنایی با عملكردهای تاریخيمان میتوانيم با
هویتامروزیوسرنوشتفردایمانارتباطایجادكنيم.
شود،یكیازاینعرصههاست.زنان


آنچهبهنقشزنانمربوطمی
امروز ما بعنوان آن نيروی پيشرودر حركت ایران بسوی مدرنيته،

امروز بيش از هر زمان بدنبال جستجوی آن بخشهای گمشده و
آنهامیدانند

حذفشدهیهویتاجتماعیوسياسیخویشند.

كه حركت امروزشان از زمان تولد آنها بوجود نيامده ،بلكه تداوم
حركتهاوتالشهایزنانیاستكهدرایجاداینروندنقشمهمی
ایفا كردهاند .این زنان كه بودند ،چگونه میاندیشيدند و در آن
دوران كه زن ایرانی در محبس خانه بود و در خيابان با چادر و
روبنده و در ركاب مرد قدم میگذاشت ،چه میكردند.
طبقهیكارگر“

ماركسيستهااینزنان“بورژوا“راازآنجاكهمنافع“
كردند،بیاهميتقلمدادكردند،مذهبيهابهاقتضای


رادنبالنمی
بیبندو
نوعنگاهشان،الگوی“فاطمه“رابرگزیدندواینزنانرا“ 
بار““ .درباری“ و فاسد خواندند و تاریخ نگارانی كه به هيچيك از
این دو جرگه وابسته نبودند ،اصال آنها را ندیدند و “مردان بزرگ
تاریخ“ را ارج نهادند .همچنين در مورد كسانی چون طاهره
قرهالعين (چون بابی بود و چون بهایيان از یكسو برطبق داوری

بسياریازچپگرفتهتاراست،همواره“مشكوك“و“وابستهبه
بيگانه“ انگاشته شدهاند و از سوی دیگر در رعایت مصلحت
اندیشیهرسهگروهدرمقابلغولروحانيتواسالمسياسی،
درجاهاییتنهابهذكریكیدوجملهدرموردنقشتاریخیآنها
بسندهشده وبسياریاز جوانب شخصيت واهميت حضورشان
ایهی سكوت مانده است ،)...یا سكوت شده و یا
همچنان در س 
اگركسیبهنيكیازاویادكردهحساباووبابيانراازبهایيان
جداكردهاست!هميننكتهمانعازاینشدهكهدربررسیتاریخ
 233سال اخير ،آن نيروی اصلی محرك رفرم دینی كه در برابر
جزماندیشیآخوندهایپامنبریقدعلمكرد،بدرستیتشخيص

دادهشود.وبهمينگونهبودكههمانهاكههمچنانبهقهرمانان
مرددورانمیبالند،بهنخستينزنایرانیكههمدرجنبشرفرم

دینی و هم در مبارزه برای آزادی زن ،پرچمدار مبارزه بود ،یعنی
رسند،مدعیمیشوندكهچندانهمنبایداورا


العينكهمی

قره
“بزرگ“ كرد .بدین گونه است كه جوانب گوناگون شخصيت
سياسی ،اجتماعی ،دینی قرهالعين در پس پردهای ضخيم
محبوس و ناگفته و ناخوانده میماند .اگر بپذیریم كه اسالم
اندیشانراموردحملهیآشكارخود


سياسیدوگروهزنانودگر
قرار داده است ،قرهالعين به هر دو گروه تعلق داشت .اهميت
حضورزنیچونقرهالعين،آنهمدراوایلقرننوزدهودرزمانیكه

هنوزنهاز انقالبمشروطه خبریبودهونهآزادیخواهان وترقی
طلبان بيشماری در ایران داشتهایم ،بر ما معلوم میشود .تنها
العينپیببریم


توانيمبهاهميتحضوركسیچونقره

زمانیمی
كه از دورانی كه او در آن ميزیسته و بخصوص از موقعيت زن
ایرانیدرآندورانآگاهباشيم.
الزم به توضيح است كه پيش از قرهالعين نيز زنان بسياری از
اندوسرودهاندیاحتیبطورغيرمستقيمدر


حقوقیزنگفته

بی
قدرت سياسی نقش داشتهاند .برخی از همان زنان حرمسراها
وضعيت زن ایرانی را به شعر در آوردهاند .همچنين زنان آگاه
ایمكهاززمانجلوترحركتكرده،بیحقوقیزن


دیگرینيزداشته
در جامعه یادآور شدهاند .در زمان سامانی رابعهی سخنور را
داشته ایم ،پس از آن مهستی گنجوی ،مهر النساء ،عالمتاج
بیخانم (مولف كتاب معایبالرجال)...
قائممقامی ،تاجالدوله ،بی 

راداشتهایم،امادرحركتاجتماعیوروشنگری،دربرخورداریاز

دانش،آگاهیوخودآگاهی،درمخالفتباتعددزوجات،حجابو
دردفاعازحقوقزن،قرهالعينبراستیسرآمداست.


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

تاریخنگاران معاصر ،زنان را ندیدهاند و اهميت حضورشان در

عرصهی اجتماع را هر چند كه بلحاظ كمی تعدادشان از “مردان

بزرگ تاریخ“ كمتر بوده است ،در نيافتهاند .آنها از این پيشفرض
حركت كردهاند كه تا پيش از دوران مشروطيت ،زنان ایرانی در
بردهاند .آیا نقش زنان ایران در روند تاریخ
جهل مطلق بسر می 
اینچنينكماهميتبودهاست؟
مندر سال 1996بدنبالپاسخپرسشهاییازایندست،بدنبال
منابعیگشتمكهازطریقآنبتواناطالعاتیدراینموردبدست
آورد.منابع،اسنادواطالعاتموجوددرآنزمانبسياراندكبود،
اماباوجوداینبهدومنبعارزندهدستیافتمكهراهیرابرمن
كهپرازسوالبودم،گشود.یكی“كارنامهزنانمشهورایراناز
قبلازاسالمتاعصرحاضر“بقلمفخریقویمیاستكهدرسال
 1312در ایران منتشر شده و دیگری “زن ایرانی از انقالب
مشروطيت تا انقالب سفيد“ بقلم بدرالملوك بامداد كه در سال
 1311درایرانمنتشرشدهاست.درایندوكتابشرححالهر
چندمختصربسياریاززنانفعالومدافعحقوقزنرایافتموبا
بسياریازانجمنهاونشریاتزنانازانقالبمشروطهببعدآشنا
هاواشارههایپراكنده


همچنينتوانستمازالبالینوشته
شدم.
درموردطاهرهقرهالعينمنابعی

اطالعاتیبيشتربدستبياورم.
ههای اخير در خارج از ایران منتشر شده
یافتم كه اكثرا در ده 
است و همچنين تعدادی كتاب تحقيقی و تشریحی كه بزبان
انگليسیدرمورداونوشتهشدهاست.
یاینجستجودرنمایشنامهی“بازیآخر“انعكاسیافتكه


نتيجه
درهمانسالنوشتموبهكارگردانیمندراروپابرویصحنهرفت.
پسازاجرایآننمایشنامه،بهنوشتههاییاز

درسالهایبعدو 
زنانداخلكشوربرخوردمكهالبتهبارعایتخطقرمزهایموجود،
اما تالش كرده بودند اطالعات جمع آوری شدهشان را در تقویم
زنانیابصورتنوشتههایپراكندهیاحتیكتاببهنسلهایبعدی

هی مكانی ،الزاما بمعنای
منتقل كنند .آنجا بود كه در یافتم فاصل 
دور بودن از یكدیگر نيست .دریافتم كه بسياری زنان دیگر نيز
هاوسوالهارادارند.


هميندغدغه
آری،مادرانفكریماكهدردورانسختتسلطروحانيونمرتجع
بر افكار عمومی ،با وجود فشار و توهين و تحقير روشنگران راه
دشوار زن ایرانی را در مسير پيشرفت و حضور اجتماعی و
سياسی هموارتر كردند و هر چند كه پس از برقراری حكومت
دینی ،بسياری از دستاوردهایشان برباد رفت و موقعيت زنان
ایرانی به قرنها پيش بازگشت ،اما نسل جدیدی از زنان ایرانی
شكل گرفت كه طرح خواستهای زنان و تجدد طلبی را پرچم
ساختهاند و هم در زمينهی تئوریك و هم در

مبارزهی خویش 

عرصهیعملیاززندگیشخصیگرفتهتاحياتاجتماعی،تفكر

هابهچالشكشيدهاند.


گرارادرتمامیعرصه

سنت

طاهرهقرهالعين

نمایشنامهنویس

*“ ....سارا برنارد ستاره تئاتر از كاتوله منده (
ربارهیطاهرهبنویسدتااو
خواستهبودنمایشنامهاید 

فرانسوی)
نقشویرابازیكندوچونمندهتعللكردنزدمنآمدوتقاضای
اطالعات كرد .طاهره یك شاعر جوان و مبارز ایرانی بود ،همانند
ژاندارك،هلوآزقرونوسطیوهایپاتدردورهیافالطون.طاهره
در تاریكترین عصر عليه نابرابریهای اجتماعی و مشكالت زنان قد
علم كرد و هر كس كالمش میشنيد عرفان مییافت .نقاب از
چهرهبرداشتوبیحجابدر جمعاصحابكه همگیاز علمای

عصر خود بودند حاضر شد كه در توان هيچ بانویی نبود .اگر قرار
بود در عالم زنان بانویی به پيامبری معبوث گردد طاهره قائم و
مهدیبود“...
(ژولبوآ،اسالمشناسفرانسوی)
“ ...بذری كه طاهره در سرزمين اسالمی افشاند بتدریج رو به
سرسبزی است و حاصلش یكی دو قرن بعد معلوم میشود.
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افتخار این بانوی بزرگوار ایرانی در آنست كه دفتر اصالحات
اجتماعیاولباربدستاوبازشد“...
(دكترچين،روحانیانگليسی)
“...درعالممسيحيتزنانیبودندكهدوشبهدوشمرداندست
بهكارهایبزرگزدندوقرهالعينبهتنهاییدرجهاناسالم“...

(ژرورآژان،عضوفرهنگستانفرانسهدراواخرقرننوزده)
“ ...حسن جمال ،تنزیه و تقدیس ،شجاعت و شهامت شاعر
محبوب ایران طاهره قرهالعين را تكریم بسيار قائلم كه در نهایت
شجاعتوجانبازی،مشعلدارآزادیزنانگردید.شهادتطاهره

یكیازمحزونترینوقایعتاریخمعاصراست“....

لردكرزن،نویسندهیانگليسی)

(
درایرانتامدتهازنانومادرانبهدخترانخودمیگفتند،اگر

“...
میخواهی مثل طاهره شوی ،باید درس بخوانی .طاهره نمادی

ازكمالوجمالبود“...
(دكترلوولجانسون،محققآفریقایجنوبی)



































بررسی شخصيت طاهره قرهالعين از چند جهت حائز اهميت
است.اولآنكهاودردورانیكهزناندرپستویخانهیادرپشت
پردههای حرمسرا محبوس بودند ،دورانی كه زن ایرانی با درد و

رنج و كابوس “هوو“ پيچيده در چادر و روبنده ،بدور از هر گونه
امكان حضور در اجتماع در آتش خرافات و حسد و جادو جنبل
میسوخت ،بعنوان یكی از اولين سرآمدان رفرم دینی و اولين

مبشرآزادیزن،باشجاعتیكمنظيرپابهميدانمبارزهگذاشت.
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دوم اینكه وی حتی زندگی خصوصی رسوم و سنتهای تربيتی
زنانرابهچالشكشيدهبودونهفرزندیمطيعبودونههمسری
فرمانبردار ،بلكه با اعتماد به نفسی عجيب در راهی كه درست
میپنداشتقدم گذاشت .سوم ،دانش و توانایی كم نظير او در

سخنوری و مباحثه و منطقگرایی است .چهارم ،اهميت حضور

اوستبعنوانیكشاعرتواناوآگاه.
از آنجا كه تمام اسناد مربوط به تاریخ دقيق تولد وی توسط
قشریوندربارودینازميانرفتهاست،تاریختولداورابهحدس
 1211ميالدی(دورانسلطنتمحمدشاهوناصرالدینشاه)گفته
نهی
اند( .)1طاهره در زادگاهش ،شهر قزوین ،در مكتبخا 
خصوصیكهپدرش(حاجمالصالح)خاصدخترانخانوادهدرست
كرده بود ،علوم اسالمی را فرا گرفت و بدليل استعداد و هوش
سرشارش،حتیاز برادر خود “عبدالوهاب“ كهامكاناتتحصيلی
بيشتریداشت،پيشیگرفت.
اسالمشناس فرانسوی) در كتاب “باب“ (،1931

مسيو نيكال ( 
پاریس)نوشتهاستكهطاهرهدرسيزدهسالگی،ازپشتپرده
به سواالت علما پاسخ میگفته و تسلط و تفاسير او از قرآن
باعثحيرتبرخیوخشمبرخیدیگرمیشدهاست)2(.

قابل توجه اینكه در آن زمان تنها معدودی از اشراف و روحانيون
دختران خود را تنها برای فراگيری قرآن به تحصيل میگماردند و
اكثرخانوادههاباسوادآموزیدخترانمخالفبودند.

طاهره نه تنها به تعدد زوجات بشدت اعتراض داشت ،بلكه با
حجاب نيز مخالف بود و در ميدانهای شهر به نطق و ابراز عقيده
شهامتاوخانوادهاشرانيزبهوحشتانداختهبود،

میپرداخت.

بطوریكهازاومیخواستندتامالیمتررفتاركند،اماطاهرهراهخود

رفتوتاپایاننيزبدانوفادارماند.
طاهره در سيزده سالگی به اصرار پدر به همسری پسرعموی
خودمالمحمددرآمدوازاوصاحبسهفرزندشد.همسرطاهره
از مالیان قشری بود و با گرایش طاهره به مكتب شيخاحمد
احسائی(بنيانگذارمكتبشيخيهكهعلمایشيعهباآنشدیدا
مخالف بودند و آن را تبليغ كفر میدانستند) كه از رفرمسيتهای
دینیبود،شدیدامخالفتمیورزید.سرانجامطاهرهازشوهرش

جداشدوبهمراهسهفرزندشبهخانهیپدریبازگشت.

طاهرهدربيستوششسالگیبهمراهخواهرشعازمكربالشد

باسيدكاظمرشتیكهازعلمایپيرومكتبشيخاحسائیبود

تا
مالقات كند .او سيدكاظم رشتی را از نزدیك ندیده بود ،اما با او
مكاتبات فراوانی از راه دور داشت و همو بود كه به طاهره لقب
قرهالعين“(نوردوچشم)راداد.سيدكاظمدهروزپيشازورود
“ 
طاهرهبهكربالازدنيارفتواینمالقاتانجامنشد.طاهرهبسيار
غمگين بود و قصد بازگشت به ایران داشت ،اما به خواهش
همسر سيدكاظم در كربال ماند و بعنوان جانشين سيدكاظم به
تدریس فقه (از پشت پرده) پرداخت .طاهره از سوی پنج مرید
سيدكاظم“نقطهعلمالهيه“خواندهشدكهمقامیدرحداولياء
دین است .بر مبنای تفسير آنها از قرآن ،پيشگویی میشد كه
حضرت قائم بزودی ظهور خواهد كرد .در بيستوهفت سالگی،
طاهره جزو پيروان اوليهی باب شد و یكی از هفده تن بود.
یافكارایندورانطاهرهرامیتوانددراینشعركهویدر


چكيده
همانسالهانوشتهاست،یافت:

هانصبحهدیفرمودآغازتنفس
روشنهمهعالمشدزآفاقوزانفس
دیگرننشيندشيخبرمسندتزویر
دیگرنشودمسجددكانتقدس
ببریدهشودرشتهتحتالحنكازدم
نهشيخبجاماندنهرزقوتدلس(ریاكاری)
آزادشوددهرزاوهاموخرافات
آسودهشودخلقزتخيلوتوسوس(وسوسه)
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محكومشودظلمببازویمساوات
معدومشودجهلزنيرویتفرس(هوش،فراست)
گستردهشوددرهمهجافرشعدالت
افشاندهشوددرهمهجاتخمتونس(الفت)
مرفوعشودحكمخالفازهمهآفاق
تبدیلشوداصلتباین(جدایی)بهتجانس(همسویی)

دراین هنگامجمعیبهسركردگیعلمابهحاكمينكربالرجوع
كردندوخواستاراخراجقرهالعينازكربالشدند.طاهرهبهكاظمين

رفت ،اما آنجا نيز مورد خشم علما قرار گرفت و دوباره به كربال
بازگشت.دركربالحاكمينوقت،اورابهحبسخانگیواداشتندو
اطراف خانهاش مامور گذاشتند تا به آنجا رفت و آمدی صورت
نگيرد .در سال  1211حكم اخراج قرهالعين به حاكم عراق ابالغ
بایستبهایرانبازمیگشت.حدودسینفر


العينمی
شد .
قره
از پيروان وی ،برخی با اسب و برخی با پای پياده با او همراه
شدند.پسازورودبهایران،طاهرهسهروزدركرندتوقفكردو
دراینمدتبهسخنرانیبرایمردمپرداختوگروهیازمردمبه
جمع هوادارنش پيوستند .در همين مدت ،علمای كرمانشاه به
سركردگی سيدعبداهلل از حاكم شهر خواستند كه طاهره را از
كرمانشاهاخراجكند.نيمهشب،گروهیازمردمبتحریكعلمابه
خانهیطاهرهوبههمراهانشهجومبردند،بطوریكهآنهاشبانه

ناچاربهتركشهرشدند.طاهرهویارانشبههمدانرفتندووی
در بين راه همهجا توقف نمود و برای مردم شهر سخنرانی
میكرد.

كنتدوگوبينو(سياستمدار،محققووزیرمختارفرانسهدرایران)
دركتاب“مذاهبوفلسفهدرآسيایميانه“نوشتهاست:
زهای موجب استقبال مردم از
میخواستم بدانم چه انگي 
“  ...
طاهره و سخنرانیهای وی بوده است .از چند نفر كه
میگفتند،
سخنرانیهای او را شنيده بودند ،سوال كردم  .

سخنانشبقدرینافذبودكهدرشنوندهتاثيرمیكرد.باآنكهعلم

بسيارداشت،سادهسخنمیگفتبطوریكهبرایهمهقابلدرك

بود .اول رو به مردها می كرد و اشاره به زنها و میگفت ،اینها
خواهران شما هستند در خانه یكدیگر ،چطور میتوانيد بر
خواهران خود و یكدیگر ظلم و ستم روا دارید و گاهی اشك از
چشمانشسرازیرمیشدكههمهبهگریهمیافتادند)3(“...

دراینهنگامپدرطاهرهبرایاوپيغامفرستادوخواستاربازگشت
ویبهقزوینشد.درپيغامتاكيدشدهبودكهطاهرهتنهاوبدون
همراهانش بازگردد .طاهره به این خواست توجهی نكرد و با
همراهانش به قزوین بازگشت و خود در خانهی پدر ماند .ميان
طاهرهوعمو،پدروشوهربحثشدیدیدرگرفتودراینميان
عمویطاهره،مالمحمدتقیكهازمالیانقشریبودشدیدابه
او حمله كرد و به او دشنام گفت .مالمحمد تقی و دیگر مالیان،
افكاروعقایدشيخاحمداحسائیراكهطاهرهازمبلغينآنبود،
كفر میدانستند و او را مورد نفرین و پيروان او را مورد آزار قرار
میدادند.چندروزبعدمالمحمدتقیدرحاليكهرویمنبربهشيخ

احسائی نفرین و دشنام میگفت ،توسط یكی از پيروان شيخ
احسائیموردسوءقصدقرارگرفت.اینواقعهباعثشورشوبلوا

درشهرشدوطاهرهرابعنوانمحركاینماجرابهحصارخانگی
محكوم كردند .ضارب مالمحمد كه عبداهلل نام داشت ،پس از
شنيدن خبر دستگيری و آزار عدهای بیگناه ،خود را به حاكمين
امابیگناهیطاهرهنهتنهادرابتدا

معرفیوبهقتلاعترافكرد.
پذیرفتهنشد،بلكهشوهرویاصراربرادامهیحبسویداشتو

برایطاهرهتقاضایقصاصكرد.
در این ميان دو تن از یاران طاهره او را مخفيانه آزاد كردند و به
تهرانبردند.همانجابودكهطاهرهوهمراهانشمصممشدندتا
آیيننو(باب)رارسمااعالمكنندوخواهانفسخاحكاممتحجر،
احقاقحقوقزنانشوند.آنهابدینقصدراهیبدشتشدند.
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كنتدوگبينومینویسد:
“...اصحابكه22تنبودندچندروزقبلميانباغتختآراستندو
آنرا با قاليچههای رنگارنگ مزین نمودند .در این هنگام طاهره با
لباسی فاخر وارد باغ شد و بی حجاب باالی تخت رفت و چهار
زانونشستتاسخنرانیكندكههمهمهبينحاضرانافتاد.چند
ایاعتراضكنانسربهزیرعبادهبردندتا


تنبلندشدهرفتند،عده
چشمانشان با دیدن روی و موی طاهره كه او را مقدس
میدانستند به گناه آلوده نشود و یك تن به نام خالق از شدت

تاثرگلویخودرابرید)1(“...
چندروزبعدقرهالعينبایارانشراهیمازندران شد .درميانراه

قشریون به آنها حمله كردند و با پرتاب سنگ بسویشان آنها را
موردآزارقراردادند.همچنيندرمازندرانبهتحریكعلماچندتناز
یارانقرهالعينبهقتلرسيدند،درنتيجهدرگيریهاشدتیافتكه

تعداد زیادی كشته برجای گذاشت .پس از اینواقعه حكم جلب
طاهرهصادرشد،امااوبهاطرافنوربهخانهیدوستانشپناهبرد

ومدتدوسالدرآنجامخفيانهزندگیكردودراینمدتشعرو
رسالهمینوشت.پسازدوسالمحلزندگیطاهرهكشفشد

وماموراندولتناصرالدینشاهاورادستگيركرده،اموالشرابه
غارت بردند و وی را به منزل محمودخان ،كالنتر تهران بردند و
منتظر رسيدن دستور از جانب وی شدند .طاهره به مدت سه
سالتااگوست1212یعنی1231شمسیدرحبسبودوآنطور
كه گفتهاند از قطعات چوب قلم ساخته و با آب سبزیجات
نوشتهوبهبيرونمیفرستادهاست.همچنينگفتهشدهكه


می
رابطاوهمسرمحمودخانبودهاستكهبهطاهرهعالقهیوافری

اصوالدرزندگينامهیطاهرهبارهاوبارهاپيشآمده

پيداكردهبود.
كهزنانوهمسرانمخالفينوموافقينشبهیاریویشتافتهاند

گفتهمیشودكهناصرالدین

وبسياربرایاواحترامقائلبودهاند.

شاهبهطاهرهعالقمندبودهوپسازتعریفاززیباییواشعاروی
بهاوگفتهاست...“:زنیمثلشماشایستگیقصرسلطنتیرا
دارد،درحضورعلماتبریكنيدودستازپيرویباببرداریدوآزاد
شوید .آقایان علما از شما سوال بيشتری نمیكنند ،هر طور
قرهالعين نپذیرفته و او را دوباره به
خودتان مایليد بيان كنيد  .“...
زندانبردند.
درهمانسالبهناصرالدینشاهسوءقصدشدكهدرپیآنهفت

تنازبابيانكهبعنوانضاربشناختهشدند،بهقتلرسيدند.پس
از این حادثه سراسر ایران نا آرام شد و پس از آن برای طاهره
قرهالعين با وجود اینكه هيچ ارتباطی با آن سوءقصد نداشت ،از

سویمالعلیكنیومالمحمداندرمانی،فتوایقتلصادرشد.
آمده است كالنتر تهران به او
مژده داده كه قرار است نزد
اميركبيربرودوابرازپشيمانی
كند تا آزاد شود ،اما طاهره
پاسخ داده كه از فردای خود
آگاه است و میداند كه
كشته خواهد شد .طاهره
فردایآنروز،بهترینلباسخود
را پوشيده و زیباترین زیورآالت
خویش را بر گردن آویخته
است .مامورین ،طاهره را
مخفيانه ،بطوریكه بابيان
متوجه نشوند به بيابان بردند
وبادستمالخفهكردهبهچاه
انداختند.درروایتهاآمدهاست
كه به كسی كه قرار بوده
طاهره را بكشد ،گفتهاند ،او
زنی است كافر كه مومنين را
ازطریقهاسالمبرمیگرداند.
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اورابادستمالخفهكن.امااوپسازدیدنوشنيدناینجمله
از طاهره كه“ :ای جوان حيف است كه دست تو به آدمكشی
آلوده شود“ ،از این كار خودداری كرده و سر انجام یكی دیگر از
ماموران ،طاهره را در حاليكه  31سال بيشتر نداشت ،به قتل
رساند.
ازآنپسبسياریازآنهاكهكهروشنگروروشنفكروترقیجو
بودند،بهفتوایعلماتحتعنوان“بابی“بهفجيعترینشكلبه
قتلرساندند.
آری ،طاهره ،فرزند یك روحانی شيعه ،اولين زنی است كه در
ایران قرن نوزده كشف حجاب كرد ،از خانوادهاش كه همچنان به
قيودكهنه وارتجاعیپایبندبود واورا نيزبهحفظ همانسنتها
فرامیخواند،بریدوراهخویشیافت،برخالفرسومآندورانبا

مردان به گفتگو و بحث نشست ،صيغه و تعدد زوجات را عملی
غير انسانی شمرد ،در بحث و جدل ،بسياری از مخالفين را به
موافقيننظراتخویشبدلساخت،ازدانشیكمنظيربرخوردار
بود .زنی كه در دوران تسلط شدید علمای شيعه بر دستگاه
حاكميت ،در خيابانها مورد آزار قرار گرفت و سنگباران شد ،از
شهری به شهر دیگر تبعيد شد ،اما لحظهای از مبارزه برای
آزادی ،عدالت و رهایی خواهران ایرانیاش دست بر نداشت.
یكیازواپسينجمالتاوبهكالنترتهرانكهدرخانهاشزندانی

بود،اینبود:
میتوانيدبزودی،هرگاهكهارادهكردید،مرابهقتلبرسانيد.اما
“ 
جلویپيشرفتومبارزهیزنانبرایآزادیراكهروزگارشبزودی

خواهدرسيد،نمیتوانيدبگيرید)1(“.


زنان آزاد اندیش ایران پس از قرهالعين
بیخانم
حدود نيم قرن پس از مرگ قرهالعين ،بانویی بنام بی 
وزیراف نخستين آموزشگاه دخترانه را در ایران بنيان گذاشته بود
كه از همان روز با مخالفت شدید سيدعلی شوشتری و
فضلاهلل نوری قرار گرفت .سيدعلی بعنوان اعتراض در


شيخ
آستانهی حضرت عبدالعظيم متحصن شد و دو روحانی در تكفير

اییكشاهیبهفروشمیرفتوحتیبازارسياه


ایكهدانه

نامه
پيدا كرد ،نوشتند كه وای بحال مملكتی كه در آن مدرسهی
دخترانه تشكيل شود! به تحریك و فتوای ایندو ،مخالفتها شدت
گرفت.خانموزیرافبهوزیرمعارفشكایتبردوپاسخگرفتكه:
“بخاطر مدرسهی دخترانهی شما میخواهند مملكتی را به
آشوب بكشند .صالح در این است كه مدرسه را تعطيل كنيد“.
بیخانم غمگين و آزرده روح مدرسه را بست و یكسال بعد،
ی 
ب 
پس از به توب بسته شدن
مجلس شورای ملی ،دوباره
تقاضایگشایشمدرسهنمودكه
اینباربااینشرطكهفقطدختران
خردسال( 1تا 6ساله)رابپذیرد،
با تقاضای او موافقت شد!
همچنينازاوخواستهشدواژهی

“دوشيزه“ را كه “شهوت انگيز“
استازناممدرسهحذفكند.
بانو طوبی آزموده از دیگر بانوانی
بودكهیكیازاولينسنگبناهای
مدارس دخترانه را برای دختران
روبسته و حرمنشين ،با
سرمایهی شخصی خود گذاشت

( 1226شمسی) .این مدرسه “
ناموس“نامداشت.
در حاليكه اوضاع ایران بسيار
پریشان بود و این اقدام او موجب
حملهوتكفيرویازسویمالیان
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قشریشد،باوجوداینكهاینبانوعالوهبرهتكحرمتوحيثيت،
درخطرجدیجانیقرارداشت،امامقاومتنشاندادوتوانست
مدرسهناموسرابهیكیازمجهزترینمدارسدخترانهتبدیلكند.
در سال  1221شمسی ،تاجالسطنه ،یكی از دختران ناصرالدین
شاهكهزنیبسيارآزاداندیشبود،موقعيتزنایرانیرااینگونه
شرحمیدهد:

طلباروپا،نظریهمبهگوشهیایرانافكنيدوببينيد


زنانحقوق
“
در خانههایی كه دیوارهایش از سه تا پنج ذرع ارتفاع دارد
مخلوقاتی سر و دست شكسته ،بعضی با رنگهای زرد و پریده،
برخیگرسنه،برخیبرهنه،قسمتیدرتمامشبانهروزمنتظرو
گریهكنندهدرزنجيراسارتبسربرند.زندگیزنانایرانیابهرنگ
یاپردهیسياهتنكنندوبههيكلموحش

سياهاستیاسفيد.
عزا در آیند یا كفنهای سفيد پوشند و از دنيا رخت بربندند .من
یكیازاینزنهایبدبختهستموآنكفنسفيدراترجيحبهاین
هيكلموحشمیدهم.زیرادرمقابلاینزندگانیتاریك،مرگروز

سفيدماست)6(.“...
تاجالسلطنه و افتخارالسلطنه ،دختران ناصرالدین شاه،

افسرالسلطنه ،شمسالملوك جواهركالم ،خانم دكترایوب،
افندیهخانم ،ميسيز جردن ،نوابسميعی ،صدیقه دولتآبادی،

منيرهخانم وگروهی دیگر در همان سالها “انجمن آزادی زنان“ را

تشكيل دادند .آنها جلسات خود را از ترس تكفير مالیان بطور
محرمانه تشكيل میدادند ،اما چندی نگذشتكه راز آنها بر مال
شدوعدهایازعلمابهمراههمراهانقشریومتعصبخوداز

بازار تهران بسمت محل انجمن حركت كردند .جوانی ارمنی كه
متوجه قضيه شده بود با دوچرخه خود را به این بانوان رساند و
آنها را از ماجرا با خبر كرد و آنها توانستند بموقع از محل فرار
كنند)1(.
در این دوران بود كه باز شدن برخی روزنهها و رفت و آمدها به
فرنگ ،تاسيس دارالفنون و اهميت یافتن آموزش ،برخی از زنان
ایرانیمتوجهایننكتهشدندكهزناندرغربازآزادیهایبسياری
برخوردارندوهمچنينامكاناتآموزشی،شغلیواجتماعیبرای
آنان مهياست .از آغاز جنبش تنباكو در دوران ناصرالدین شاه تا
دوران انقالب مشروطه و به اقتضای شرایط سياسی خاص آن
دوران ،زنان ایرانی وارد عرصهی مبارزه شدند .در بسياری از
روایتها آمده است كه در جنبش تنباكو برخی از زنان حرمسرای
ناصرالدین شاه نيز شركت داشتهاند و كشيدن قليان را تحریم
كردند .مبارزات زنان در این دوران بيشتر و بنا بر مقتضيات خاص
آنزمان حول محور مبارزات استقاللطلبانه و آزادیخواهانه در وجه
سياسیآنشكلگرفته بود .تشكيل“انجمنمخدرات وطن“ به
همين دوران مربوط میشود .تحریم كاالهای خارجی (پوشيدن
پارچه های وطنی) و تاسيس دارااللتيام از جمله فعاليتهای زنان
درایندوراناست.
همچنين روی آوردن بسياری از زنان به حركتهای علنی و در
اجتماعات ،سرودن اشعار ،سخنرانی توسط زنان در مالءعام،
اعتماد بنفس جدیدی در آنها ایجاد كرد و در آن دوران نوعی
تابوشكنی محسوب میشد (در اینجا بد نيست یادی از طاهره
قرهالعين بكنيم كه سالها پيش از آن در این عرصه پيشرو بوده

است).
حضور زنان برمنبری كه پيش از آن تنها آخوند برآن جای داشت،
شاید نقطه عطفی در مناسبات رو به تغيير اجتماعی آن دوران
هایاعتراضآميزازسوی


همچنينفرستادننامه
محسوبشود.
زنانبهدولتهایخارجیدرشكایتازدخالتبيگانهدراموركشور
(ازجملهروسيهتزاری)،درایندورانمرسومشد.
یكی دیگر از ویژگيهای این دوران تاسيس مدارس دخترانه بود.
انجمنمخدراتوطن،بهیاریسپهساالرتنكابنیوبرخیدیگراز
آزادیخواهان ،توانست مدرسهی دخترانهای تاسيس كند كه
سرپرستی آن را یك بانوی ارمنی (همسر ماطاووس خان
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ملكيانس) بر عهده گرفت .این بانوی ارمنی برای اینكه دختران
مسلمانبهمدرسهبيایند،خودچادروروبندهبرسرمیكرد.

همچنين یكسال بعد مدرسه “فرانكو پرسان“ كه یك مدرسه
آمریكایی بود و دختران غير ایرانی و مسيحی در آن درس
ریشارمودبالملكتاسيسشد.تا

خواندند،توسطیوسف 
خان


می
زمان مشروطيت دختران مسلمان حق تحصيل در این مدرسه
نداشتند ،اما پس از آنكه بانوان شجاعی چون بانو وزیراف و
درهالمعالی و طوبی آزموده اقدام به تاسيس مدارس دخترانه

كردند،اینمدرسهنيزتوانستشاگردانایرانیرابپذیردكهاولين
فارغالتحصيالنایرانیاینمدرسهبانوانمهرتاجرخشانوپروین
اردالنبودند.
امالمدرس“
بانومهرتاجرخشاندرسال 1299شمسیمدرسه“ 
را تاسيس كرد .روپوش این مدرسه به كاله وصل بود و دختران
بجای چادر ،این روپوش را میپوشيدند .بانو رخشان بارها مورد
آزاروتكفيرمالیانقرارگرفت.مخالفتمالیانباعثبستهشدن
مدرسهشد.ویپسازآنبرایمدتیبعنوانمعلمومدیربهكار
خود ادامه داد و در سال  1311پرورشگاهی برای كودكان
بیسرپرست در دماوند تاسيس كرد و در همانجا ماند .او زنی

آزادیخواه بود كه بزرگترین آرزویش احقاق حقوق زنان بود .او
ونهایكوتاهازیكیاز
همچنينطبعشاعریداشتكهدراینجانم 
اشعاراومیآوریم:



ایدلغمينبرخيزكنبنایآزادی
تازنیهمیجوالندرفضایآزادی
جهدهاوكوششهابایدتدراینميدان

تاكنیاسيرانراآشنایآزادی...

خانمرخشانتاپایانعمرمجردماند.
ازدیگرزنانسرآمدایندورانخانمصدیقهدولتآبادیبود.اودر
سال  ،1296مدرسهای دخترانه در سطح مملكتی تاسيس كرد
كهبابرخوردهایشدیدمتعصبينمذهبیوروحانيانقشریقرار
گرفت (قابل توجه اینكه خانم دولت آبادی خود فرزند یك روحانی
بود) .او همچنين در سال  1299اولين مجله زنان را بنام “زبان
ایناولينروزنامهایبودكهبناموبهقلمزنو

زنان“تاسيسكرد.
بمنظور گشودن راهی بسوی روشنایی از درون تيره چادرهایی
كه پوشاكظاهر ودر حقيقتكفنیبرایمردگان سرگردان بود،
انتشارمییافت.خانمدولتآبادیبعدابهتحصيلخوددرخارجاز

ایرانادامهدادوپساز 6سال،بعداز پایانتحصيلوشركتدر
كنگرههای بين المللی زنان به ایران بازگشت و در جهت

روشنگریورهاییزنانتابهآخرفعالبود.
محترم اسكندری ،دختر شاهزادهعليخان (محمد علی ميرزا
اسكندری) ،متولد  ،1211زنی از یك خانوادهی مبارز و آزادیخواه
بودكهاولينجمعيتزنانایرانبنام“جمعيتنسوانوطنخواه“را
تاسيس كرد .بانوان نورالهدی منگنه ،فخر آفاق پارسا ،فخر
عظمی ارغون (خلعتبری) ،مستوره افشار ،صفيه اسكندری از
جمله اعضای سرشناس این تشكل زنان بودند .آنها با تاسيس
اكابر و ایجاد تجمعهای گوناگون در حضور گسترده تر زنان در
اجتماعتاثيربسزاییداشتند.
مریم اردالن ،متولد  1211شمسی بود .وی مدیریت مدرسه
“ميس بارتنت“ را پذیرفت و در كنار آن بعنوان معلم ریاضی نيز
مشغول بكار شد .او در مجامع گوناگون در دفاع از حقوق زنان
كردوبعدهادرمنزلشخصیخودمدرسهایبرای


سخنرانیمی
زنانبزرگسالبيسواد تاسيسنمود.اوازجملهزنانیبودكهدر
دوران رضاشاه از موقعيت مثبتی كه برای گسترش حضور علنی
زنان در عرصههای گوناگون فراهم شده بود ،بهره برد و به
پيشنهاد دولت وقت مدرسهی خصوصیاش در سال  1331به
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مدرسهی عمومی و دولتی بدل شد و خود وی بریاست آن

مدرسه در آمد .او آن مدرسه را بنام “مستوره اردالن“ بانویی
ادیب ،شاعر و مورخ كه صد سال پيش از وی ميزیسته است،
نامگذاریكرد.اودرسال1311بهپيشنهادرضاشاهیكهنرستان
دخترانهنيزدایركرد.
فخر عظمی ارغون ،بانویی روشنفكر و هنرمند كه از موسسين
جمعيتنسوانوطنخواه بود،یكیدیگراززنانبناموفعالبرای
حقوقزنانبود(بانوارغون،مادرخانمسيمينبهبهانیاست).او
روزنامهایبنام“نامهبانوان“تاسيسكردكهخود

درسال 1311
نيزدرآنمطلبمینوشت.اوهمچنيناشعاراجتماعیووطنی

میسرود و یك روشنگر و مدافع پيگير حقوق زنان باقی ماند.

بخشیازیكیازاشعاراینبانورادراینجامیآورم:


...صبازقولمنایننكتهرابپرسازشيخ
چراضعيفهدراینملكناممنباشد
اگرضعيفهمنمازچهروبعهدهیمن

وظيفهپرورشمردپيلتنباشد
بكوشایزنوبرتنزعلمجامهبپوش
خوشآنزمانكهچنينجامهاتبتنباشد


بهچشمفخر،دانشزبسكهشيریناست
هميشهدرطلبشهمچوكوهكنباشد


وارتو طریان اولين زنی بود كه اشعار فارسی را دكلمه كرد و
سپسدرچندیننمایشنامهبرایزنانبازیكرد.موضوعاكثراین
نمایشنامهها انتقادی و اجتماعی بود و به مسئلهی زنان و

ظلمی كه بر آنها میرفت ،برخورد میكرد .بانو طریان بارها از
سویمالیانموردتكفيرقرارگرفتوخانوادهاشتهدیدشد.برای

همينناچارشدتامدتهابناممستعار“الله“درتئاتربازیكند.
همچنين بانو لرتا یكی دیگر از زنان بازیگر تئاتر ،مدتی بعد بروی
صحنه رفت .وی بارها در مورد دوران جوانیاش و سختيهای كار
صحنه برای یك زن در جامعهی آنزمان گفته
است .اما تعصبات و تكفيرهای مالیان و
بیحيثيت كردن خانوادههای زنان بازیگر،

نتوانست این زنان شجاع را از ادامهی كار و
حرفهایكهبرگزیدهبودند،بازدارد.

بانو نورالهدی منگنه ،نویسنده ،شاعر و
روانشناسكودكوازپایهگذارانجمعيتنسوان

وطنخواه بود .او یكی از نویسندگان زبردست
مجله نسوان وطنخواه بود كه در سال 1332
شمسیبهصاحبامتيازیبانوشاهزادهملوك
اسكندری منتشر میشد .جمعيت نسوان
وطنخواه قصد داشت كالسهای درس جهت با
سواد كردن زنان بزرگسال دایر كند و برای این
كار به پول نياز داشت .آنها مصمم شدند
نمایشی برای زنان ترتيب دهند تا در ضمن
تامين مخارج كالسها وسيلهی تفریح زنان خانه
نشين را نيز فراهم كنند .نورالهدی منگنه
داوطلب شده كه نمایش در منزل شخصی او
اجرا شود .كارتهای نمایش را بنام جشن
عروسی به چاپ رساندند و به آشنایان خود
فروختند .برای این كار یكی از شبهای ماه
رمضان 1333راانتخابكردندزیرادراینماهبود
كه زنان میتوانستند تا پاسی از شب گذشته
دركوچه وخيابانرفت وآمدداشتهباشند .در
این نمایش مجلس را با نور چراغهای نفتی و
زنبوری روشن كردند .بازیگران همه زن بودند و
خانموارتوطریانآنراكارگردانیكردهبود.پرده

360
اولودومبهخوبیخاتمهیافتكهناگهاندررابشدتكوفتند.از
طرف نظميه دستور رسيده بود كه مجلس را بهم بزنند .با اینكه
قبال كسب اجازه محرمانه شده بود ،اما بسيج عدهای اوباش
توسط مالیان و حملهی آنها به مجلس نمایش اوضاع را آشفته
كرده بود .زنان شركت كننده در این مجلس با رفتارهای
اهانتآميز روبرو شدند و به سوی زنانی كه از خانه خارج

شدند،سنگپرتابمیشد.


می
با وجود این ،این زنان شجاع توانستند چندی بعد این نمایش را
سهشبمتوالیاجراكنندوكالسهایاكابرراتشكيلبدهند.
بانومنگنهدریكیازاشعارشآورده:

برهنهناخوشوبيمارسختاست
گرسنهزیرسنگينبارسختاست
نگاهلرزونتباپایمجروح
دویدنرویتيغوخارسختاست
بدونرهنمادردشتوهامون
بهنگامشبانتارسختاست
تنعریانميانفوجزنبور
قبولدردناهموارسختاست
بزیربارزورویاوهرفتن
بسانسوزونيشمارسختاست

بانوفخرآفاقپارسایمعلمویكفعالفرهنگیواجتماعیبودو
رامنتشرمیكرد.بهتحریك

درشهرمشهدمجلهی“جهانزنان“

مالیانشهركهبهيچوجهحضورزنانرادرعرصهیاجتماعتحمل

كردند،روزنامهیویتعطيلوخودشبرایمدتدوسالبه

ن 
می
شهر قم تبعيد شد .او پس از به سلطنت رسيدن رضاشاه به
تهرانرفتوبامجلهی“عالمنسوان“وجمعيتنسوانوطنخواه

بههمكاریپرداخت.
بانو فاطمه سياح ،متولد و تحصيلكردهی روسيه بود كه در سال
 1311بهایرانبازگشت.درآغازشغلكوچكی
در وزارت فرهنگ به این بانو كه از دانش
گستردهای در رشتهی ادبيات تطبيقی

برخوردار بود ،داده شد .او در سال 1311
عليرغم مخالفتهای شدید قشریون متعصب،
دانشيار دانشگاه و پس از پنج سال استاد
ادبياتروسیدردانشگاهتهرانشد.اواولين
زناستاددانشگاهدرایرانوبنيانگذارشورای
زنانایرانبود.
دراینجاوبرایاینكهبتوانماینمطلبرابپایان
برسانم ،بناچار به ذكر نام تعداد زنان دیگری
بسنده میكنم كه مجال پرداختن به همهی
آنها در این مقاله كه بنا بوده كوتاه باشد (!)
نيست و اميدوارم در فرصتی دیگر بتوانم به
آنهابپردازم.
فانی (بدری تندری) ،بدرالملوك صفا،
درهالمعانی ،گيالنتاج امير ابراهيمی ،ماه

رخسار ،هما محمودی ،موچول و نصرت
مستغنی ،ماهرخ گوهرشناس ،صفيه یزدی،
فروغ آذرخشی ،ربابه قوامی ،ماه سلطان
اميرصحی ،برسابه هوسپيان ،گوهر نراقی،
شوكتالملوكشقاقی،امينه

پرویناعتصامی ،
جواهركالم،
شمسالملوك
پاكروان،
شمسالضحاء نشاط ،فصيحالملوك مهام،

الملوكخواجهنوری،فخرالسلطنهفروهر،


عفت
غيبی،قمرالملوك


مریمعميد،پروینپيرمارشال
وزیری،ملوكضرابی،كوكبناصریوبسياری
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وبرابریطلبانهیزنان

دیگركهازپيشروانحركتهایآزادیخواهانه 
ایرانبودند.
سخن آخر اینكه همانگونه كه در زندگينامهی هر یك از این زنان
میبينيم ،بزرگترین مخالفين پيشرفت ،حركت و حضور اجتماعی

آنان،روحانيونقشریوجامعهایناآگاهوشدیدامتعصببودند.































زنانوهمچنينعدهایازشاعرانونویسندگانمرد،

تمامیاین 
ازميرزادهعشقیگرفتهتاایرجميرزا،ازملكالشعرایبهارگرفته

تایحيیدولتآبادیوعارفقزوینی،برایناعتقادبودندكهچادر

و روبنده مانعی بزرگ در راه حضور اجتماعی زنان در عرصههای
بودهاند .صرف نظراز اینكه كشف
گوناگون است و با آن مخالف  
حجاب زمان رضاشاه را از دیدگاه امروزیمان درست یا نادرست
بدانيم ،میبایست بدین واقعيت اذعان كنيم كه پس از كشف
حجاب و شكسته شدن تابویی كه اعتراض بدان با طاهره
قرهالعينآغازشدوپسازانقالبمشروطهدرميانآزادیخواهانو

شنفكرکهخواهانلغوآنبودند،حضورزناندرعرصههای

زنانرو
گوناگونوورودآنهابهبازاراقتصادیوشاغلشدنآنان،رسميت
یافتنآموزشگاههاومدارسبرایزنان،ورودزنانبهدانشگاههاو
برخوردار شدن آنها از آموزش عالی ،ورزش ،فعاليتهای هنری،
علمی ...عليرغم مخالفت روحانيون قشری ،گسترش یافت.
همهی اینها با مبارزات و روشنگریها و فعاليتهای این زنان كه از

سالهاقبلآغازشدهبود،ممكنشد.بدونوجودزنانیاینچنين

ناپذیرحقوقزن،پشتوانهایبرایعملی


فعالومبارزینخستگی
هایزنانوجودنمیداشت.


شدنبخشهایمهمیازخواسته
بگذارید اینمطلبراباشعر“زندرایران“كهپرویناعتصامیآن
را در اسفند ماه  1311سروده است ،بپایان بيریم و دفتر ناتمام
شجاعتها و مبارزات زن ایرانی را ال اقل در این مطلب با پروین
اعتصامیبهپایانبرسانيم.
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زندرایرانپيشازاینگوییكهایرانینبود
پيشهاشجزتيرهروزیوپریشانینبود


زندگیومرگشاندركنجعزلتميگذشت
زنچهبودآنروزهاگرزانكهزندانینبود
كسچوزناندرسياهیقرنهامنزلنكرد
كسچوزندرمعبدسالوسقربانینبود
درعدالتخانهیانصافزنشاهدنداشت

دردبستانفضيلتزندبستانینبود
عمریبیجواب

دادخواهیزنانميماند
آشكارابوداینبيدادپنهانینبود
بسكسانراجامهوچوبشبانیبودليك
درنهادجملهگرگیبودوچوپانینبود
ازبرایزنبميدانفراخزندگی
سرنوشتوقسمتیجزتنگميدانینبود
نوردانشرازچشمزننهانمیداشتند

اینندانستنزپستیوگرانجانینبود
نكجابافندهميشدبینخودوكوهنر

ز
خرمنوحاصلنبودآنجاكهدهقانینبود

هایدكهیدانشفراوانبودليك


ميوه
بهرزنهرگزنصيبیزینفراوانینبود

درقفسميارميدودرقفسمیدادجان

درگلستاننامازاینمرغگلستانینبود
بهرزنتقليدتيهفتنهوچاهبالست
زیركآنزنكورهشزینراهظلمانینبود
آبورنگازعلممیبایستشرطبرتری

بازمردپارهولعلبدخشانینبود
جلوهصدپرنيانچونیكقبایسادهنيست
عزتازشایستگیبودازهوسرانینبود
اززروزیورچهسودآنجاكهناداناستزن
زیوروزرپردهپوشعيبنادانینبود
زنچوگنجوراستعفتگنجوحرصوآزدزد
وایاگرآگهزآیيننگهبانینبود
چشمودلراپردهمیبایستاماازعفاف

چادرپوسيدهبنيادمسلمانینبود

آگوست2331
www.nbeyzaie.com
niloofarbeyzaie@gmx.at

ــــــــــــ
طاهرهقرهالعين،شاعربزرگو

كليهینقلقولهایباالازكتاب“
 
مبارزدرعصرقاجار“بهتاليفبقاءاهللوثوقبرگرفتهشدهاست.
1 Martha Root, Tahirih the Pure: Iran’s Greatest Woman,
1938, Karachi
طاهرقرهالعين،شاعربزرگومبارزدرعصر

دكتربقاءالهوثوق:

2
قاجار،اتریش2332،

3همانجا
4همانجا
5 Martha Root, Tahirih the Pure...., S.6
6هماناطقوفریدونآدميت،افكاراجتماعیوسياسیو
اقتصادیدرآثارمنتشرنشدهیدورانقاجار

 1بدرالملوك بامداد ،زن ایرانی از انقالب مشروطيت تا انقالب
سفيد
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حقوق و آزادیهای زنان
و نقش اصالحات دوران پهلوی

گفتگو بادکتر مهرداد درویشپور



 واقعيت این است كه كشفحجاب یا منعحجاب در جامعه ما عمالً

در به عقب راندن سنت و گشایش راه برای زنان در جامعه نقش

مثبتی ایفا كرد .به رغم تمام انتقادات و نواقصی كه به آن اشاره

كردم.


 این ادعا كه تغييرات قانونی كافی نيست و ما باید به تغيير

زمينههای اجتماعی و تغيير فرهنگ و رفتار بپردازیم در جائی

میتواند بحث درستی باشد .اما دلخوش كردن به این ادعا به

لحاظ سياسی بحثی عميقاً پرت است .چرا؟ واقعيت این است

كه در هيچ جای دنيا جامعه و نخبگان آن منتظر نمیشوند و نباید

هم منتظر شوند ،تا نخست شهروندان خودشان به نتيجه مطلوب

برسند .اگر قرار بود مسائل اجتماعی به این صورت حل شود،

اصالً پدیدهای بنام دولت و قانون ضرورت وجودی خود را از دست

میداد.




رادیكال است ،چون صرفاً معضل جامعه را در یك نظام خالصه
تالش ـ جامعه روشنفكری ـ سياسی ایران سالهای اخير با نام
یكند .اگر شما به ایدئولوژی ليبرال ،سوسياليستی و یا
نم 
كهبهیاریقلمخودقدمدر

شپور،بعنوانمحققِمردی
مهرداددروی 
یهای مشابه دیگر باور داشته باشيد ،به این نتيجه
ایدئولوژ 
راهدفاعازحقوقوآزادی زنانایرانگذاشته،آشناشدهاست.
خواهيدرسيدكهیكنظامسياسی مانعتحوالتاجتماعی است
شمادراصلبااینكارتمامی جامعهاعماززنومردرابهدفاعاز
یكشد.درحاليكهبنا
وبابرچيدنآن،جامعهبهبهشت برینپرم 
یخوانيد.درصورتيكهبسياری،چهدرميانزنانو
اینحقوقفرام 
ستمهای حاكم و ساختارهای

براندیشة فمينيستی گرچه سي
چهدرميانمردان،هنوزمعتقدند،حقوقزنانامریصنفیاستو
یهای
اجتماعی مؤثرند و حتی در بسياری مواقع در ایجاد نابرابر 
زنانخوددردرجةنخستموظفبهدفاعازآنند.
اجتماعی و جنسی تعيين كنندهاند ،اما تأكيد ویژة بر نوعی از
برچه مبنای فكری شما برخالف گروههای فوق ،مسئله آزادی و
رابطهاجتماعی وضرورترهاشدن ازالگوی مردانةزندگی است.
یدانيد؟
تساویحقوقزنانراامرمهممشتركهمةجامعهم 
یعنی بهضرورتتغييردریكی ازپایدارترینروابطاجتماعی -روابط

یترین روابط روزمره از گذشته تا
بين زن و مرد  -كه حتی در جزئ 
شپورـنخستاینكه،فمينيسمومسئلهبرابریزنانومردان
دروی 
یپردازدوخودرابهتغييردرساختار
حالبازتابداشتهاستنيزم 
نهتنهاصرفاًامرزناننيست،بلكهمنآنرامهمترینورادیكالترین
یكند .فمينيسم از این زوایه نيز برای
سياسی معينی محدود نم 
برجنبهای از

یشناسم .دربحثمدرنيتههركسی 
وجهمدرنيتهم 
من بسيار ارزشمند است .عالوه براین رادیكال بودن اندیشة
یگذارد .برخی برفردیت ،عدهای برسكوالریسم ،و
آن انگشت م 
یتوان در تأكيد آن بر وجود برخی عناصر الگوی
فمينيستی را م 
برخیدیگربرحقوقشهروندیكههمهاینهانيزدرستاست.به
زنانهدر رهایی ازستمپدرساالری نيزمشاهدهكرد.ازاینرواست
وزههای رادیكالمدرنيتهكهدرتغييرسنت
گمانمنامایكی ازح 
كه مفاهيمی نظير صلح؛ مراقبت؛ زایش و همبستگی در آن
نقش كليدی داشته و دارد ،مسئله رهائی زنان و تأمين برابری
جنبش بسيار كليدی است .ناگفته پيداست كه اندیشة پدرساالر
زنانومرداناست.اماچرابهباورمنفمينيسمرادیكالترینوجه
تنها در نوع حكومت خشن مردانهای كه در ایران با آن روبروئيم،
مدرنيته است؟ نخست اینكه جنبش زنان با شعاری نظير
جلوهگر نيست .ذات اندیشة پدرساالر از آنجائيكه بررقابت؛ جنگ؛

“شخصی سياست است )Personaly is Politic( “.به ما یاری
تهطلبی و مفاهيمی از این دست استوار است،
خشونت و اتوری 
یها و تغييرات اجتماعی را صرفاً در
یرساند كه حوزة دگردیس 
م 
چهدرخانواده،چهدرروابطزنومردوچهدرسيستماجتماعیـ
ساختارهای عمومی جستجونكنيمبلكهبهضرورتتغييردرروابط
یخورد .دقيقتر بگویم ،الگوهای
سياسی حاكم به چشم م 
یدهدكهماصرفاً
فردی وروزمرههمبنگریم.ایننوعنگاهاجازهم 
مردساالرانهدرروابطشخصی،اجتماعی،سياسیواداریدرهم
بهفردای بهتردلخوشنكنيم وهمينامروز همدرجهتتغييرات
آميخته است .فمينيسم در برابر این الگوها ،برارزشهایی چون
اجتماعی بكوشيم.دیگر آنكهایناندیشهصرفاًبهرهائی زناناز
صلح ،مراقبت ،زایش و همياری تكيه ویژه داشته و تفكرات
یپردازد ،بلكه با طرح ضرورت وحدت بين
ستم پدرساالری نم 
یكند.
تهگرا و رقابتجویانه ،خشونتگرا و ویرانگر را نقد م 
اتوری 
چهای
زندگیخصوصیواجتماعیدرمقابلهباازخودبيگانگیدری 
یدليل نيست كه مبارزان اصلی جنبش صلح ،جنبشهای
ب 
یهای دیگر تا كنون به آن
یگشاید كه هيچ یك از ایدئولوژ 
را م 
یدهند.
طزیسترازنانتشكيلم 
انهوجنبشهای محي 

عدالتجوی

یهایدیگر
نپرداختهاند.نهماركسيسم،نهليبراليسمونهایدئولوژ 

به این ترتيب برجسته نمودن فرهنگ زایش و مراقبت بعنوان یك
ضرورت وحدت زندگی خصوصی و اجتماعی را آنچنان كه باید و
الگوی فمينيستی در برابر فرهنگ ویرانگری ،خشونت و رقابت
دموضوعكارشانقرارندادهاند.حالآنكهفمينيسمتاحدودی

شای
نروبهنظر
بعنوانیكالگوی مردانه،طبيعتاًتقابلدوالگوست.ازای 
شهای بسيار
یكند .ازسوی دیگر فمينيسم اندی 
این خالء را پر م 
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قتر،
تهای كه مبتنی بر زنوری است ،بسيار عمي 
من مدرني 
یتواند جامعة بشری را از ماقبل تاریخ
یتر و رادیكالتر م 
انسان 
یتروسعادتمندانهسوقدهد.اگر
انسانبهسوی تمدنی انسان 
از هریك از این زوایای فوق كه برآن بنگرید اندیشه فمينيستی را
نجلوههایمدرنيتهخواهيدیافت.

یكیازرادیكالتری

یرسد؛مسئلهاساسیجنبشفمينيستی
تالشـالبتهبهنظرم 
یعنی مبارزه برای آزادیهای زنان وحقوق مساوی با مردان ،اصل
یكند؛چرامبارزهدراینراه،
های استكهروشنم 
بنيادینوزاوی 
وظيفةهمگانی مردانوزناناست.یعنی همانامری كهشمارا
یاندیشيدـواميداردبهدفاع
بعنوانمردـاگربهسالمتجامعهم 
ازحقوقبخشدیگرجامعهیعنیزنانبشتابيد.اماطرحمسئلهاز
زاویة سوم ـ آنگونه كه توضيح دادید ـ بازهم نوعی الگو سازی و
تقابلاینالگوهادربرابریكدیگراستوقضيهمقداریجنبة“زنانه“
یكند و از وجه برداشتی كه ما در پرسش اول طرح كردیم
پيدا م 
خارجاست.

شپور ـ مردی و مردانگی مفاهيم یكسانی نيستند .اجازه
دروی 
نگاهخودراروشنترسازم.مادریكجامعة

بدهيدبامثالدیگری 
استبدادی نظير ایران متولد شده و با فرهنگ آن جامعه بزرگ
شدهایم.اماچوندرایراننظامحاكماستبدادی استمامحكوم

نيستيمبعنوانشهروندانآنجامعهمستبدباشيم،اگرچهازاین
یتوانند به چالش استبداد
رفتهایم .شهروندان م 
فرهنگ تأثير پذی 
یپردازند .مردساالری نيز الگوی حاكمی
حاكم بپردازند ،چنانكه م 
استكهازدیرپاوجودداشتهاست.امااینبدانمعنانسيتكه
هرمردیازآنجاكهدرجامعةمردساالریبدنياآمدهاست،محكوم
استازمردساالریدفاعكندیااینالگوراتبليغكند.درستازاین
نظربودكهمنوجهسومرامطرحكردموگفتمكهاینوجهمربوط
به چالش الگوهای مردساالرانه است .این چالش مسئلهای
نيست كه تنها و صرفاً مورد عالقة زنان باشد .امروز بسياری از
زنوری“
زهتر شدهاند .یعنی به “ 
مردان در قياس با گذشته فميني 
مثالبهروابطدوستانهترونزدیكترمردانبا

كترشدهاند.برای 

نزدی
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مبارزه بر عليه مردساالری به رهائی خودشان نيز یاری
یرسانند ،به گذارشان از ماقبل تاریخ انسان به یك تمدن
م 
انسانی!

تأثير قانون صحيح و سياستهای اصولی دولتی بر مسئله
زنان

تالش ـ اگر اجازه دهيد ،ما بازهم به قسمت اول صحبتهایتان
یكنيدبسياراهميتدارندو
بازگردیم.هرچندنكاتی راكهمطرحم 
باید دیدگاههای مختلف در این زمينه و اجزاء مهم آن یعنی امر
جنسيت ،تربيت ،آموزش ،فرهنگ ...از نظرگاه موافق و مخالف به
بحثگذاشتهشوند،اماباتوجهبهاینكهایننكاتموضوعمستقيم

یگردیمبهزاویهنخستنظراتتان،
بحثامروزمانيستند،پسبرم 
یعنی مسئله مدرنيته و آزادیهای فردی و حقوق مساوی و رابطة
عرصهخصوصیوعمومیكهمستقيماًبهموضوعانتخابیامشب
ماربطدارد.
شمادركتاب“چالشگری زنانعليهنقشمردان“برایننظریدكه
زنانایراندربرزخی ميانسنتومدرنيتهگرفتارندودرایرانبغيير
ازموانعساختاری،فشارحكومتمذهبی همپروسةعبورازاین
یكند .این فشار آنچنان شدید است
مرحلة برزخی را دشوارتر م 
كهحتابسياری اززنانتجددطلبراهممجبوربهسازشودست
یهائی نموده است .از این گفتار برداشت
زدن به عقبنشين 
یشود؛كهمنظورشماتلویحاًایناست؛اگرحكومتی بااصالح
م 
قانون به نفع زنان در عرصة سياست ایران حضور داشته باشد و
سياست رسمی ـ سياست حكومتی ـ در جهت دفاع از حقوق
یبود،عبورازاینبرزخنهتنهابرای زنانبلكهبرای
زنانباشدیام 
یشد.آیااینبرداشتدرستاست؟
كلجامعهتسهيلم 

شپور ـ كامالً صحيح است .مایلم دوسه نكته را در جهت
دروی 
تعميقآنچهكهشمابدرستی ازآننوشتهبرداشتكردید،مطرح
كنم.ببينيدبرغماینكهمنانسانی مذهبستيزنيستموفرهنگ
زراسالهاستكنارگذاشتهام،امااتفاقاًامروزبهدرك

مذهبستي

اگر نگاهی را كه امروز روشنفكران جامعة ایرانی به آن رسيدهاند  ...پيش از ایـن نيـز مـیداشـتند ،شـاید بـه ایـن
گونه برخورد نمیكردند و ....شاید میتوانستند برخورد مثبت و اصولیتری انجام دهند و نزد مردم ایران این تـأثير
را از خود برجای نگذارند؛ كه روشنفكران را مسبب تمام بدبختيهایی بدانند كه امروز برسر جامعه ،آمده است.

همسران وفرزندان در جوامع مدرن بنگرید ،مشاهده خواهيد كرد
كه در آن تحولی رخ داده است .اما در الگوی مردساالرانه،
فاصلهگذاری بينمردقدرقدرتدرخانهبافرزندانوهمسر،جزئی

ازآنفرهنگاست.امروزامادرالگوهای نوین،نهاز“پدر“بلكهاز
یبرند.بعبارتروشنترماشاهدگذاربهیكرابطة
واژة“بابا“نامم 
عاطفینزدیكترباكودكوباهمسرهستيمكهبااحترامبيشتربه
برابری زن و مرد توأم است .اتفاقاً این نكته به تمام جامعه باز
یگوید؛ مردان ،با
یگردد نه صرفاً به زنان .سيمون دوبوار ،م 
م 
دهاند كه خود نيز اسير و زندانی آن
مردساالری قفسی آفری 
شدهاند .مراد من اتفاقاً اشاره به این نكته است كه بسياری از

یكنند .مردی كه
مردان با شكستن این قفس خود را هم آزاد م 
رابطهاشباهمسرشوفرزندانشونزدیكانشمبنی برخشونت،

یتواندمتعالی شود.اساساً
اتوریته،سركوبگری وستمباشد،نم 
یتوان تعالی
بدون رابطة مبتنی براحترام ،دوستی و عشق نم 
نروتأكيدمنبرایناستكهمبارزهبرعليهمردساالری
یافت.ازای 
ضرورتاًمبارزهای نيستكهمختصبهزنانباشد.برعكسمردانبا

قتری از نقش مذهب در ایجاد مانع برسرراه گذار جامعه به
عمي 
افتهام.چارلزتایلورویورگنهابرماسپيشتربهاین
سویمدرنيتهی 
مسئله اشاره كردهاند كه سكوالریسم شرط گذار به دمكراسی
است.بهایندليلسادهكهتازمانيكهجامعهنگاهبهآسماندارد
یامرجعقوانينومشروعيتیكحكومتدرآسمانجستجوشود،
یتوانيد این قوانين و این مشروعيت را مورد شك و تردید قرار
نم 
دهيد و یا به زیر سئوال ببرید .بنابراین دمكراسی محال است در
یكجامعهمذهبی شانسی برای توسعهداشتهباشد.ازایننظر
به عقب راندن مذهب در جامعه اگر چه به خودی خود مترادف
دمكراسی نيست ،اما یك شرط جدی گذار به دمكراسی است.
عقب راندن مذهب به معنای نابود كردن مذهب نيست ،بلكه به
معنای جداكردن آن از حوزههای زندگی عرفی و روزمره بویژه در
حيات سياسی حكومت و قوانين است .از این نظر طبيعی است
كه یك حاكميت دینی مانع جدی برسرراه سكوالریسم است و
بدونسكوالریسمهمتحققدمكراسی منتفی است.تاآنجائيكه
یخواهم اشاره كنم
یگردد ،م 
به بحث ما برسر مسئلة زنان برم 

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

كه تاریخ تمام مذاهب به زنستيزی گره خورده است .این را چه
مسيحيت ،چه اسالم و چه مذاهب دیگر نشان دادهاند .شرایط
شكلگيری و رشد و نمو این مذاهب در متن جوامع خشن

وكتابهای آسمانی نيزدرچنينشرایطی

مردساالری بودهاست
خلق شدهاند و به همين دليل مذاهب به هيچ وجه از الگوها و
ارزشهای پدرساالرانه حاكم برجامعه بری نيستند .هرچقدر تعلق
مذهبی شدیدتر باشد ،خطر پایمال شدن حقوق زنان بيشتر
است .این نه تنها در جوامع اسالمی ،بلكه در كليه كشورهای
یخورد .مگر اینكه تجدید نظری در
مسيحی جهان نيز بهچشم م 
ارزشهاوقوانينمذهبیدرجهتتأمينبرابریحقوقزنانومردان
ننظرهرچقدرارزشهای مذهبی

وسكوالریسمصورتگيرد.ازای
درجامعهنيرومندترباشد،امكانتأمينبرابری حقوقزنانومردان
درآنجامعهدشوارتراست.اینیكفرضيةتئوریكویااعالمموضع
سياسی نيست ،تا آنجا كه من اطالع دارم ،پژوهشهای جامعه
شناسی در تمام كشورها نشانگر این است كه رشد زنان با به
ابهگونهایوارونهعقبراندن

عقبراندنمذهبتوأمبودهاست.ی
مذهب از حوزة جامعة مدنی و سياسی نقش مهمی در ایجاد
یطلبانة زنان فراهم ساخته
تهای برابر 
فضای مساعد برای فعالي 
یتواندبه
است.البتهاینبدانمعنانيستكهیكفردمذهبی نم 
برابری حقوق زن و مرد باور داشته باشد ،یا اینكه كسی كه به
برابریحقوقزنومردباوردارد،بایدضرورتاًضدمذهبیباشد.اما
یتردید جنبشهای دینی و حكومتهای دینی بزرگترین دشمنان
ب 
حقوق زنان هستند .این را چه بنيادگرائی مسيحی و چه
نشاندادهاند.اگربهتاریخایرانبنگریم،این

جنبشهای اسالمی 

رابهروشنیخواهيمدید.اینتوضيحدرجهتتأئيدبرداشتشما
ازگفتةمنبود،كهمذهبنقشمهمی درممانعتوجلوگيری از
عبورسنتبهمدرنيتهداشتهودارد.بویژههربرداشتمذهبیكه
سنت و ارزشهای پدرساالر را مشروعيت ببخشد ،طبيعتاً عليه
زنانقدعلمكردهومانعگذارآنهابهمدرنيتهخواهدبود.

جامعهای سنتی و مذهبی

یفرمائيد در 
تالش ـ به این ترتيب م 

o
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اصالحاتی به نفع زنان كه بتدریج و در فاصله زمانهایی در دوران
پهلویپابهعرصهوجودگذاشت.
شماوجوداینقوانينواتخاذسياسترسمی حكومتی دردفاع
ازحقوقوامتيازاتفردی واجتماعی برای زنانوتأثيرآنبرباورها
یكنيد؟
وفرهنگعمومیرادرایندورانچگونهارزیابیم 

شپور ـ در مورد نكته اول باید اندكی به تفصيل توضيح دهم.
دروی 
مقالهای بانام“تزهائی دربارةانقالباسالمی

مندرسال 1926
ایران“ نوشتم در مجله “اندیشه آزاد“ و برای نخستين بار از آن
انقالب بعنوان یك انقالب واپسگرا نام بردم .در آنجا سعی كردم
زههاواهدافمتفاوتی
وههایمتفاوتیباانگي 
نشاندهم؛گرچهگر 
دراینانقالبشركتداشتندوگرچهپيامدهای انقالبهمتماماً
پيامدهای یكدستی نبود و گاه متناقض و چندگانه بود ،اما در
مجموعانقالباسالمیرایكانقالبواپسگراتلقیكردمواساساً
آنراازمقایسهباآنچهبرجامعه،برطبقاتگوناگونوازآنجمله
آنچه كه برزنان در جامعه گذشته استنتاج كردم .گرچه در ایران
دورةپهلوی نيزساختارهای خشنپدرساالرانهنيرومندبودندودر
یتوانيم
مجموع هنوز از برابری زن و مرد بسيار دور بودیم ،اما نم 
بدليلستيزومخالفتمانبانظامپهلوینگاهتكبُعدیوشعارگونه
یدانيدمنخود
بهتحوالتآندورانداشتهباشيم.همانطوركهم 
بودهام و این را در هيچ كجا پنهان نكردهام .اما
از مخالفان پهلوی  
اگربخواهيمدربررسییكجامعهبهدالیلایدئولوژیكویامخالفت
سياسی همه چيز را از یك بُعد بنگریم ،هرگز شناخت عميقی
بدست نخواهيم آورد .اینكه در دوران پهلوی دیكتاتوری حكمفرما
بود ،شكاف طبقاتی گسترده وجود داشت ،زنان همچنان در
یبردندوغيرهنكاتی استكه
فرهنگخشنمردساالرانهبسرم 
بارها و بارها گفته و نوشته شده و منهم به سهم خود بدان
پرداختهام.دراینهاشكی نيست.معهذااینهمواقعيتی استكه

مادردورةپهلویباگامهائیكهبسمتبهبودحقوقزنانبرداشته
شد،مواجهشدیم.موقعيتزناندردورانپهلوی درمجموعبهبود
پيداكرد.برای اینكهسيرتاریخی مطلبراهمروشنكنم،مایلم

عقب راندن مذهب در جامعه اگر چـه بـه خـودی خـود متـرادف دمكراسـی نيسـت ،امـا یـك شـرط جـدی گـذار بـه
دمكراســی اســت .عقــب رانــدن مــذهب بــه معنــای نــابود كــردن مــذهب نيســت ،بلكــه بــه معنــای جــداكردن آن از
حوزههای زندگی عرفی و روزمره بویژه در حيات سياسی حكومت و قوانين است.

یگيرد ،حال قابل تصور
خود بخود این گذار به سختی صورت م 
است ،اگر حكومتی معيارها و ارزشها و سياستهایش در جهت
حفظ و تثبيت باورها و اعتقادات مردم در چنين جامعهای بوده و
اساسكارشرابرآنهابنانهد،طبعاًموانعبرسرراهسخترخواهند
بود .بنابراین بحث ما برسر ارزشها و سياستهائی است كه
یكندوآنهادربرابریابرخالفباور
حكومتی بطوررسمی اتخاذم 
مسلطوعمومییكجامعةمذهبیاست.
سهای بين ایران امروز و ایران  2دهة
این بحث را مایلم با مقای 
پيش ادامه دهم .هشت دهه پيش از انقالب اسالمی در جامعه
ایران روندها و تحوالتی در حال وقوع بود كه اگر پاگير و ماندگار
یشد،درواقعبيشترازهرقشروطبقةاجتماعی دردگرگونی
م 
یگذاشت .مسئله “آزادی زنان“ یكی از
وضعيت زنان تأثير م 
دستهای ازروشنفكرانعصرجنبش مشروطهو

هستههای فكری 

دستهای كه باورهایش به هيچ روی رنگ تعصب

بعد از آن بود .
دینی نداشت .اما این دسته و گروه از روشنفكران با آن افكار به
تنهائیقادربهتغييرعمدهوعملیدروضعيتزناننشد.تامرحله
برآمدن رضاشاه و تصویب و اجرای قوانينی نظير “كشف حجاب“
تأسيس و گسترش مدارس و مراكز آموزش دختران و مجموعه

از همان قانون منع حجاب شروع كنم و سپس به تحوالت دورة
محمدرضاشاهبپردازم.اصوالًرضاشاهمتأثرازآتاتوركدرصددمدرن
ساختن ایران بهمان صورتی كه در تركيه انجام گرفت ،بود .یعنی
تهای كه از طریق
تهای اجباری ،از باال و بوروكراتيك ،مدرني 
مدرني 
تغييرقوانينبدوناینكهضرورتاًایناصالحاتدرمتناجتماعرسوخ
كرده و به ارزش بدل شده باشد .در واقع سردمداران این پروژة
مدرنيته یعنی حكومت پهلوی بدون آنكه درك عميقی از مدرنيته
داشته باشند به مدرنيزاسيون جامعه پرداختند؛ البته این
مدرنيزاسيونصرفاًبهتوسعهشهرنشينی وصنعتی كردنجامعه
یشد ،بلكه تالش در عقب راندن نقش مذهب و
خالصه نم 
برداشتنگامهائی درجهتبهبودوضعيتزنانومردانهمازدیگر
تجليات آن بود .دو گام مهم در این زمينه یكی تالشی بود كه
رضاشاه در عقب راندن روحانيون در محدود ساختن نقش و نفوذ
آنها (كه در امر تغيير و تصویب قوانين در قانون اساسی نظارت
داشتند)انجامداد.ویسعیكردقانوناساسیرابهنفعجامعه
سكوالرترنماید.همچنيندرزمينهآموزش،ایجادوتوسعهمدارس
دختران ،تالشی بود برای مدرن كردن جامعه كه زنان از آن سود
نوبحثانگيزترینقانونی كهدردورةرضاشاهبا

بردند.امامهمتری
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نقانونبحثهای

م،قانونمنعحجاببود.درموردای

آنروبروشدی
توانآنبحثهارادنبالكرد

زیادی صورت گرفتهكهامروزهمم 
ی
منعحجاب“ از آنجائيكه با تغيير ارزشهای فرهنگی
یتوان گفت “ 
م 
درون جامعه توأم نبود و از آنجائيكه از طریق بوركراسی و بصورت
اجباری صورت گرفت نادرست بود و انقالب اسالمی واكنشی در
منعحجاببصورتاجباری رویكرد
برابرآنبود.بعبارتروشنترپاسخ 
فناتيك به حجاباجباری در دوره خمينی بود .با منعحجاب ،پروژة
راندنسنتبهگونهای اجباری


اشرادرعقب
مدرنيتهپهلوی تمای 
ل
و از طریق تحكيم قدرت سياسی نشان داد و سنتگرائی نيز با
انقالباسالمی وتأكيدبرحجاباسالمی واجباری نمودنآنكل
پروژة مدرنيزاسيون دورة پهلوی را زیر سئوال برد و جامعه را به
عقببرگرداند.درواقعدرهردودورهماشاهدرابطهآشكارقدرت
وجنسيتهستيم.هردواززنبعنوانسمبلونمادبرای توجيه
پروژههایخوداستفادهكردند.

با این همه به رغم اینكه اصوالً من اتكا به روشهای اجباری را
یدانم و
برای تغيير ساختارهای اساسی جامعه چندان مفيد نم 
یتواند در تضاد با ارزشهای
یكنم در بسياری از موارد م 
فكر م 
دمكراتيك قرارگرفته و به ضد خودش تبدیل شود ،اما باور ندارم
خالصه كردن بحث به این نكته آنهم بگونهای كلی و در سطح

ناستكهكشف
انتزاعیبهشناختجامعهكمككند.واقعيتای
حجاب یا منعحجاب در جامعه ما عمالً در به عقب راندن سنت و
گشایش راه برای زنان در جامعه نقش مثبتی ایفا كرد .به رغم
تمامانتقاداتونواقصیكهبهآناشارهكردم.

















حضور زنان و مردان در کنار هم بعد از قانون کشف حجاب





رابطة قانون و فرهنگ

تالش ـ در اینكه در اجرای این قانون خشونت و قهر بكار گرفته
شد ،تردیدی نيست .اما بحث برسر اتخاذ سياست و قوانين
است .در اینجامایلم در مورد رابطه و نقش روشنفكران ورهبران
فكری وفرهنگی جامعه در قبال سياست و قوانينی با مضمون و
راستای درستواصولی ودرنهادی ساختنآن،مقداری صحبت
ودورههای بعدروشنفكراندر

كنيم واینكهدراینمقطعتاریخی 
تپذیری نشان
ایران به چه ميزان از خود هوشياری و مسئولي 
دادند .ما در چند شمارة پيش تالش ،مجموعه مصاحبههایی
داشتيم با خانم مهشيد اميرشاهی كه ایشان یكی از مدافعان
زنانهستند،آنهمازدههها

یهای
بتقدمحقوقوآزاد 
استواروثا 
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پيش از انقالب اسالمی .خانم اميرشاهی در پاسخ یكی از
یگویند“ :باید در نظر داشت كه هميشه و در
پرسشهای ما م 
یكند مستلزم تغيير
همه جا تحكيم و تثبت آنچه قانون اعطاء م 
بينشوعاداتاجتماعی یكقومویكملتاستكهبههرحالبا
یورد .این دقيقاً آن
سرعتی كه قانون وضع می شود پيش نم 
بخش از مسئله است كه به تحقق رساندنش اساساً از دولت و
حكومتساختهنيستوبيشاز همهبه همتو غيرتمدافعان
آزادی است ،اعم از زن و مرد .دستگاه دولتی فقط موظف است
این قوانين را بسيار جدی تلقی كند و با نادیده گرفتن و
یها قانون را منسوخ و
سهلانگاری در قبال خالفكاران و خالفكار 

یاهيمتجلوهندهد.هيچاحقاقحقی جزبهاینصورتميسر
ب 
نيست).بایدبهایننكتهآگاهبودودانستكهدرآیندههموقتی
قوانين مطلوب و جامعی در باب حقوق زنان وضع شود ،گرچه بار
یكندولیوطيفةتثبيتوتحكيماینقوانينرااز
مبارزهراسبكترم 
یدارد“).
رویدوشكسیبرنم 
حال پرسش این است كه چرا روشنفكران ما ـ كه از نظر خانم
اميرشاهی بدرستی وظيفهاشاعهفرهنگناشی ازقانونصحيح
رابرعهدهدارندـازقوانينیكهدرگذشتهبهنفعزنانوضعشد،
هوشياری از خود نشان داده و به صراحت از آن قوانين دفاع
نكردند؟آیاآنهادرآنمقاطعاساساًبدنبالآزادی وبویژهآزادیهای
فردیوبهخصوصآزادیزناننبودند،یااینكه“همتوغيرت“الزم
را نداشتند؟ البته در صحت قضاوت دوم تردیدهای بسيار وارد
است .زیرا “همت و غيرتی“ كه آنها در بهثمر رساندن انقالبی بر
عليه همان قوانين بخرج دادند ،حداقل در یك قرن گذشته بسيار
كمنظيربودهاست!!

شپور ـ در آنچه گفته شد دوسه نكتة بسيار مهم و ظریف
دروی 
وجودداردكهمایلمایننكاترابازكنمتااینگفتگوعمقبيشتری
یابد .نخست اینكه این ادعا كه تغييرات قانون كافی نيست و ما
نههایاجتماعیوتغييرفرهنگورفتاربپردازیمدر
بایدبهتغييرزمي 
یتواندبحثدرستی باشد.امادلخوشكردنبهاینادعا
جائی م 
بهلحاظسياسی بحثی عميقاًپرتاست.چرا؟واقعيتایناست
یشوندونباید
چ جای دنياجامعهونخبگانآنمنتظرنم 
كهدرهي 
هممنتظرشوند،تانخستشهروندانخودشانبهنتيجهمطلوب
برسند.اگرقراربودمسائلاجتماعیبهاینصورتحلشود،اصالً
یداد.
دهایبنامدولتوقانونضرورتوجودیخودراازدستم 
پدی 
ثانياً اگر ما قرار باشد با این نوع نگاه به قوانين بنگریم؛ در همين
یبایستی خواستار تدوین قوانينی برعليه
جوامع غرب نيز نم 
یشدیم تا
یبودیم .بلكه باید منتظر م 
خشونتو كتكزدن زنان م 
مردانخودبهایننتيجهبرسند!اینواقعيتكهجامعهودولتبه
یكند ،نشانگر خصلت دوگانة قوانين
نمایندگی آن قانون وضع م 
است.تصویبقوانينازیكسوتمایلنخبگان،برگزیدگانوحاكمان
یدهدكهآنهاچهارزشهائی را
یدهدونشانم 
جامعهرانشانم 
یكنند .از سوی دیگر زمانيكه خود قانون به اجرا
نمایندگی م 
یشود.یعنی قوانينبا
یآیدبهجزئی اززندگی روزمرهبدلم 
درم 
اتكاءبهدستگاههایمجازات،اداریوآموزشیخودبهیكارزشو

یشود .بعبارت روشنتر .قوانين جامعه در عين حال
فرهنگ بدل م 
پيشاهنگبخشیازفرهنگجامعهاست.بهاینترتيبرابطةبين
قانونوفرهنگوارزشضرورتاًنوعی دیکوتومی یادوگرایی نيست
كههموارهمقابلهمدیگرباشندویاهموارهشكافیتاریخیایندو
راازهمجدانماید،بلكهرابطهایندومتقابلومكملیكدیگراست.
یتواند در تغيير ارزشهای فرهنگی یك جامعه مؤثر
یعنی قانون م 
باشد و خودبهیك ارزش و فرهنگ جدید بدل شود .در عين حال
اینهمواقعيتی استكهارزشهایی كهدرعاداتورفتارانسانی
یكنند .بعنوان مثال هماكنون
ریشه دارند ،دیرتر از قوانين تغيير م 
كتكزدن كودك و زنان در بسياری از كشورهای اروپائی ممنوع

نمردانهنوزازكتكزدنزناندست

است.امابرغموجوداینقواني
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شهدارتریاست
دهاند.تغييررفتاروعاداتانسانكهامریری 
نكشي 
یترنيازدارد.
بهزمانطوالن 
امروزهخشونتدرجامعةغربازمشروعيتبرخوردارنيست.اما
صرف نداشتن مشروعيت یا برحذر داشتن توسط قانون ،كفایت
شهدار و چند هزار ساله كه نسل به نسل
یكند كه امری ری 
نم 
توليدوتجدیدشده،بهراحتیبایكقانون،بایكتوصيهفرهنگییا
یشودكه جامعهصبركندتا
آموزشتغييریابد.امااینباعثآننم 
نخست آن عادتهای هزارساله تغيير كند و سپس قوانين را تغيير
دهد .در این صورت بشر اصالً نيازمند قانون نبود .بسياری از
روشنفكران ایرانی در مورد قوانين كه در دوره پهلوی كه بهر روی
تكردهاندكهاین

بهنفعزنانتمامشد،تنهابهذكرایننكتهكفای

كارهاهمهازباالبودهوازپائينصورتنگرفتهاست.ایناستدالل
كافینيست.
بسياری از تحوالت از باال صورت گرفتهاند .اگر قرار باشد همواره
سرنوشتوحياتیكجامعهراهيجاناتكوچهوخيابانتعيينكنند
كهاصالًمعلومنيستچهپيشخواهدآمد.شمابهجامعهاسپانيا
نگاه كنيد كه چگونه در عرف عمومی در گاوبازی و نمایشات
انهترین شكل ممكن
مشابه دیگر همچنان حيوان را به وحشي 
یبرند و یا چگونه در كشور خودمان و
یكشند و از آن لذت م 
م 
وناموسپرستی موجب

رامونانتقامگيری 

بسياری ازكشورهای پي
یهایبسيارشدهاست.یاچگونهدرجریانانقالببرخی
خونریز 

ازپاسبانهاومامورانراتكهتكهكردند.اگرقراربودقوانينصرفاًاز

دلتودههاوهيجاناتروزمرهجامعهنشأتگيرد،معلومنبودكهتا

یتوانستيمازجامعهبدوی فاصلهبگيریم.بهنظر
كنونتاچهحدم 
منایننگرشمحصولپوپوليسم وهمچنينماركسيسمعاميانه
استودرميانروشنفكرانچپایرانی عميقاًریشهدواندهبودو
ینمود.
یعنایتیبرخوردم 
همازاینرووبههرنوعتحولازباالباب 

نقش روشنفکران در اشاعه فرهنگ ناشی از قانون

تالش ـ من كتابی را كه در برگيرندة مجموعه مقاالت شماست
خواندهام ،اما صراحتی كه در این گفتگو در مورد گذشته بكار

گرفتيد در آن نوشتهها ندیدم .شما در این كتاب برمواردی كامالً
دردورههای گذشته(حدود 233سالپيش)ودرتاریخ

استثنائی 
ایران اشاره دارید كه خالف عادات و باورهای مسلط زمانه بودند.
اما در عوض به قوانين و اقداماتی كه در دوران پهلوی بویژه در
دوران رضاشاه بوقوع پوسته و برجامعه تأثيرات عميقی برجای
یپردازید .این قوانين هنگامی پا به عرصة وجود
گذاشته ،نم 
گذاشتندكهتصورشرایطآنروزگارباذهنيتودركامروزغيرممكن
جامعهای در حال انقراض ،ملتی در وضعيتی فالكتبار،

ینماید .
م 
تعقبمانده،متعصب،خرافاتی.حالوضعقوانينواقداماتی

بغای
كهبتواندچنيندیوارسختیراشكستهیاحتیتركیدرآنایجاد
نماید،مطمئناًكاربسياردشواریبودهاست.شمابعنواننمونهدر
كتاب خود به همين “قانون كشفحجاب“ یا “قانون منعحجاب“
نهساز بحثهای
یپردازید ،به قانونی كه به قول شما زمي 
نم 
درجامعهبودوتركهای اساسی ـازنظرماـدردیوار

گستردهای 

سخت تعصب و عقبماندگی فكری و رفتاری در مورد زنان وارد
ساخت.امادرعوضبهعملقرةالعيناشارهداریدكهدریكاقدام
دليرانه و استثنائی حجاب را برگرفت .اما با همة اینها در جامعة
یتوانيم به عنوان
 233سال پيش ایران ابعادی نيافت .ما م 
نمونهای چون

استنادات تاریخی ـ اما استثنائی ـ به عملكردهای 
امعصومهعزتالشریعهدرتاسيسمدارسی

اقدامفخرالتاجرمزیی
برای دختران اشاره كنيم كه خواست بخش ـ هر چند اندك ـ از
یتردید در زمان خود اعمال بسيار
یسازند ,ب 
جامعه را مستند م 
دليرانهواستثنائی بودند.امااستثنائی همماندند.كسانی كهبه
یشوند و آنها را ستایش
این نمونههای تاریخی متوسل م 
تواننددربارةدورهای كهقوانينی بهنفعزنانـ

یكنند،طبعاًنم 
ی
م 
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و در جهت همان اقدامات استثنائی ـ تصویب شده و حكومت
مقتدری با سياست و برنامة دفاع از حقوق زنان در عمل پشت
آنانقرارگرفتواین“دليری“راعموميتبخشيد،سكوتنمایند!
یكنيد،انگشتگذاشتنرویاستثناهاوسكوتدربرابر
آیافكرنم 
یتری كهپيامدهای آناشاعهخودباوری واعتماد
یكجریانعموم 
نهساز
بهنفس ميان بخشهائی از تودهای زنان عادی شده و زمي 

حضورگستردةآنهادراجتماعبودهاست،بعبارتیازهمانذهنيت
یخيزد؟
ك،قهرمانپرورونمادسازبرم 

چپرمانتي

شپور ـ من در قسمت اول گفتگو آشكارا در مورد این تفكر
دروی 
پوپوليستی ،نظرم را گفتم .یعنی آنجا كه بر اهميت قانون تأكيد
كردم .آنجا كه گفتم تغييرات اجتماعی صرفاً ازطریق مبارزات
یآیدیاصرفاًازكوچهو
اجتماعیوجنبشهایاجتماعیبدستنم 
یخيزد .امامایلمبهدونكتةدیگرهماشاره كنمكهدر
بازار برنم 
پرسش شما نهفته است .شما اشاره كردید ،چرا روشنفكران
ایران به این تحوالت آنچنان كه باید و شاید به دیدة مثبت نگاه
نكردند .این واقعيتی است كه وقتی شما در مقام یك نيروی
مخالف كه روابط عميقاً خصمانهای با دولت دارید به پيرامون خود
یهيچتعصبی سره
ینگریدخيلی دشوارخواهدبود،درلحظهب 
م 
را از ناسره جدا كنيد و بتوانيد برخوردی نقادانه و علمی داشته
باشيد .در این مواقعقضاوتها تا مرحله برخوردقطبی تقليل پيدا
یكنند .هنگاميكه رضاشاه مخالفان خودش را بشدت سركوب
م 
یكرد،اینمخالفانهرچقدرهمنسبتبهاینیاآناقدامدوره
م 
یتوانستندبسادگی ازآن
ممكنبودنظرمثبتی داشتهباشند،نم 
دفاع كنند .برعكس این یك اصل سياسی است كه نيروی
یكند برنقطه ضعفها انگشت بگذارد تا از آن
اپوزیسيون سعی م 
پروفيل (سود) سياسی بسازد .در جوامعی نظير ایران كه با
استبداد خشن روبرو است ،هر نوع اقدام حاكميت زیر سئوال
یشود.ایناصوالً
گاهدرجنبههای منفی آنغلوم 

یرودوحتی 
م 
بخشی ازفرهنگمبارزهسياسی،بویژهدركشورهای استبدادی
یهای سياسی درآنشدیداست.عالوهبرآن
استكهقطببند 

زمانيكه این موضعگيری صرفاً در سطح سياست نبوده و به
باورهای ایدئولوژیك معينی گره خورده باشد ،ماجرا از اینهم
دشوارتر خواهد شد .یك نمونة آن زمانی است كه شما با
هداری
روشنفكران چپی روبرو شوید كه هر آنچه در جامعه سرمای 
یكند،چهبرسدبهجامعةدورةرضاشاه!
رخدهدرامنفیتلقیم 
از منظر چپهای سنتی اصوالً به تمام ارزشهای تمدن غربی
یشود .آنهم بدليل نگاه بسته و
بصورت منفی نگریسته م 
یكنم این نگاه
ایدئولوژیكی كه با آن سروكار دارند .من فكر م 
كوبستهنهتنهادرموردمسئلهمنعحجاب،بلكهحتیدر

ایدئولوژی
مورد بسياری از اقدامات دیگری كه در دورة پهلوی صورت گرفت
یكرد.حتی امروزهمبسياری ازایندستهازروشنفكران
عملم 
ینگرند؛ حاضر به یك
چپها كه با نگاه ایدئولوژیك به آن روزگار م 

تأملدوبارهدراینامورنيستند.
برخورد نقادانه كامالً با برخورد ایدئولوژیك كه در یك سوی آن
فرهنگ تقدس و در سوی دیگر فرهنگ تخریب حكمفرماست،
تفاوتدارد.درنوعنگاهایدئولوژیك،مسئلهذهنیشماایننيست
كه جنبههای مثبت و منفی یك پدیده را ببينيد ،مسئله در یك
یگيرد.بویژهاگرشماتحتتأثيراندیشة
كليتیموردبرخوردقرارم 
ماركسيستیساختارگراباشيد.اندیشةچپایرانیعميقاًمتأثراز
زههاوپيامدهای
ایننوعنگاهبود،كهدرآننهاصالحاتونهانگي 
معين موضوعيت دارند .از این منظر وقتی یك ساختار سياسی و
اجتماعی منفی باشد،تمامقوانين،عملكردهاوپيامدهای روزمره
آن نيز منفی خواهد بود .بهمين روال اگر به آن پدیده و ساختار
مثبت نگاه شود ،هر فاجعهای هم در آن صورت گيرد ،باز هم
هپذیر خواهد بود .این نگاه ایدئولوژیك و ساختارگرایانه مانع
توجي 
جدی برخورد نقادانه به گذشته و حال بوده و هست .در واقع
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سلطة این متد برخورد و بررسی در ذهنيت بسياری از نيروهای
چپ مانع از آن شد كه نه به قانون كشفحجاب ،نه به قوانين
تخانواده و نه به حق رأی زنان و اقداماتی كه در آن زمان
حمای 
صورت گرفت توجه عميق شود .عالوه برآن چپ ایران همچون
نيروهای مذهبی و كل حكومت پهلوی خود متأثر از اندیشه قوی
یها به مابهازاء
پدرساالر بود و با حساسيتی كه امروز در بررس 
ینشينيم،
عملی وروزمرهاینیاآنقانونبرای زنانبهارزیابی م 
یشد.منگاهازآنچهدرشوروی یاكشورهای مشابه
برخوردنم 
آن گذشت یا در ميان چپ ایران غالب بود ،بعنوان سوسياليسم
پدرساالرانه نام بردهام .این سوسياليسم پدرساالرانه ،با آن نگاه
یهای فمينيسيتی كه به تحوالت
ساختارگرا قرابتی با بررس 
یپردازد ،ندارد .دقت بفرمائيد ،من
روزمره در زندگی زنان نيز م 
بحثمرابااینآغازكردمكهیكمنظرفمينيستی فقطبهساختار
ینگرد.اگردیروزهمباایننوع
یكند،بلكهبهروزمرهنيزم 
نگاهنم 
نگاهفمينيستیكهامروزبخشیازروشنفكرانازآنبرخوردارندبه
ینگریستند ،احتماالً به گونهای دیگر به پيامدهای این
جامعه م 
یكردند .البته این بدان معنا
قوانين در رابطه با زنان برخورد م 
نيستكهدردورانپهلوی زنانومردانباهمبرابرشدند،امابه
لحاظجامعهشناسی سياسی وازمنظرفمينيستی مهماست
كهبتوانيدتغييراتی راكهبهنفعزناندرجامعهایجادشدهاشت
یشان) مشاهده و بررسی
(چه در قوانين و چه در زندگی واقع 
كنيد.امابهآندالئلیكهگفتمایننگاهوجودنداشت.

o
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اسالمی و تشدید تعلقات مذهبی در بين گروهی از شهروندان
یگردد؟ امری كه حتی در حوزة محدودتری در
مسلمان منجر نم 
موردفرانسهباآنروبروهستيم.آنهمدرموردقانونی كهشامل
كلزناننيست،بلكهبهحجابدختراندرمدارسمحدوداستكه
حتی باموردتركيهكهدرآنزنانباحجاباجازةورودبهدانشگاه
راندارندقابلقياسنيست.ایننوعقوانينهرچندكهشرایطگذار
بهسكوالریسمراتسهيلنمودهوبهحقوقوبرابری زنومرداز
یرساند،بااینهمهاینبحثهنوزبهقوتخود
برخیجهاتیاریم 
باقی استكهمابهچهميزانازطریقروشهای “منع“موفقبه
ایجاد این تحوالت خواهيم شد .من شخصاً ضمن اینكه احساس
دوگانهای (حتی در مورد همين قانون جدیدی كه در فرانسه

تصویب شد) دارم ،اما بعنوان فردی كه عميقاً به ارزشهای
دمكراتيكباوردارد،معتقدم؛ازحقآزادی پوششبعنوانیكاصل،
قانونوارزشی فرهنگی بایددفاعكرد.عالوهبرآننبایدانكاركرد
كه با منع حجاب (گرچه این پوشش عموماً سنبل سركوب زن
است) خطر تقویت شدن جنبشهای اسالمی افزایش خواهد
یافت.یعنیبسياریازگروههایمذهبیممكناستبدانسمت
سوق یابند و بيشتر در خود فرو روند و رادیكالتر شوند .درست
همانچيزی كهدرایران هم صورتگرفت .ازایننظرمن طرفدار
این نيستم كه در قانون اساسی ایران حجاب ممنوع شود ،بلكه
خواستار این هستم كه آزادی پوشش ،آزادی داشتن یا نداشتن
یالعموم براین باور
بهرغم اینكه عل 
حجاب وجود داشته باشد  .

چكجاپنهاننكردهام.امااگربخواهيمدربررسـییـكجامعـه

همانطوركهمیدانيدمنخودازمخالفانپهلویبودهامواینرادرهي
بهدالیلایدئولوژیكویامخالفتسياسیهمهچيزراازیكبُعدبنگریم،هزگزشناختعميقیبدستنخواهيمآورد.

اماآخریننكتهبحثدركهدرسئوالشماهمنهفتهبود،نقش
“قانون منعحجاب“ است .بنظرم سئوال را باید به این گونه طرح
كرد .فرض كنيد ،رضاشاه بگونهای اثباتی از آزادی حجاب دفاع
یبود.اگردرقانون از
یحجابیآزادم 
یكرد.یعنیبرطبققانون،ب 
م 
یرفت و به احدی اجازه
آزادی داشتن یا نداشتن حجاب سخن م 
یشد .كسی را بدليل نوع لباس مورد شماتت و ضرب و
داده نم 
یتوانستيماز
یتردیدم 
یكنموب 
شتمقراردهند،آنگاهمنگمانم 
وجود یك قانون دمكراتيك سخن بگوئيم .كشف حجاب در زمان
ادربرابرجامعهای كهدر

طاهرهقرةالعيننقشمثبتی داشت،زیر
یحجابی خود عمالً از
آن حجاب یك ارزش و یك اصل است ،با ب 
حق آزادی در مورد پوشش دفاع شد .قانون منعحجاب نيز تا
یكندكهافرادبدونحجابباشند،
آنجائيكهاینامكانرافراهمم 
یتردید مثبت است .اما از آنجائيكه نوعی از پوشش را منع
ب 
یكند به گمان من حوزههای حقوق شهروندی دمكراسی را
م 
یكند.فرضكنيدامروزدرآلمان...
خدشهدارم 


تالش ـ البته در مثل مناقشه نيست ،اما امروز آلمان را هرگز
یتوانباآنروزگارایرانمقایسهكرد!
نم 

شپورـمنقصدمازاینمقایسهدرواقعاشارهبهنكتهدیگری
دروی 
یخواستمبگویمحتی اگرامروزدرآلمانوسوئددمكراتيك
بود.م 
(بااینكهسكوالریسمدرآنجاریشهدواندهوحقوقوموقعيتزنان
شرفتهترازجامعهایران است)یكبارهبگویند،

همدرآنجاخيلی پي
حجاب باید یكسره ممنوع شود ،بسياری از نيروهای دمكراتيك در
مقابلآنموضعخواهندگرفت.اولينواكنشی كهبالفاصلهنشان
خواهندداد،طرحاینپرسشاستكهآیاایناقدامبهلحاظروش
وحقوقشهروندیدمكراتيكاستیانه!دومينبحثی كهصورت
خواهد گرفت ،این است كه آیا این امر به گسترش بنيادگرائی

تها و مرزهایی در
هستم و تردید ندارم كه هر قانونی محدودی 
برخواهد داشت كه در آنجا باالخره باید و نبایدهایی به اجرا
ازخشنترینو

درخواهندآمد.مثالًشایدقانونمیبایستینوعی
یتریناشكالحجاباسالمیراممنوعكند،نظيرانچهكهدر
افراط 
افغانستان مرسوم است و برقع نام دارد كه حضور در مدارس با
چنينحجابی راكامالًممنوعبایدكرد.همانطوریكهمثالًبرهنهدر
سركار حاضر شدن ممنوع است .در حاليكه در برخی اماكن
یتوانلختوبرهنهرفتوآمدنمود،امادرمحلكاربنامآزادی
م 
پوشش،برهنهظاهرشدنپذیرفتهنيست.
تالشـمنهمهرچندصددرصدمخالفحجاباسالمی هستم،اما
مخالف اینهم هستم كه آزادی زن را در انتخاب پوشش از وی
بحثهای فراوان

سلبنمایند .البتهاینبخشدومنيزهنوزجای 
دارد .اما تكيه ما در اینجا بيشتر روی نقش و تأثير روشنفكران در
یشود .فرض
اشاعه فرهنگی است كه از قانون اصولی ناشی م 
كنيد قانونی با مضمون اثباتی و در جهت گسترش آزادیهای زنان
(نه ایجاد منع قانونی) پا به عرصه قدرت گذارد .بعنوان نمونه در
شهدار
جامعهای مانند ایران كه هنوز مذهب و سنت در آن ری 

است،یاجامعةتركيهكهعليرغمهمةتالشهاییكهشدهوموانع
قانونی كهایجادشده،جامعههنوزرفتاروعاداتخودراچنداندر
مقابله با حقوق و آزادیهای زنان تغيير نداده است .روشنگری و
یداند
حمایت از چنين قوانينی برعهده روشنفكری است كه م 
حجاب نمادی از سركوب زن است .این وظيفة اوست كه نقش
حجاب و پروسه تحميل آن با روشهای تربيتی به دختر بچهها را
راكهحجاببطوراجتنابناپذیر

نشاندهدومحدودیتهای فراوانی 
درزندگی اجتماعی وحتی فردی زنایجادمیكند،آشكارسازد.
وظيفه اوست كه نشان دهد كه چرا حقيقتاً “حجاب سد باب
معرفت است “.البته با توضيح این نكته كه “معرفت“ امروز دیگر
یشودكهشاید
تنهابهحوزةمدرسهیادانشگاهرفتنمحدودنم 
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ظاهراً حجاب چندان مانعی برای آن ایجاد نكند تا بعضی از
روشنفكران باری به هرجهت ما بتوانند كنار آمدن خود با حجاب
اسالمی راتوجيهكنند.بدیهی استكهمفهوم“معرفت“دراینجا
نوگستردهای استكهتا

هازعرصههای نوی

استعارهاستوكنای
كنونبررویزنانبستهبودهاست.
ببينيد ویژگی فرانسه در این است كه جامعة روشنفكریش ،هر
وههای “نهی“ و “منع“ قانون باشد،
چند ممكن است مخالف شي 
یگيرد و در
اما بالفاصله از حجاب و طرفداران حجاب فاصله م 
یكندبهنوعی
یكندوسعی نم 
مواضعخودهرگزآنراتوجيهنم 
ازدرسازشباآندرآید.ماچپهادرستاستكهحجاباسالمی
را تبليغ نكردیم ،اما در برابر آن سكوت كردیم و بنوعی حتی
حسننيتخودرانسبتبهمبلغينآننشاندادیموبدترازهمه

برایرسيدنبهاهدافسياسیخودبهتوجيهآنپرداختيم.



 oاگر به تاریخ هر كشوری نگاه كنيد از نخسـتين نكـات
مهمی كه بدان اشاره میكنند این اسـت كـه در چـه
سالی زن در آن كشور حق رأی پيدا كـرده اسـت .در
حاليكـــه در ایـــران بـــدليل ســـيطرة همـــين نگـــاه
پوپوليســتی ،بــه ســختی مـیتــوان در نوشــتههــا یـا
ادبيـات گـروههـای سياسـی جامعـهامـان و از جملـه
روشنفكران چپ پرداخت به اهميت و تأثيرات برابری
حق رأی زنان و مردان را مشاهده كرد.



شپور ـ در باره این مسئله و همچنين فاكتهایی كه اشاره
دروی 
نصراحتدركتابمبداننپرداختهام،بایدبگویم:در

كردیدمنباای
مطلبی بنام “ترازنامه و چشمانداز انقالب اسالمی ایران“ (كه
نخست در سال  1921منتشر كردم و بعد از آن بار دیگر با
قرائتهای جدیدتری درسالهای پيشينتجدیدچاپشد)اتفاقاًبه

تهام .مایلم در پاسخ به سئوالتان دو نكته آن بحث را باز
آن پرداخ 
كنم .نخست اینكه به نظر من پروژه پهلوی یك مدرنيته ناقص یا
آنچه كه نيكی كدی  Nikky Kedyجامعه شناس آمریكائی
یكندـشبهمدرنيسمـبودهاست.این
یاالصلعنوانم 
پاكستان 
پروژهبادوبازتابیاواكنشدرهمهحوزههادرجامعهروبروشد:
یكواكنشازسوی نيروهای سنتی ودررأسآنهاروحانيتصورت
یكردمغبونواقعشدهوقدرتشراازدست
گرفتكهاحساسم 
دادهویابشدتمحدودشدهبود.نيروهایسنتیاساساًچهتجار
ازخانهاوهمچنين

بازار،چهحاشيهنشينانشهریوچهبخشی
بخشی از روحانيون در جامعة ما به نيروی فعال مخالف پروژه
پهلوی تبدیلشدند ودردفاعاز سنت وبرای احيای آنبهروش
“مدرن” یعنی انقالب اسالمی متوسل شدند .بخش دیگری از
جامعه كه با پروژة مدرنيتة ناقص پهلوی رویاروئی نشان داد و
مقابله كرد ،نيروهائی بودند كه زائيده خود این تحوالت بودند.
اقشار مدرن یعنی دانشجویان ،روشنفكران ،كارمندان و قشر
متوسط شهرنشين جامعه و حتی بخشی از پرولتاریای صنعتی
ایرانكهزائيدهتحوالتومدرنيزاسيونایراندردورانپهلوی بودند.
ندو دسته زبان ،فرهنگ و خواستههای یكسانی
طبيعتاً ای 
خواستههای گروه مدرن جامعه ما از نوع دیگری بود و

نداشتند .
هست.آنچهدرميانبسياری ازهواخواهانسلطنتبارهاشنيده
یگویند؛ مردم ایران از سر “شكم سيری“ انقالب
شده؛ اینكه م 
كردند،نظرصددرصدپرتی همنيست.بهرصورتدرآنزمانرفاه
نسبی در جامعه ایجاد شده بود .توسعه شهرنشينی و توسعه
اقتصادی وجود داشت .بنابراین برای این نيروها قابل فهم نيست
ن است كه طبقه
كه داستان برآمد انقالب چه بود .واقعيت ای 
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متوسطدرپی پروژةرفرموتحوالتپهلوی بوجودآمدورشدنمود.
یشود.
یكند توقعاش نيز بيشتر م 
اما به همان ميزان كه رشد م 
خواستار مشاركت سياسی و در اصل توسعه نفوذش در حيات
یشود .و این امر با آن
سياسی ـ اجتماعی و فرهنگی جامعه م 
ساختار سنتی اقتدار پادشاهی در تناقض است .این دو گروه -
زههای متفاوت در مقابل پروژة
نيروهای مدرن و سنتگرا  -باانگي 
پهلوی قد علم كردند .اما در شرایطی كه پروژه پهلوی نيز خود
سنبل نوعی از مدرنيزاسيون هر چند ناقص در جامعه بود كار
روشنفكرالئيكوسكوالركهدرپرتویكنقدمثبت،روشنسازدكه
توسعه كتابخانهها ،اصالحات ارضی ،رشد صنعت و توسعه
شهرنشينی ،بهبود حقوق زنان ،كاهش نفوذ مذهب و امثالهم
یگری،
برای گذار به دمكراسی ضروری است اما با نظام 
هنشينی،
سرسپردگی ،افزایش شكاف طبقاتی ،گسترش حاشي 
دیكتاتوری و بوروكراسی جامعه به تباهی درخواهد غلتيد طبيعتاً
یتوانست
یگری چنين صدائی نم 
دشوار بود .در آن فضای انقالب 
جامعهرابهدورخودبسيجكند.بلكهدرستنيروهاییكهیكسده
تماميت كل این پروژه را زیر سئوال می بردند و بویژه آنكه اصالً
یخواندند
یها م 
مدرنيسم و “غرب زدگی“ را منشاء نابسامان 
سنتگراكهدرجامعهریشهدواندهودستباالرا

(یعنی نيروهای
داشتند) از شانس نفوذ بيشتری در مردم برخوردار بودند .اما
اهميت این بحث در چيست؟ نيروهائی كه در آن دوره فرهنگ
یدادند،اما
مدرنتری داشتندبایدبهصراحتاینتفكيكراانجامم 

یشدند.
در این صورت به لحاظ سياسی به نوعی خلع سالح م 
اساساً اینكه نيروهای دینی و تجددستيز در برچيدن رژیم پهلوی
دستباالرایافتند،خودناشی ازقطبی شدنغيرعقالنی جامعه
بود.اماهمانگونهكهارائهتصویری یكسرهمنفی ازدورانگذشته
یهای جامعهبهحكومتپهلوی
عقبماندگ 

ونسبتدادنتمامی 
سادهانگاری محض

و یا از آن بدتر به توطئه امپریاليسم نوعی 
زنوعیسادهانگاری متقابل خواهدبودكهمسئوليت

استاینني
بتها را به پای روشنفكران بنویسيم .روشنفكران
تمام این مصي 
تهای یكجامعه،مهرش
زائيدهآنجامعههستندوتماممحدودی 
یزند.نكتهآخراینكهروشنفكرچپدیروزی
رابرروشنفكراننيزم 
با روشنفكر چپ امروزی قابل قياس نيست .آن روشنفكر
یگوید من
یخواند كه به صراحت م 
گلسرخی را قهرمان خود م 
مكتبسوسياليسمرانزد“علی“آموختم.بنابراینروشنفكرچپی
كهمتأثرازفرهنگشيعهدرجامعةایرانیاست،روشنفكریكهبا
یاندیشد و معتقد است هر آنچه در اذهان
فرهنگ پوپوليستی م 
یتواند منتقد پيگير سنت
یگذرد را باید محترم شمرد ،نم 
توده م 
شههای پوپوليستی
باشد.ایننوعنگاهبعضاًمحصولسيطرةاندی 
ضدمدرنوبعضاًمحصولآموزههای مائوئيستی واستالينسيمدر
رغمفاصلهگيری كهازاندیشه

چپایرانبودهاست.حقيقتاًمنبه
كردهورابطةآزادانهای باآندارم،هرگزدر

كالسيكماركسيستی 
چكجای اندیشة ماركس ،این نوع پوپوليسم را مشاهده
هي 
گروههای چپ،اندیشهماركسيستی و
نكردهام.درنزدبسياری از 

اسالمی چناندرهمآميختهبودكهگرچهظاهراًازنظرایدئولوژی
درمقابلیكدیگربودند،اماعميقاًازهممتأثربودند.برایمثالبياد
آورید نگاه چپ به “پوشش“ چگونه بود .حتی در دوره انقالب
تودهها“ اثر
بسياری از روشنفكران چپ زن برای اینكه بتوانند در “ 
یكردند یعنی امری را كه هيچ بدان معتقد
بگذارند ،حجاب سرم 
نبودند .در جامعهای كه چپ آن متأثر از فرهنگ سياسی عقب
ماندةوسنتی مسلطبرجامعهاست،چنين چپی بافرهنگچپ
مدرنبيگانه است.بنابراینروشناستكهازیكزاویهپوپوليستی
ینگرد.شالودهاندیشةپوپوليستیدرآناست،كهنه
مسائلرام 
با طبقه اجتماعی معينی سروكار دارد و نه اصوالً به ارزشهای
متفاوتی كه در اعماق یك جامعه در كنار هم وجود دارند توجهی
دارد.درتفكرپوپوليستی یاتمامخلقی بدونيكصرفاًدرچارچوب
ییابند .مردم به تودة یك پارچهای تبدیل
دولت و ملت معنا م 
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تودهای كههموارهمقدساستو
یشوندبنامملت،خلقو ...
م 
هركاری همكهبكندخطاناپذیراست .ودرمقابلیكدولتوجود
داردكهمسببهمةبدبختيهاست.اندیشةپوپوليستی راخمينی
در جامعه ایران به عریانترین شكلی هدایت كرد و به ثمر رساند.
نرو
شهای كه چپ ایران هم بشدت از آن متأثر بود .هم از ای 
اندی 
یدادنداززحمتكشی كه
بسياری ازچپهای پوپوليستترجيحم 
فرخزاد یا
حجاب برسر داشت حمایت كنند تا مثالً از فروغ 
یبرد .چنين پوپوليسم ضد
روشنفكری كه حجاب را زیر سئوال م 
دولتی طبيعتاً حاضر نيست بپذیرد كه در قوانين حمایت خانواده،
كشفحجاب و یا اصالحاتی كه به حق رای زنان منجر شد ،هيچ

عنصرمثبتی وجودداشت.حالآنكهاگربهتاریخهركشوری نگاه
یكنندایناستكه
كنيدازنخستيننكاتمهمیكهبداناشارهم 
درچهسالی زندرآنكشورحقرأی پيداكردهاست.درحاليكه
یتوان
درایرانبدليلسيطرةهميننگاهپوپوليستی،بهسختی م 
جامعهامان و از جمله

در نوشتهها یا ادبيات گروههای سياسی 
روشنفكرانچپپرداختبهاهميتوتأثيراتبرابری حقرأی زنان
ومردانرامشاهدهكرد.بااینهمهنبایدفراموشكنيمكهگرایش
مذهبی نه تنها در ميان مردم و حتی در ميان بخشی از
روشنفكران چپ قوی بوده است (موضوعی كه من در مقالة
شههای بحران“ بهآن
مذهبگرائی درماركسيسم،طرحی ازری 

“
پرداختهام) بلكه در خود حكومت پهلوی هم نفوذ مذهب گسترده

یناميد و
بود .فراموش نكنيم محمدرضاشاه هم خود را ظلاهلل م 
چنين نيست كه حكومت پهلوی با مذهب در افتاده باشد .برای
نمونه حتی خطائی را كه انورسادات در مصر كرد ،ما در دوره
محمدرضاشاه نيز شاهد آن بودیم .او برای مقابله با نفوذ چپ در
جامعه مجدداً به تقویت مساجد و روحانيت پرداخت .در حاليكه
بسياری از روشنفكران ليبرال ،چپ و الئيك در زندان بودند ،وی
نههاافتاد.روشن
ههاوحسي 
بفكرتقویتروحانيت،مساجدومهدی 
استكهباتقویتمذهبتوسطشاهبویژهدرسالهای نيمةدوم
دهةپنجاهعمالًبنيادگرایانامكانآنرایافتندكهخودحكومترابه
همانگونهكهانورساداتخوداخوانالمسلمينرا

زیرسئوالبررند.
موردحمایتقراردادامابعدهاهمينگروهوی راتروركرد.تقویت
اخوانالمسلمينازسوی ساداتنيزهمچونشاه

گروهبنيادگرای 
ایرانبهمنظورجلوگيری ومقابلهباچپبود.بنابراینهمانگونهكه
یخوانيم،نيروهای راستجامعهمانيز
چپرابهبازاندیشی فرام 
بایدبهبازاندیشی بپردازد.دریكنگاهنقادانهوبری ازتعلقخاطر
یتوانآنچهراكهدر گذشتهرخداد تطهير كرد .امری
وتعصبنم 
كه بخشی از جامعه “مشروطهخواه“ ما به آن دلمشغول است.
یخواهد كل تحوالت آن دوره را
یعنی در مقابل آن تالشی كه م 
یپردازد.چنيننگاهی نه
منفی جلوهدهداینیكی بهتطهيرآنم 
داردونهباواقعبينی سياسی.اگرنگاهی

باروحعلمی خوانائی 
دهاند(آنهمپساز
راكهامروزروشنفكرانجامعةایرانی بهآنرسي 
تجربةانقالباسالمی،فروپاشیشوروی،متأثرازجهانیشدنو
مهمتر از همه متأثر از حضورشان در جوامع دمكراتيك غربی و
یداشتند ،شاید به این گونه برخورد
مدرن) پيش از این نيز م 
یكردند و طبعاً بسياری از آن مالحظاتی را كه از خانم
نم 
یتوانستند
یگرفتند .شاید م 
اميرشاهی نقل كردید ،در نظر م 
یتری انجامدهندونزدمردمایراناینتأثيررا
برخوردمثبتواصول 
ازخودبرجای نگذارند؛كهروشنفكرانرامسببتمامبدبختيهایی
بدانندكهامروزبرسرجامعه،آمدهاست.

شپور بابت وقتی که به ما دادید از شما
تالش ـ آقای دروی 
سپاسگزاریم.
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بياد آورید نگاه چپ به “پوشش“ چگونه بود .حتی
در دوره انقــالب بســياری از روشــنفكران چــپ زن
برای اینكه بتوانند در “تودهها“ اثر بگذارند ،حجـاب
سرمیكردند یعنی امری را كه هـيچ بـدان معتقـد
نبودند.































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

371



بزاده به منظور درج در «تالش» ویژة المپيک (شمارة  )19انجام
گفتگو با ژوليت گورکيان توسط ایرج ادی 
شده بود .اما با توجه به اهميت آن از بسياری جهات تصميم گرفته شد ,در مجموعة بعدی یعنی این
شماره که به اوضاع تاریخی ایران آغاز سدة بيستم و شروع کار و پيکار برای بنيانگزاری ایران نوین
میپردازد,جایدادهشود.

خیاند.توسعه
دههایایندورةتاری 
توسعهودورانرضاشاهبیتردیدازتفکيکناپذیرترینپدی 

مسئلهزنان,
و رشد ایران به عنوان یک جریان اجتماعی همه جانبه ,منسجم و یکپارچه و در همة عرصهها از دوران
توسعهامابدونآزادیورشدزنانبیمعناست!ازاینروتعمدوارادةرضاشاه

برآمدنرضاشاهآغازشد.
در آزادسازی و حمایت از حقوق زنان بيش از هر زمينة دیگری تنها شاید با عزم وی در امن و یکپارچه
ماندگیها و

نمودن ایران قابل قياس باشد ـ تا حد بکارگيری قهر و کوبيدن برسر عقب ماندهها و عقب
شکستنمقاومتازتجاعتزلزلناپذیربود.
ژوليت گورکيان از فرزندان افتخارآفرین دورة بعد از رضاشاه است و ایران اقبالی بلند در داشتن چنين
هگذاریورزشنوینوورزش
فرزندانیداشتهاست,امااگربهمنظوررشدوتوسعةکشور,آزادیزنانوپای 
هاوعرصههایدیگراین

صورتنمیگرفت,آیاژوليتوهزارانزنپيشتازدررشته

زناندرزمانرضاشاه,
اقبالرامییافتند,درکمترازدودهةبعدبرسکوهایافتخارزندگیاجتماعیزنانوملتایرانبایستند؟

تنهابهمنظورطرحاینپرسشمنصفانهازخودبودکهتصميمگرفتيماینگفتگویخواندنیرابرایدرجدر
شمارةویژةرضاشاهنگهداریم.




پيشتاز زنان ورزشکار

گفت و گوی ویژه با ژوليت گوركيان ،پيشتاز ورزش زنان ایران در المپيك توكيو  ،3964از پدیدههای تجدد در ایران


ـازچندسالگیورزشراآغازكردید؟

ژوليتـاز11سالگی،یكروزرفتهبودم،ورزشگاهفرح،درخيابان
حافظ،یكمعلمیامربی سوئدی آوردهبودند،تابرای همهاصول
ورزش سوئدی را نشان دهد .حركاتی ساده وموزون .اما بسيار
سالمتوحركتهای ورزشی.منباعالقهبهحركات

موثربرای 
یكردم ،كه یك نفر آمد طرف من ـ بعد
مربی سوئدی نگاه م 
جانانپورمربی عالقمنددووميدانی زناناستـ

فهميدمكهآقای 
اوكهدیدهبودمناندامدرشتیدارم،بعدازپایانورزشسوئدی،
ژهخانمهارابهمندادوگفتپرتابكن،

یكسنگپرتابوزنهوی
یخواهی
یدانستم چيست؟ پرتاب كردم .نگاه كرد و گفت :م 
نم 
نهایپرتابوزنهراآغازكنی؟
بياییاینجاتمری 
وپرتابهابود.درنخستين

اینآغازورودمنبهورزشدووميدانی
مسابقهای كه شركت كردم ،سوم شدم .سودابه حسنی اول

شد .در دومين رقابتی كه شركت كردم دوم شدم .خيلی
خوشحال بودم .هنوز  11سالم تمام نشده بود مربی من همان
یكرد .همه بچههای
جانانپور مرا خيلی تشویق م 

آقای 
دووميدانی رامثلفرزندانخودشدوستداشت.سهمابعددر
مسابقههای دووميدانی زنان تهران در پرتاب وزنه اول شدم .بعد

م ملی ایران انتخاب
پرتاب دیسك را هم آغاز كردم .بعد برای تي 
شدم .تا روزی كه انقالب شد ،همچنان به این ورزش ادامه
یدادموركورددارایرانشدم.
م 

ـركوردهایشماچقدربودند؟

متر،در پرتاب دیسك 36
ژوليت ـ در پرتاب وزنه 13متر و 12سانتي 
نخوردهماندهاند.بعداز33

مترو 22سانتيمتركههمچناندست 
سال .چون با شروع انقالب دیگر از ورزش دختران اثری به جای
نماند.


یكردید؟
ـهمزمانباورزش،تحصيلهمم 


ژوليت ـ بعد از اتمام دبيرستان ،به دانشكده علومارتباطات
دانشكدهای كه به همت دكترمصباحزاده مدیر

اجتماعی رفتم .
سالها قهرمان ایران بودم .به

روزنامة كيهان برپا شده بود .
یهای المپيك رفته بودم .در تيم ورزش دانشكده هم در سه
باز 
یكردم.درهرسهرشته
رشتهپرتابوزنه،دیسكونيزهشركتم 
هم اول شدم به لطف امتيازهایی كه هرسال در سه رشته
یآوردم ،دانشكده ما هرسال قهرمان دانشگاههای ایران
م 
یشد .بهاینجهتمسئوالندانشكده هرسالبهمن بورس
م 
یدادند .دكترصدرالدین الهی از مسئوالن دانشكده
تحصيلی م 
خيلیهوایورزشكارانراداشتند.

یكردید؟
ها،درورزشهایدیگریهمفعاليتم 


رازپرتاب
ـغي

ژوليتـبلهدربسكتبالوواليبالهمعضوتيممدرسه“كوشش
مریم“ ,بودم ،بعد به عضویت تيم بسكتبال دختران باشگاه تاج
درآمدم كه چند سال قهرمان شدیم .دو خواهر ارمنی مریم و
آناهيتا كشيشيان ستارههای این تيم بودند .مسعود ماهتابانی
یكرد.
كهزمانیمربیتيمملیبسكتبالشد،مارارهبریم 


آماتورهای واقعی
یكردید؟
یهایهرسالهارامنهایرانهمشركتم 
ـدرباز 

یدانيد
ژوليتـهميشه،هرسالهمقهرمانارامنهایرانبودیم.م 
ژهای داشت،
یهای ارامنه ،اهميت وی 
كه ورزش دختران در باز 
نرقابتهاحاضربودند.

مهایملیدرای
هميشهچندینقهرمانتي 
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ـآیاغيرازبورستحصلی دانشكدهكهگفتيد ،درآمدی همازراه
ورزشداشتيد؟

ژوليت ـ نه ...ما آماتور بودیم و به ورزش عشق میورزیدیم.
یداد.
باشگاه تاج برای تيم بسكتبال ،كفش و لباس بازیكن را م 
یكردیم .البته در این
اما هم چيز را از جيب خودمان خرج م 
سالها كه من در آمریكا هستم ،مشاهده كردم ،اگر موقعيت

ورزشی آن زمان ایران و زمان دانشجویی را در این كشور بودم،
یام تا پایان عمر با مربيگری در
یشدم و زندگ 
حسابی پولدار م 
مهایدیگرتامينبود.
دانشگاهواحتماالًتي 

ـ هيچوقت از تجربيات قهرمانی و ركورد دار بودن برای فعاليت در
ورزشآمریكا،استفادهنكردید؟

یشودكهمقيم
ژوليتـمادیربهآمریكاآمدیم.بيستسالی م 
این كشور شدیم .بعد از انقالب اسالمی به یونان رفتيم .من و
شوهرم دو دختر داشتيم .متاسفانه شوهرمفوت كرد .من با دو
دخترم كارت اقامت آمریكا را گرفتيم و آمدیم اینجا .دوباره ازدواج
یشناسيد.خوانندهمعروفیبوده؟
كردم.باآرتوشكهاورام 

ن؟آهنگدوستداشتینسلما

ـخوانندهترانهنفری

ژوليت ـ بله ...حاال چاپخانه كوچك داریم .در شهر گلندل .تمام
یدانيدگلندلمركز
یكنيم.م 
كتابهایمدارسارامنهراماچاپم 

ستوسهیاچهارمدرسهویژه

ارامنهدركاليفرنياستوبيشازبي
ارامنهفعاليتدارند.

ـدخترهایشماهممثلمادرشاندرورزشپيشرفتكردند؟

كالجها و دانشگاههای
ژوليت ـ دختر بزرگم قهرمان شنای  
آمریكاست.وشاگرداولكالجشد.هردوشانزدهسالههستند.
دختر دومم بيشتر در درس و مدرسه درخشان بوده ،در 11
سالگی ميس مدرسههای گلندل شده ،البته نه ملكه زیبائی و
یكنم
غيره ،بلكه به عنوان یك محصل نمونه .به هرحال فكر م 
ورزش به آدم اصالت می بخشد ،من هميشه خواستهام هم
خودم،همفرزندانمیكقدمجلوبروند.


در راه المپيك توكيو

ـچطورشدبرایتيمالمپيكایرانانتخابشدید؟

ك،رقابتهایانتخابیتيم

ژوليتـسال،1963سالپيشازالمپي
ملی گذاشتهبودند.نخستينباربودكهقراربود،یكتيمدختران
یهای المپيك شوند .كشورما
دووميدانی و ژیمناستيك راهی باز 
یخواست ،مشكالت اقتصادی و سياسی را برطرف كند و
تازه م 
فتدكهملتهایپيشرفتهآغازكردهبودند.ورزشیكی

بهراهیبي
از همين نشانههای بهبود اقتصادی و پيشرفت و آرامش بود .به
دههای تجددراه
ویژهورزشدخترانایرانكهبهعنوانیكی ازپدی 
خود را باز میكرد .به ویژه آن كه ملكه فرح كه خود زمانی
ورزشكاربودوعضوتيمبسكتبالمدرسهژاندارك،خيلیبهورزش
ژهدررشتههایی كهموردتوجه

یداد.بهوی
دخترانعالقهنشانم 
یآیند ،مثل
دنياست و پایه و اساس ورزشها به حساب م 
دووميدانی،ژیمناستيكوشنا...

ـدرمسابقههایانتخابیالمپيكرقيببزرگیهمداشتيد؟


374

ژوليت ـ در دیسك و پرتاب وزنه ركوردهای خوبی داشتم .اما
نقدر هم نبودكه با خيال راحت اول شوم و لباس تيم ملی را
ای 
بپوشم .دختران دیگری در تهران و در شهرستانها ،به ویژه در
یتوانستندحریفانسختیبرایمن
یكردندوم 
اصفهانفعاليتم 
باشند .برای دور پایانی انتخابی المپيك من و یك دوستم كه با
یكردیمدردیسكوپرتابوزنه،رودرروی همقرار
همتمرینم 
گرفتيم .من پيش خودم فكر كردم كه در پرتاب وزنه كه روز بعد
یشوم .بهتر است در پرتاب دیسك،
یشد ،حتماً اول م 
برگذار م 
خيلی فشار نياورم ،كه دوستم اول شود و به المپيك برود .اما
خيلی زودپشيمانشدم.بهخودمگفتم:ژوليتكالهسرتنرود،
اگر فردا دستت درد گرفت و نتوانستی وزنه پرتاب كنی ،آنوقت
یرود.به
یشوی.رویاهای رفتنبهالمپيكهمازميانم 
حذفم 
خودمگفتم:جدی باش.دوستی بهجای خود،رقابتورزشی به
جای خود.البتهمندردیسككمی ضعيفبودم.ولی اولشدم.
نطور...بهاینترتيببرای تيمدووميدانی
درپرتابوزنههمهمي 
یهای المپيك توكيو  1961انتخاب شدم .سه نفر
ایران برای باز 
بودیمدردووميدانی زنانویكنفرهمازژیمناستيكانتخابشده
بود .جميله سروری ،دووميدانی من بودم ژوليت گوركيان،
كژانتكهنصدق،نازیبياتماكو.

ژیمناستي
مدلورنگلباسمردانوزنانكارواناعزامیایرانراعلياحضرت
فرح ،خودشان طراحی كردند و به یك خياط مشهور ایتاليایی
سفارش دادند .لباس دختران ایران به راستی زیبا بود ژاكت
رنگهای بسيار شاد با كالهی كوچك و
زنگاری ،با دامن زنگاری  
خوشتركيبوروبانی روی سينهلباس.خياطمعروفایتاليایی ـ
اسمشیادم هستـميالشو،یكلباسنمونههمبرای شهبانو
فرح دوخته و فرستاده بود .اما یك اتفاق جالب افتاد ،چندی روز
پيش از اعزام تيم ایران ،سيمين صفامهر در دوی صدمتر زنان،
ركورد ایران را كه متعلق به ژانت كهنصدق بود ،زد .ركورد تازه
ایران را ثبت كرد .كيهان ورزشی با آبوتاب از موفقيت سيمين
یهایالمپيكبرود،اما
صفامهرنوشت:تيمدووميدانیایرانبهباز 
ركورددار ایران در خانه بماند؟ سيمين صفامهر هم انتخاب شد.
شدیم  1نفر دووميدانی .اما برای سيمين لباس ویژه المپيك
سفارشدادهنشدهبود.وقتزیادیهمباقینبود.دراینجاملكه
فرح مشكل را حل كرد .لباسی كه به عنوان نمونه برای ایشان
فرستاده بودند و ایشان آن را برای دختران پسندیده بودند به
یها
سيمين صفامهر دادند .همه چيز كامل شد .سالم برباز 
یكنماشكبهچشم
المپيكتوكيو.حاالكهاینچيزهاراتعریفم 
یخواهد در این سالها یك روز شهبانو را
یآورم .خيلی دلم م 
م 
ببينموباایشانصحبت كنم...به ویژهآنكهبعدازبازگشتاز
المپيكمادرمنبهعنوانمادری نمونهكهدختری قهرمانتربيت
كرده،بهدرباردعوتشد،كهازشاهفقيد،جایزهدریافتكند.آن
روزها از این كه مادرم هم در افتخارات من سهيم شده ،در
یكردم.مثلاالن
یكردموازخوشحالی گریهم 
انهاپروازم 
آسم 
یتوانمجلویاشكمرابگيرم.
كهنم 

ـبعدازكمیآرامشدنوگریهكردنـ

نهای كافی داشتيد؟مربی
ـپيشازرفتنبهالمپيكتوكيو،تمری 
خارجیشماراتعليمنداد؟

مهای دووميدانی مردان ایران كه در آن
ژوليت ـ برای آمادگی تي 
زدانپناه،
شادروان جالل كشميری ،جالل قائممقامی ،ابراهيم ی 
یزادهواكبرباباخانلووعبدالوهابشاهخورهانتخاب
حسينغفور 
زنانكهمنوژانتكهنصدق،بياتو

شدهبودندوتيمچهارنفری
صفامهر بودیم ،مستر كوك مربی معروف دووميدانی آمریكا از
دانشگاه نوادا آمده بود ،سه ماه ،دووميدانی ایران را زیر نظر
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تازهای رابهروی مابازكرد.
چه دنيای  
یداد.دری 
داشتوتعليمم 
یكنم اگر مثل پيش از
اما مدت آن كافی نبود .حاال فكر م 
یهای آسيایی تهرانكهاردوی آمادگی دووميدانی درآلمانو
باز 
دردانشگاهماینزبرقرارشد،بعدتيمورغياثیقهرمانپرشارتفاع
یتوانستيم
یرفتيم ،م 
آسيا شد ،ماهم اگر به كشورهای دیگر م 
یهایالمپيكشركتكنيم.
باقدرتبيشتردرباز 
یهای المپيك است و
شاهرشته باز 
یدانيد دووميدانی  
چون م 
بسياردرسطحباال.

ـ اما پيش از سفر به المپيك توكيو به كشورهای دیگری سفر
نكردهبودید؟

مسابقههای

كبار هم برای 
ژوليت ـ چرا به ارمنستان رفتيم .ی 
آسياییبهپاكستانرفتيم.خيلیسفرعجيبیبود.

ـچراعجيب؟چهاتفاقیافتاد؟

نسالهادركشورماروی داده

ژوليتـالبتهبااتفاقاتی كهدرای
شایدعجيبنباشد.درآنزماندرقهرمانی آسيادركراچی من
یپوشيدموخودراگرم
یام،گرمكنم 
رویپيراهنوشورتورزش 
یآوردمكهبتوانم
یكردم.موقعانجاممسابقهگرمكنرابيرونم 
م 
آزادانه وزنه یا دیسك را پرتاب كنم .در آنجا هم مثل معمول
كشورمان،هنگاممسابقهمنگرمكنرادرآوردموباپيراهنایران
و شورت ورزشی برای پرتاب آماده شدم ،اما دیدم یكی از
مسابقهها،یكآقایپاكستانی،آمدجلووگفت

مسوالنبرگذاری
زودباش گرمكن خودت را بپوش ،گفتم چرا؟ گفت :پاهایت برهنه
یبينند!!
است.مردهام 
در آن زمان كشورما سالها از همسایگانش جلوتر بود .این
حرفها را نداشتيم .در ورزش ما زن و مرد فرقی نداشتند .من

واقعاًبرایممشكلبودكهباگرمكنوزنهودیسكپرتابكنم.غير
ممكنبود.

ـ حاال جمهوری اسالمی دختران تيرانداز را با چادر سياه و
فرستاده ،دختران قایقران

دستكش و ...به مسابقههای آسيایی 
راهمبالباساسالمیروپوشوروسریوعينكودستكش!

ژوليت ـ من به عنوان یك زن ورزشكار كه بيش از  13سال در
ورزش قهرمانی بوده ،این مساله برایم غيرقابل تحمل است.
كها نه تبعيض
ورزش نوین قوانين خودش را دارد .ورزش و المپي 
یشناسد،نهمذهبی...
جنسی،نژادیم 
اما در همان مسابقههای آسيایی پاكستان یك اتفاق هم برای
تيم ایران افتاد .در تيم چهارصدمتر زنان ایران ،نصرت كردبچه كه
بعدهمسرتيمورغياثی شد،درهنگامتمرینپایشپيچيدوتيم
یتوانست،در دوی چهارصدمترآسيایی
رانشدسهنفری ونم 

ای
شركتكند.مربیماآقایجانانپوربهمنپيشنهادكرد،بهعنوان
نفرچهارمتيمایرانراهمراهی كنم.مندرعمرمندویدهبودم.ـ
البتهبرای مسابقهـقبولكردم.قرارشدنفراولبدومكهعقب
افتادم ،نفر بعدی جبران كند ،ژانت كهنصدق نفر چهارم بود ،از
همه پيش افتاد .تيم ایران در دوی چهارصد متر امدادی قهرمان
آسياشد.

مبارزه با غولهای روسی
ـالمپيكتوكيوچگونهبود؟چهنتایجیبدستآوردید؟

یهای المپيك ،دنيای دیگری بود .بزرگترین جشن
ژوليت ـ باز 
نهای ورزش دنيا گرد آمده بودند.
ورزشی كره زمين .بهتری 
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خوشبختانهدرآنسالها،مسائلزشتتروریسمواینتهدیدها

نبود.دهكدهالمپيكبسيارزیباومجهزبود.همهبادوچرخهرفتو
یخواستیكی را
یكردند.دوچرخههمهجابود.هركسم 
آمدم 
یرفت ،محل تمرین ،یا مسابقه ،محيط بسيار
یداشت م 
برم 
یهاسنگ
مكمگفتهام.ژاپن 

ینظيریبود.هرچهبگوی
صميمیوب 
تمام گذاشته بودند .برای همه چيز برنامه دقيق داشتند .اول
خواستند ما را با آب و هوای توكيو ،عادت دهند ،اگر از كشوری
یآمدیمكههوایشگرمبود،مارازمانیبهتمرینمیبردندكه
م 
یشد .از بخت بد بچههای دووميدانی ایران ،روز
هوا گرم م 
یبارید .ما به آن وضع عادت نداشتيم.
مسابقهها باران م 

یشد و آنها كه از
مسابقههای مرحله نخست صبح برگزار م 

یگذشتند ،بعد از ظهر رقابت
ركوردهای ورودی المپيك م 
یكردند.
م 
در پرتاب وزنه و دیسك دو خواهر غول پيكر از شوروی سابق
مدالهای طال را بردند .من ركوردم در ایران  11متر بود اما در

المپيكنتوانستمآنراتكراركنم.ایریناپرسازشوروی با 12متر
و11سانتيمترقهرمانپرتابوزنهالمپيكشدخواهراوتاماراپرس
باپرتاب11/31ركوردجدیدالمپيكرابهجایگذاشتومدالطال
نكه روز بعد شركت كنندگان را برای آزمایش
گرفت .جالب ای 
آنها گفته بودند
دوپينگ بردند .اما دوخواهر روسی نيامدند  .
تلگرافی ازمادرشاناز روسيهآمدهكهبهسختی بيماراستو
یگشتند .ما فهميدیم كه آنها دوپينگ
باید به كشورشان برم 
كردهاند.یعنی از 13سالپيشاینجریانبوده،درحاليكهبه

م 
ی
یگفتندقبلازمسابقهشكالتبخوریمتاانرژیكافیداشته
مام 
باشيم.
شازمسابقه منكنارتاماراپرسایستادموبهژانتگفتم

روزپي
از ما عكس بگير .این عكس را هنوز دارم .اگر ببينيد ،متوجه
یشویدمنمثلیكجوجههستمدركناریكغول.بهصورتش
م 
كه نگاه كردم كم و بيش ریش داشت .آنقدر كه هورمون مردانه
زدهبود.درورزشماخوشبختانهازاینچيزهانبود.


تمرینهای فشرده هرروزی
یهایالمپيكهمچنانورزشرادنبالكردید؟
ـبعدازباز 

ژوليت ـ بسيار فشردهتر و با عالقه بيشتر .در آن زمان بعد از
فارغالتحصيلشدنازدانشكده،درروابطعمومیهواپيمائیملی

یكردم.ميهمانانویژهایرانراباهواپيمابهاینطرفو
ایرانكارم 
یبردم .مثل ژاكلين كندی كه او را تا اصفهان و شيراز
آنطرف م 
یشد.
یامهيچگاهتركنم 
نهای هرروز 
همراهی كردم.اماتمری 
ستدقيقه فاصله داشت .هر روز

خانه ما ،تا ورزشگاه فرح ،بي
یآمدموپيادهبهورزشگاهمی
ساعتپنجصبحازخانهبيرونم 
یپرداختم.گاهی از
رفتم.درآنجابهتمرینپرتابوزنهودیسكم 
یبرد .هر روز تا ساعت 1
خستگی روی چمن ورزشگاه خوابم م 
یپوشيدم.
یگرفتم.لباسم 
یدادمبعددوشم 
بهتمرینادامهم 
یكرد و
اتوبوس هواپيمائی ملی در جلوی ورزشگاه مرا سوار م 
یدانيد كافه قنادی معروف شميران مال پدر
یرفتم سركارم .م 
م 
بزرگمنبود.زمين خاكی بزرگی داشت.منروزهای تعطيلهم
یكردم.
دررویآنزمينخاكی،وزنهپرتابم 

ـبهورزشقهرمانیتاكیادامهدادی؟

ژوليتـتاسال،1919یادمهستروزبيستممهرماهآنسالدر
یهای ارامنهشركتكردهبودم.جمهوری اسالمی هنوزقدرت
باز 
نگرفته بود و رویدادهای ورزشی كم و بيش ادامه داشت .ما در
یهایارامنهشركتداشتيمكهبهماگفتندبمباران
امجدیهدرباز 

تــالش ـ سـال چهارم ـ شمـاره  02ـ شهريـور  /مهــر 3131
شده،زودبهخانهبروید.آخرینباری كهتوانستمدرورزشمورد
عالقهامشركتكنم.


ـ پيش از آن ازدواج كرده بودید ،آیا این امر مانع ادامه ورزش
قهرمانینشد؟

ژوليت ـ نه  ...حامله كه شدم مدتی فعاليت سنگين را كنار
گذاشتم .دو دخترم دوساله شدند ،باز شروع كردم و در
مسابقهها حاضر شدم .یادم هست در امجدیه مسابقههای

دووميدانی زنان و مردان ایران بود .من دوتا دخترم را هم همراه
بردهبودم.پيشازمسابقهكنارپيستدووميدانی دوتادخترهارا
روی زانوهای خودنشاندهبودمكهنوبتمنبرسد.عكاسكيهان
ورزشی رسيدوعكسگرفت.فردایآنروزاینعكسدركيهان
ورزشی چاپشدوزیرآننوشتهبودند:الالیی یكمادرورزشكار
یرود.
بچههایایران.هرگزازیادمنم 
برای 


o

هنگـــام مســـابقه مـــن گـــرمكن را درآوردم و بـــا پيـــراهن
ایــران و شــورت ورزشــی بــرای پرتــاب آمــاده شــدم ،امــا
دیــدم یكــی از مســوالن برگــذاری مســابقههــا ،یــك آقــای
پاكســتانی ،آمــد جلــو و گفــت زودبــاش گــرمكن خــودت را
بپــوش ،گفــتم چــرا؟ گفــت :پاهایــت برهنــه اســت .مردهــا
مـــــیبيننـــــد!! در آن زمـــــان كشـــــورما ســـــالهـــــا از
همســایگانش جلــوتر بــود .ایــن حــرفهــا را نداشــتيم .در
ورزش مـــا زن و مـــرد فرقــی نداشـــتند .مـــن واقعــاً بـــرایم
مشــكل بــود كــه بــا گــرمكن وزنــه و دیســك پرتــاب كــنم.
غير ممكن بود.




نامهای ماندنی در ورزش زنان ایران
رانخدمتمیكردند؟

ـچهكسانیبيشتربهورزشزنانای

ژوليت ـ آقای احمد ایزدپناه ـ متاسفانه شنيدم ایشان چند سال
پيشخاموش شدندـایشان هممربی دووميدانی مردان بودند،
یشانرابرای این
یكردندوزندگ 
همزنانكهازدلوجانكارم 
مدتها رئيس فدراسيون دووميدانی بودند.

كار گذاشته بودند .
جانانپور هم حق بزرگی به گردن ورزش زنان ایران دارند.

آقای 
چند سال پيش كه به ایران رفتم با چندتن از دختران دووميدانی
جانانپور ،چای خوردیم و از

جمع شدیم و رفتيم منزل آقای 
خاطراتگذشتهحرفزدیم.
جانانپور گوشهگير شده ،گویی از بالیی كه بر سر ورزش

اقای 
آمد،هنوزهمدرشوكبهسرمی برد.او

زنانبهویژهدووميدانی 
یكمربی واقعی ودلسوزبود.آقای كاللی رئيسباشگاهتاجهم
مهای دووميدانی و واليبال و بسكتبال زنان خيلی كار
برای تي 
هابهخير.


ادهمهآن
یكرد.ی
م 

تبانشماومشوقتانباشد؟

ـدرخانوادههمكسیبودكهپشي

ژوليت ـ دایی من مهندس پاپازپان كه خودش بسكتباليست تيم
یكرد.
ملیبود،مراخيلیتشویقم 

ـ در مدت اقامت در آمریكا ،به مربيگری یا كار در زمينه ورزش
نپرداختيد؟

ژوليت ـ در اینجا نه ،بيشتر كار كردم .به دخترها رسيدم .فقط
دربارهمنمقالهای نوشتبا

كبار،بعدازآنكهمجلهآمریكایی 
ی 
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اینعنواناینخانمی كهدراینمحلیكچاپخانهكوچكرااداره
یكند ،روزی قهرمان تيم ملی ایران بوده و برای پرتاب وزنه و
م 
دیسك به المپيك رفته ...چند روز بعد خانمی آمریكایی همراه
دخترشبهمحلكارمنآمدوازمنخواستكهدخترشراكهدر
یدانيدپرتابوزنهزنان
یكند،تعليمدهم .م 
پرتابوزنهفعاليتم 
در آمریكا از خيلی از كشورها عقبتر است .من هم مدتی با او
كاركردم.چندباررفتممحلتمرینشدرمدرسه.بعدها،ایندختر
قهرمانآمریكاشد.

پيوستن به تاالر افتخار
ـازاینخبرخيلیخوشحالشدید؟

ژوليت ـ بله ...بسيار خوشحالتر شدم زمانی كه آقای جونز از
كنگره آمریكا برای من و چهار قهرمان دیگر ایرانی دیپلم افتخار
فرستادومابهتاالرافتخاراتورزشآمریكاپيوستيم.

هگوبود؟
بزرگوپرشكوهسندی 

ـاینافتخار،بعدازآنميهمانی

ژوليتـبله،دراینشبِتجليلازورزشكارانافتخارآفرینایران،
كه آقای مصطفی عرب و اعضای انجمنی كه ایشان عضو آنند،
یپوشپيشينایرانتجليلشد،كه26
برپاكردهبودند،از 11مل 
یدادند.بعدهماز
نفرآنهاراخانمهایورزشكارایرانیتشكيلم 

ميان آنها  1نفر به تاالر افتخارات تاریخ ورزش ایران پيوستند كه
ازآنهابودم.پسازمدتیازكنگرهآمریكا،آقایجونزنيز

منیكی
دیپلمافتخاررابرای مافرستاد.مابهاینترتيببهتاالرافتخارات
ورزشیآمریكانيزپيوستيم.

ـ سرنوشت ورزش ایران رادر  21سالی كه جمهوری اسالمی
یدانيم ،به ویژه زنان ایران را ...آیا ورزش ارامنه كه
آمده ،همه م 
زنانومردانآنهمچنانفعالاند،تماسدارید؟


یدهند.
یهایارامنهرام 
یزنندوخبرباز 
ژوليتـدوستانمتلفنم 
منخودمهرچندسالیكبارـبيشترهرسهسالیکبارـبهایران
یزنم.
یروموسریبهآراراتودوستانمم 
م 

خواستبهجایاینكهدرایرانورزشراآغازكنيدبه


ـدلتاننمی
د،درآمریكامیكردید؟

مراحلتيمملیبرسي

كاهمهاشتحتتاثيربسكتبالاست NBA.یا

ژوليتـورزشآمری
ورزشهای دیگر از جمله دووميدانی در

فوتبال آمریكایی .
یكنم اگر در اینجا
مرتبههای بعدی قرار دارند ،اما فكر م 

كبار به تيم ملی آمریكا وارد
یتوانستم ،موفق شوم و حتی ی 
م 
یامبرایبقيهعمرتامينمیشد.
شوم،زندگ 

یكنيد؟
ـورزشامروزدنياراچطورنگاهم 

ژوليتـمتاسفانهآلودهبهپولودوپينگشده.درآنزمانكهما
یدانستيم دوپينگ چيست؟ نه به پول در
یكردیم نه م 
ورزش م 
یكردیم ...ورزش را برای نيرومندی و
آوردن از راه ورزش فكر م 
یرفتيم،ازاینكهدر
یخواستيم.بهالمپيكهمكهم 
سالمتم 
این جشنواره بزرگ جهانی شركت كردهایم ،غرق خوشحالی
كها
بودیم .به ویژه آن كه ما پيشتاز زنان ورزشكار ایران در المپي 
بودیم.پيروزنشدیم.اماخوبنبردكردیم.

ـمتشكرم
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رضاشاه بنيانگذار توسعه اقتصادی ایران



مهرداد پاینده

«ایران مملو از نعمات خداداد است ،چيزی که همة این نعمات را باطل گذاشته ،نبود
حاکمتعيينمیکنيمبدونقانون،

قانوناست.هيچکسدرایرانمالکهيچچيزنيست.
کنيمبدونقانون،حقوقدولترامیفروشيمبدونقانون،بندگانخدا


سرتيپمعزولمی
بخشيمبدونقانون،شکمپارهمیکنيمبدون


کنيمبدونقانون،خزانهمی

راحبسمی
قانون.درهند،پاریس،درتفليس،درمصر،دراسالمبولحتیدرميانترکمنهرکس
میداندکهحقوقووظایفاوچيست.درایراناحدینيستکهبداندتقصيرچيستو

خدمتکدام».
ميرزاملکمخان،روزنامةقانون،دورةششم،رجب،1331ص1ـ.2ـم


«روشنفکران جوان ما به آسانی قادر به فهم دورة پادشاهی رضاشاه نبوده و بنابراین
شایدنتواننددراینبارهداوریکنند،بلیآنهانمیتوانند چونجوانترازآن هستندکه

اوضاعپرآشوبوهرجومرجیراکهمنجربهظهورمستبدیمانندرضاشاهشدهبود،به
یادآورند».
احمدکسروی«،قضيةدفاعازمتهمين»

صافوپوستکندهبهشمابگویمکهفقطبوسيلهشيوعخرافاتبهاسممذهبمیتوانيمجلواینجنبشهارابگيریم.درصورتلزومبایدبا

«
اجنهوشياطينهمدستبهیکیبشویمتانگذاریموضعيتعوضبشه،برایاینکهعوضشدنجامعهیعنیمرگماوامثالما.پسوظيفه
خوانی،جنگيری،افتتاحتکيهوحسينيه،وافورخانه،تقویتآخوندوچاقوکشونطقوموعظهبر


زنی،سينهزنی،روضه

ماوشمارواجقمه
اگرناخوشمیشند

ضدکشفحجابه.بایدهميشهاینملترابهقهقرابرگردانيدومتوجهعاداتو رسومدوسههزارسالپيشکرد]...[.
جنگيرودعانویسهست  .چرادوایفرنگیبخورندکهجگرشانداغونبشه؟چراچراغبرقبسوزانندکهاختراع شيطانیفرنگیاست؟

خانههارسوخبکنيد[]...
ودرقهوه 

پيهسوزروشنبکنندکهپولشانتویجيبِهممذهبشانبره.مخصوصاسعیبکنيدکهدرمجامععمومی

بیدینی زمان رضاشاه را تقبيح کنيد ،چادرنماز و
بعد هم سينما ،تياتر ،قاشق چنگال ،هواپيما ،اتومبيل و گرامافون را تکفير بکنيد  ]...[ .
چادرسياهوعمامهرابينمردمتشویقودرصورتلزومتوزیعبکنيد.ازمعجزهسقاخانهغافلنباشيد».
صادقهدایت«،حاجیآقا»



دربخشاولایننوشتاربهتعریفتوسعهوبویژهتوسعةاقتصادی

میپردازیم و آن را با اتکاء به ساختار جوامع پيشرفته به عنوان

نگرش به تاریخ و حوادث تاریخی ،بررسی نقش شخصيتهای
هدفِ توسعه تعریف میکنيم .در بخش دوم شرایطِ اقتصادی،
تاریخی در سرنوشت جوامع و توانایی در درک شرایط تاریخی و
اجتماعی و سياسی ایران در دوران حکومتِ قاجار بررسی
شخصيتهایزائيدهشدهازاینشرایطکارآسانینيست.

میشود .در بخش سوم به اصالحاتِ دوران رضاشاه مینگریم و

رضاشاه از آن جمله شخصيتهای تاریخی است که بررسی
نوسازیکشوربررسیمیکنيم.

نقشاورادر
نقشاودرشکلگيریساخت جامعهایرانبهبازنگریدوبارهنياز


دارد .یکی از دالیل عمده برای این بازنگری تسلط تحليل
توسعه چيست؟
ایدئولوژیک از تاریخ بر جامعه روشنفکری ما بوده است .اما

ورشکستگی ایدئولوژی مارکسيسم از یکطرف ،که با شکست
توسعه اصطالحی است برای شرح فرایند «تغيير و تحول یک
سوسياليسم شکلی عينی گرفت ،و شکست ایدئولوژی
جامعهبهجلو».دراینتعریف,تغييروتحولهدفمنداست.هدفِ
واپسگرایانة اسالم از طرف دیگر ،که با تحميل خود بر زندگی

توسعه دستيابی به ساختاری نوین از مدیریت و خودگردانی
روزمرهمردم،سياستواقتصادِکشورماننقشویرانگرایدئولوژی
سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه میباشد ،که
را بر همه عيان کرده است ،منجر به فاصلهگيری مردم و بویژه
طیسالهاوبرحسبِتجربهدرجوامعپيشرفتةغربشکلگرفته
نسل جوان از چنين گزینشهای ایدئولوژیک و آمادگیشان برای
استوتجربهآنرادرمقایسهباساختارفعلیسنتیجامعهبه
بررسیعينیگذشته،حالوحتاآیندهشانشدهاست.دراین

عنوانسيستمیبهتروبارورتربرایاکثریتاقشارواعضاییک
ميان پژوهشگران و تاریخشناسان جوان خود را از زیر فشار
جامعه نشان داده است .در اینجا پيششرطِ توسعه شناخت و
نسلهای گذشته بيرون کشيده و با

ایدئولوژیکِ «روشنفکرانِ» 
آگاهیبهساختارجوامعتوسعهیافتهاست،کهبهعنوانهدفِ
دستيابی به اتکاء به نفسِ علمی به نقدِ مجددِ ميراثهای
تغييروتحولجامعةسنتیبرگزیدهمیشود.

«علمی» این «روشنفکران» دست زدهاند .این تغييرات زمينه
برایکشورهایتوسعهنيافتهتوسعهبدینمعناستکهبادرایت
بازنگریبهتاریخرابوجودآوردهاند.

و تدبير عاقالنه با تغيير و حتا انحالل نهادهای سنتی و بنای
در این شرایط است که میتوان به بازنویسی تاریخ و بررسی
بنيادهایجامعةمدنیخودراازساختارسنتیفعلیجامعهشان

درایننوشتارکوششبراینگذاشتهایم،که،

عينیآننشست.
دوروبهساختارجوامعپيشرفتهنزدیککنند.برعکسِسيرتکاملِ
با توجه به تعریفی مشخص از توسعه ،به نقش رضاشاه در
طبيعی که جبری و ناگزیر است ،دستيابی به جامعهای مدرن و
پروسةتوسعةاقتصادیایراندرچارچوباینتعریفبپردازیم.
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پيشرفتهجبرینبودهوتنهاحاصلتدبير،اندیشه،درایتوتجربة
شکلگيری

انسانها بوده است .زیبيله تونيس ) (Sybille Tönnies
جامعة مدرن باختری در پروسهای تاریخی را نه بر بستر ساختار
سنتیجامعهونهنتيجةتکاملِآن،بلکهنتيجةآگاهانةسياستی
بيند،کهبرمبنایایدههایجهانروا (universalistische Ideen


می
) / universalized ideasپایه گذاری شده است )1(.در جوامع
مدرنغربیانسان،دردرکانتزاعی) (abstractionآن،بهمحور
روابطاجتماعی و اقتصادیتبدیلمیشود .اما ایندرکانتزاعی
برگرفتهازفردیتوانزوایتصنعی برگرفتهازذهنانسان است،
نه برگرفته از امری عينی ،طبيعی و حقيقی .نگاه سنتی به
انسان او را هميشه در ارتباط عينی با جمع (خانواده ،قوم،
میبيند و به هميندليل توانایی دیدن فرد (با
مذهب ،نژاد و   )...
هاوخواستهاییجداازمحيطپيرامونش)راندارد.درواقع


آمال
جستجوی عينی ،طبيعی و حقيقی انسان منفرد ،تنها و
بههميندليلفقط

خودمختاردرجوامعانسانیبيهودهمیباشد.

با کمک فردگرایی و انزوای تصنعی برگرفته از ذهن انسان
) (gedachte Vereinzelung und Individualisierungاست که
برابری انسانها ميسر و اظهارات عام در بارة او امکان پذیر
میشود ،زیرا تا زمانی که انسان در چارچوب و ارتباط با جمع

پيرامونش دیده ،شناخته و تعریف میشود و هویتی خارج از آن
ندارد،اظهاراتعامدربارةاوبهعنوانفردناممکنميباشد)2(.
در جوامع سنتی ـ فرمانی نابرابری انسانها برگرفته از باورهای
مذهبیـعقيدتی،روابطخویشاوندیووابستگیهایقشریو

جنسیميباشدوشکلعينیآندرنبودِامکاناتبرابربرایارتقاء
برایمثالمیتوانازرابطة

افرادبهدرجاتباالیاجتماعیاست.
اربابورعيتویااماموامّتویامردوزننامبرد.درایننظم
نابرابری امری «طبيعی» و «حقيقی» است .برعکس در جوامع
مدرن برابری انسانها توجيهی طبيعی و خدادادی ندارد ،بلکه
«حقوقی»وبدینلحاظغيرطبيعیوغيرالهیاست.جامعةمدرن
اوست،میگيردواین

برابریراازفردیتِانسان،کهساختةذهن
برابری را در چهارچوب و در برابر قانون ،که برگرفته از ایدههای
جهانروایانه و ساختة اندیشة انسان است ،تعریف و تضمين
میدهد.اگردرجوامعسنتیـ
میکندوبهآنشکلِ«حقوقی» 

فرمانی ,قدرت خود را در شمایلِ امام و ارباب نشان میدهد و
فقطکالماوستکه«قانون»است،درجوامعمدرنغيرشخصی
شدنِ قدرت در شکل قانون تنها ضامن برابری انسانهاست .از
هابرناهمگونی


طرفدیگرقانونباتعيينحدوحدودرفتارانسان
جامعة پيشرفته ،که ناشی از ناهمگونی خواستها و تمایالت
انسانهاست ،غلبه کرده و به رابطة انسانها شکلی مدوّن

میدهد)3(.


***

این دگرگونی ساختاری روابطِ اقتصادی جامعه را هم دگرگون
میکند .در جامعة مدرن «قرارداد» در چارچوب قانون جای روابطِ

اقتصادی تحميلی جامعة سنتی -فرمانی را میگيرد و به موتور
رشد و توسعة اقتصادی تبدیل میشود .یکی از مهمترین نوع
اینگونه قراردادهای اقتصادی قرارداد وام ميان یک بانک و یک
گذاراست،زیرابدهکاریداوطلبانةسرمایهگذاربهبانک،و


سرمایه
نهرابطهتحميلیميانآنها،اورامجبوربهباالبردننرخسودبرای
تحصيلدرآمدوبازپسدادنواموبهرةآنمیکند،کهاینامراز

طریقباالبردنکمیوکيفیتوليد،خالقيتدرتکنولوژیومدیریت
و امثالهم ميسر میگردد .در اینجا مجریانِ قانون و ارگانهای
جامعة مدنی از حقوق طرفهای قرارداد دفاع میکنند و ضامن
اجرایقراردادهستند.
توسعهدراینتعریففقطبهبهبودیشرایطمادیاعضایجامعه
محدود نمیشود ،زیرا این دیدِ اقتصادی توسعه را یک بُعدی

373
میبيند .با این وجود توسعة اقتصادی بهترین نشاندهنده و

نمایانگر تغيير و تحول در یک جامعه است و خود نتيجة تغييراتِ

پویادربخشهایمختلفزندگیاجتماعی،اقتصادی،سياسیو

فرهنگی یک جامعه میباشد« .توسعه بویژه شامل حرکت از
روابط سنتی و عادات و رسوم اجتماعی ،از روشهای سنتی
برخوردبابهداشتوتعليمو تربيتوتوليدبهروشهای"مدرن"
است .برای مثال ،ویژگی جوامع سنتی ،پذیرش جهان به همان
صورتی است که هست .برعکس ،جوامع بسيار مدرنِ
دانشمحور ،تغيير را جنبة ذاتی زندگی اقتصادی و اجتماعی به

شمار میآورند ]...[ .کليد اینگونه تغييرات ،روی کرد به تفکر
"علمی" است؛ یعنی مشخص کردن متغيرهای مهم اثرگذار بر
نتایجوتالشبرایاستنتاجمبنیبردادههایموجود،کهچهچيز

دانيموچهچيزنمیدانيم)4(».اینتعریفبُعدِمادیوعينی


می
توسعه است و تغييرات در این تعریف در وحلة اول به معنای
دگرگونیساختارتوليدوبازتوليدونهادینهشدنروشهایجدیدِ

زندگیاجتماعیواقتصادیمیباشد.نگاهاستيگليتزبهتوسعه

و مشکل آن در کشورهای رو به توسعه نيز به مشکالت دنيای
توليدمعطوفمیگردد،کهمابااودراینمورداختالفینداریم.به

گمان ما توسعه حداقل دو بُعد دیگر نيز دارد ،که در واقع عوامل
گيریساختارمدرنتوليدنيزمیباشند:بُعدپولیو


اصلیشگل
بُعدسياسیـاداری.

***

بُعدپولیتوسعهبدینمعناستکهساختاراجتماعیواقتصادی
جامعة مدرن احتياج به سيستم پولی و مالیای دارد که در آن
ثروتاندوزی» در وحلة اول در واحد پول ملی صورت بگيرد .این

«
اولين شرط برای ایجاد روابطِ اقتصادی ميان افراد میباشد .پول
ملی زمانی پول است که «ثروتمندانِ» یک جامعه آزادانه و به
اختيار آن را به دیگر شکلهای نگهداری ثروت مانند ساختمان،
زمين،قالی،طال و غيرهترجيحدهند .تنهاچنين پولی استکه
همه خواهان دستيابی به آن هستند و به همين خاطر هرگونه
خالقيت و کار را در محدودة قانون انجام میدهند ،که به چنين
میناميم.
پولیدستیابند.مااینپولرا«نمادداراییوثروت» 
برای دستيابی به این پول ـ نماد دارایی و ثروت ـ نياز به یک
سيستمبانکیمدرناستکهدرآنازیکطرفیکبانکمرکزی
مستقلومقتدرباحقانحصاریانتشاراسکناسوازطرفدیگر
بانکهایبازرگانیـچهدولتیوچهخصوصیـدرچارچوبقانون

مسئوالنه،آزادانه،بدونسوءاستفادةدولتیودرارتباطیسالم
بایکدیگرساختارپولیومالیکشورراباهدفِتامينثباتقيمت
و نرخ ارز ملی شکل دهند .ضرورت اقتدار چنين سيستم بانکی
تمرکز ) (centralizationساختاری آن و تمرکز ارگانهای نظام
قانونمندمیباشد،زیرااتخاذسياستِپولییکسان،عکسالعمل

سریعدرمقابلبحرانهایمالیاحتمالیوآرامشبازارهایپول

وارزوهمچنينشناساییگردانندگانسياستپولییککشور
به اقتصاد و اجتماع ملی و جهانی تنها در این چارچوب ميسر
است .تجربة تلخ سيستم غيرمتمرکز بانک مرکزی و پولی را
«سيستمذخيرةفدرال»)،(Federal Reserve Systemکهدرواقع
بانک مرکزی ایاالت متحده میباشد ،ناتوانایی این سيستم در
جلوگيریازورشکستگیشماربسيارباالییازبانکهایتجاری

و بازرگانی در پی بحران و رکود اقتصاد جهانی در دهة 1933
) (Great Depressionنشانداد.بينسالهای 1913و 1931این
سيستم پولی از اتوریتة پولی مرکزی برخوردار نبود و  1عضو
هيئت مدیرة این سيستم در واشنگتن هيچگونه نفوذی بر
سياست پولی  12بانک ذخيره منطقهای ،که در اتخاذ سياست
پولی خودمختار بودند ،نداشتند و هميشه در تصميمگيریها در
اقليتبودند.بههرحالایاالتمتحدهازاینتجربةتلخدرسالزم
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را گرفتند و با «قانون بانکداری (Banking Act of 1935) »1931
سيستم بانک مرکزیشان را با کاهش فاحش نقش بانکهای
منطقهای و استحکام و افزایش قدرت بزرگترین بانک سيستم،

بانک نيویورک ،که در نهایت مجری اصلی سياست پولی در این
سيستم میباشد ،متمرکز کردند .با اتکاء به توضيحات باال
کوشش را بر این گذاشتيم که نشان دهيم که سيستم پولی
مقتدر و سياست پولی یکسان با پراکندگی و چندگانگی
هاینظامبانکمرکزیهمخوانیندارد.


ارگان
()ntitdeinactneced
جداازشکلسازماندهینظامبانکییککشور،سياستپولی
نيز نقشی بسزا در تبدیل موفقيت آميز واحد ارزی یک کشور به
«نماد دارایی» دارد .سياستِ پولی با درایت بدین معناست که
پول از پشتوانة قوی برخوردار است و این پشتوانه ثروتِ یک
هانگهداریمیشوند.بدینترتيب


باشد،کهدربانک

مملکتمی
حجم پول ،نشانگر مجموعة ثروت و دارایی موجود در یک کشور
میباشد.درمجموعسياستِپولیبانکمرکزیبایددروحلةاول

هدفِحفظِثباتارزشپولوازاینطریقحفظارزشثروتموجود
در یک کشور ودر مرحلة دومهدفِ رشدِ اقتصادی را دنبال کند.
اینچنينپولی،پولثروتمنداناستونهپولیدولتی.درمقابل
آن،سياستپولیایکهباارزانکردننامعقولِپول،تورمرا دامن

میزند ،ثروتمندان را وادار به گریز از پول ملی و ترجيح ارزهای

باثبات خارجی به ارز ملی میسازد .این چنين پولی به «پول
مستضعفين» تبدیل میشود ،زیرا مُزدبگيران ـ مستضعفين به
زبانرایججمهوریاسالمیـتنهاقشریهستندکهراهچارهای

جز قبول اجباری این «ارز دولتی» را ندارند .این چنين پولی حتا
مرداننيزنيست،زیرادولتمردانچنينکشورهاییخود


پولدولت
اولين کسانی هستند که ثروتشان را به بانکهای خارجی
منتقلودرارزهایمعتبرخارجینگهداریمیکنند.ازطرفدیگر،

تورمتحميلِکاهشِقدرتِخریدِپولوبهبياندیگرکاهشِواقعی
دستمزدشاغلينو«مستضعف»کردنواقعیاینقشررابدنبال
دارد.
سيستمهای فرمانی چون فئوداليسم و سوسياليسم در واقع

پولبهتعریفباالرانمیشناسند،حتابااینکهدرآنهااسکناسو

سکه وجود دارد ،زیرا نه آنها ثروتاندوزی را رواج میدهند ،نه
اینکه آنها سيستم بانک مرکزی مستقل را میشناسند و نه
اینکهپولتعيينکنندةروابطاقتصادیجامعهاست.چاپاسکناس
وضربسکههمفقطدرخدمتحاکمينمقتدروبلندپروازیهای

شرطهای


بدینترتيبیکیازپيش
سياسیونظامیآنهااست.
توسعه ،دگرگونی انقالبی نوع ثروتاندوزی است ،که با تاسيس
سيستمپولیوبانکیمدرننگهداریوانباشتِآزادانةثروتدر
پولملیراميسرسازدوباسياستپولیبادرایتپولملیرا
بهبهتریننوعوواحدِنگهداریثروتتبدیلوبدینطریقتقاضای
پول در یک جامعه را توجيه کند .در چنين چارچوبی است که
دیوارهای سنتی اقتصاد کاالیی و مبادلهای ،که تنها بر بازتوليدِ
کاالهایسنتیمتمرکزاستومکانيسمیجززوربرایانباشت
ثروتـآنهمبهشکلمادیآنـنمیشناسد،فروخواهدریختو

پولبهمرکزثقلفعایتهایاقتصادیتبدیلخواهدشد.


***

بُعد اداری ـ سياسی توسعه برگرفته از ضرورت همگونی
تشکيالتادارییکجامعهوتمرکزسياستکالندریکجامعه
مدرن است .تاسيس دادگاههای سراسری ،تاسيس ثبت و
احوال ،تاسيس ارتش ،ژاندارمری و پليس سراسری ،تاسيس
دانشگاهها و تربيت کارمندان دولتی که فقط به دولت و قانون

وفادار میباشند و حقوق را دولت تایيد ميکند ،تاسيس بانک
مرکزیکهسياستپولیکلکشورراتعيينمیکندوامثالهمرا

بایدازضرورتهایتمرکزونظمدادنبهساختاراداریـسياسی
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یککشوروغلبهبرتعددمراکزقدرتنامبرد.

نمودار زیر طرح سادهایست از پروسه توسعه به معنای گذار از
ساختارسنتیونزدیکیبهسيستمجوامعمدرن.












نمودار باال سه بُعد دگرگونی را نشان میدهد که الزم و ملزوم
همهستند.

ابعاد دیگر چون فرهنگ ،شرایط اقليمی ،موقعيتِ جغرافيای
سياسی،منابعوذخایرطبيعی،ترکيبِقومیوامثالهمنيزبراین
پروسهتاثيرهایمثبتیامنفیخواهندداشتولیتعيينکننده
نيستند،زیراتمامیایندادههادرهردوسيستموجودخواهند

داشت .برای مثال ،فرهنگ تاثير خودش را بر ساختار جامعه
خواهدگذاشتوخودنيزازجامعهتاثيرپذیرخواهدبود,ساختار
نظام قانونمند و درایت در سياست خارجی یک کشور میتوانند
تاثيراتیمثبتبرجغرافيای سياسیکشورداشتهباشند ،وجود
منابعوذخایرطبيعیمیتوانددرهررژیمبهتحکيمساختارنظام

فرمانی و یا نظام دمکراتيک کمک کند و امثالهم .به بيان دیگر
اینگونه دادهها میتوانند در خدمت به توسعه و یا در خدمت
حاکمان جوامع سنتی ـ فرمانی بکار گرفته شود ،ولی خود به
تنهایی نشانگر ساختار یک رژیم سياسی ،اقتصادی و اجتماعی
نيستند.
از نظر جهانبينی و پایة فلسفی ،سيستمهای فرمانی ضدفرد و
جمعگرا هستند ،حق مالکيت را به عنوان سند حقوقی

نمیشناسند ،زیرا مبنای سيستم نه قانون بلکه تحميل

خواستها و عالئق حاکمان مستبد به عنوان امری طبيعی و

حقيقیاست.نمودارباالنهفقطامکانگذارازروابطسنتیادارة
جامعهبهروابطمدرنمدیریترانشانمیدهد،بلکهبيانگرامکان

بازگشت به ساختار سيستم فرمانی را نيز میباشد ،بویژه در
یاننرسيدهاستویاپایههای

جوامعیکهدرآنهادورانگذاربهپا
نمونههای

مدیریتدمکراتيکوقانونمندجامعهمستحکمنيستند.
آنبهحکومترسيدنناسيونالـسوسياليسمدرجمهوریوایمار
) (Weimarer Republikدر  1933ميالدی و انقالب اسالمی در
خورشيدیمیباشند.

ایراندر1311
باتوجهبهتوضيحاتفوقباید دیدکهجامعهواقتصادایرانپيش
از پادشاهی رضاشاه و در دوران سلسلة قاجار دارای چه
مشخصاتی بود ،تا بتوان بيشتر به نقش رضاشاه در ایجاد روند
توسعةکشورپیبرد.

وضعيت اقتصادی و سياسی ایران در دوران قاجار

دوران حکومت سلسلة قاجار اواخر قرن هيجدهم تا اوایل قرن
بيستم را دربرمیگيرد .سدة نوزدهم را باید دوران اقتدار و 21
سال اول سده بيستم را سالهای احتضار حکومت قاجار ناميد.
سدةنوزدهمهمراهبودبانفوذهرچهبيشترنظمنوینجهانیو
گسترشبازاردرابعادجهانیکهایراننيزازاینپروسهبینصيب
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نماند .بویژه کاالهای کشورهای باختری و ارزهای خارجی به
شهرهایایرانراهپيداکردند.مردموبویژهاقشارباالیجامعهبا
جامعة پيشرفتة کشورهای اروپایی از طریق کاالهای آنها آشنا
میشدند .با وجود این جامعة ایران از ارزشهای فرهنگی و

سياسی اروپا بدور بود .چندین دليل را باید برای عدم نفوذ
ارزشهایجوامعمدرنبهجامعهایراننامبرد.ایرانسدهنوزدهم

کشوریبودکشاورزیوعقبافتاده.برآوردجمعيتایراننشاناز
آن دارد که اکثریت مردم ایران به صورت روستایی و عشایری
زندگی میکردند .جدول زیر ،با وجودِ اینکه دقيق نمیباشد و
بيشتر حاصل تخمين نویسندگان آن است ،بخوبی بيانگر این
وضعيتاست.

جدول:1برآوردجمعيتایران1939-1224ميالدی(بههزار)
1939
1291
1222
1224

ميالدی،
ميالدی،
ميالدی،
ميالدی،
برگرفته از :برگرفته از :برگرفته از :برگرفته از:
مدردف
کرزن
زولوتوليف
هوتوم-
شيندلر
134333
94333
64333
کلجمعيت 14611
24133
24213
14133
14961
شهری
14333
14133
34333
34123
روستایی
24133
24213
14133
14913
عشایری
مأخذ :بر پایه چارلز عيسوی ،تاریخ اقتصاد ایران 1914 – 1233
(ترجمهءفارسی)


آنچه که میتوان در جدول باال بوضوح دید این است که تا سال
 1224ميالدی آماری و برآوردی معتبر در بارة جمعيت ایران وجود
نداشته است .از این تاریخ به بعد هم برآوردهای باال بسيار
آمارهوتومـشيندلرشایدازبقيهدقيقترباشد

سئوالبرانگيزند.
و آمارهای دیگر که از نظر عددی بطور عجيبی کامال سرراست
شدهاند ،به نظر میآید از نظر تقسيمبندی جمعيت به شهرها،

روستاهاوعشایربرگرفتهازآمارهوتومـشيندلربودهباشند،زیرا
درتمامیبرآوردها%13جمعيتایرانراروستانشينان%21،آن
را شهرنشينان و  %21بقيه را عشایر تشکيل میدهند .این
همانتقسيمبندیهوتوـشيندلردرسال1224ميالدیاستکه

از آن تا  1939ميالدی پيروی شده است .عدم امکان آمارگيری
دقيق در این دوران بخودی خود نشانهایست از عقبافتادگی
ساختاری جامعة ایران در زمان حکومت قاجار .اما اگر ما
برآوردهای باال را نسبتا درست فرض کنيم ،میتوانيم به این
جمعيتایرانراروستانشينهاو

نتيجهبرسيمکهبيشاز%11
دادهاند.
عشایرتشکيلمی 

ویژگیهایطبيعیایرانچونپهناوریکشور،بارانبسياراندکو

نيز وجود صحرای پهناور مرکزی که در احاطة چهار رشته کوه
عظيم زاگرس ،البرز ،مکران و ارتفاعات دیگر قرار دارد ،موجب
چندپارگی جمعيت کشور در روستاهای دورافتاده ،در شهرهای
افتادهوعشایرخانهبدوششدهبود.روستائيانیکهدرسال

جدا
بيشازنيمیازجمعيتکشورراتشکيلمیدادند،تقریبا

 1213
در  13هزار منطقة مسکونی زندگی ميکردند .حتا یک سده بعد
کهاینجمعيتتقریبادوبرابرشدهبود،ميانگينساکنانروستاها
نفرمیرسيد.وضعيتشهرهایایراننيزبهتراز

بهکمتراز 213
روستاهای کشور نبود .کمتر از یک چهارم جمعيت کشور
شهرزندگیمیکردند،کهاز

شهرنشين بودند،کهدرتقریبا 23
آنها فقط شهرهای زیر جمعيتی بيش از  21هزار نفر داشتند:
تبریز ،تهران ،اصفهان ،مشهد ،یزد ،همدان ،کرمان ،اروميه،
کرمانشاه ،شيراز و قزوین )1(.و در نهایت قبایل چادرنشين و
عشایر که  %21جمعيت را تشکيل میدادند به شانزده گروه
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عمدة قبيلهای تقسيم میشدند که هر کدام از گروهها نيز ایل،
طایفهوگروههایمهاجرپرشماریداشتند.پراکندگیوکوچکی

دو ویژگی روستاها و شهرهای ایران و از این طریق ساختار
اجتماعیکشوردرسدهنوزدهمبودند.

***

بيشترروستاها،قبایلوشهرهایایراندرسدهنوزدهمبهعلت
پراکندگی و جدا افتادگیشان از نظر اقتصادی مستقل بودند و
بخش عمدة توليداتشان را ،که شامل محصوالت کشاورزی و
صنایع دستی میشد ،خودشان توليد و مصرف میکردند .به
علت خودکفایی و تا حدودی خودمختاری اقتصادی روستاها
تجارت ،بدون در نظرگرفتن تجارت ميان شهرها و روستاهای
اطرافشان ،فقط در درون شهرها و ميان شهرها گسترش پيدا

کرد ،که آنهم بيشتر محدود به کاالهای تجملی میشد.
جادههای خراب ،زمينهای ناهموار ،فاصلههای طوالنی ،نبود

رودخانههای قابل کشتيرانی و شورشهای پیدرپی قبایل

عواملی دیگر بودند ،که نه تنها ارتباط ميان مناطق مختلف را
ضعيفمیکردند،بلکهجلویگسترشهمينتجارتِناچيزراهم

میگرفتند)6(.

در تمام دوران حکومت سالطين قاجار تغييرات بارزی در ساختار
اقتصادییافنیـصنعتیکشوررخنداد%93.نيرویکارموجود
کشور در کشاورزی و صنایع دستی روستایی اشتغال داشت و
 %13باقيمانده به تجارت ،خدمات دولتی و غير دولتی و صنایع
سرمایهگذاریهایمحدودِصنعتی

ناچيزشهریمحدودمیشد.

دورازهرگونهنوآوریبودوبرروشهایسنتیتوليداتکاءداشت.

توسعة راهها ،وسایل ارتباطی ،بهداشت و سایر تسهيالت
باتوجهباساختارعقبافتادةاقتصادتوليدیـ

زیربناییناچيزبود.
کاالیی ایران و خودگردانی اقتصادی نقاط از هم دورافتادة کشور
بدیهیاست،کهایرانکمترکاالییبرایصادراتداشت.بيشتر
کاالهای صادراتی ایران شامل ابریشم خام ،پشم ،غالت (عمدتاً
برنج) ،ميوهجات ،تنباکو ،پنبه ،تریاک ،فرش و مواد خام دیگر بود.
نفت ایران در این سده هنوز کشف نشده بود .ساختار واردات
ایران نشانگر نياز کشور به کاالهایی بود ،که ایران توان صنعتی
برای ساختن آنها را نداشت .نياز کشور به واردات کاالهای مورد
نيازش چون منسوجات نخی ،پشمی و ابریشمی ( %63کل
وارداتایراندرسال 1223ميالدی)،چای،قندوشکر،کاالهای
فلزی و امثالهم ترازنامة بازرگانی ایران را از سال  1262ميالدی،
کهآمارآنموجوداست،منفیميکرد.بااینهمهميان 1211و
1221برحجمکلوارداتوصادراتایرانافزودهشد)1(.
این دوره مصادف است با اولين موج «گلوباليزاسيون» نظم نوین
جهانی ،که ناخودآگاه ایران آن زمان را هم در برمیگيرد ،بدون
آنکهایرانخودکوچکترینکوششآگاهانهایبراینزدیکیبهاین

نظمنوینوهمآميختگیآگاهانهباآنانجامدادهباشد.درست
در همين دوره است ،که بارون ژوليوس دو رویتر  (Julius de
) Reuterانگيسی در سال  1212با پرداخت فقط  43هزار پوند
(معادل  1324333تومان آن زمان یا  %3/33216درآمد مالياتی و
گمرکیدولتدرآنسال)و%63سودحاصلازگمرکات،امتياز
لتی،بهرهبرداریازمعادن(بهجزطال،نقره

انحصارییکبانکدو
آهنوتراموا،آبراههاوقنواتو


،حقاحداثراه
وسنگهایقيمتی)
ها،خطوطتلگرافوکارخانههایصنعتیرا


امورآبياری،ایجادجاده
به مدت هفتاد سال و اجارة تمام گمرکات و صدور انحصاری
هرگونه محصوالت به ایران را به مدت  21سال ،خریداری کرد .از
اینقرارداد،کهالبتهبهدليلمخالفتافرادزیادیدرایرانوبویژه
مخالفت روسيه لغو شد و رویتر توانست فقط امتياز استخراج
معادنوبانکرا،کهبعدهابهبانکشاهنشاهیایرانتبدیلشد،
حفظ کند ،باید به عنوان آغاز فروش امتيازات به شرکتهای
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بویژهانگليسیها وروسهاازاین

اروپایی وحراجکشوریاد کرد .
امتيازاتبرخوردارمیشدند.درآمدحاصلازفروشاینامتيازاتو

همچنين دریافت وامها بيشتر به مصارف بیحساب دربار
میرسيد و امتياز رویتر هم برای سفر مجلل ناصرالدین شاه به

اروپا طراحی شده بود .اما مقدار باقيماندة این درآمدها برای
مقابلهباتورمشدیدموجودمصرفمیشد،کهدرطی 11سال

و به دليل سوءاستفادة پولی حاکمين وقت ،که به آن اشاره
خواهيم کرد ،بوجود آمده بود )2(.به هر حال در نبود ساختار
اقتصاد توليدی پویا و عدم حضور نظام مالی کارا کار دولت
ناصرالدین شاه به آنجا کشيده شده بود ،که به نقل از
شيخاالسالمی ،در دربار قاجار کمتر روزی بود که بدون فروش

بعضیچيزهابهبرخیافراد،سپریشدهباشد)9(.

***

عقبافتادگیساختاراقتصادتوليدیوکاالییایرانسدةنوزدهم

مکملیوشایدعاملیتعيينکنندهنيزداشت،وآننبودساختار
پولی و نظم مالی در این دوران میباشد .به بيان دیگر پول به
هيچوجه نقشی در تخصيص منابع و نيروهای توليد در این دوران

نداشت .افزون براین ،خودکفایی اقتصادی از ضرورت استفاده از
پولبهعنوانواحدپرداختکاستهبود.ازطرفدیگردستيابیبه
پول هدفِ ثروتاندوزی نبود ،بلکه داشتن امالک و زمينهای
کشاورزیوغيرهثروتمندبودنافرادرانشانميداد.باوجودنقش
بسيارجنبیپولدراقتصادایرانوعلیرغمارتباطاتضعيفميان

نقاط دورافتادة ایران ،مردم و بویژه ثروتمندان متوجة کاهش
پیدرپی ارزش پول داخلی و کاهش مداوم نرخ ارز در مقابل

ارزهای خارجی بویژه ليرة استرلينگ بودند ،و به همين خاطر
ثروتمندان ایرانی به دوری از پول داخلی ترقيب میشدند .تاریخ
پول ایرانيان چون همسایة بزرگ شمالیشان روسيه تزاری ،که
فقطدردورانیکوتاهميان 1291تا 1934کهباهمتگرافویته
) (Graf Witteاز ثبات ارزی نسبی بهرهمند شد( ،)13هيچگاه
دارایپولملیباثباتنبود.
واحد پول ایران شامل مجموعهای از سکههای طال و نقره و
واحدهایکوچکترمسوورشوبودکهبسياریازآنها،بهصورت
محلی یا سراسری ،از سدة شانزدهم ميالدی در گردش بودند.
پولایرانرسمابرپایةاستانداردطالونقره،ولیدرعملبرپایة
نقرهاستواربود«.ریال»(نظيرنام«شاهی»کهترجمة«ریال»به
فارسی،وسکهایکمارزشبود)،کهبرگرفتهاززباناسپانيایی

بود ،در طی سدة نوزدهم به سکة نقرة رایج تبدیل شد .ارزش
ریالدرابتدامعادلیکهشتمتومانبودودرطیسالهایپساز
 1216مرتب از ارزشش کاسته شد .سالطين قاجار چون هم
مسلکان روسی خود به دو شکل به افزایش حجم سکهها و از
اینطریقتورموکاهشارزشپولدستمیزدند:اولازطریق

کاهش رسمی وزن سکه و دوم از طریق تنزل پنهانی و «غير
مرغوبيتاوزانسکهها.بویژهکاهشعيارنقرةپولایران

رسمی»
شيوهایمرسومبرایافزایشحجمپولبود.بههرحالدرطی

یک سده عيار نقرة پول کشور به طور رسمی نزدیک به %13
کاهشیافت.
در جوامع سنتی ـ فرمانی کاهش عيار سکهها و یا چاپ
بیپشتوانة اسکناس ،چه در گذشته و چه در زمان حاضر،

شيوهای رایج برای افزایش دلبخواهی حجم پول بوده است ،که

تورم و کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال داشته است .اما در
افتادهای چون ایران سدة نوزدهم ،با روستاهای

اقتصادهای عقب
پراکنده ،خودکفا و بدون نقش اساسی تجارت در روابط اقتصادی
ميان مردم ،اختالل تورم در روابط اقتصادی کمتر شکلی عينی و
بيشتر تاثير روانی داشت .نقش مخرب آن بيشتر در گسترش
بیاعتمادیدرازمدتمردموبویژهثروتمندانایرانیبهپولکشور
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و در صورت دسترسی به آن ترجيح پولهای خارجی به پول
«ملی» ،به عنوان «واحد نگهداری ثروت» و یا ترجيح امالک در
مقابلپولبود.درروسيهتزاری سدةهفدهمتجاربهجایروبل،
سکههای نقرة آلمانی و هلندی دوکات و تالِر ،در ایران سدة

نوزدهم ليرة استرلينگ و در کشورهای جهان سوم امروز دالر
ایاالت متحده را به پول کشورشان ترجيح میدادند .همين عدم
اعتماد به پول کشور و فاکتور روانی بسيار مخربتر از کاهش
عيارنقرةپولمیباشد.بااینکهطیسدةنوزدهمازعيار

واقعی 
نقرة پول کشور  %13کاسته شد ،اما قدرت خرید پول ایران در
طیاینمدت %413کاهشیافت،که هشتبرابرکاهشعيار
نقرة پول ایران میباشد )11(.سطح کاهش ارزش پول ایران در
اینزمانآنقدرباالستکهحتاکاهشقيمتجهانینقرهدراواخر
سدة نوزدهم نيز آن را توجيه نمیکند .در ایران پول کاغذی که
چاپ آن از نيمة دوم سده نوزدهم در انحصار بانک شاهنشاهی
(متعلق به انگيسيها) بود ،بسيار کمياب بود و به همين علت
نقشیدراقتصادداخلیایرانبازینمیکرد.ایراندورةقاجاراز

ولینهفقطعقبافتادهبود،بلکهحتامستقلنيزنبود.

نظربُعدپ
ایراندرتمامیدوران سلسلةقاجاردارایسيستمبانکی نبود.
«خدمات بانکی» به فعاليتهای بانک شاهنشاهی و بانک
استقراضی ایران (متعلق به روسها) محدود بود ،ولی هيچيکاز
این دو بانک در زمينة ایجاد اعتبار داخلی فعاليتی نداشتند .این
نقش هنوز به صرافان سنتی ،سمساران و رباخواران شهری و
روستاییبودکهنرخبهرةباالییمطالبهمیکردند،تعلقداشت،

که آنها هم ،مانند دیگر مردم کشور ،از امنيت حقوقی و شغلی
برخوردارنبودند.درهرحالنبودنابسامانیپولیومالیناشیاز
عدمِوجودسيستمبانکیمدرن،مستقلومقتدربود.
نظاممالیکشور،درنبوداقتصادیپویاودرنبودسيستمپولیو
بانکی،وضعیبسيارنامناسبداشت.ماپيشازاینبهایننکته
اشاره کردیم که کار به آنجا کشيده بود که سالطين قاجار با
فروشامتيازاتوخالصهآنچهراکهخریداریمییافت،بهتامين

مخارج دولت و دربار میپرداختند .کاتوزیان به خوبی بر این نکته
تاکيد ميکند ،که «بودجه» ـ اگرچه در آن روزگار چيزی به معنای
مصطلح این واژه وجود نداشت ـ عبارت بود از برآوردهایی از
درآمدها و هزینهها که در هيچ سالی نيز درست در نمیآمد.
«بودجه» همواره کسری داشت ،اما این صرفا به معنای
برنامهریزی یا پيشبينی در مورد فزونی هزینهها بر درآمدها

نبود )12(.در واقع به هيچوجه برآوردهای سيستماتيک مربوط به
مهمترین منبع درآمد دولت
درآمدها و هزینهها وجود نداشت  .
مالياتارضیبود،کهدرچنددهةآخرسدةنوزدهمبدليلتورمو
افزایشنيازهایدربارودولتبودبهحدود%31تا%43افزایش
یافته بود .عدم دارایی پولی روستائيان اما منجر به گسترش
ماليات جنسی شده بود که هم فقر روستائيان و هم ناتوانی
مالیدولترابدنبالداشت.درمجموعوضعيتنظاممالیدوران
غيرقابلپيشبينیونامنظمبود.

قاجاربسيارنابسامان،

***

مابرایننکتهتاکيدکردیمکهشهرهایایرانکوچکوجداازهم
بودند و ساختار اقتصاد ایران بر محور توليدات کشاورزی و صنایع
دستیروستاییمیچرخيد.عدمگسترششهرنشينیوتمرکز

جمعيت در روستاها و عشایر بيانگر این امر نيز میباشد که
ساختاررژیمقاجاربههيچوجهاجازةامکانِبرآمدنِگروهِاجتماعی

«شهروند» یا (بورگر  )Bürgerیا بورژوا را که ستون اجتماعی،
سياسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه مدرن میباشد ،نداد ،زیرا
نهآنهارقيبسياسیمیخواستندونهازدرایتسياسیالزم

برای اداره و رشد مملکت برخوردار بودند .ناصرالدین شاه ،که
چيزی حدود نيم سده بر ایران حکومت کرد و بيش از بقية
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سالطينقاجاربرساختارجامعةایرانتاثيرگذاربود،باوجودسه
بار مسافرتِ مجللش به شهرهای بزرگ اروپا ،در حقيقت از اروپا
خوشش نمیآمد و از آنچه میدید ،به ویژه چگونگی حکومت
غربی،میهراسيد.دربيشاز 42سالسلطنتمطلقهبرایران

ساختارکشورتغييرینکردهبود،هيچکاریبرایبهبودوضعمردم
نشده بود و دستگاه اداری همچنان کهنه ،منسوخ و نوکرمأبانه
بود.درچنيندورانیوبویژهپسازقتلناصرالدینشاهنارضایتی
درتمامیاقشار،بویژهدرشهرهاروبهگسترشگذاشت،بویژه
که سلطان جدید ،مظفرالدین شاه ( 1296ـ  )1931نيز با ادامة
سياستهای غيرمردمی ،ناخودآگاه عمر رژیم را کوتاهتر کرد .او از
یکطرف بازرگانان داخلی را وادار کرد تا تعرفههای بيشتری به

هایسلطنتیاجارهایراازصاحبانقبلیآنگرفت


پردازند،زمين
وافزایشمالياتبرزمينهارادرنظرگرفت،وازطرفدیگردرهای

کشوررابهرویخارجيانبازکردوبهفکرگرفتنوامخارجیبرای
تامين مخارج خود و دربار افتاد .او ،در  1931ميالدی ،امتياز
انحصاری استخراج و بهرهبرداری از نفت در تمام ایاالت مرکزی و
جنوبی کشور را برای  63سال به ویليام دارسی انگليسی به
ازایفقط 233هزارپوند(معادل 143224333تومانیا%3/3121
درآمد مالياتی و گمرکی دولت در آن سال) واگذار کرد؛ امتياز
عوارض جادهای را به بانکشاهی بریتانيا داد و با دریافت وام از
دولتهایفرانسه،انگلستانوروسيهبدهکاریخارجیکشوررا

مجموعةاینعواملبهگسترشنارضایتیهاانجاميد،که

باالبرد.
درنهایتمنجربهانقالبمشروطهشد.
سالطين قاجار هرگونه تغييری را به عنوان خطری برای خود و
شانتلقیمیکردند.سيروسغنیبهدرستیبر


حکومتمطلق
ایننکتهتاکيدميکند ،که«گروهنخبهزميندارانمعموالباتعویض
هرشاهتغييرمیکرد.مِلکهيچکسدراماننبودوچهبسابه

ميلشاهازصاحبشگرفتهمیشد.وزیرانوکارمنداندولتینوکر

شخصیشاه،ومردمرعيتاوبودند»(()13تأکيدازماست).این
مسئله بُعد اقتصادی بزرگی دارد ،زیرا سالطين قاجار خود را به
عنوان تنها مالکين هر وجب خاکِ کشور و صاحب اختيار جان و
مال و ثروت و اندوختههای مردم تلقی ميکردند .منطقِ به حراج
گذاشتنمنابعملیوفروشامتيازاتبهاروپائيانازهميندرکو
نگرشسالطينقاجاربهکشورومردماینکشورریشهمیگيرد.

ساختار سياسی ایران در دوران قاجار بر بستر یک استبداد
سياسی بیدرایت ،بیکفایت ،بیبرنامه ،ثروتاندوز ،خودمحور،
خودکامه،خشنوبیبنيادقرارداشت.

با توجه به توضيحات باال و با تکيه به تعریف توسعه ،که ما در
ابتدای این نوشتار آوردیم ،به این نتيجه میرسيم ،که در زمان
سلسلة قاجار هيچگونه کوششی سيستماتيک برای توسعة
کشور صورتنگرفت .سياستنهبهمعنایسازندگیومدیریت
مدبرانة کشور ،بلکه به معنای ادامة حکومت مستبدانه در
چارچوب سنتییک سيستم فرمانی رایج بود .ایران دورانِ قاجار
درهرسهبُعداقتصادتوليدیـکاالیی،سيستمپولیو ساختار
سياسی ـ اداری کشوری بسيار عقبافتاده بود .از نظر اقتصاد
توليدی ـ کاالیی در ایران دورة قاجار پيشرفت صنعتی و فنی
بسيار ناچيز بود؛ شواهدی که از افزایش منظم درآمد سرانه
حکایتکند،ناچيزاستیااصالوجودنداردوورودماشينآالتنيز
به تغييرات ساختاری در اقتصاد ایران نيانجاميد .از نظر بازرگانی
خارجینيزترازبازرگانیکشورمدامباکسریمواجهبود.افزایش
بدهکاری خارجی ایران ـ بهتر است از بدهکاری خارجی دربار
قاجارسخن بگویيمـازیک طرف وکسریترازبازرگانیایراناز
میدادند .از نظر
طرف دیگر کسری تراز پرداخت ایران را افزایش  
ساختارپولیوسيستممالی،همانطورکهنشاندادیم،ایراناز

هرگونه سيستم بانکی مدرن و چهارچوب نظاممندِ مالی به دور
بودودرنهایتساختاراداریـسياسیکشورسيستمیسنتی
وفرمانیبودکهدرآنسالطينقاجارنهفقطهيچگونهکوششی
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ایهدفمندانجامندادند،بلکه


ارکشوروتوسعه
برایتغييرساخت
برای حفظ قدرت مطلقه و خودکامة خود از هرگونه شقاوتی
نسبت به ایرانيان کوتاهی نکردند .ميراثی که سالطين قاجار به
جایگذاشتندچيزیجزسرخوردگیملی،جامعهایعقبافتاده

واقتصادیویراننبود.

***

توانبهدورانگذاروهمزماندورانانتظار

انقالبمشروطهرا 
می
تودهها به برگشت به حالت عادی زندگی ،اما در شرایطی بهتر

نسبتبهگذشتهدرپرتویکرژیمسياسیجدیدقلمدادکرد.اما
کوشندگان انقالب مشروطه ،که بدون هيچ تجربهای در رفتار و
کردارسياسیدمکراتيکحولشعارهایضداستبدادیوآنهمبه
صورت انتزاعی آن متحد شده بودند ،نمیتوانستند کارایی الزم
برای مدیریت سياسی کشور را ارائه دهند .نگاهی به ترکيب
انقالبيون بهترین سند برای ناتوانی این وحدت در فردای پس از
انقالببود.عالئقسياسیوصنفیتاجران،مالکان،کارکنانجزء
دیوانی ،روشنفکران تجددخواه ،اشرافزادگان قاجار ،مراجع
مذهبی،علمای دینیووعاظآنقدرباهمدر تناقض بودند،کهاز
همپاشيدگی سياسی رهبری انقالب گریز ناپذیر بود .به همين

دليل ،مجلس دوم با همة موفقيتهای اوليه ،کوشش برای
بازسازی اداری ،استخدام  11افسر سوئدی برای تشکيل
ژاندارمری و استخدام شانزده کارشناس مالی آمریکایی به
ریاستمورگانشوستر)(Morgan Shusterبرایسازماندهیامور
مالیدولت،بهدودستگیوناتوانیگرفتارشد،کههرآنانتظار
مبارزة مسلحانه ميان هواداران این دو گروه در خيابانها و
ميدانهای تهران ميرفت .در تمامی این دوران چالشی بزرگ در

صف انقالبيون ميان نيروهای دمکرات و سکوالر از یکطرف و
نيروهای محافظهکار مذهبی از طرفدیگر در جریان بود .نه تنها
کشورراتضعيفمیکرد،بلکه

اختالفاتودودستگیسياسی,
هایقومیوطایفهایودولتمرکزی


ایاالتکشورنيزدچارجنگ
ضعيف شده بود .تماميت ارضی کشور با خطری جدی مواجه و
استقاللکشورنيزباتقسيمآنبهمناطقتحتنفوذبهمخاطره
افتاده بود .شمال کشور «منطقهء تحت نفوذ» روسها و جنوب
کشورازآنانگليسيهاقلمدادميشد)14(.
با آغاز جنگ جهانی اول ،نظم جهانی به مخاطره افتاده بود .در
سال،1911نيروهایعثمانیبهنواحیغربیکشورحملهکردند
و عواملآلمانیبهمسلح کردن طوایف جنوبمشغول بودند .در
چنين اوضاعی دولت مرکزی در بيرون از پایتخت وجود خارجی
نداشت .اوضاع هر روز وخيمتر میشد .در سال  ،1923در
آذربایجان و گيالن با تاثيرپذیری از انقالب اکتبر  1911در روسيه
حکومتهای خودمختار برقرار شد؛ رؤسای ایالت کنترل بيشتر
مناطق کردستان ،خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند؛
قسمتهای ثروتمند»

نيروهای انگليس برای «نجات» برخی «
جنوب در حرکت بودند؛ شاه ،جواهرات سلطنتی را بسته بندی
ونهفقطخانوادههای

کردهوبرایفراربهاصفهانآمادهشدهبود؛
ثروتمند،بلکهبسياریازمردمبادیدنشبحبلشویسم،اميدشان
رابهسرهنگدیویزیونقزاق،رضاخان؛بستند،کهدراوایل1921
و با کودتای  1299وارد ميدان و به شخصيتی مهم در معادالت
سياسیآنزمانتبدیلشدهبود.وهمانطورکهخواهيمدید،با
اصالحاتشساختارکشورراتاامروزتحتتاثيرقرارداد.
آشوبهای داخلی و نفوذ خارجی در سالهای پيش از 1921

آنچنان گسترش پيدا کرده بود ،که در تمام اقصی نقاط کشور
نارضایتی مردم به اوج خود رسيده بود و کم نبودند کسانی که
خواهاننظموازبينبردنایننابسامانیهابودند.سيروسغنی

این عوامل را چنين برمیشمارد« :بيش از یک قرن خواری از
ممالک خارجی؛ ناکامی وعدههای مشروطه؛ تجزیة کشور به
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مناطق نفوذ؛ جد و جهد در تحميل قرارداد  1919بر ملتی ازپا
افتاده در چنگال اشغال نيروهای بيگانه به هنگام جنگ جهانی
اول؛ جنبشهای جداییطلب در چهار استان بزرگ و ثروتمند
کشور ،ترس از افتادن ایالتهای شمال به دست بلشویکها؛
پادشاهی عياش ،طماع و ضعيفالنفس؛ ناتوانی سياستمداران
سنخ قدیم در انجام هرگونه اقدام موثر؛ بیاعتباری تدریجی این
جمع و ناپدید شدن کلية آثار نظم و امنيت .اینها همه صحنه را
آمادةپيدایشرهبریپرتوانوخودکامهکرد)11(».
مجموعة این عوامل مردم را فرسوده کرده بود .در چنين جو
سياسیواجتماعیبودکهیکبریگاردقزاقبهرهبریرضاخان
ازقزوینبهسویتهرانبدونهيچگونهمقاومتیپيشرویکردو
پایتخت را تقریبا بدون خونریزی به تصرف درآورد و پس از اعالم
حکومت نظامی ،روزنامهنگاری گمنام بنام سيدضياءالدین
طباطبایی به مقام نخستوزیری رسيد .با برسميت شناختن
کودتا از طرف احمدشاه ،حکومت کودتا تا اندازهای مشروعيت
یافت .رضاخان توانست پس از کودتا و تا به تخت نشستن در
 1926در تمامی عرصههای سياسی به قدرتش استحکام
هایمنطقهای


بخشد،تماميتارضیکشورراباسرکوبناآرامی
حفظ کند ،غرور ملی را جایگزین سرخوردگی ملی دوران قاجار
کندوحضورخودرابرایایرانوآیندةکشوراجتنابناپذیرسازد.


وضعيت اقتصادی و سياسی ایران در دوران پادشاهی
رضا شاه

در سالهای سلطنت رضا شاه نظامی جدید پیریزی شد که
ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران را دگرکون ساخت .اگر دوران
قاجار دوران نبود تحرک ،نبود پویایی اجتماعی و بویژه اقتصادی
هایسلطنترضاشاهکوششبیصبرانةاوو


بود،مشخصةسال
دولتمردانش برای جبران این عقب ماندگی در کوتاهترین زمان

میبود.اگرماتعریفخودازتوسعهرابهعنوان«تغييروتحولیک

بهخاطرآوریم،میتوانيمآغازحکومترضاشاهرا

جامعهبهجلو»
به عنوان تاریخ آغاز توسعه با تعریف فوق ذکر کنيم .تا این تاریخ
جستجوبراییافتنپدیدهایبنامتوسعه،حداقلدرتاریخمعاصر

ایران،بيهودهخواهدبود.
رضاشاهپسازتحکيمقدرتخودبرنامههایاصالحاتاجتماعی،

ویبيشترنوآوریهاییراکهدر

فرهنگیواقتصادیراآغازکرد.
سدههای گذشته اصالحگرانی چون شاهزاده عباس ميرزا،

اميرکبير ،سپهساالر ،ملکم خان و دمکراتهای انقالب مشروطه
پيشنهاد کرده بودند ،ولی اکثراً به اجرا درنيامده بودند ،به انجام
رساند .ایرانی که سالطين قاجار به جای گذاشته بودند ،کامال
ورشکستهبودونهادهایاقتصادیآنبدویبودند.درواقعچيزی
نهازراهآهن،کهدرآنزمانچون

بهاسماقتصادوجودنداشت.
شبکة برق سراسری نمودار رشد و توسعة اقتصادی بود ،خبری
بود و نه جادة شوسة قابل ذکری وجود داشت .او با شتاب
بسياری در پی دگرگونی ساختار جامعة ایران آن زمان و توسعة
کشور بود .رضاشاه در کارهایش بیامان بود و از کارکنانش
انتظاراتزیادیداشت.ولیبهنقلازغنی«،قاجارهاقاطبةخلق
را به فلک انداخته بودند بدون آنکه پس از  133سال سلطنت
چيزیدرمقابلارائهکنند»(.)16
رضاشاه پس از رسيدن به سلطنت در سال  ،1926برای تثبيت
اقتدارخویشوکشورشایجادوتقویتپایههایاساسیحکومت

ـارتشنوینوبوروکراسیدولتیـرابهپيشبرد.مدرنيزهکردن
ارتش از طریق قانون سربازگيری ،تاسيس نيروهای سه گانه،
افزایش شمار افراد نيروهای مسلح ،باالبردن سطح زندگی
افسران ارتش ،تأسيس دانشکدههای افسری و فرستادن فارغ
التحصيالنممتازبهآکادمینظامیسنسير)(St. Cyrدرفرانسه
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و امثالهم انجام گرفت .این مسئله برای آمادگی در دفاع از
تماميت ارضی کشوری که تا مدتی پيش تا حد خواری و خفت
ملی در چنگال آمال نيروهای بيگانه گرفتار بود ،بسيار بدیهی
میباشدونميتواناینموضوعرافقطبرایحفظقدرتشخصی

رضاشاهبرشمرد.ارتشنویندرکنارنيروهایژاندارمریوپليسو
حفظ استقالل کشور و تأمين امنيت ملی به یاری آن از پيش
شرطهایتوسعهمحسوبميشوند.
رضاشاهباتأسيسدهوزارتخانةداخله،امورخارجه،عدليه،ماليه،
آموزش،تجارت ،پست و تلگراف،کشاورزی وراه و صنعت سنگ
بنای یک بوروکراسی مدرن و اصالحات اداری کشور را گذاشت،
آنرایکیازپایههایجامعةمدرن

کهماکسوبر) (Max Weber
برمیشمارد 93 .هزار کارمند دولتی در این وزارتخانهها اشتغال

داشتند .وزارت داخله که بر پليس ،ادارة امور داخلی ،خدمات
پزشکی ،انتخابات و سربازگيری نظارت داشت ،کامال بازسازی
شد .این وزارتخانه در چارچوپ نظم جدید ادارة  11استان49 ،
شهرستان و تعداد زیادی بخش و دهستان را به عهده گرفت.
هاتوسطاستانداران،شهرستانهاتوسطفرماندار،بخشها


استان
توسط بخشدار و برخی دهستانها توسط شوراهای ویژة
انتصابی وزارت داخله اداره میشد .برای نخستينبار در تاریخ
معاصر کشور ،دولت مرکزی به استانها ،شهرستانها و حتا
برخی روستاهای بزرگ دسترسی یافت .برای اولين بار با
تأسيس ادارة ثبت و احوال ،مردم و امالک شکلی حقوقی نيز
گرفتند .با ثبت امالک و زمينها به عنوان سند رسمی ،شکل
وریازامالکبهجزاستفادةمادیازآنها(زراعت،


دیگریازبهره
اجارة امالک و ساختمانها و غيره) ميسر شد و آن ارائة آن به
عنوانوثيقهبهیکبانکبرایدریافتواموازاینطریقدستيابی
بهسرمایةموردنيازبرایباالبردنتوليدوانباشتثروتبود.این
اصالحبنيادیگامیبزرگبهجلوبود،زیراازاینزمانبهبعد،نه
فقط انسانها ،بلکه ثروت و دارایی مردم نيز شکلی حقوقی
گرفتند و مالکيت به شکل سند حقوقی در جامعه مرسوم شد،
چيزی که یکی از مشخصههای جوامع مدرن در تمایز با جوامع
فرمانیمیباشد.

ترینهدفهایرضاشاهبهوجودآوردندولتیمدرنو


یکیازمهم
غير دینی کردن ساختار جامعه بود .در این راه وظيفة دشوار
نوسازی کامل وزارت عدليه را به داور ،حقوقدان تحصيلکردة
سوئيس واگذار کرد و او هم حقوقدانان تحصيلکردة جدید را
هایتعدیلیافتهای

جایگزینقضاتسنتیومذهبی کرد؛ترجمه
ازحقوقمدنیفرانسهوحقوقجزائیایتالياراکهبرخیازآنها
باقوانينشرعمتعارضبودبهنظامحقوقیایرانواردکرد.بدین
ترتيب قوانين مربوط به اموال منقول و غيرمنقول ،قراردادها،
معامالتوتعهدات،وکالت،ماترکمتوفی،وصيتوارثراتدوین
کرد.اوهمچنينمشاغلسودآورثبتاسنادراازعلماگرفتوبه
وکالی غير روحانی سپرد؛ سلسله مراتبی از دادگاههای دولتی
به شکل دادگاههای بخش ،ناحيه و استان و یک دادگاه عالی
ایجاد کرد و مهمتر از همه اینکه مسئوليت تشخيص شرعی یا
عرفیبودنمواردحقوقیرابهقضاتدولتیسپرد.رضاشاهنيزاز
حضور روحانيون در مجلس کاست و بسياری از مراسم مذهبی
چونزنجيرزنیدرمالءعامراغيرقانونیکرد.اوباتضعيفقبایل،
طوایف و عشایر بر این کوشش بود که کشور چند قومی را به
دولتی واحد با ملتی واحد و یک قدرت سياسی تبدیل کند .از
طرف دیگر و در پی اصالحات قضایی رضاشاه در ماه مه 1929
اعالم کرد که حقوق کاپيتوالسيونی کلية کشورهای خارجی در
ایران لغو شده است .ایرانی که در قرن نوزدهم حق دادرسی و
محاکمة مجرمين اتباع خارجی را که متهم به ارتکاب جرم یا
شدندازخودسلبواینحقرابهدولتهایخارجی


جنایتمی
واگذار کرده بود ،اینک به نحوی موثر استدالل میکرد که ایران
داراینظامقضاییومجموعهقوانينیهمپایةهرکشوراروپایی
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است و اتباع خارجی نيز در دادگاههای ایران از عدالت برخوردار
العادةبرونمرزیازجملهرؤیاها

خواهندبود.الغایاینحقوقِفوق
و اهداف رهبران انقالب مشروطه و یکی از آرزوهای اصلی
روشنفکران بود ،که بدون آن امر استقالل کشور ناقص میماند.
هایاصالحطلبازصدرمشروطيتبهاین


اماهيچکدامازدولت
طرف نتوانست به این خواستة عمومی جامة عمل بپوشاند.
رضاشاه،کهمردعملبود،باالخرهبهاینخفتملیپایانداد.
یکیازدستاوردهایرضاشاه،کهتاامروزبرجامعةکشورمااثر
خودش را به یادگار گذاشته است و موافقان و مخالفان زیادی را
برانگيخته است ،اصالحات وی برای بهبود موقعيت زنان کشور
بایدبرایننکتهتاکيدکرد،کهباوجوداینکههيچکسدر

میباشد.

دورانقاجارازحقوقانسانیبرخوردارنبودوهمه«رعيت»شاه
بودند ،ولی وضعيت زنان ایرانی بسيار اسفناکتر از مردان بود.
میشناختو
جامعهایرانیدورانقاجارزنرابهعنوان«ضعيفه» 
مردساالری از مشخصههای آن بود .با زن ایرانی در این دوران
همچون کاالیی رفتار میشد که در بسياری موارد باید ناتوانی
مرداندرحلوفصلاختالفاتقومیراباقبولازدواجبامردیاز
قومدیگرجبرانکند.استفادهازنيرویکاروبيگاریازاوبههمان
اندازهرایجبود،کهاستفادةجنسیهمسرشازاو،آنهمتنهابه
خواست و اختيارمرد .درایران زمانقاجار نيمیازاجتماع مالک
نيمی دیگر ،که زنان باشند ،بود .و شاید گزافهگویی نباشد ،که
کمترکسی،وشایدحتاکمترزنی،آگاهبهایناجحافِجنسیو
یا خواهان و توانا به پایان بخشيدن به آن بود .زن ایرانی در این
دوران هيچگونه موجودیت مستقلی نداشت و تنها در وجود
همسرشدیدهوتعریفمیشد.

رضاشاه در دیدارش از ترکيه در سال  1934بشدت تحت تاثير
اصالحات مدنی آتاتورک قرار میگيرد ،که بهبود حقوقی موقعيت
زنانترکيهرادرپیداشت.در همينسالاستکهزنانترکيهاز

حق رأی و نامزدی در انتخابات برخوردار میشوند .رضاشاه هم
پس از بازگشت از ترکيه دست به اصالحات مشابهی میزند و
میکوشد که با این اصالحات زن ایرانی را وارد سدة بيستم

ميالدی کند .بدین منظور مؤسسات آموزشی ،مدارس عالی،
کتابخانههای عمومی و حتا ورزشگاهها درهای خود را به روی

دخترها و زنها نيز باز میکنند .اماکن عمومی مانند سينماها،
کافهها و هتلها در صورت جلوگيری از ورود زنان میبایست

سازمانهایفرهنگیزنانفعال

جریمههایسنگينپرداختکنند.

میشوند.درپیایناصالحاتساختاری،رضاشاه دستورکشف

حجابرادادوپوشيدنچادرراممنوعاعالمکرد.اوباایناقدام
میخواست زن ایرانی را از گذشتة خفتبارش بگذراند و به او

هویتیمدرنبدهد.پساز،1931نهفقطمقاماتعاليرتبه،بلکه
کارکنان رده پایين حکومت نيز میبایست همراه با همسران
ماکنعمومیوخيابانهادیدهشوندوخالفاز

بیحجابخوددرا

آنمیتوانستجریمه،مجازاتوحتاازدستدادنمقامومنزلت

را بدنبال داشته باشد .اجبار قانونی به رعایت بیحجابی در
اماکن عمومی را میتوان برای بسياری از زنان ،که برخالف
خواستپدر،برادرویاهمسرشانخواهانبرداشتنحجاببودند،
بهبهترینسالحبرایمقابلهبافشارروانیوحتافيزیکیمردها
درچارچوبخانوادهقلمدادکرد.چهبااستنادبهایناجبارقانونی,
زنان در برابر فشارهای خانوادگی مصون مانده و عمالً همة
مسئوليت متوجه قانون و مجری قانون میشد .البته طبيعی
است ،که تاثير این اصالحات مانند هر تغييری دیگر در شهرهای
بزرگ بيشتر به چشم میخورد و با استقبال بهتری نسبت به
شهرهای کوچک و روستاها روبرو میشد .با وجود تمامی این
بهبودیها در شرایط زنان ،مردان هنوز از امتياز داشتن چهار

همسر همزمان ،حق طالق دادن زنان به اراده و اختيار خود
برخوردار بودند .هنوز مردها سرپرست قانونی خانواده محسوب
میشدندوازحقوقارثیبيشتریبرخورداربودند.افزونبراین،
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زنان همچنان از حق رأی و نامزدی در انتخابات عمومی محروم
بودند )11(.البتهبایدبرایننکتهتاکيدکردکهحقرأیونامزدی
زناندرانتخاباتدر تمامیکشورهایجهانوحتااکثرکشورهای
اروپایینيزباتاخيرنسبتبهدیگراصالحاتمدنیصورتگرفت.
برای نمونه این حق در آلمان ،ایرلند ،رومانی و مجارستان در
،1912درایالت متحده وکانادادر،1923درسوئددر،1921در
بریتانيایکبيردر،1922دراسپانيادر ،1931درایتاليادر،1946
در ژاپن در  ،1941در یونان در  1912و در سوئيس در 1911
(کانتونآپنتسل)1991Appenzellبهرسميتقانونیدرآمد.
اگرتبعيضجنسیباوجودهمةاینکاستیهانشکستهبود,اما

ترکبزرگیخوردهبود.زنایرانیپسازایناصالحاتبرایاولين
حقوقیوسياسیایروبروشد،کهزیرچترحمایت

بارباشرایط 
قانونی به او امکان رسيدن به خود به عنوان فرد ،حق داشتن
آمالهاوآرزوهایشخصیوامکانبازیکردننقشیفعالخارج

از چارچوب بستة خانواده را ميداد .نهادینه شدن اجتماعی و
فرهنگی این اقدامات در جامعة ایرانی اما هنوز به زمان احتياج
داشت ،ولی راه راهی درست بود و چارهای هم جز این نبود؛
ایرانبهیکخانهتکانیفرهنگینيازداشت.آزادیزن،برسميت
شناختنحقوقانسانیاوونيرویخالقنيمیازجمعيتکشور
برایتوسعةکشوراجتنابناپذیروحياتیبود.
از دیگر اقدامات رضاشاه برای دستيابی به یک سرمایة انسانی
) (human capitalکارا ،خالق و آزموده ،گسترش مدارس عمومی
برایباالبردنشمارباسوادانکشوربود.دربيناصالحاتمدنی،
اصالحات آموزشی موثرترین این اصالحات بودند .در چارچوب این
اصالحات تحصيالت ابتدایی اجباری برای کودکان شش تا سيزده
ساله و شش سال دورهء متوسطه ،بر پایة نظام آموزشی
فرانسه ،طرح ریزی شد .آموزش که پيش از آن در انحصار
مکتبهای دینی بود ،جنبة دنيوی یافت .نام نویسی دختران در

مدارسابتدایی ومتوسطهتقریبادهبرابرشد.جدولزیرتاثيرات
ایناصالحاتراباارقامنشانمیدهد.


اددانشآموزان،دانشجویان،مدارس،دبيرستانهاو

جدول:2تعد
مدارس عالی در دوران پادشاهی رضاشاه (1941 – 1921
ميالدی)

 1921ميالدی ،به  1941ميالدی ،به
نفر
نفر
2214211
114963
دانشآموزان
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ازسال 1921تاسال 1941ميزانثبتنامساالنه 12برابرشد.
در سال  1921کمتر از  114963دانش آموز در  642مدرسة
ابتداییدولتی،شبانهروزیخصوصی،مکتبهایدینیومدارس

ميسيونرهایخارجیثبتنامکردهبودند.درسال 1941بيشاز
 2214241دانش آموز در  24336مدرسة ابتدایی جدید که تقریبا
همةآنهازیرنظروزارتآموزشوپرورشبودند،بهتحصيلاشتغال
داشتند.درسال1921تعداد144422دانشآموزدر41دبيرستان
تاازآندبيرستانهاازمؤسسات

امروزیتحصيلمیکردندکه16

ميسيونریبود.درسال 1941تعداد 224194دانشآموزدر113
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دبيرستان خصوصی و  241دبيرستان دولتی ،که بر اساس نظام
فرانسهادارهمیشدند،مشغولتحصيل

آموزشیليسة)(Lycée
بودند.درهميندورهتعدادطالبمدارسدینیاز 14924به121
نفرکاهشیافت.
آموزش عالی نيز رشد بسزایی داشت .در سال  1921کمتر از
 633دانشجو در  6مؤسسة آموزش عالی مدرن و غير مذهبی
پزشکی،کشاورزی،تربيتمعلم،حقوق،ادبياتوعلومسياسی
تحصيل میکردند .در سال  ،1934با ادغام این شش مؤسسة
آموزش عالی ،دانشگاه تهران تأسيس شد .در اوایل دهة 1933
پنجدانشکدةدندانپزشکی،داروسازی،دامپزشکی،هنرهایزیبا
و علوم به آنها اضافه شدند ،که در سال  1941بيش از 34333
دانشجو در این  11دانشکده ثبت نام کرده بودند .شمار فارغ
دانشگاههای خارجی که اکثرا از بورس دولتی

التحصيالن از 
بهرهمندبودند،نيزچشمگيربود.تعداددانشجویانیکهازاواسط

سدة نوزدهم تا  ،1929که دولت تصميم گرفت ساالنه 133
دانشجو به اروپا بفرستد برای تحصيل به اروپا فرستاده شده
رغالتحصيل
بودند،بسيارناچيزبود.درسال 1943بيشاز 133فا 
به کشور بازگشتند و همزمان  413نفر دیگر در حال تکميل
تحصيالتخودبودند.بایدبهاینآماراماتعدادکسانیراافزود،که
از طرف وزارتخانهها به مدارس فنی فرستاده شده بودند یا در
وزارتخانهها

هایشبانهثبتنامکردهبودند.درسال 1941


کالس
 34233نفر از کارکنان خود را در مدارس فنی آموزش میدادند و
وزارت آموزش و پرورش نيز  1134931نفر از بزرگساالن را در
کالسهای شبانه سوادآموزی آموزش میداد .با وجود این

پيشرفتهای شگرف ،هنوز بيش از  %93جمعيت روستایی

بیسوادبودند.اصالحاتگستردةمحمدرضاشاهاز 1962بهبعد

در مبارزه با بیسوادی و گسترش تسهيالت آموزشی را باید در
راستایسياستآموزشیرضاشاهوادامةآنارزیابیکرد.
باردرتاریخایرانیکیازپایههایاساسی


بههرحالبرایاولين
برایتوسعةکشوربناشد.اهميتاینمسئلهبااتکاءبهتعریف
ما از توسعه برای دو بُعد ساختار سياسی ـ اداری و اقتصاد
توليدی ـ کاالیی اهميت بسزایی دارد .ساختن یک بورکراسی
مدرنبدونکارمندهایاداریکهمسلطبهاصوالمدیریتباشند
امکانپذیر نيست .ماکس وبر این «ارگانهای اجرایی»

) (Durchsetzungsorganeراکهمزدبگيروخدمتکاراندولتهستند،
همترین پایههای جامعهای مدرن برمیشمارد .نکتة
را یکی از م 
دیگریکهمابرآنتاکيدکردیم،وجودگروهاجتماعیشهروندیا
،کهبرخالفتحليلشبهعلمیمارکسيستهاپایگاه

 Bürgerبود
طبقاتیاش «سرمایه» نيست ،بلکه برگرفته از تمایز فرهنگی و

جایگاهاجتماعیاینقشرمتوسط،کهشامل کارمنداندولتیو
شرکتهای خصوصی ،فرهنگيان و امثالهم میشود ،میباشد.

این گروه اجتماعی است که ستون اجتماعی ،سياسی،
اقتصادی و فرهنگی جامعة مدرن میباشد .سهم رضاشاه در
بوجودآوردنقشریکهبخشبزرگیازآندرنهایتبهمخالفاناو
واستبدادسياسیاشتبدیلشدند،نهفقطغيرقابلانکار،بلکه

بسزانيزمیباشد.

آبراهاميان نتيجة بزرگترین اصالحات رضاشاه ،که اصالحات
فرهنگی و آموزشی کشور بود ،را چنين جمعبندی میکند:
«شمار بسياری از فارغالتحصيالن دبيرستانها و دانشکدهها به
صورت کارمند اداری ،تکنسين حرفهای ،مدیر ،آموزگار ،قاضی،
پزشک و یا استاد دانشگاه به بخش خدمات دولتی وارد
میشدند .بدین ترتيب ،با گسترش بوروکراسی دولتی و

تسهيالتآموزشی،برشماراعضایطبقةروشنفکرافزودهشد.
پيشازرضاشاه،طبقةروشنفکرقشرکوچکیبودکهاعضایآن
افرادیبامشاغل،موقعيتخانوادگی،گروههایدرآمدی،پيشينة

تحصيلی و شيوههای زندگی متفاوت و گوناگون بودند ،ولی در
دورة رضاشاه این طبقة روشنفکر حدود  1درصد از نيروی کار
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که اعضای آن نه تنها نگرشهای مشترکی نسبت به نوسازی
اجتماعی ،اقتصادی و سياسی داشتند ،بلکه دارای پيشينة
آموزشی،شغلیواقتصادیهمسانیبودند.بدینترتيب،طبقة
روشنفکر از یک قشر به طبقةاجتماعی دارای روابط یکسانی با
شيوة توليد نهادهای حکومتی و اداری و فرایند نوسازی تبدیل
شدهبود)12(».
بدینترتيبرضاشاهتوانستدرزمانیکوتاهسيستمسياسی و
اداری کارا و با ثباتی را بوجود آورد .اما ساختار آن در مقایسه با
ساختارهایسياسینظامهایغرب،چنداناستوارنبود،زیرابا

همة تالش و کوشش برای مدرنيزاسيون ایران از باال و با
روشهای مستبدانه و با همة اصالحات گستردة آموزشی و

تربيتی ،هنوز ارزشهای مدرنيته در جامعه نهادینه نشده بودند.
جامعهشناسآلمانیآنِتهلِپِرتـفوگِن)(Annette Leppert-Fögen
بهایننکتهاشارهمیکند،کهانتقالفرهنگوآگاهیمدرنيتهبه

تودههای گرفتار در چنگال فرهنگ سنتی ،تنها با مدرنيزه کردن

ميسرنمیشود

ساختاراداری،اقتصادیواجتماعیجامعهازباال
ونيازبهنهادینهشدناینارزشهادربينچندنسلدارد)19(.حتا
باید بر این نکته تاکيد که خود رضاشاه ،خود نيز در رفتار
سياسیاش با یک پا در جامعهای مدرن بود وبا پای دیگرش در

جامعهایسنتیوفرمانی.شایداینعاملدومبودکهبویژهدر

نيمةدومدورانحکومتش،ازاومستبدیخشنساخت.
در مجموع رضاشاه با گسترش اصالحات مدنی گامی بزرگ در
راستای نوسازی ساختار اداری و سياسی کشور ،که یکی از
هایتوسعهمیباشد،برداشت.ازطرفدیگربایدبر


ترینپایه

مهم
ایننکتهتاکيد کردکهاستبدادرضاشاهچيزیغریبدرآنزمان
نبودوانتظاردمکراتبودنازافسریکهتنهادغدغهاشاستقالل

وتوسعةکشورشبود،نهآزادیمردمش،انتظاریفرایواقعيات
آندوراناست.درضمنبایدهمراهباسيروسغنیبرایننکته
نيز تاکيد کرد« ،که در تمام آسيا یک دمکراسی برای نمونه پيدا
نمیشد و در شرق رود راین تنها چکسلواکی بود که چيزی

مشابه دمکراسی داشت .حتی در غربِ راین هم کشورهایی
چون ایتاليا ،اسپانيا و پرتغال دارای حکومت دیکتاتوری بودند و
میدانيم که خود آلمان هم سيزده سال بعد به چه روزی

افتاد»(.)23برخی از محققين چون کاتوزیان و یا آبراهاميان ادعا
کردهاند،کهزمامداریرضاشاهجلویحرکتبهسویدمکراسی

راکهباانقالبمشروطهآغازشدهبود،گرفت.بهچندیندليلاین
ادعا بیپایه است :اول از همه اینکه ،بدون ساختار اجتماعی و
سياسی همگون ،بدون برقراری امنيت داخلی ،چون سالهای
پس از انقالب مشروطه ،تامين و تضمين دمکراسی ناممکن
میباشد؛دوماینکهدمکراسیدرایرانباوجودانقالبمشروطه،

پيدایش گروههای سياسی گوناگون و تاسيس مجلس هيچگاه
ریشه نگرفت؛ سوم اینکه پندار و کردار نيروهای دمکرات و
مشروطهخواه در بيشتر مواقع غيردمکراتيک و حتا ضددمکراتيک

اختياراموررابهدستمیگرفتند

بودوبهمينخاطراگرآنهاهم
به سختی میتوان سناریوی بهتری را برای کشور تصور کرد و
چهارم اینکه ،روشنفکران مترقی ،دمکرات و آرمانگرای آن زمان،
که در هر جامعهای نقش «وجدان» سياسی ،اجتماعی و
کنند،بههيچوجهنهتوانایی،نهاقتدار


فرهنگیجامعهرابازیمی
و نه انسجام و برنامهای سياسی را داشتند ،که با آن بتوانند
مملکتیبهآشفتگیایرانآنزمانراادارهکنند.آنهاحتاخواهان
«حکومت»و «کننده» نبودندوآگاهانه«وجدان» جامعهماندندو
بااشارهبهکاستیهایسياسی،اجتماعیوفرهنگیوظيفهء

تاریخی خود را نيز انجام دادند .در چنين خالء قدرتی بود که
رضاشاه قدرت را بدست گرفت ،و جانشين بهتری نيز وجود
نداشت.
همزمانبااصالحاتمدنیتوسعةاقتصادیباپيشرفتهاییدر
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گذاریهایزیرساختیآغازشد .در1921


حوزةارتباطاتوسرمایه
رضاشاه پروژة بحثانگيز راهآهن ایران را بالفاصله آغاز کرد .در
سال 1931نخستينقطارازبندرشاهبهتهرانوازآنجابهبندر
شاهپور رسيد .در  1941تهران از طریق سمنان به مشهد و از
طریق زنجان به تبریز وصل شد .این خط آهن که بيش از 1633
کيلومتر بود و از سختترین و مشکلترین مسيرهای جهان عبور
میکرد ،بوسيلة مهندسانی از آلمان ،انگلستان ،آمریکا،

کشورهای اسکاندیناوی ،ایتاليا ،بلژیک ،سوئيس و چکسلواکی
ساخته شد .هزینة پروژة بزرگ راهآهن از طریق بستن عوارض
اضافی به قند و شکر و چای ،که در آن زمان به کشور وارد
میشدند ،تامين شد .با توجه به وضعيت کشور در آن زمان و

عقبافتادگی دستگاه مالية کشور بنظر میرسد که ماليات

مستقيم ،که محاسبه و جمعآوری آن در آن زمان دشوار بود،
نمیتوانست چارهساز باشد .به هر حال پروژة راهآهن ایران به

هزینة  121ميليون دالر با موفقيت به پایان رسيد .خط راهآهن
ایراندرآنزماننقشیبسزادراعادةاعتمادازدسترفتةملت
ایران و بازیابی غرور ملی ایرانيان بازی کرد .به همين دليل تنها
یکبررسیاقتصادی،نمیتوانداینپروژهراتوجيهکند.

مهندسان خارجی همچنين در ساختن راههای شوسة جدید
همکاری داشتند .در سال  1921ایران کمتر از  34233کيلومتر
جادة اصلی داشت که بيشتر آنها نيز ترميم نشده بودند .اما در
سال 1941وزارتتازهتأسيس راه 224413کيلومترراهاصلیرا
کههمگیوضعيتنسبتاخوبیداشتند،ادارهمیکرد.

توسعةصنعتیدردههء 1933کههمزمانبابحرانبزرگاقتصاد
جهانی بود و به همين دليل قيمت کاالهای سرمایهای بسيار
کاهش یافته بود ،به صورتی جدی آغاز شد .دولت با باال بردن
تعرفهها ،سياست حمایت از صنایع داخلی ،ایجاد انحصارات

دولتی ،تامين مالی کارخانههای نوین از طریق وزارت صنایع و
اعطای وامهای کمبهره به کارخانهداران از طریق بانک تازه
میکرد .در
گذاریهای صنعتی را تشویق  

تأسيس ملی ،سرمایه
دوران رضاشاه تعداد کارخانههای صنعتی مدرن ،بدون احتساب
تأسيسات صنعت نفت ،هفده برابر شد .در سال  1921کمتر از
 23کارخانة مدرن صنعتی در کشور وجود داشت که تنها 1
کارخانه با بيش از  13کارگر بزرگ محسوب میشدند ،ولی در
شمارکارخانههایمدرنصنعتیبه 346رسيدهبود

سال 1941
که  233تا از این تعداد ،شامل کارخانهها و کارگاههای کوچک
ميشد .اما 146کارخانةدیگرتأسيساتبزرگی چون 31کارخانة
نساجی 2 ،تصفيه خانة شکر 11 ،کارخانة کبریت سازی2 ،
کارخانة شيشه سازی جدید ،یک کارخانة سيگار و  1مرکز چای
خشککنی بود .در نتيجه در این مدت زمان شمار مزدبگيران از

14333نفربه134333نفرافزایشیافت)21(.
رشدسریعصنعتوآنهمدرزمانیکهاقتصادجهانیدربحرانی
عميقبسرمیبردبسيارشایانتوجهاستودرایتسياسیرا

نشانمیدهد.همينرشدصنعتیواداریبودکهشهرنشينی

رارونقبخشيدو چهرةشهرهارادگرگونساخت.شهرهابزرگتر
هایجدیدشکلمیگرفتند.برایمثالجمعيت


شدندومحله

می
تهراناز1964211نفردر1921به1334333نفردر1941افزایش
یافتهبود.باگسترششهرنشينیتامينبهداشتوجلوگيریاز
شيوع بيماریهای مُسری ضروریتر از قبل شده بود .در 1933
مایهکوبیبرضدآبلهاجباریاعالمشدومبارزهبرایازميانبردن

هایرودهای وتراخمتشدیدیافت .در 1926ادارة


ماالریا،عفونت
صحيه بوجود آمد که بعدها وزارت بهداری شد .در  1932فقط به
طبيبها و داروفروشان در صورت قبول شدن در امتحان دولتی،

پروانة پزشکی و داروفروشی و اجازة کار داده میشد .تقریبا در
تمام مراکز استانها بيمارستانهایی ساخته شد ،که بزرگترین
آنها بيمارستان پانصد تختخوابی مشهد و بيمارستان
سازمانهای نيکوکاری مانند

هزارتختخوابی تهران بود .
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همه یادگار این زمان میباشند )22(.انسان ایرانی یک شبه در
حالآشناییباحقوقانسانیاشازنوعدنيویآنبود.

هزینههای تمامی پروژههای صنعتی ،اصالحات مدنی ،رفاهی و

نگهداری و تسليحارتشنوینازراههای گوناگونتامينمیشد:
( )1افزایش توليد نفت و در نتيجه ميزان حق امتياز که از یک
ميليون پوند به حدود  4ميليون پوتد افزایش یافته بود؛ ()2
هایبيشتروبهبودوضعتجارتپسازنابسامانیهایجنگ


تعرفه
جهانیاول؛()3درآمدحاصلازقانونمعتدلمالياتبردرآمد؛()4
درآمدحاصلازانحصاریکردنکاالهایمصرفیچونشکر،چای،
تنباکو و مواد سوختی؛ ( )1باال بردن حجم نقدینگی ،که تاثير
منفی آن افزایش شاخص هزینة زندگی (تورم) از ميزان  133در
سال1936به212درتابستان1941بود.
باتوجهبهآمارباالمشخصمیشودکهدربُعداقتصادتوليدیـ
کاالییوساختاریاصالحاترضاشاهوکارشناسانشتبتوسعة
اینتغييراتوجنبوجوشها

اقتصادیرابهجامعةایرانکشاند.
بودندکهبهمردمسرخوردةایرانجانیدوبارهدادندوبهآنهاغرور
ملی ازدست دادهشان را بازپس دادند ،که در ميان
همسایگانشان در آن دوران ،به غير از ترکية آتاتورک ،یکتا بود.
بدین ترتيب برای اولين بار در تاریخ معاصر ایران میتوان از آغاز
تاریخشناسان»

توسعةاقتصادیسخنبهميانآورد.اگرازانتقاد«
زمامداران کنونی که چون تاریخنویسان «برادر بزرگ» اورول به
جعل روزانة تاریخ و نونویسی آن مشغولند ،و از دِتِرمينيسم
ماتریاليسمتاریخیمارکسيستهابگذریم،بيشترکسانیکهبه

برنامههای اقتصادی رضاشاه انتقاد میکنند ،خود را در شرایط

آنزماننمیگذارند.براینمونه،هادیزمانیبدوننقدیدقيقو

ارائةدالیلیقانعکنندهبرنامةنوسازیوتوسعةاقتصادیرضاشاه
را چنين ارزیابی ميکند« :اما سابقة نوسازی ایران به زمان
رضاشاهبازميگردد.تجربةصنعتیکردنایرانطی1921تا1941
(دورة رضاشاه) متکی بر یک برنامة ناسيوناليستی بود که بر
مبنای مجموعة از پروژههای زیرساختی به پيش برده شد.
عليرغم دستاوردهای چشمگير دورة رضاشاه ،رد پای اشتباه
استرتژیک برنامة نوسازی ایران به سرعت در مسير نفی
آزادیهای سياسی قرار گرفت .در این مسير ،دولت به موازات

پيشبردبرنامةنوسازیاقتصاد،تبدیلبهابزاریشدبرایانباشت
سرمایة شخصی و ایجاد ساختارهای انحصاری .به لحاظ
اقتصادی ،به نقش کشاورزی و اصالح ساختاری آن توجه نشد.
طی  %13 ،1941-1924بودجة کشور به ادارة دستگاه دولت و
بقية آن عمدتا به پروژههای زیرساختی و صنعتی تخصيص داده
شد.طی 1941-1934سهمصنایعدرتخصيصبودجهاز%3به
%24افزایشیافتولیميانگينسهمکشاورزیاز%2/1تجاوز
نکرد»(.)23پيشازهرچيزبایدفرضرابراینبگذاریم،کهایشان
دراینموردباماهمنظراستکهتاپيشازحکومترضاشاهدر

ایران نه اقتصادی وجود داشت و نه خبری از توسعه بود .اما
مشکل اصلی هادی زمانی نقش گستردة دولت آن زمان در
اقتصادایرانعقبافتادةآندوره است،کهدخالتهای دولتدر
اقتصاد ،بر اساس تجربيات کنونی و همچنين با تکيه بر مکتب
نئوکالسيک و نئوليبراليسم ایشان ،دست بخش خصوصی را
میبندد و جلوی رشد او را میگيرد .اما در ایران آن زمان بخش

خصوصی مقتدری وجود نداشت که توانایی صنعتی کردن کشور
در محيطی دمکراتيک را داشته باشد .افزون بر این سرمشق او
سعةاقتصادیاش

برایسازندگیوتوسعةایران،اروپابود،کهتو
هایشرقممیزدندوبخشخصوصیهمتاحدودزیادی


رادولت
به دولت نيازمند بود .در ضمن ،همانطور که نشان دادیم ،دولت
دارانوتأسيسکارخانههایجدیدخصوصیتا


رضاشاهازکارخانه
درضمندولتگراییدرپی

آنجاکهدرتوانشبودحمایتمیکرد.

ناتوانی بازار در غلبه بر بحران آن زمان در همه جای جهان
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بیجهتنيستکهدراین
پيشرفتةغربروبهگسترشداشت .
دوران است که کينزیانيسم ) (Keynesianismدر مقابل مکتب
کالسيک شکل میگيرد و پس از جنگ جهانی دوم سالهای
زیادی اقتصاد سياسی بسياری از کشورهای جهان غرب را رقم
میزند .منظور ما به هيچوجه حمایت از دولتگرایی در اقتصاد و

انحصارگراییدولتینيست.اماتحليلتاریخیبایدجداازمسائل
تئوریک،شرایطخاصتاریخی وامکاناتیککشورراهمدر نظر
بگيرد.

***

درنهایتبهبُعدپولیاصالحاترضاشاهمیپردازیمکهیکیدیگر
وسعةاقتصادیهدفمندمیباشد.همانطورکهما

ازستونهایت

نشان دادیم ،ایران در دوران قاجار از سيستم پولی و بانکی
مستقلیبرخوردارنبودوتنهابانکهاییکهدرکشورفعالبودند

به روسيه و انگلستان تعلق داشتند .رضاشاه با تأسيس بانک
ملیایرانوبازخریدحقانتشاراسکناسازبانک شاهنشاهی،
استقالل نسبی پولی را به کشور باز گرداند .ایجاد بانک ملی
مظهرنخستينگامهابرایدادنچارچوبپولیبهبرنامةتوسعة

اقتصادیکشوربود.از6بانکموجوددرآنزمان4،بانک«ملی»،
«سپه»« ،تعاون و کشاورزی ایران» و «رهنی ایران» دولتی
بودند )24(.سياست پولی ایران در این دوران تا سال  ،1936که
دولتبرایتامينکسریبودجه،حجمنقدینگیراافزایشداد،در
راستاییدرستبود.برایاولينباردرتاریخمعاصرایران،کشورو
اقتصاد آن دارای چارچوبی پولی و مالی و یک سيستم بانکی
مدرن شده بود ،هرچند باید از کاستیهایی چون عدم استقالل
بانکملیدرانتخابسياستپولیاشنامبرد.

با توجه به تعریفی که ما در ابتدای این نوشتار از توسعه ارائه
دادیم و با توجه به وضعيت اقتصادی ،اجتماعی و سياسی آن
زمان و اقداماتی که رضاشاه و کارشناسانش انجام دادند،
میتوانيم گامهای بزرگ این حکومت را در سه بُعد سيستم

پولی ،اقتصاد توليدی وساختار سياسی ـ اداری شاهد باشيم.
همةانتقاداتیکهبهمحتوایاینبرنامةنوسازیاقتصادواجتماع
شود،نمیتوانندوجودتوسعةاقتصادیازاینتاریخبهبعدرا


می
درهرحالوباتکيهبهتعریفماازتوسعه،جهتگيری

نفیکنند.
برنامة نوسازی این دوره با توجه به شرایط جهانی ،سطح پایين
رشدجامعةایرانآنزمان،نبودجانشينسياسیبادرایتتریو

عدم ثبات درونی و بيرونی کشور درست بود ،اگرچه استبداد او
بویژه در سالهای آخر حکومتش ضربههای بزرگی به
دستاوردهایاوزد،کهخودنيزضربهپذیریپروسة مدرنيزاسيون
کشورهای توسعه نيافته و امکان برگشت به ساختار سنتی و
فرمانی گذشته را نشان میدهد .سيروس غنی خصوصيات این
دورانوشرایطیراکهبهبرآمدنرضاشاهوسياستاوانجاميدند
ونقشاورادرتاریخمعاصرایراننشانمیدهد،وایندورانرا

بدرستیچنينجمعبندیميکند«:وجودمراکزمتعددقدرتویژگی
رضاشاهسرکردگانوگروههایقدیمی

دورانپيشازپهلویبود.
را از بين برد ،نهادهای نوین به وجود آورد و شالودة فعاليتهای
فزایندة اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی دولت را ریخت .مکتب و
گراییپیافکندودرواقع


ایملی
مسلکی جدیدخاصهشکلتازه
دولت ملی امروزی ایران را بنياد نهاد .رضاشاه فيلسوف ـ شاهِ
افالطونینبود،ومسلمانقایصبسيارداشت،ولیبیگمانپدر

ایراننوینومعمارتاریخقرنبيستمکشورمابود»( ،)21وافزون
براینبنيانگذارتوسعةاقتصادیایران.
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در جوامـــع مـــدرن غربـــی انســـان ،در درک انتزاعـــی
آن ،بـــه محـــور روابـــط اجتمـــاعی و اقتصـــادی تبـــدیل
م ـیشــود .امــا ای ـن درک انتزاع ـی برگرفتــه از فردی ـت
و انــزوای تصــنعی برگرفتــه از ذهــن انســان اســت،
نـــه برگرفتـــه از امـــری عينـــی ،طبيعـــی و حقيقـــی.
نگـــاه ســـنتی بـــه انســـان او را هميشـــه در ارتبـــاط
عين ـی بــا جمــع (خــانواده ،قــوم ،مــذهب ،نــژاد و )...
مــیبينــد و بــه همــيندليــل توانــایی دیــدن فــرد (بــا
آمــالهــا و خواســتهــایی جــدا از مح ـيط پيرامــونش)
را ندارد
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از مدرسه موزیك دولتی تا هنرستان عالی موسيقی
 3097ـ 3102


یمحمدرشيدیدریكیازسالهایاستثنائی،پرجنبوجوشوپویایموسيقیایرانیعنیدرسال1313
عل 
متولد ورشتة سرنوشتش از جوانی تا ميانسالی و امروز نيز با این امر مهم فرهنگی تنيده شده است .او
فارغالتحصيلهنرستانعالی موسيقی (كنسرواتوار)است.مشاغلومسئوليتهای وی درعرصهآموزشهنر

موسيقی ازسال 1332تا 1311خورشيدی عبارتبودنداز:هنرآموزموسيقی،مدیردایرةسرودوموسيقی
كشور،رئيسهنرستانموسيقی تبریز،معاونكنسرواتوارتهران،رئيسدانشسرای هنرتبریزوبعدازبهمن
1311؛رئيسهنرستانموسيقیپسرانومركزعالیموسيقیازسال1311تا.1322
در كنار پرداختن به امر آموزش موسيقی و تقبل مسئوليت و مدیریت مدارس و مراكز آموزشی مختلف این
رشتههنری،وی درهمينزمينهنيزبهكارهای پژوهشی ونویسندگی پرداختهاستازجمله؛نویسندهو
خبرنگار مجلة موزیك ایران و سردبيری این مجله از  1331تا  ،1311انتشار نوشتارهائی در زمينة تاریخ
موسيقی،نقدومعرفیبزرگانموسيقیازجملهدرمجلةموسيقیوزارتفرهنگوهنر،سردبيریسهجلد
فروحاهللخالقیهمراهبا

كتابماهور(69ـ،)12همياریدرانتشارجلدسومسرگذشتموسيقیایرانتألي
ازمحمدعلیرشيدیوفراهمآوردنكتابیكقرنترانهوآهنگ.

مقدمهای

علیمحمد رشيدی

درسال 1262هجری ـقمری مدرسةدارلفنونباهمتوارادة
یخان اميركبير صدراعظم اصالحگر ایران دایر گردید.
ميرزا تق 
دررشتههای مختلفعلمی،

اميركبيربااستخداممعلماناروپائی 
بنيادتجدد(مدرنيته)ویابهعبارتی دیگربنيادفرهنگی نورادر
تاریكخانة قرون وسطائی آن روز ایران ریخت .ولی امير نتایج كار
خود را ندید و ناجوانمردانه به قتل رسيد .در اواخر سلطنت
نشاهقاجار،شعبةموزیكدرآنمدرسهدائرگردیدوبنا
ناصرالدی 
به تقاضای شاه ایران در سال  1212خورشيدی یك استاد
موسيقی بهناملومرازطرفدولتفرانسهبهایرانگسيلشد.
لومرفرانسوی كهبرای تأسيسدستةموزیكنظامبهایرانآمد؛
به عنوان “رئيس موزیك شاهنشاه ایران” استخدام شد و
شاگردان را برای نخستين بار با خط نوت آشنا كرد و تعليم
سازهای بادی مخصوص موسيقی نظام را آغاز كرد .بدین ترتيب
شعبةموزیكنظامدرسال 1219خورشيدی رسماَشروعبهكار
كرد .دورة شعبة موزیك نظام شش سال بود و شاگردان به جز
فراگرفتن دو ساز تخصصی بادی ،هارمونی ،پيانو ،اركستراسيون
یگرفتند.بدینترتيبتعليمشفاهیموسيقیو
راكموبيشفرام 

روش آموزش سينه به سينه به صورت تعليم علمی موسيقی
تغييرپيداكردواركسترموسيقی نظام كهاركسترهمایونی نام
داشتبهشكلاركسترهای موسيقی نظاماروپائی درآمد.لومر
به فرهنگ ایران عالقة فراوان داشت و چند آهنگ ایرانی در
چهارگاه ،همایون و ماهور برای پيانو تنظيم كرد .نخستين سرود
رسمی ایران به وسيلة او ساخته شد كه تا آغاز انقالب
نشاه
مشروطيتسرودرسمی ایرانبودودرسفرهای ناصرالدی 
یشد .لومر در سال  1222شمسی
به خارج از كشور نواخته م 
درگذشت و با مرگ او شعبة موزیك نظام و اركستر همایونی به
دليلنابسامانيهایآنروزایرانتعطيلشد.
نباشيان (ساالرمعزز) كه
در سال  1229خورشيدی غالمرضا مي 
افسریتحصيلكردهوازشاگردانلومربود،ازطرفوزارتمعارف
به ریاست اركستر همایونی منصوب گشت .در سال  1293به
پيشنهاد ساالرمعزز و تصویب وزارت معارف ،شعبة موزیك نظام
دارالفنونبهعنوانكالسموزیكوپسازچندسالتعطيلی این
شعبه فعاليت خود را آغاز كرد و سرانجام در سال 1291
خورشيدیمدرسةموزیكدولتیبهصورتمستقل،زیرنظروزارت
نباشيان بنياد یافت و این آغاز
معارف و با ریاست غالمرضا مي 
دورانجدیدآموزشموسيقیعلمیویاتولدهنرستانموسيقی

بود .از سال  1291تا سال  1323خورشيدی به مدت  23سال
تحوالتبسياری درایرانبهوقوعپيوست:سلسلةقاجارمنقرض
شدوسلسلةپهلوی جایگزینآنشد.درزمانپادشاهی پهلوی
اولوضعيتآموزشموسيقی علمی تثبيتشد.ناگفتهنماندكه
ژهای به امر موسيقی داشت .در مدت 23
پهلوی اول عنایت وی 
سال سه شخصيت شاخص موسيقی به ریاست هنرستان
برگزیدهشدندكهمنشاتحوالتبسياری درامرآموزشموسيقی
و گسترش آن شدند و تاریخ موسيقی این دوران با نام این سه
نباشيان2ـعلينقی
شخصيتعجينشدهاست؛1ـغالمرضامي 
نباشيان:
وزیری3ـغالمحسينمي 


غالمرضا مينباشيان ( 3042ـ  3134خورشيدی)

نباشيان در سال
غالمرضا مي 
 1213خورشيدی به دنيا آمد،
تحصيالت موسيقی را در شعبة
موزیك دارالفنون ،زیر نظر لومر
طی نمود .با درجة سرگردی
فرماندة موزیك سوار قزاق شد.
نباشيان مدت دو سال به
مي 
روسيه رفت و در كنسرواتوار
سنپترزبورگبهمطالعهوتحصيل

تكميلی موسيقی پرداخت و
آهنگسازی واركستراسيونرازیر
نظر ریمسكی كورساكف ،آهنگساز بزرگ روس ،آموخت .پس از
بازگشت به ایران به ریاست كل موزیك قزاقخانه منصوب گشت.
همزمانباانقالبمشروطيتومخالفتافسرانروسقزاقخانهبا
نباشيانازخدمتدرقزاقخانهاستعفاداد.سپس
ایننهضت؛مي 
به ریاست موزیك نظام دولتی برگزیده شد و در سال  1291به
لقب سردارمعزز ملقب گردید .ساالرمعزز معلم پيانو احمدشاه
قاجارنيزبود.اوهمچنيننخستينسرودملیایرانپسازانقالب
مشروطيتراساخت.ساالرمعززیكدورهكتابهای سازشناسی،
اركستراسيونوهارمونی راتأليفوتدوینكردوچندآوازایرانی
برای پيانو نوشت .از جمله این نوشتهها دستگاه ماهورات كه
ساالرنوشتودربرلينبهچاپرسانيد.
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درمدرسةموزیكدولتی،هنرجویانوشاگردانغيرنظامی نيزبه
یپرداختند.دورةاینمدرسهشش
فراگرفتنموسيقی كالسيكم 
سالبودكهغيرازدروسعمومی مانندفارسی،فيزیك،شيمی
و ...تئوری موسيقی ،سولفژ ،هارمونی ،اركستراسيون و ساز
یشد.یكی دیگرازكارهای ساالرمعززآموزشسرودو
تدریسم 
ترویج آن در بعضی از دبستانهای كشور بود كه روی اشعار
نباشيانتا
یشد.غالمرضامي 
فردوسی وسعدی آهنگگذاردهم 
سال  1331ریاست مدرسة موزیك دولتی را به عهده داشت و
سرانجامدرسال1311درگذشت.


علينقی وزیری ( 3065ـ  3153خورشيدی)

علينقی وزیری بزرگمرد تاریخ
موسيقی ایران است .او ردیف
موسيقی سنتی را نزد ميرزا
عبداهلل آموخت و نخستين و
آخرین نوازندهای بود كه بدون
دستگاه
هفت
واسطه
موسيقی ایران و آوازهای
متعلق به دستگاهها را به خط
نوشت .وزیری پس از تحصيالت
مقدماتی به اروپا رفت و سه
سال در فرانسه و دو سال در
آلمان موسيقی علمی آموخت
ودرسال1332بهایرانبازگشت.درسال1333اوليناركستررا
برای عموم اجرا كرد .در سال  1331مدرسة موزیك دولتی را از
نباشيانتحویلگرفتوناممدرسةموزیكبهمدرسة
غالمرضامي 
موسيقی دولتی تغيير یافت .این مدرسه در سال  1313به نام
هنرستان موسيقی رسميت یافت .وزیری در سال  1312به
دستور رضاشاه از كار بركنار شد .او به مدت پنج سال شاگردان
برجستهای تربيت نمود .وزیری یك نظام تئوریك برای موسيقی

ربعپردهای

ایرانوضعكردوعالئمسری وكرنوهمچنينگام 21
راابداعكردوآهنگهای بسياری برای اركستروآوازوتارتصنيف
نمودونخستينكتابسرودمدارسرابهچاپرسانيد.درسال
 1311مدرسة موسيقی مورد بازدید مخبرالسلطنه هدایت،
سالوزرا ،قرار گرفت كه بسيار مورد توجه ایشان واقع شد.
رئي 
بدینسبباعتباری دراختيارهنرستان گذاردكهبهخریدوسائل
فنی و تأسيس كتابخانه اختصاص یافت .ضمناَ به پيشنهاد
مخبرالسلطنهمدرسةموسيقی دولتی بهمدرسهموسيقار تغيير
نام یافت .وزیری آموزش موسيقی ایرانی در كنار آموزش
موسيقی كالسيك را در برنامة هنرستان گنجانيد و بدین علت
مخالفتهائیراعليهخودبرانگيخت.



غالمحسين مينباشيان ( 3036ـ )3153

در سال  ،1313علينقی
وزیری بهعلتاختالفبادربار
از كار بركنار و سروان
نباشيان
مي 
غالمحسين
(سرتيپ بعدی) به جای او
منصوب گشت .غالمحسين
نباشيان پس از تحصيالت
مي 
مقدماتی در شعبة موزیك
دارالفنون رهسپار ژنو شد و
مدت سه سال در كنسرواتوار

339
ژنوبهتحصيلموسيقی پرداخت.سازتخصصی اوویولنبودودر
یكرد.
پایان هر سال تحصيلی جایزة اول نوازندگی را دریافت م 
نباشيان ،سپس تحصيالت موسيقائی خود را در كنسرواتوار
مي 
برلين ادامه داد و در سال  1339خورشيدی به دریافت دیپلم از
كنسرواتوار نائل آمدو نخستين هنرجوی آسيائی بود كه از این
كنسرواتوار ،مدال گوستاو هلندر (بزرگترین نشان هنری) را
دریافتكرد.درسال 1311بهایرانبازگشتوچنانكهگفتهشد
در مهرماه  1313به ریاست هنرستان موسيقی برگزیده شد.
نباشيانبرنامةقبلی راكهدرآنآموزشموسيقی ایرانی نيز
مي 
منظور شده بود ،لغو كرد و برنامة جدیدی كه اخذ شده از
كنسرواتوارهای ژنووبرلينبود،بهتصویبشورای عالی فرهنگ
نباشياناركسترسنفونيكبلدیه(شهرداری)
آنزمانرسانيد.مي 
را با همكاری هنرآموزان و هنرجویان تشكيل داد و نخستين
كنسرت عمومی این اركستر در سالن نكوئی (ميدان بهارستان
نباشيان
فعلی)باآثاریازبتهوون،بيزه،شوبرتواثریازخودمي 
به نام رقص ایرانی برگزار شد .در سال  ،1311ادارة موسيقی
نباشيان
كشور در محل هنرستان موسيقی بنياد نهاده شدو مي 
به ریاست این اداره انتخاب شد .در ادارة موسيقی كشور
نویسندگان و هنرمندانی چون صادق هدایت ،نيمایوشيج،
عبدالحسيننوشين،مسعودفرزادو...بهكارمشغولشدند.در
نباشيانبه
سال1311سازمانپرورشافكارنيزتشكيلشدومي 
ریاستكميسيونموسيقیاینسازماننيزمنصوبشد.ازجمله
كارهای كميسيون موسيقی برگزاری كنسرتهای موسيقی
كالسيكبرایعموموانتشارمجلةپربارموسيقیبود.باتأسيس
ادارة موسيقی كشور توجه بيشتری به امر آموزش موسيقی
رشتههای تخصصی مختلف

مبذول گردید و دورة عالی برای 
(ویولن ،ویولنسل ،هارپ ،پيانو ،آهنگسازی و رهبری اركستر)
برای دو سال تا چهار تعيين گردید و نام هنرستان به هنرستان
عالی موسيقی تغيير یافت .در سال  1312ده نفر موسيقيدان
اهلچكبرای تدریسسسازهای مختلفزهی وبادی استخدام
شدند كه تحولی بزرگ در آموزش موسيقی و تشكيل اركستر
بزرگوگروههایمختلفموسيقائیبود.درایندورانكنسرتهای
بسياری برگزار شد و موسيقيدانان برجستهای تربيت شدند كه
هركدامدرزمانهای بعدمنشاءاثرگشتند.بهاینترتيبخانوادة
نباشيان ،غالمحسين
نباشيان ـ ساالرمعزز ،نصراهلل مي 
مي 
نباشيان (مهرداد پهلبد بعدی) ـ نقش
نباشيان ،عزتاهلل مي 
مي 
ارزندهای در آموزش موسيقی كالسيك و ترویج آن در تاریخ

موسيقی ایران ایفا كردند .با ورود ارتشهای متفقين به ایران و
تبعيد رضاشاه به خارج از كشور ،به دستور ذكاءالملك فروغی،
نباشيانازكاربركنارشدومجدداَعلينقی وزیری
غالمحسينمي 
رئيس هنرستان شد وفضای دیگری حاكم گشت كه فرصت
یطلبد.
دیگریرابراینوشتنم 
یادهمةكسانی كهدرامرآموزشموسيقی علمی ازجانخود
مایهگذاشتند،گرامیباد.



منابع:
روحاهلل خالقی ـ سرگذشت موسيقی ایران ـ جلدهای اول ،دوم

وسوم
ابراهيمصفائیـتاریخچةهنرستانعالیموسيقیـ1311
یمحمد رشيدی ـ پيشگامان تحول در موسيقی ایران ـ مجلة
عل 
كلكـشماره21تا22ـتيرماه1316
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موسيقی ایران :از اِدبار تا اقتدار




موســيقی فــاخر و ســرزندة دورة ساســانی ،در عبــور از فــراز ـ و بيشــتر ـ نشــيبهــای تــاریخی و رویــاروئی بــا

فرهنــگهــای مهــاجم و واپســگرا ،در دورة قاجــار ،بــه آنچنــان فالكــت و ادبــاری رس ـيده كــه ســبب شرمســاری تــاریخ شــده
است!
جامعـــه موسـ ـيقی ایـ ـران ،بـــرای آن كـــه بـــه ســـالمت كامـــل برســـد

و همــه راهبنــدانهــا را از پــيش پــای خــود بــردارد ،نيازمنــد بــه فضــای دیگــر
و حركـــتهـــای دیگـــر داشـــت .مـــیبایســـت هـــدفهـــا روشـــن مـــیشـــد،
اندیشـــههـــا نظـــم منطقـ ـی پيـ ـدا مـ ـیكـــرد و راههـــای عملـ ـی شـــدن آنهـــا،
مــــورد بررســــی قــــرار مــــیگرفــــت .مــــیبایســــت اقتــــداری ســــازمانی،
پشتوانة نوآوریها میشد.
زنــــــان هنرمنــــــد ،از پســــــتوها و انــــــدرونهــــــا بــــــه درآمدنــــــد و

شـــوروحال تـــازهای بـــه موســـيقی در حـــال شـــكفتن بخشـــيدند .اگـــر چـــه
تغييـــر نظـــام و رویآوری بـــه تجـــدد و نـــوگرائی زمينـــهســـاز ایـــن گشـــایش
بــــود ولــ ـی نقــــش خــــود زنــــان را نيــ ـز بایــ ـد درســ ـت ارزیــ ـابی كــــرد .نــــام
“قمرالملــــوك وزیـــری” در صــــدر فهرســــت زنــــان دالوری قــــرار دارد كــــه نــــه
تنهـــا بـــرای همگـــان ـ مـــرد و زن ـ مـ ـیخواندنـــد بلكـــه بـ ـیحجـــاب و نقـــاب
برروی صحنه ظاهر میشدند.
محمود خوشنام



ـ جامعة موسيقی ایران در یكصدسال گذشته با بهرهگيری از دو
فرهنگیبرناتوانیهایچندقرنةخودغلبه

“موهبت”اجتماعیـ 
كرده است :جنبش آزادیجویانة مشروطيت و نهضت
تجددطلبانهای كه از سرآغاز قرن جاری خورشيدی ،سربرآورده

است .برای آن كه اهميت واقعی این دو موهبت ،روشن شود،
ناگزیر باید نگاهی به موقعيت موسيقی ایران ،پيش از
جنبشمشروطيتافكند.

موسيقی فاخر و سرزندة دورة ساسانی ،در عبور از فراز ـ و
بيشتر ـ نشيبهای تاریخی و رویاروئی با فرهنگهای مهاجم و
واپسگرا ،در دورة قاجار ،به آنچنان فالكت و ادباری رسيده كه
سببشرمساریتاریخشدهاست!
اگر چه “دوقرن سكوت“ اسالمی ،موسيقی بازماندة باربدی را
خاموش ساخت ،ولی سرانجام در برابر نيروی پایدار آن درهم
ایبرایرشدوپرورشآن،بهشيوهایكه


شكستوميدانتازه
موردپسنددربارخلفاباشد،پدیدآوردوازاینراهامكاناستمرار
زندگی آن را فراهم كرد .با برقراری حكومت شيعی از سوی
صفویان ،خفقان تازهای كه گریبانگير جامعة موسيقی ایران شد
كه بيش از چهارصدسال ـ تا جنبش مشروطيت ـ دوام آورد.
موسيقیدراینچهارقرن،نهتنهانتوانستارزشهایفرهنگیـ

اجتماعی خود را به رسميت بشناساند كه حتی به مرور به
“ضدارزش“ تبدیل شد .فقيهان شيعه ،آن را “صدای شيطان”
ناميدند .هركس به آن میپرداخت ـ یا حتی آن را میشنيد
“گناهی كبيره” مرتكب می شد .در نتيجه استادان همه كناره
گرفتند تا اعتبار اجتماعی خود را حفظ كنند و جای آنان را
“لوطيان” گرفتند كه “عملة طرب” ناميده میشدند و پروائی از
ننگوعارنداشتند.

مهسفرنامههایسياحان

موقعيتغمانگيزموسيقیایراندره


ودیپلماتهایفرهنگیكهازآغازدورةصفویهتادورةناصریبه

ایرانآمدهاند،بازتابيدهاست.

ـ “اوژن فالندن” نقاش فرانسوی كه در سال  1219خورشيدی
بهایرانآمدهاستمینویسد:

(1213ميالدی)
“موسيقیایرانبسيارعقباستودودليلدارد.یكیاینكه
موسيقی مانند نقاشی صنعتی (هنری) تقليدی نيست ،بلكه
“علمی” است .دیگر اینكه موسيقی ایرانی بهدست لوطيان و
سروپاافتادهكهكاردیگریازدستشانبرنمیآید.به


اشخاصبی
این جهات است كه قدر و قيمت موسيقی در ایران از بين رفته
است”.
“كنتدوگوبينو”،سياحودیپلماتفرانسویكهدردورةناصریدر
زیستهاستمینویسد:


ایرانمی
“به طور كلی آنهائی كه در ایران تار میزنند و در موسيقی
استاد هستند غير از طبقة “اول و دوم” هستند .نجبا و اشراف
ایرانیتارزدنرایكنوععيبمیدانندو“باعثخفيفشدنخود

میشمارند”...

“ادواردبراون”خاورشناسمعروفانگليسینيزكهبيستسالی
پيشازبرپائیجنبشمشروطيتدرایرانبودهاست،از“خوارو
خفيف”بودنموسيقیایرانیسخنگفتهاست:
مینشينندو
هایباشخصيتدرصدرسفره  


ها،آدم

درميهمانی
“
جاینوازندگانوخوانندگاندرپایسفرهاست!”
در خاطرات رجال و دولتمردان داخلی نيز همين تصویرها را
هااینوضعيتغمآنگيز


توانپيداكردتنهابااینتفاوتكهاین

می
را كامالً طبيعی ،تلقی كردهاند .یك نمونه میآوریم از خاطرات
“اعتمادالسلطنه”وزیراهلقلمواندیشةانطباعات،دورةناصری:
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دیگهایزیاد
درشهرستانكآشپزان بود.عملةطربهمبودند .

“
و اقسام لحوم و ادویه ،سبزیآالت(!) ،حبوبات و قند و شكر و
عملةخلوتازناظموامينالملكوغيرها

غيرهوغيرهحاضربود.
طرفینشسته،سبزیوبادمجانپاكمیكردندو

(مقرباندرگاه)
عمله طربهم طرفی نشستهساز میزدند ...مجلس خالی از
شكوهوتماشانبود”....





















با یك نگاه گذرای تطبيقی به جهان این روزگار بهتر میتوان
معنای “شكوه و تماشا“ی عملة طرب را دریافت .نيمه دوم قرن
نوزدهم است و موسيقی در فرنگستان ـ كه شاهان قاجار
مشتاق دیدارهای چندگانه از آن بودند؛ در اوج شكفتگی است.
بتهون بنائی را باال برده است كه دیگر از باد و باران آسيب
آمدهاند و
نمیبيند .در پی او “برامس” و “شوبرت“ و “شومان”  

هركدام چيزی براین بنا افزودهاند“ .شوپن” در لهستان،
“چایكووسكی”درروسيه“،پوچينی”درایتالياوبسياریدیگردر
رهموسيقیملیخودراپروراندهاند.

جاهایدیگراینقا
ایدرهيچیكاززمينههایدیگرفرهنگیاینسان


هيچمقایسه

آدمی را سرافكنده نمیسازد كه در زمينة موسيقی .هنری در
جوهرخودزیباوارزشمندولیرنجوروبدونتيمارمانده.
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باریآگاهیهایمادربارةموسيقیدورةقاجارفقطنسبتبه


دورههایپيشازآن،بيشتراست.ازلوطيانومطربانكهبگذریم

به سه چهار نام برجسته برمیخوریم كه خویشاوند یكدیگر
بودهاند و از جمع آنان در تاریخ موسيقی ایران با عنوان “خاندان

علیاكبرفراهانی”استكه

یادمیشود.سردودمانآنها“،

هنر”
گردآورندة اصلی گوشههای ردیفی موسيقی سنتی امروز به
آقاحسينقلی” و “ميرزاعبداهلل” و
شمار میرود .پسران او “ 
برادرزادهاش “آقاغالمحسين” و دو تن از شاگردان او ،در واقع

مبشرانوانتشاردهندگانآموزههایشفاهیوسنتیاویند.اگر

بتگوشههایپراكندهـ

چهحضوروكوششایناندرگردآوریوث
و گاه از یادرفته ـ سبب انسجام و یكپارچگی موسيقی سنتی
شدهاستـوازاینبابتكارشاندرخورستایشاستـولی
هيچحركتییاحتیتمایلبهحركتیدرجهتنوسازیموسيقی
در ایران و تغيير موقعيت ناهنجار اجتماع آن نشان ندادهاند.
هالةتقدسیكهسنتپرستانافراطیجانبدار

برعكسبعدهابا
آنها ،برگردشان تنيدهاند ،كوشيدهاند هر حركت نوآورانهای را به

شكست بكشانند ـ البته ،و از بخت خوش .توفيق كامل نصيب
شاننشدهاست!ـ
گسترش رابطه با فرنگستان  ،اعزام دانشجو به آن دیار و ورود
هایتازهایرا


دریسدردارالفنون،روزنه
آموزگارانازآنسوبرایت
اینروزنهها،نسيمآزادیرابه

بهسویدنياینوـوآزادـگشود.
انداز،گستردهایازهنرنوآورانهراپيش


آوردونيزچشم

درونمی
چشمهنرمندانایرانیمیگشود.برپائی“رستةموسيقینظام”

دردارالفنون،بهویژهنقشعمدهدرآیندةموسيقیایرانایفاكرد.

سرپرست این “رسته” آلفرد باپتيستلومر” فرانسوی كوشيد با
تنظيمهای تازهای از موسيقی ایران تكانی در بركة راكد سنت

پدید آورد .شاگردان همين استاد فرانسوی ،بعدها از مبشران
نوآوری در موسيقی ایران بهشمار میآمدند .با این همه جامعه
موسيقی ایران در انتظار پيدایش فضائی بود كه در آن بتواند
دستاوردهای كوچك خود را فراگير سازد .جنبش مشروطيت
نخستينموهبتیبودكهاینفضاراپدیدآورد.

مشروطه و موسيقی

جنبش مشروطيت ،اگر هم به هدفهای واالی خود نرسيده
باشد ،دستكم میتوان گفت كه اندیشة آزادی و تجدد را در
همةحوزههایفرهنگیزندهنگاهداشتهاست.

به گمان ما نخستين ارمغان جنبش برای موسيقی خوار شده،
“اعادة حيثتٍ” آن بود .مشروطه نيز مانند همة جنبشهای
انقالبی دیگر برای برانگيختن تودههای مردم نياز به شعر و
موسيقی داشت .نه آن شعر و موسيقی كه نوحه بخواند ,آنی
كه آتش مبارزه را گرم نگاه دارد .در ميان “شاعران مشروطه”,
“عارفقزوینی”ازامتيازبيشتریبرخورداربود،نهازآنجهتكه
شعربهترمیسرودـكهشاعرانبرترازاوبسياربودندـبلكهاز

این روی كه شعر را با موسيقی درمیآميخت و تأثير آن را دو
چندانمیساخت.
تصنيف ـ یعنی پيوند ميان شعر ملی و موسيقی مردمی ـ
كارسازترینوتأثيرگذارترین“سالح”رابرایمبارزهدرهردوجبهة
استبداد و واپسگرائی در كف او مینهاد“ .عارف” در واقع با
ساختوپرداختتصنيفهایملیـوسياسیموسيقیِایرانرا

ازورطةابتذالبيرون آوردوزبانواپسگرایانمذهبیرانيزبست
كهدردشمنیدیرینهباموسيقی،آنرا تنها وسيلة“لهولعب”
معرفی میكردند و مردم را از پرداختن به آن برحذر میداشتند.
كمترازخدمتاو
بهاینترتيب،خدمتعارفبه“موسيقیایران” 
به “مشروطه” نيست .عارف نشان داد كه میتوان نزدیك به
میتوانخطسير
سنتباقیماند،ولیشيوةكارراعوضكرد .
وتابیدادومیتوانبهجای“دلیدلی”ها،حرفی


هاراپيچ

ملودی
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گذاشتكهمعنائیداشتهباشدودرجمعمیتوانحسوحالی

بهموسيقیازپایدرآمدهتزریقكردوازخوابورخوتبهدرش
آورد.




























عارف قزوینی



“عارف” در راه نوسازی موسيقی ایران هدفهای دیگری نيز
داشت.پسازدیداراز“دارااللحانتُرك”دراستانبولوبازگشتبه
ایران آرزو داشت “اسباب یك مدرسه موسيقی را فراهم آورد”.
كردكهاپرایااپرتهاییترتيب دهدو


حتیپيشخودخيالمی
“
به واسطة همان شاگردان مدرسة موسيقی به صحنة تماشا
بياورد ”.كه “اگر به حيز فعليت درمیآمد ،از آرشين ماالالن بدتر
نمیشد!”...

برآوردهشدنآرزوهائیچنينالبتهنهدربنيةعارفبودونهزمان
وفضااقتضایآنراداشت.عارفولیباحضورشجاعانةخوددر
عرصه مشروطه ،شاید بی آن كه خود بداند ،راه را برای
دگرگونیها و خالقيتهای آینده ،آیندهای نه چندان دور ،هموار

یاریرسانیهایاوبه“مشروطه”و“موسيقی”،آن

میساخت.

تواندخودموضوعرسالهایقرارگيرد.


چنانپرتأثيراستكهمی
بااینهمهجامعهموسيقیایران،برایآنكهبهسالمتكامل
برسد و همه راهبندانها را از پيش پای خود بردارد ،نيازمند به
بایستهدفهاروشن

فضایدیگروحركتهایدیگرداشت .
می

میشد ،اندیشهها نظم منطقی پيدا میكرد و راههای عملی

میبایست اقتداری
شدن آنها ،مورد بررسی قرار میگرفت  .
هامیشد.


ةنوآوری
سازمانی،پشتوان
از یاد نبریم كه “مشروطيت” با همه محاسنی كه برایش
برمیشمارند ،دستی در دست روحانيت داشت كه هيچگاه در

تاریخ ایران روی خوشی به موسيقی نشان نداده است.
بایستآنچنانقدرتمندسروسامانمیگرفتكه


موسيقیمی
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پراكنیهای روحانيت ،پایداری كند.

بتواند در برابر خرافه
بيستسالی باید میگذشت تا آن “فضای دیگر” به یاری

موسيقینوآورانهبياید.

درسایه اقتدار

باسقوط حكومت قاجار و سربرآوردن رضاشاه ،دگرگونیهای
بسياردرنهادهایسياسیوفرهنگیایرانپدیدآمدند.اگرچه
هارانمیتوانبهچشمستایشنگریستولی


همةایندگرگونی
بسياری از آنها .زمينه را برای نوشدن جامعة ایران فراهم
ساخت.
بحثدراینكهآیااستبدادسياسیدردورهایكهایرانویران،


در معرض خطر تجزیه و فروپاشی قرار گرفته بوده ،به سود آن
عملكردهاستـنظریهایكهبسياریاز“شاهدوستان”عنوان

ند،نهكارماستونهدرایننوشتارمیگنجد.استبداد،به

میكن

هرحال چيز بدی است ولی سایهای از این استبداد رضاشاهی
كه شاید بهتر باشد آن را “اقتدارگرائی” بناميم ،در زمينههای
درهم ریختة فرهنگی ،تأثير مثبت داشته و نظم و انسجامی به
آنهابخشيدهاست.

جامعة موسيقی ایران نيز درسایة همين اقتدارگرائی ،توانسته
آنچه را كه نداشته بهدست آورد و آنچه را كه به دست آورده با
نظموبرنامهبهمردمعرضهكند.
در سرآغاز پيدایش همين فضاست كه مردی با اقتدار روحی
كمياب،درجامعةموسيقیایرانسربرآوردهوبااندیشههاینو،

همة حوزههای آموزشی ،آفرینشی و اجرائی را دگرگون ساخته
است“ .علينقی وزیری” معروفبه “كلنل” كه درست همزمان با
تغييرفضایسياسیوفرهنگیدرایرانكارخودراآغازكرده،آن
چنانتازمانهمادرروندتكاملیموسيقیایرانواعتباربخشيدن
بهآنتأثيرگذاربودهكهسرسرینمیتوانازاوگذشت.اوراباید

“نيما”ی“مقتدر”موسيقیایرانناميد.
هاـوآفریدههاـی“نيما“و


دریكبررسیتطبيقیمياناندیشه

میتوان شباهتهای بسيار بهدست آورد .تفاوت بزرگ
“وزیری”  
شاید در آن بود كه نيما با یك “ميراث” هزارساله در افتاده بودو
وزیریدرفكرنوآوریدرسنتیبودكهعمرشازصدوپنچاهسال
تجاوز نمیكرد .با این همه وزیری در كار دگرگون سازی با
دشوارهایبيشتریروبروشد.اودرواقعهمزمان،درسهجبهه
میجنگيد .در جبهه نخست با واپسگرایان مذهبی ،دشمنان

دیرینه موسيقی ،روبرو بود .در جبهه دوم میبایست پاسخگوی
نيروی مقتدر سنتطلبان افراطی باشد كه حتی به تغيير یك
مضراب ،از آنچه از استاد فراگرفته بودند ،رضایت نمیدادند .در
جبهه سوم درس خواندگان از فرنگ برگشته سنگر گرفته بودند
كه چون جوهر موسيقی ایران را نمیشناختند و تنها اجراهای
هارامیشنيدند،هيچارزشیبرایآنقائلنبودند


آورسنتی

مالل
و مثل آن مرد فرهنگی ـ سياسی معروف معتقد بودند كه
موسيقیایرانهمباید“ازنوكپاتامویسر”فرنگیبشود!
ها،منطقیتریننظراتراعرضه


وزیریدربرابراینافراطوتفریط

اوارزشذاتیوجوهریموسيقیملیرامیشناختو

میكرد.

قدر میگذاشت ،ولی تكرارهای ساده و كليشهای بیوقفه را
آسيبی برای آن بشمار میآورد كه هم خود موسيقی را
میفرساید و هم برای جمع شنوندگان ماللآور میشود .برای

جلوگيری از چنين پيامدی باید موسيقی ملی را با تكنيك و
موسيقی بينالمللی آشتی داد .یعنی به یاری بخشی از
شگردهای تكنيكی كه به جوهر موسيقی ملی آسيب
نمیرساند ،رنگ و جالی تازهای به آن بخشيد .از سوی دیگر

وقتی این موسيقی زبانی “جهان فهم“ پيدا كند ،از انزوای
بينالمللی نيز به در میآید و میتواند خود را در سطح جهان

بگستراند.
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جالب است در حالی كه سنتپرستان وزیری را “خائن به
ناميدند،افراطیهایغربزدهاورا“مرتجع”و

موسيقیملی” 
می
بهشمارمیآوردند!

عقبمانده”

“
گذاریهای خود دو

و اما كارگزاران فرهنگی نظام تازه در برنامه
هدف اصلی را دنبال میكردند .نخست گرم نگاه داشتن
احساسات ناسيوناليستی با این گمان كه اعتماد به نفس از
دسترفتهرابهجامعهبازگردانندودوممبارزهباكهنهپرستیو

ماندگیهای جامعه به

واپسگرائی كه آن را سبب اصلی عقب
بااینهدفها

گفتومیطلبد.


آنچهوزیریمی
شمارمیآوردند.

سازگاری نشان میداد .از همين روی از حمایت فرهنگی نظام
هبرهمينحمایتها،پسازپایاندادن

مندمیشد.اوباتكي


بهره
بهتحصيالتخوددرپاریسوبرلينوبازگشتبهایران،دستبه
كار شد و كار را از حوزة آموزشی آغاز كرد .مدرسه موسيقی
وزیری كه در سال  1332بنياد شد ،نخستين مدرسه ـ پس از
تشكيل رسته موسيقی نظام در دارالفنون ـ بهشمار میآید .در
وخمهای
هاینوینآموزشی،چم 


اینمدرسه،هنرجویان،باشيوه
موسيقی ایران و موازین موسيقی بينالمللی را فرا گرفتند.
شاگردان پيش از آن كه به سراغ “ساز” بروند با الفبا و زبان
موسيقی ،نتخوانی ،سُلفژ و تئوریهای اوليه آشنا میشدند.
نخستين نسل از موسيقدانان دانشآموختة ایرانی از همين
آنها آموختههای خود را بعدها ،به
مدرسه بيرون آمدهاند  .
هنرجویان دیگر منتقل كردهاند .به این ترتيب ،انتقال مستمر
آموزههای وزیری مكتب نوینی را در جامعه موسيقی ایران پدید

آوردهكههمچنانتازمانمابارآورماندهاست.
گامدیگروزیریبنياد“كلوبموزیكال”بودباایننيتكهنخبگانو
روشنفكرانجامعهراكهبخشاصلیجمعشنوندگان(پوبليك)او
بودند با هدفها و برنامههای خود آشنا سازد .این نخبگان كه
هاواندیشههایوزیری


توانستندحرف

شهرتفراگيرداشتندمی
رادرجامعه بپراكنند وزمينه را برایپذیرش نوآوریهای اوآماده
سازند .عضویت نامآورانی چون علیاكبر دهخدا ،رشيد یاسمی،
سعيد نفيسی ،محمدحسين حسابی ،علی دشتی و ایرجميرزا
در “كلوب موزیكال” نشان از توفيق وزیری در جلب نظر جامعة
روشنفكریدارد.
مدرسهكهكمیجانگرفت.نوبتبهگامدیگررسيد.وزیری ،به
یاری هنرآموزان و هنرجویان مدرسه ،اركستر بزرگی را به شيوه
بينالمللیپدیدآوردتااوالً“گروهنوازی”رادربرابر“تكنوازی”رونق

تازه ببخشد و تنوعی در اجراهای موسيقی ملی به وجود آورد.
ثانياً امكانی برای اجرای آثار نوآورانه خود پيدا كند .در اركستر
مدرسه موسيقی وزیری سازهای ملی در كنارسازهای سازگار
المللیمینشستندونهبهصورت“دیمی”كهازروینتوبا


بين
حسابوكتابمینواختند.

كنسرتهای هفتگی اركستر مدرسه ،كه موسيقی ملی را با


رنگ و بوی تازه عرضه میكرد ،شور و شوقی ویژه در جامعة
وزیریازاینكنسرتهانيزبرایتوضيح

موسيقیایرانپدیدآورد .
خطابههای او در

و تشریح آموزههای خود استفاده میكرد .
سرآغازاینكنسرتهامعروفاست.

هانهتنهابهدشواریهایموجوددرجامعهموسيقی


گاهدرآن

ایرانكهگاهبهناهنجاریهایفراگيراجتماعیوفرهنگیدرایران

هاپيشنهادمیكرد.


هاییبرایبرونشدنازآن
میپرداختو 
راه

درهمانسالهادر“شفقسرخ”نوشت:

“علیدشتی”
میدانستندوهر
“درمملكتیكهموسيقیرافقط“لهوولعب” 
كی از موسيقی اطالعی داشت” ...نقص اخالقی” او محسوب
میشد ،امروز در نتيجه پشتكار و استعداد خستگی ناپذیری

وزیری...مقدمات“نهضتموسيقی”دركارشروعشدناست.و
میخواهد آگاه شود كه موسيقی یكی از
رفته رفته جامعه  ...
صنایع (هنرها) است و كسانی كه به موسيقی ایران خدمت
میكنند ...در حقيقت روح افسرده ایرانی را نوازش میدهند”...
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رضاشاهخودباآنكهازجامعهروشنفكریبرنخاستهبودباهوش
هایمختلفازخودنشانمیداد،اهميت


وفراستیكهدرزمينه
كارهای وزیری را دریافته بود .در آن زمان كه هنوز “رئيس الوزرا”
بود ،خود از كلوب وزیری دیدنمیكرد و پس از نشستن براریكة
علیاصغرحكمت ،مخبرالسلطنه و )...را

شاهی ،وزیران فرهنگ (
هایخودقرارمیداد.


حمایت
واسطة
از سوی دیگر وزیری نيز در آغاز سربرآوردن “مردی مقتدر“ را در
شرایط آن روزگار برای جامعه سودمند میدانست .او در یكی از
خطابههایخودگفتهاست:





















“یك دليل اینكه مملكت ما با آن كه مدتهاست محتضر است،
یكنفرقائدوسرپرست
هنوزحياتدارد،پيدایشهرچندییكبار“ 
بينيمكهبازپيكخوشخبریرسيده


امروزمی
ملی”بودهاست...
و به ما میگوید آن طبيب دردهای شما ...باز به عيادت شما
وماتازهبتدریجبااوآشنامیشویم”...

میآید!...

البتهاین تحسينگوئی وزیری،مثل غالب گفتارها ونوشتارهای
اوخالیازهشدارنيست:
“ ...در این مدت چقدر از كسالت مزاج ما برطرف شده است؟
خيلی! آیابازهمباقی است؟هنوزخيلی!...برایبهبودیكامل
چهالزماست؟قوهكارانفرادیوملی ،تربيتاجتماعی،تشویق

بزرگان و كاركنان حقيقی ملی ...وال بهبودی موقتی است و به
جزئیوزشنسيممخالف،بازازپادرخواهيمآمد”!
وزیریدرپایانهمينخطابهبهسپاسگزاریاز“رضاخانپهلوی”
رئيسالوزرا”بودهپرداختهوازهمگانخواستهكه

كهدرآنزمان“
“توجهایشانرابهسویمعارفمملكتمعطوفدارند”.

دسيسهها و كارشكنیها

تفاهم و همسوئی ميان وزیری و كارگزاران فرهنگی در دورة
تنشهای بسيار ميانشان

رضاشاه ،ثابت و مستمر باقی نماند .
پدید آمد كه بيش از هر چيز از دسيسههای گروههای هنری
مخالف او سرچشمه میگرفت .چنان كه پيش از این اشاره
كردیم ،موسيقدانان محافظهكار سنتی كه در محافل رسمی
فرهنگی ،همچنان نفوذ داشتند ،او را متهم میساختند كه با
میخواهدبنيانموسيقیایرانیرا
“واردكردنموسيقیفرنگی” 
متزلزل كند .در پس این اتهامات البته حقدوحسدهای شخصی
نهفته بود .وزیری طی چهاروپنج سال در آموزش و اجرای
موسيقی ،به موفقيتهایی رسيده بود كه آنها به خواب هم
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نمیدیدند .از آن گذشته بازار كممتاع آنان را كساد كرده بود.

هنرجویان همه سال بيش از سال پيش ،بهجای آن كه در
“محضر“ آنان “تلمذ“ كنند ،به مدرسه وزیری روی میآوردند تا با
“علموهنرموسيقی”همزمانآشناشوند.
نخستين تأثير نفوذ مخرب محافظهكاران ،در “شورای معارف”
وابسته به وزارت معارف ،خود را نشان داد .در نامهای به وزیری
اشرابهرسميتنمیشناسندمگر“به

ابالغكردندكه“مدرسه”
شرطتدریسموسيقیایرانی”!واینتحصيلحاصلبود.وزیریبا
موسيقی ایرانی سروكار داشت ولی برای آموختن آن از
شيوههای بينالمللی استفاده میكرد .از این روی نامة شورای

معارف ،به او بسيار گران آمد .دانست كه كار ،كار همانهاست
كهدرجامعهشایعهمیسازندكه“موسيقیفالنكساروپائی”

امانمیدانستكه

خيانتبهموسيقیایرانمیكندو”

استیا“
شهرتهایعاميانه“ذهنآقایانمحترم(،درشورایمعارف)

این“
رانيزمشوبكردهباشد”.وزیریخودگفتهاست:
“غافلبودیم...كهممكناستبدخواهانبهایندرجهاذهانرا
مشوب نمایند كه حتی به طبقات عاليه برسد! ”...و “معارف
مملكت باید تصفيه شود ...نه آن كه چون هنرمندی ...نتواند هر
روز ...در مقابل ميز آقایان كرنش نماید ،مورد بغض و حمله قرار
گرفتهوبایكفرمولبخواهندمحوونابودشسازند...خير،بندهبا
هرفشاریمقاومتكردهومایوسنخواهمشد”...
وزیریبااینهمهتوانستكارخودرادرمدرسهادامهدهد،هم
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بهسببپشتكاروپایداریهایخودشوهماینكهدر“طبقات

عاليه” همچنان هواخواهانی داشت .او حتی در سال  1331به
ریاست “مدرسه موسيقی دولتی ،ـ بازماندة مدرسه موسيقی
نظام ـ برگزیده شد و توانست از تركيب این مدرسه با مدرسه
خود،مركزرسمیبزرگیبرایآموزشوپرورشموسيقیبسازد
كهبعدها،عنوان“هنرستانعالیموسيقی”راپيداكرد.
نخستيندورةریاستوزیریششسالیبيشبهدرازانكشيد
ولیدرهمينمدتمحدودتوانستهنرستانراكيفيتیهمسان
باكنسرواتوارهایجهانیببخشدوموسيقیایرانیوموسيقی
بينالمللیهردودر برنامةآموزشی هنرستانجای ویژهخودرا

گروههایدیگریقرارگرفت
داشتند.اینباروزیریدرمعرضاتهام 
و همان موسيقدانان دانشآموخته فرنگ و یا تحصيلكرده در
مدرسه موسيقی نظام كه با موسيقی ایران ميانه خوشی
نداشتند .آنان میگفتند وزیری جای بيشتر را به موسيقی ایران
دادهوپایههایموسيقیعلمیراكهچنددههبرایاستقرارآن

ولیاینها

زحمتكشيدهشدهدرمعرضنابودیقراردادهاست.
بهانه بود و مخالفتها از جای دیگری آب میخورد .وزیری آدمی
سختپایبنداصولبود،یكیازایناصولحفظحرمتموسيقی
و موسيقدان بود .او هرگز به اركستر هنرستان یا نوازندگان آن
داد،جزدربرنامههایهنرستانشركتكنند.كارگزاران


اجازهنمی
میخواستند هرگاه كه
دولتی ولی از او انتظار دیگری داشتند  .
جشنیبرپامیكنندوزیریواركستراونيزحاضرباشند.اوتنبه
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این كار نمیداد و آنها را عليه خود میشورانيد .سرانجام
همدستی اینان و موسيقدانان مخالف او ،باعث كنار گذاشته
شدنششد.
از او خواستند كه به “فرمان همایونی” ،در شب پذیرائی از یك
ميهمانخارجی،بااركستر،بههنگامصرفشام،دراطاقمجاور
حاضرباشدوآهنگهایخودرابهاجرادرآورد.وزیریاین“فرمان”

را اهانتی به اركستر هنرستان تلقی كرد و متقابالً پيشنهاد داد
كهمیتواندپسازصرفشام،درسالندیگركنسرتیمستقل

برگذار كند تا همه آرام بنشينند و گوش كنند .مخالفان ،حرف
بهعرض رسانيدند“ و در واقع آن را
وزیری را به گونهای دیگر “ 
“تمرد“ عنوان كردند و “خشم شاهانه” را برانگيختند .وزیری ،به
این ترتيب ،در سال  1313از ریاست هنرستان و نيز مشاغل
جنبی دیگر بهكناری نهاده شد و “غالمحسين مينباشيان“ از
مينباشيان كه
موسيقدانان جانبدار غرب به جای او نشست  .
خویشاوند رضاشاه بود و اداره نوپای موسيقی كشور را نيز
سرپرستی میكرد ،از همان آغاز به حذف یا تقليل برنامههای
مربوطبهموسيقیایرانیپرداختوجایبيشتریرادرتدریسو
اجرابهموسيقیبينالمللیداد.بااینهمهبنائیكهوزیریطی

 13سالكاروكوششباالبردهبود،استوارترازآنبودكهبااین
ضربهها فرو ریزد .وزیری هفتسال بعد ،در سال  1323از نو به

سرپرستی هنرستان برگزیده شد و طرحهای ناتمام خود را به
اجرا درآورد .درسال  1321كه او بازنشسته شد ،هنرستان دیگر
قوام و دوام كافی یافته بود و میتوانست راه پيشرفت خود را
بپيماید.دوسهسالیبعد،ازآنجاكهحجمكارومطالعهدرهر
دوزمينهموسيقیملیوبينالمللیتوسعهیافتهبود،هنرستان

تازهایویژةموسيقیملیازدلآنسربرآورد.درحالحاضرهر

دوهنرستانبهكارخوددرتهرانادامهمیدهندبااینتفاوتكه

حاالبهدوبخشزنانهومردانهتقسيمشدهاند!


راهگشای زنان

در بررسی وضعيت موسيقی در دورة رضاشاه به یك گشایش
تعيين كنندة دیگر نيز برمیخوریم كه اهميت آن كمتر از استوار
شدنشيوههایعلمیآموزشواجرایموسيقینيست:

زنان هنرمند ،از پستوها و اندرونها به درآمدند و شوروحال
تازهایبهموسيقیدرحالشكفتنبخشيدند.اگرچهتغييرنظام

و رویآوری به تجدد و نوگرائی زمينهساز این گشایش بود ولی
نقش خود زنان را نيز باید درست ارزیابی كرد .نام “قمرالملوك
وزیری” در صدر فهرست زنان دالوری قرار دارد كه نه تنها برای
همگان ـ مرد و زن ـ میخواندند بلكه بیحجاب و نقاب برروی
صحنه ظاهر میشدند .او كه صدای رسای دلانگيز خود را به
یاری “مرتضی نیداوود” پرورانده بود ،برای نخستين بار در سال
 1333یعنی یازده سال پيش از كشف حجاب در تاالر گراند هتل
تهراندرخياباناللهزاربهرویصحنهرفتودربرابرجمعمردو

زنشگفتزده،بهآوازخوانیپرداخت.قمرخودگفتهاست:
روزهاهركسبدونچادربودبهكالنتریجلبمیشد.بااین

” 
آن
همه وقتی به من پيشنهاد شد بدون چادر در نمایش گراندهتل
ظاهر شوم ،قبول كردم ...و پيه كشته شدن را به تن خود
ماليدم...رویصحنهرفتم...هيچاتفاقیهمنيفتاد...حتیمورد
استقبالهمقرارگرفتم!”...
قمر خود دليل این به سالمت گذراندن كنسرت و استقبال
عمومیرانيزدریافتهاست:
“رژیممملكت تغييركرده...وپسازیكبحرانبزرگدورةآرامش
حدسمیزنمفكربرداشتنحجابازهمانموقع

فرارسيدهبود...
پيشآمدهبود”...
نخستين كنسرت “گراند هتل“ نه تنها “قوت قلبی” به قمر
بخشيدواورابهبرگذاریكنسرتهایدیگربرانگيختبلكهدیوارة
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ترس را از پيش پای زنان دیگر اهل موسيقی برداشت .پروانه،
یكیپسازدیگریپایبهميداننهادند

ضرابی،روحانگيزو...


ملوك
درواقعمیشود

وروحتازهایبهموسيقیملیایرانبخشيدند.

گفتكهتجددگرائیحاكميتواقتداریكهپشتوانةآنبود،زمينه
را برای رهائی زنان از اندرونیها و بركشيدن آنها تا سطح
هنرمند فراهم آورد .از سوی دیگر دالوری زنان هنرمند ،فرایند
نواندیشیونوگرائیرادرجامعهشتاببيشتربخشيد،وازاین
هر دو موسيقی ملی ایران بهرهمند میشد و برتوانائیهای
اجرائیخودمیافزود.






















برپائینخستينفرستندةرادیوئیدرایران،درسال،1319زنان
هایگستردهتریپيشرویخودیافتند.رادیوصدای


هنرمندصحنه
آنانراتادورتریننقاطایرانمیبرد.


بانگاهیگذرابهروندتكوینموسيقیدردودهةنخستينِقرن
جاری خورشيدی ،به دستاوردهای ریز و درشت دیگری نيز می
رسيم كه شرح آنها ،جا و فرصت بيشتری میخواهد.
برپائیكالسهایموسيقی،انتشارجزوه

وارمیتواناز:


فهرست
و رساله و كتاب ،بنياد اركسترهای گونهگون ،ثبت و ضبط
موسيقی در صفحه ،اعزام هنرجو به كنسرواتوارهای جهانی،
انتشارنخستينمجلةموسيقیو...یادكرد.
مایتهای اقتدارگرایانه ،خود را از بند

موسيقی ایران در سایة ح
باورهایخرافیرهاساختوبهمروربهیكیازنهادهایاستوار
بارآوریهای دهههای بعد را ،جامعه

فرهنگ ملی تبدیل شد .
موسيقیایران،مدیونهمانحمایتهاستونيزنيرویمقاومتی

را كه در بيستوپنج سال گذشته در برابر انقالب واپسگرای
اسالمینشاندادهاست.


منابع:
ـ روحاهلل خالقی ،سرگذشت موسيقی ایران جلد  2و ، 3
صفیعليشاهوماهورتهران1313،و1311

ـ سيدعليرضا ميرعلينقی ،موسيقینامة وزیری ،معين ،تهران
/1311دیوانعارفقزوینی،اميركبيرتهران1312
ـماهنامةرودكی،شمارة22تهران،مرداد1312
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وارطان رضاشاه را مظهر آبادانی و عمران كشور میدانست ,و میگفت همانطور كه زنان ما
در زیر چادر مستورند و زیبائی آنها قابل روئت نيست اكثر ساختمانهای تهران و ایران هم
مانند طبقة نسوان با دیوارهای بلند كاهگلی و یكنواخت كه دورتادور آنها را گرفته ارتباط با
خارج را قطع میكند و زیبائی ساختمانها پنهان است .او رضاشاه را بانی این شكفتگی
میدانست و میگفت در امنيتی كه برقرار كرد توانست این غنچه را بشكوفاند و زیبائی
ساختمانها را در دید عابرین بگذارد .مگر كسی میتوانست از اطاق نشيمن پنجرهای روی
خيابان باز كند و بالكنی جلوی بنای خود احداث كند .وارطان میگفت هر وقت نام رضاشاه را
میآورم آن مالقاتها جلوی چشمم مجسم میشود و در هر جلسه چيز تازهای از رضاشاه
میشنيدیم و این جمله را (با ندیدن اروپا ،اروپا را به ایران میآورم) در مالقاتهای مختلف چند
مرتبه شنيدم.

عبدالحميد اشراق

نظرات و طرحهای رضاشاه برای كاخهای سلطنتی


بمنظور ارج نهادن به خدمات پنجاه سالة وارطان هوانسيان
،هفتسالقبلازفوتاویعنیدرسال

آرشيتكترضاشاهپهلوی
جلسهایی ازطرفمجلةهنرومعماری درپاركهتلتهران

 1311
تربيتدادهشد.
تهای فرهنگی،
در این جلسه تعداد زیادی از شخصي 
تكتهاوعالقمندانبهفرهنگحضورداشتند.

آرشي
یهای متعددوتشریحكارهای اووخدماتيكهدر
پسازسخنران 
ی كهاین
مدتپنجاهسالدررشتةمعماری انجامدادهبودواثرات 
ساختمانها در مكتب معماری ایران به جا گذارده بود مورد

بررسی قرارگرفتوجایگاهایشاندراینرشتهروشنوكارهای
ه
اوموردتشویقوتقدیرقرارگرفتسپسدكترمحمدباهری هدی 
ارزندهای از طرف دربار به وارطان هوانسيان آرشيتكت رضاشاه

اهداءنمود.
تكتهای ایرانی

وارطان هوانسيان یكی از پرسابقهترین آرشي
استكه درتبریزدرسال 1211شمسی متولدودراواخرجنگ
جهانی اول عازم اروپا شد و رشتة معماری را در فرانسه در
دانشكدة هنرهای زیبا (بوزار) به اتمام رساند .و بالفاصله در
یهای جنگ در فرانسه در دفاتر
كارهای مربوط به ترميم خراب 
مشغولبهكارشد.

معمارانفرانسوی
تاباالخرهدرسال 1311پساز 11سالاقامتدرخارجبهایران
مراجعت نمود .ابتدا برای مدت كوتاهی در استخدام دولت بود تا
اینكهدریككنكورمعماری مربوطبههنرستاندختراندرخيابان
سوم اسفند برنده شد ،و با این موفقيت كارهای سازندگی و
ی كه در ساختن
معماری او شروع شد بخصوص اینكه با ابتكارات 
هنرستاندخترانوسایركارهایشانجامدادبخشیازآنهابهنام
یگفتند (لبة وارطانی) یعنی
او معروف شده .مثالً معماران م 
پنجرهها و یا (چفتة وارطانی) یعنی دورسازی

لبههای سيمانی 

سقفداخلساختمانو...غيره.
آرشيتكت وارطان هميشه با نام كوچك خود (وارطان) مقاالت و
یكرد و از نام فاميل خود خيلی كم
زیرِ نقشهها را امضاء م 
استفادهكردوازایننظربهنامآرشيتكتوارطانمعروفاست.
كمحرفبودولی اگر
جثهای كوچك،آرام،پختهوخيلی  
اودارای  
یكردحسابشدهودلنشينبود.اودواعتقاددرمورد
صحبتیم 
معماری ایرانداشت؛یااینكهازگذشتهتقليدكنيمیانوگرائی را
در پيش بگيریم .خود او نظریة دوم را اجرا و پياده كرد .او
ساختمانهای زیادی در تهران كرد .چون سينما دیانا ،سينما

متروپل ،ميهمانخانه دربند ،عمارت اصلی بانك سپه ...و تعداد
خانههای مسكونی.اوعالوهبركارهایخصوصیآرشيتكت
زیادی 

رضاشاه پهلوی بود و مدت  6سال شخصاً با رضاشاه در تماس
مستقيم بود .از جمله كاخهایی كه ساخت كاخ سعدآباد كاخ
وليعهد (شاهنشاه آریامهر) كاخ واالحضرتها در دوران كودكی.
كهمقرنخستوزیری شد)ونظارت

كاخواالحضرتاشرفپهلوی (
بركليةكاخهایدیگر.
یها و مالقاتهایش با رضاشاه صحبت
وارطان در بارة شرفياب 
یدانست,و
یكرد.اورضاشاهرامظهرآبادانیوعمرانكشورم 
م 
آنها
گفتهمانطوركهزنانمادرزیرچادرمستورندوزیبائی 

م 
ی
قابل روئت نيست اكثر ساختمانهای تهران و ایران هم مانند
طبقة نسوان با دیوارهای بلند كاهگلی و یكنواخت كه دورتادور
ساختمانها

یكندوزیبائی 
آنهاراگرفتهارتباطباخارجراقطعم 

یدانست و
پنهان است .او رضاشاه را بانی این شكفتگی م 
یگفتدرامنيتی كهبرقراركردتوانستاینغنچهرابشكوفاند
م 
ساختمانها را در دید عابرین بگذارد .مگر كسی

و زیبائی 
یتوانست از اطاق نشيمن پنجرهای روی خيابان باز كند و
م 
یگفتهروقتنام
بالكنی جلوی بنای خوداحداثكند.وارطانم 
یشود
آورمآنمالقاتهاجلوی چشمممجسمم 

رضاشاهرام 
ی
یشنيدیمواینجملهرا
زتازهای ازرضاشاهم 

ودرهرجلسهچي
یآورم) در مالقاتهای مختلف
(با ندیدن اروپا ،اروپا را به ایران م 
چندمرتبهشنيدم.
تعجب وارطان از این بود كه چشمهای رضاشاه را بهمثابه یك
یگفت هروقت سرساختمان
یدانست و م 
(شاقول) و طراز م 
یكرد و روز بعد اصالح
یآمد اشكاالت ساختمان را گوشزد م 
م 
سختگيربودوازكمترین

یخواست.بسيار 
شدهآنهاراازمام 

یپوشيد.ولیازاشخاصوظيفهشناس
غفلتواهمالچشمنم 
یكرد و آنها را پيوسته تشویق
و كاردان بسيار قدردانی م 
ینمود.
م 
یگفتازسال 1311تا 1311كهاینجلسهبرپاشده
وارطانم 
یعنی  13سال بهعنوان یك آرشيتكت ناظر به سازندگی كشور
یگویمحكایتنيستورویتاستورویتازدید
بودهاموآنچهم 

دانراهآهندر

همانخانهراهآهندرمي

یكفردفنی،منسازندهمي
تهرانهستم.درزمانكوتاهی  222تونلبزرگوكوچك 312پل
نراهآهنساختهشدورضاشاهراضینشددستگدائی

برایای
نزد كشورهای دیگر برای ساختن این برنامة سنگين دراز كند و
موفقشدوبدونقرضآنراانجامداد.
یهای
یكی از خصائل برجستة شاه این بود كه با وجود گرفتار 
زیاد از نظارت برامور بخصوص در رشتة ما (ساختمان) غافل
یشد ،بدین معنی كه بعد از ظهرها مرتباً به سركشی
نم 
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ینامند .مثل
هماكنون معماری آن دوره را معماری رضاشاهی م 

ساختمانها كاغذ و

یپرداخت .او غالباً در سر
ساختمانها م 

ادارة پستخانه ،شهربانی كل كشور ،هنرستان دختران ،موزه
یطلبيدوشخصاًنقشههای موردنظرخودراترسيمو
مدادی م 
ایرانباستانوبانكملیقدیمو...
یداد.
یكردوتوضيحكاملنسبتبهنظراتشم 
طرحم 
وارطاناینحكایتراكهحضورداشتهو
مگيری
رویت كرده در مورد اراده و تصمي 
یكرد.
رضاشاهبيانم 
یگفت ساختمان كاخ سعدآباد را
م 
شروع كرده بودیم و دیوارها به طبقة
سوم رسيده بود این ساختمان دارای
خاكبرداری زیادی بود بهطوری كه در
مجاور آن یك تلخاكی درستشده بود
طرحهائی از رضاشاه
و با اختالف سطحی كه داشتيم تا
باالی دیوارها این خاكها رفته بودند و
كارگران رفت و آمد را از یك راه باریك و
مشكل از روی این خاكها و تلخاكی
یدادند و خود را به طبقة سوم
انجام م 
میرساندند.
روزی كه هوا هم خوب بود رضاشاه در
حاليكه كاله خود را كمی كج گذارده
یكردند و یا با
بودند و زیر لب زمزمه م 
خود گفتگوئی داشتند به محل كار
آمدند .از دیدن شاه همه خوشحال
شدیم و در آن ایام بين كارگران چنين
شایع بود كه هر وقت شاهنشاه كاله

یگذارد
خود را كمی متمایل به سر م 

این عمل نشانهای از سرور و مسرت

نكه چشمش
خاطر ایشان است .همي 

ی كه
به این تپة عظيم خاك و جادها 

 رضاشاه بعد از ظهرها مرتبـاً بـه سركشـی سـاختمانهـا مـیپرداخـت .او
یروند
كارگران به زحمت باال و پائين م 
غالباً در سرساختمان ها كاغذ و مـدادی مـیطلبيـد و شخصـاً نقشـههـای
افتادتصميمگرفتندكهایشانهمباآن
نظـراتش
مورد نظر خود را ترسيم و طر میكرد و توضيح كامل نسبت به
پای درد و با عصا از این راه به طبقة
میداد..
سوم بروند .ایشان چند قدم بيشتر به

باال نرفته بودند كه بعلت سابقه درد

مزمن پا لغزیدند و به پائين برگشتند،

شاه پس از چند دقيقه مكث مجدداً به

راهخودادامهدادندوبازبههمينترتيب
در كاخ سعدآباد در نقشههای مربوط به سردر ورودی ،پلههای
اینكارادامهپيداكردوشاهنشاههرچندقدمكهمی رفتندليز

بزرگ،گنبدسالن،تزئيناتسنگیقسمتداخلیآن،تغييرطاقو
یگشتندبهطوری كهتارسيدنباالمجبور
خوردهوبهعقببرم 

هاورنگهای كاخبادخالتمستقيم

رواقسالنوكليهنقاش 
ی

سنگهای كه در تپه بود چند لحظهای

شدند گهگاهی روی 
شاه و نظرات او پياده شد .چند طرح زیر اثر رضاشاه است كه

بنشينند و سيگاری هم كشيدند و ضمن مالش دادن زانو گفتند
برایكاخسعدآبادكشيد.

(آنچهنبایدبشودشد)مقصودشاندردپابود.
اصل آنها نزد نگارنده بود و در انقالب با نقشههای رولوه شدة

باالخرهبهباالی تپهرسيدندوبابرداشتنكالهوپاككردنعرق
اكثر ساختمانهای كه در زمان رضاشاه ساخته شده بود و یك

پيشانی مجدداًكالهرابههمانشكلسابقبرسرنهادندوبایك
طرح ارزنده مهندس سيحون از صورت وارطان در آن جلسه) و
( 
نگاهی كه منظورشان درس دادن به ما بود وارد طبقة سوم

مقدار زیادی مدارك مربوط به معماری دورة رضاشاه متاسفانه از
ساختمانشدند.مرحبابهاینارادةآهنين!
بي 
یكنددركاخمرمرنيزرضاشاهبهتمام
نرفت.وارطاناضافهم 


امور ساختمانی شخصاً نظارت كرد .او دستورات قسمت


نهكاری،مقرنسسازی ونظائراینكارهاراشخصاً
خاتمسازی،آئي 



یداد.
باسليقةخودم 


نصنعتكاراندرنقاطكشور

نساختمانهاازبهتری

برایاجرایای
 

یشد ،مثالً استادان كچكار از اصفهان آمده بودند و
استفاده م 

یكردند.
هاتحتنظرشاهكارم 

مستقيماًبااحترامبهتخصصآن

رضاشاه معتقد بود كه كاخها باید خيلی باشكوه و زیبا و جالب

باشند بهطوری كه بينندگان تحتتاثير جاذبة هنری و عظمت آن

یگفتایناثرات وساختمانهابایدطوری باشد
قرارگيرند .اوم 

كه نشانگر دوران (رضاشاه) باشد مثل دوران هخامنشی و
تكتها

ساسانی ...و در عمل این نظریه انجام شد و آرشي

پلبراياينراهآهنساخته

درزمانكوتاهي222تونلبزرگوكوچك312
شد
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یادگارهای رضا شاه در شمال ایران
یوسف صنعتی
آن روز برای همه کسانی که مثل
من سر کالس انشا عزا میگرفتند
روز خوبی بود .کالس هفت بودیم.
معلم انشا مریض شده بود و معلم
تاریخوجغرافيابهجایاوآمدهبود.
طبعااونمیدانستچهکسیباید

انشا بخواند و چه کسی نباید.
کالس به خوش و بش میگذشت.
با همه این وقتی ساعت کالس به
پایان میرسيد ،معلم تاریخ و
جغرافيا ،موضوع انشا هفته بعد را
روی تخته سياه نوشت" :بهترین
ساختمان شهر شما کدام است؟"
بعد هم توضيح داد که بروید ببينيد
بپرسيدوآنوقتبنویسيد.
من بچه آن شهر نبودم .پدرم کارمند دولت بود و ما از جنوب به
آنجا که یکی ازشهرهای کوچک مازنداران بود ،کوچ کرده بودیم.
با وجود این موضوع انشا به نظرم جالب آمد .موضوع برای من
ملموسبودوفکرمیکردمقادرمچيزهاییدراین

تازگیداشت.
معلمهای ما ،معموالً موضوعاتی از این دست

باره بنویسم .
نمیدادند .موضوعاتشان هميشه ،گنگ و مبهم بود .بهار را

توصيف کنيد .علم بهتر است یا ثروت ،پایيز را  ...ما چطور
میتوانستيم بهار را توصيف کنيم .اصال بهار را چطوری میتوان

توصيفکرد؟حاالهماگرچنينموضوعیبهمنبدهندبایدروزها
کلهامرابهقولجمالزادهحفرکنمتاببينمچهخواهمنوشتو

اصالچيزیخواهمنوشت؟موضوعمعلمتازهاماجوردیگریبود.
شهرکوچکبودوساختمانهایمهمینداشت.یکشهرکوچک

مازندران مگر چند ساختمان مهم دارد؟ من همان لحظه اول که
موضوع را شنيدم ساختمان شهربانی را انتخاب کردم که از
بناهایدورهرضاشاهبودوازآنجاکهپدرمافسرشهربانیبودآن
را دیده بودم .وقتی در مقابلش میایستادیم ،بنایی سه چهار
طبقهای به نظر میآمد که با هيئت سفيدش ،عظمتی داشت.

ساختمان محشری بود .راه پلکان چوبی پت و پهن ،اتاقهای
دلباز،پنجرههایازسمتجنوبروبهکوهوازسمتشمالروبه

دریا ،سقف بلند ،دیوارهای سفيد ،و شيرهایی که دو طرف در
ورودی اش پاس میدادند ،همه نشان از عظمت داشت.
شيرهایدرگاهورودیهيبتشيرواقعیرادرذهنکودکانهمن
مجسم میکرد .شير ،هرگز ندیده بودیم و آن وقت ها تلویزیون
نبودکهببينيم.
منچيزهاییدراینبابنوشتموباخودمبهکالس بردم.ازقضا
معلمانشاهفتهبعدهمنيامدوآقایداوودیبازهمبهجایاو
هریکازبچههاساختمانیراانتخابکردهبودو

واردکالسشد.
درباره آن داد سخن میداد و انشا میخواند .بعد که انشاها
خوانده شد آقای داوودی گفت ولی بهترین بنای شهر شما
ساختمان بانک ملی است .آنگاه شروع کرد به توصيف کردن آن
ساختمان و من فهميدم که آن بنا که در نزدیکی شهربانی هم
قرار داشت ،چقدر با شکوه تر از ساختمان شهربانی است .این
ساختمان هم از ساختههای دوره رضاشاه بود .در پایان کالس
همگفتاگردوستداشتهباشيدهفتهبعدازریيسبانکملی
گيرموشمارابهدیداراینساختمانمیبرم.ماازخدا


جازهمی
ا
میخواستيم.

زدی،عظيمترازآنبود


بنایبانکملی،وقتیدرونآنگشتمی
که از خيابان دیده میشد .تاالری بزرگ با سقف بلند و زیبا که

ميزهاوتزیيناتچوبیآنرابهدو
بخش میکرد .یک طرف ميزهای
کارمندان قرار داشت و طرف دیگر
سالن مشتریها بود .یکی دو
اتاق بزرگ با صندوقهای نسوز
بزرگ برای نگهداری پولها ،و
مهمترازهمهچسبيدهبهآنخانه
مسکونی ریيس بانک که از
ساختمان بانک جدا نبود و بعد
اتاقهای متعدد و با شکوهی که

تا آن وقت هيچ جا ندیده بودم.
وقتی ما را به زیر زمين بردند تازه
دانستمکهزیرزمينآنساختمان
خود ساختمان بزرگی است که
ابداًازخياباندیدهنمیشد.هنوز
همکهچيزیحدودهفتادسالازساختنآنبناگذشتهاست،
بناییبدانعظمتدرشهرساختهنشدهاستوشکندارمکه
تاهفتادسالدیگرهمساختهنخواهدشد.
شهریکهکمترازیکسالبودواردآنشدهبودم،کوچکبودو
منباخودمیاندیشيدمکهچنينشهریچنينبانکیبرایچه

الزمدارد؟هيچنمیتوانستمتصورکنمکهطراحانبرایصدسال

بعد هم فکر کرده اند .این شهر دو خيابان بيشتر نداشت .یکی
همان که رضاشاه ساخته بود و مستقيم از بندر و از اسکله به
سمتجنگلجادوییمازندرانامتدادمییافتودیگرهمانکهبر

حاشيهجادهکنارهخزرشکلگرفتهبودوساختمانها،ساختمان

کهنه،مغازههایاجقوجقداشت.خيابانیکهرضاشاهساخته

بود ،بزرگ بود ،پهن بود ،بناهای یک شکل و منظم داشت،
ایبازمیشد،بههم


امگردربعضیجاهاکهکوچه
ساختمانه

چسبيدهبود وهریکبالکنزیباییداشت .شکل وشمایلیک
خيابان تمام عيار اروپایی .بناهای دو طبقه با مغازههای بزرگ برِ
خيابانوساختمانهایادارییامسکونیدرطبقاتباالتروروی

هم رفته باشکوه .هنوز هم آن خيابان که اکنون با سقفهای
اشبهصورتویرانهایدرآمده،شکوهوعظمتشهررانگه


ریخته
مغازههای مهم شهر در همين خيابان قرار داشت .یک

میدارد .

می فروشی که عصرها آدمهای معروف شهر در آن دیده
شدند،مغازهوارطانکهرادیووچيزهاییمانندآنمیفروخت،


می
یک فروشگاه لوازم خانگی ،یک کافه خوشگل و خوش منظر،
ادراتداراییوامالکوچيزهایدیگر.خياباندرستازمقابلدر
اسکله شروع میشد و تا ميدان شهر و فرمانداری ادامه
مییافت .فرمانداری در باغ زیبایی ساخته شده بود و بنایی دو

سه طبقه بود که از خيابان فاصله داشت و چون در خيابان قدم
زدیخيابانکشیوشمشادکاریوگلکاریهایشهوشربا


می
بود.خيابان،امتداداسکلهبود.جوریکهوقتیتهاسکلهدردریا
ایستادیخيابانوامتدادآنراتاجنگلهایسرسبزمازندران


می
میدیدی .در چشم اندازت همه زیبایی بود .البته این یکی از

اسکلهها و اسکله غربی بود .در امتداد اسکله دیگر ،اسکله

شرقی ،راه آهنی قرار داشت که تا عمق جنگل میرفت و گویا
برای آن ساخته شده بود که از نقاط دور دست ،از دل کوهها،
سنگ برای ساختن اسکله بياورند .اسکله ساخته شده بود و
راهآهن نيز به مثابه یادگاری مفيد و ارزنده برجای مانده بود .این

راهآهنکهحاالدیگرخيابانینهچندانآبادبودازکناربيمارستان

شهرعبورمیکردکهخودشبنایزیباوجالبتوجهیبودکهدر

باغی خرم با خيابانهای شنریزی شده قرار داشت و شمشاد
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کاریهایش روح آدم را تازه میکرد .اما این خيابانهای

رضاشاهی ،خيابانهای پر رفت و آمد شهر نبود .خيابان شلوغ،
شلوغ به نسبت یک شهر کوچک ،همان خيابانی بود که بطور
خودروبرحاشيهجادهکنارهخزر،جادهایکهازآستارادرسوی

غربیخزرتاگنبدکاووسدرسمتشرقیدریاوازآنجاتامشهد
ادامهداشت،سبزشدهبودودرمقایسهباخيابانرضاشاهی،از
بدسليقگیوحشتناکیحکایتداشت.مثالرضاشاهبرایآنکه
شهر،راشهرکندرودخانهشهرراساماندادهبودوشاخههایی

ازآنرابهدرونشهرآوردهبود.طوریکهرودخانهاصلیازبيرون
هاییازآنواردشهرمیشدوشهر


کرداماشاخه

شهرعبورمی
را عين همين شهرهای اروپایی خوش منظر میساخت .جایی
برای قایق رانی و گشت و گذار در شهر اگر صاحب میداشت.
البته رودخانه کوچک بود و عظمت رودهای اروپایی را نداشت –
تعداد رودخانههای مازنداران بسيار زیاد است اما همه کوچکاند
چون فاصله کوه و دریا کوتاه است و از سرچشمه تا مصب رود
فاصله چندانی نيست  -اما آن رودخانهای که بطور مصنوعی با
مقداریمعينیآب،واردشهرکردهبودند،حالتشهررااروپاییو
بخصوصکهکناررودخانههمدربخشهاییکه

امروزیمیکرد.

وارد شهر میشد ،دیوار سيمانی خوشگلی کشيده بودند و آب
ابیپدیدمیآورد.اینرود

تاکمرگاهدیوارهمیایستادومنظرهجذ

وقتیازجاییکهواردشهرمیشدتانزدیکیمحلیکهبهدریا
میپيوست درست به موازات جاده کناره بود .ولی شهرداری یا

مردم کج سليقه ،مغازهها را برای آنکه کنار جاده قرار بگيرد،
انداختهبودندجلورود،طوریکهرودراپنهانوکورمیکرد.دیگر

آنرودکهدرواقعبرایزیباییشهرطراحیشدهبود،شدهبود
فاضالبی که از پشت مغازهها عبور میکرد و در آن جز پوست
خربزه و هندوانه و تفاله چای و آشغالهای دیگر چيزی دیده
نمیشد.زیباییرودخانهبکلیمحوشدهبودوجزدرآندویست

متری که بين جاده و دریا فاصله میافتاد ،و رود عمود بر دریا
رفت،درهيچجاحضورزیبایرودحسنمیشد.سهلاست


می
چونشهرآبریزگاهعمومینداشت،حاشيهرودکههمانپشت
مغازههای شهربود ،شده بود آبریزگاه کسبه ومردمی که برای

خرید از روستاهای اطراف به شهر میآمدند .شهر آبریزگاه
عمومینداشت البدبرایآنکهرضاشاهنساختهبود.آیارضاشاه
بایدبهفکرتوالتعمومیشهرهممیبود؟جزاوکسیرمقیو

نفسی نداشت؟ بعدها البته در دوره شکوفایی اقتصادی ایران،
ناگزیرشدندهمهآنمغازههارابهآنسویرودخانهمنتقلکنند
و رودخانه را به داخل شهر بيندازند .اما اوال این کار سالها طول
کشيد وشهرسالها ازموهبترودبینصيبماند،ثانياًآنهاهم
طرحرضاشاهرابرایشهردرکنکردندوبهجایآنکهشهرسازی
را بر همان سياق که در دوره رضاشاه طراحی شده بود ،ادامه
دهند،بههمانشيوهیبیاصلونسبیساختندکهدراغلب

شودوبهلعنتیزیدنمیارزد.


اندیدهمی
شهرهایایر
تازمانیکهبچهبودم،شایدهمتازمانیکهشهرهایاروپاییرا
ندیده بودم به اهميت ساختمانها و بناهایی که رضاشاه در آن
شهر کوچک ساخته بود پی نبرده بودم .بعدها دانستم که
رضاشاه آن شهر را از روی الگوهای اروپاییاش ساخته بود یا
اروپایيانی که در خدمت ساخت و ساز کشور قرار گرفته بودند
شهررابراساسالگوهاییکهاینطرفهامرسوماستساخته

بودندواگردرستوبرروالهمانطرحیکهازابتدابرایشهر
ریختهبودند،شهرراگسترشمیدادندچهمایهاززیباییتوامان

با کاربرد که پدید نمیآمد و چه شهر با شکوهی که نمی شد.
اما گویا به غير از رضاشاه کسی دیگر عقلش به این چيزها
نمیرسيدوپسازمرگاوهمهچيزبااوبهخاکسپردهشده

بود .بعدها که شهر را باز هم و به دفعات دیدم بیتناسب رشد
کردهبودوحتادرزمانرونقاقتصادیکشورنيزکهمغازههارابه

آن سوی رودخانه منتقل کرده بودند تا زیبایی رودخانه آشکار

399
شود،بازهمکسیعقلشنرسيدهبودکهالاقلساختنبناهای
کنارخيابانرابرهمانروالیکهرضاشاهپیریختهبودادامهدهد.

بناهاییساختهبودندبیهویتکهشهررامانندهمهشهرهای

نراازآنمیگرفت.

دیگرمیکردوتمایزآ

وقتی بزرگ شدم بارها بخصوص در ماههای تابستان به خاطر
دریابهآنشهروشهرهایمازندرانوگيالنسفرکردمودانستم
که تمامی این شهرها تا چه اندازه مرهون وسعت نظر رضاشاه
هستندوبيشازپيشفهميدمکهکاربایدصاحبداشتهباشد
روکارگردرهمهدورههاپيدامیشوندودرهمه

وگرنهبناومعما
تاریخبودهاند.اینصاحبکاراستکهبایددیدبازداشتهباشد.
پول هم به تنهایی کارساز نيست .رضاشاه نه برای ساختن آن
شهرها و نه برای ساختن آن همه کارخانه و جاده و راهآهن و
دانشگاه و غيره پول نداشت .وضع اقتصادی کشور بمراتب از
زمانهای بعدی بدتر بود ولی اوکار را در کشور راه انداخته بود.

پدرانمابویژهروستایيانمامیگفتندکهرضاشاهبابيگاریهمه

این راهها و شهرها را ساخت .بيگاری تا آن زمان و شاید حتا
بعدهانيز،کاررایگانی بودکهرعایابرایارباب هامیکردند .اگر
بيگاری این بود ،خوشا بيگاری! خوشا بيگاریهایی که برای
ساختن کشور باشد .اما آن بيگاری هم تبليغاتی بود که عليه
رضاشاه راه انداخته بودند .بعدها دانستم که این شهرهای
مازندرانکهدیگردرزماننوجوانیمن،عبدالرحمانفرامرزیمدیر
کيهانمیتواستدرطولجادهکنارهخزرازآنهابگذردوگزارش

بنویسد و از هر شهری به خوبی و زیبایی یاد کند ،پيش از
رضاشاهاساساًشهرنبودند.روستاهاییبودندواقعبرکنارهدریا،
معدنپشهمقامزنبور!
اینکه میگویم کار باید صاحب داشته باشد شاید نيازمند مثالی
همهمیدانندکهپادشاهدرایرانزیادبودهاست.اصفهان

است.
هم در دورههای زیادی پایتخت یا مورد توجه حکومت بوده است
امافقطشاهعباسبودکهميداننقشجهانساخت.ميدانیکه

به یقين در دوره خودش در هيچ شهر اروپایی مانند نداشت.
همچنين کاروانسراهایی که این پادشاه در تمامی ایران ساخت
برای آنکه مسافران مکان مناسبی برای اقامت داشته باشند،
بیتردیددرتاریخایرانسابقهومانندنداشتهاست.

آنکاریکهشاهعباسبرایاصفهانکردکههنوزهماگراصفهان
نصف جهان است به دليل کارها و بناهای اوست ،رضاشاه با
بسياریازشهرهایمازندرانوگيالنکرد.یاچراراهدور برویمبا
خودتهران.هيچکدامازاینشهرهاتاپيشازاوبنایمناسبو
درخوری نداشتند و اساساً شهر به معنی امروزی به حساب
نمیآمدند.اینرضاشاهبودکهبهآنهاشکلوشمایلشهرهای

امروزی داد .در شمال ایران از رشت تا گنبد کاووس ،هر مسافر
همیبيندکهازميزانساختوسازاودر

چنانآثاریازاینپادشا
حيرت میشود .تصور کنيد که پيش از رضاشاه ،ما هتلی در
مازندران که به خاطر وجود سواحل بیمانند در کنار کوههای
جنگلپوش از بهترین نقاط توریستی دنيا به شمار میرود
نداشتيم.هتلقدیممعروفرامسر،هتلزیبایچالوسکهبعدها
متاسفانه در انقالب اسالمی از دست رفت ،هتل بابلسر و
بسياری دیگر همه یادگارهای آن مرد بزرگ به حساب میآیند.
هنوزکههنوزاستماهتلیبهزیباییهتلقدیمرامسردرکناره
اسکلهای به زیبایی اسکله نوشهر نساختهایم،

خزر نداریم .
شهریچونشهسواروبهشهرپدیدنياوردهایم.عمداًشهریرا

کهدرنوجوانیدرآنزیستهام،نامنبردم.برایآنکهآنشهرتنها

نمونهای است از شهرهای شمال و مشتی از خروار .آنچه

نوشتمدربارههمهشهرهایخطهزرخيزگيالنومازندرانصادق
است.
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فرهنگ “ستيزی“ در دوره رضاشاه
علی کشگر
ازحدودیكسالپيشدرفكر
ژهای برای
انتشار شمارة وی 
رضاشاه بودیم .ایده را با
چندنفرازدوستاندرميان
گذاشتيم .همگی آنرا تأئيد
دستبرقضانمرة23

كردند.
ژهنامه
تالش به این وی 
اختصاص پيدا كرد .برای
خواندنِ
شدن،
آماده
كتابهائی را باید در دستور
یگذاشتيم .كتابخانه
كار م 
را جستجو كردیم ،حدود
پنجاه شصت جلد كتاب از
خاطرات ،تاليفات ،تحقيقات,
نطقها و تا اسناد را برای

مطالعه انتخاب نمودیم .مدتی با كتابها سروكله زدیم ،تا بتوانيم
موضوعاتراطبقهبندیكنيم.هرچهبيشترباكتابهاكلوكشتی

یگرفتيم بيشتر درمییافتيم كه با حریفی قدر و فوق سنگين
م 
یكردیم نبود .مسائل
طرفيم .كار بهاین سادگی كه ما فكر م 
یشود.فقط
موجوددرایندورانبهیكی ودوتاوچندتاختمنم 
ی
در عرصه امنيت بعنوان نمونه :شمال ایران را شورشيان جنگل 
خخزعل در کنترل دارد،
دهاند ،جنوب ایران را شي 
به آشوب کشي 
غربایراندردستسميتقووشرقایراندردستپليسجنوب.
كدارودستهای سازمانداده

لههای عشایرهری
بيشتررئيسقبي 
و برای خود جوالنگاهی درست كردهاند .ناامنی چنان است كه
چ
پاافتادهترینكارهاست.مركزازعهدههي 

راهزنیوچپاولازپي 
ش
یآید .مجلسهمچندصباحی به
یتصميمی برنم 
كاری بغيرازب 
یغلتد و آخركار با تصویب قانونی
آنور م 
به 
نور و چند صباحی  
ای 
یكند و نه “تكليف“
“سست“ نه “تكليف“ دولت را مشخص م 
اشرار را و شاه مملكت هم در فكر فرنگ و چانهزنی برای خرج
سفرباسفارتخانههایروسوانگليس.اوضاعاحوالمردم!؟اصالً

اوضاعواحوالیباقی نيستكهبتواندرموردآنسخنگفت.در
یككالمكشوریبامردمانش“درحالانقراض“!
یكردیم ،اما از كجا؟ از قرادادهای ،1931
باالخره باید شروع م 
 1921،1919یااصالازكارمجلساول،ازكودتای  1299وآمدن
سيدضياء و رضاخان به صحنه ،از شروع كار سردارسپهی
رضاخان،ازشروعاصالحاترضاشاه،ازوضعيتدرباراحمدشاهو
ولعيهدش محمدحسن ميرزا ،از پنجاهوچند كابينه بين سالهای
 1221تا  1299و از اشغال ایران در جنگ جهانی اول ،از امضاء
فرمانمشروطه،اصالازنقشدولتهای روسوانگليسدرایران،
ازنيروهایشورشیوجدائیطلبدرچهارگوشهایران،و....؟
هرحالجلسهای بادوستانی كهقراربوددراینشمارهمارا

 
به
یاری دهند ,تشكيل دادیم .و موضوعاتی را كه توانسته بودیم در
یكردیم اهميتشان از دیگر
ذهن خود طبقهبندی كنيم و فكر م 
موضوعات بيشتر است و باید به بحث گذاشته شوند با آنها در
ميانگذاشتيم.بعدازهشتنهساعتكلنجارتاحدودیشكلو
مانمشخصترووظيفههریكازماتقریباًروشن

شمایلكاربرای
شد.
از اینجا تازه این سئوال را در پيش روی داشتيم كه خوب
موضوعاتانتخابشدهراباچهكسانیبهبحثبگذاریموازكدام
صاحبنظر چه موضوعی را بخواهيم .به هرحال خوشبختانه در

این قسمت به مشكل چندانی برنخوردیم .با مشخص شدن

چهارچوب اوليه ،بر حسب موضوع و فردی كه باید با وی در آن
یدانستيم
موضوعبهبحثبنشينمکارراآغاز نمودیم .چراكهم 
درپیچهبایدباشيم.
طفلكسردبير،كارشبيشتراز همهاست.همبایدبخواند،هم
بایدبنویسد،همبایدسئوالتنظيمكندوهمبایدمصاحبهكندو
همبایدحواسشباشدكهكارهادرمسيردلخواهپيشرودواز
همهسختتربایدمدامباصاحبنظرانسروكلهبزندونازوغمزه

آنهارابهجانبخردكهمباداخدای نكردهبهكسی برخوردهوقهر

كندوگوشهائیازكارماپادرهوابماند.

یپلكيدیم ،تا اگر چيز جدید
در این ميان باز مرتب بين كتابها م 
بدردبخوری دراینزمينهدیدیمدردستورمطالعهبگذاریم.روزی
نچشمچرانی درميانكتابها،چشممبهتيتركتابی خورد

درحي
باعنوان“فرهنگستيزی دردورهرضاشاه/اسنادمنتشرنشدة
سازمان پرورش افكار 1323 /ـ  1311هجری شمسی ـ سازمان
اسناد ملی ایران ـ پژوهشكده اسناد به كوشش  :محمود
دلفانی“ با خودفكر كردم باید كتاب جالبی باشد .راستش كتاب
یربط انتخاب شده
بسيار جالبی هم هست ،فقط عنوان كتاب ب 
است .شاید هم نه! شاید بيچاره محمود دلفانی بخاطر دریافت
اجازه چاپ ,این عنوان را انتخاب كرده .یا برایش انتخاب كردهاند.
اهللاعلم،جمهوریاسالمیاستوهزاررازورمز!

یكی از كمكهای من به سردبير این است كه بعضی از كتابها را
یكنم خوب است ،ایشان هم بخواند ،با صدای بلند
كه فكر م 
یخوانمكهاونيزدرحينكارآنرابشنودواگرخوبتشخيصداد
م 
نباروقتی
آنرابرای خواندندردستوركارخودقراردهد.ازقضاای 
یخواندمكهسردبيرراكنجكاوكنمتا
اینكتابراباصدای بلندم 
شایددردستوركارمطالعاتیخودقراردهد،دوستعزیزیكهدر
این شماره همکار ماست ,حضور داشت .او نيز كنجكاو شد و با
اصرار زیاد خواست گزارش مختصری از این كتاب در این شمارة
ویژهآوردهشود.گفتم“:راستشاینكتابرابایدخواند.گزارشو
معرفی پاسخگونيست“.ولی،دستورآمدكهاینكاررابایدانجام
دهی!منبااینکهبهقولدوستی؛بيشتر«شفاهی»هستمتا
اچارهایجزانجامکارندیدهوالجرمبهشرحمختصری

کتبی,ام
از مطالب این کتاب پرداخته و برای روشن شدن مفهوم واقعی
«فرهنگ ستيزی» به برخی از فاکتهای تاریخی و فرهنگی
کشورمان پيش از شروع اقدامات و اصالحات رضاشاه نيز اشاره
.
نمودهام 

هبهچاپرسيدهواسناد
كتابدرسال 1311درتيراژ 3333نسخ 
“كانون پرورش افكار“ در دوران رضاشاه را مورد بررسی قرارداده
است.
مطالبكتابشامل:
یك پيشگفتار بهقلم سيد حسن شهرستانی ،رئيس سازمان
اسنادملیایران،
كمقدمهبهقلممحموددلفانیپژوهشگرپژوهشكدةاسناد،

ی
و236صفحهشاملمتنبازنویسیشدهاسناد
وبعد از فهرست اعالم ،دربخش پایانی كتاب تصاویری از اسناد,
برگزیدهودرجگردیدهاست.
طبق تقسيم بندی در صفحه فهرست ،كتاب باید شامل 333
یدهد!؟
صفحهباشداماصفحه261پایانكتابرانشانم 
جز دو بخش كوچك پيشگفتار و مقدمه ،كتاب اساساً به اسناد
“سازمان پرورش افكار“ اختصاص دارد“ .سازمان پرورش افكار“ در
دی ماه سال  1311تاسيس شد .هدف از تاسيس این سازمان
“پرورشوراهنمائیافكارعمومی“بودهاست.برایاینمنظوردر
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ونهای  6گانه كه عبارت بودند از 1“ :ـ
این سازمان كمسي 
كميسيونسخنرانی  2ـكميسيونرادیو 3كميسيونتدوینكتب
درسی (كميسيون كالسيك)  1ـ كميسيون هنرپيشگی
(كميسيون نمایش)  1ـ كميسيون موسيقی و  6ـ كميسيون
مطبوعات“درنظرگرفتهشدهبودند.
تهایاینکانون,ظاهراً
باتوجهبهمقایسةاسنادمربوطبهفعالي 
یهای مختلف در مورد
كميسيون سخنرانی ،با برگزاری سخنران 
موضوعات گوناگون در شهرستانها و استانها و كميسيون
نمایشهمبااجرای نمایشاتگوناگونومتنوعدراینمجالساز
ونهای این سازمان بودهاند .برای این منظور
فعالترین كميسي 
آموزشگاههائی در تهران و شهرستانها

“سازمان پرورش افكار“ 
برای آموزگارانودبيرانتاسيسنمودهوكليهدبيرانی كهكمتراز
13سالوآموزگارانیكهكمتراز13سالداشتندموظفبودنددر
این آموزشگاهها شركت کرده و از برنامه آموزشی این
نیازآنهابهشرحزیردراین

آموزشگاههاباموضوعاتیکهعناوی

کتابذکرشدهاند,استفادهنمایند.

 1ـ پرورش افـكار به وسيله تاریخ  2ـ پرورش افـكار بـوسيـله
جغـرافيـا  3ـترجمهحالبزرگان 1ـشرحبزرگترینآثارملی ایران
1ـآئينسخنوری6ـمبارزهباخرافاتوعقایدسخيف1ـخدمات
ایرانبهعالمتمدن  2ـاوضاعایرانمقارنسوماسفند 9 1299ـ
پيشرفت ایران در عصـر پهـلوی  13ـ مـليت ووحـدت مـلی  11ـ
بهداشت  12ـ اخالق  13ـ اصول پرورش و آموزش  11ـ آداب
مناظره11ـوظيفهوآرزویملی16ـاصولتربيتپيشاهنگی.
جمعاَبرای دبيراندرموضوعاتفوق 21جلسهوبرای آموزگاران
91جلسهدرنظرگرفتهشدهودرپایانهردورهنيزازآموزگارانو
یشدندگواهينامه
دبيرانامتحانبعملوبهكسانیكهپذیرفتهم 
یشدكهدرترفيعواخذاضافهحقوقموثربود.
مخصوصدادهم 
بودجه“سازمانپرورشافكار“13334333ریالوبخشیازبودجة
وزارتفرهنگمحسوبمیشد,ولی چوناینمبلغبرای اهداف

فوق بسيار نا چيز بود ,لذا سعی میشد این کسری بودجه از
تبدنی ،عوارض
محلهای دیگر مانند شهرداری ،انجمن تربي 

نگردد.
نماهاوكمكهایمردمیتامي 

سي
این سازمان با “تشویق مردم به انجام كارهای ذوقی از قبيل
نویسندگی،سخنرانی،نمایش،موسيقی...وتشویقاهلهنر“
ـ با توجه به قانون پاداش پيشنهادهای سودمند ـ و همچنين
“سعی درتشویقمردمبهاستفادهازكتابوروزنامهومجلهاز
طریق تاسيس كتابخانهها و قرائتخانههای عمومی“ و همينطور
ایجادشرایط“نشاطعمومی“سعی درعمومی كردنایناهداف
ینمود.
ومورداستفادهقراردادنعمومم 
زوشهرستانها

یهاییكهاینسازماندرمرك
جلساتوسخنران 
دراردیبهشتسال1319برگزاركرده،جمعاًبالغبر213جلسهو
حدودتقریبیشنوندگانحاضردراینجلساتبالغبر111911نفر
یهای عمومی پرورشافكارمركز
بودهاست.وفهرستسخنران 
وشهرستانهادرماههای شهریور،مهروآبانسال 1319بالغبر

 939جلسهو 212333نفرشركتكنندهدرجلسهبودهاست.و
یهای پرورش افكار مركز و
همچنين آمار جلسههای سخنران 
شهرستانهادرمهرماهوآبانماههمينسالجمعاً1111جلسهو

 211233نفر یعنی بطور متوسط برای هر جلسه  191نفر بوده
یهای همين سازمان در فروردین و
است .و آمار سخنران 
اردیبهشت  1323جمعاً  2333جلسه و بالغ بر  391133نفر
طبقاسنادشمارههای11ـ12

یدهد(.
شركتكنندهرانشانم 
ـ  )13باید توجه داشت که این برنامهها نه تنها در سطح شهر
تهرانیاسایرشهرهایبزرگکشور,بلکهبطورعمومدرسراسر
کشور و در شهرستانهای کوچک با جمعيت کمتر نيز به اجرا
گذاشته میشد .به عنوان نمونه در ليست محلهای برگزاری
سخنرانیها در کنار تهران و اصفهان و تبریز همچنين به نام

برمیخوریم.

شهرستانهایشهرکرد,اردستان,دامغانو...


023
اما مهمتر ،موضوعاتی است که در این جلسات به سخنرانی
یها توضيح گویایی از فضای
گذاشته شدهاند .عنوان سخنران 
حاکم برجامعه و نشانگر دغدغه فکری مدیران و مسئوالن
کشورمانمیباشد.بيشاز 133موضوعدراینجلساتبهبحث

وسخنرانیگذاشتهشدهاست,کهعبارتنداز:

اهميت تشكيل خانواده ـ آداب معاشرت ـ مقام زن در
جامعه ـ مليت و ميهنپرستی ایرانيان ـ ورزش و تندرستی
ـ صنعت و تاثير آن در زندگی اجتماعی ـ قانون و احترام آن
ـ تاثير امنيت در ترقی كشور ـ پرورش كودك ـ معاضدت
قضائی ـ پس انداز ملی ـ تربيت عواطف ـ احتياج ميهن به
مادران الیق ـ جلوگيری از بيماریهای كودكان ـ وظائف زن
در جامعه ـ بهداشت شخصی ـ چگونه پزشك خویش
باشيم ـ طرز استفاده از اوقات بيكاری ـ بهداشت چشم ـ
خانه داری ـ جرم و مقرارت جزائی ـ سخن و سخنسنجی
ـ ترقيات عمومی كشور ـ وظيفه شناسی ـ انضباط ـ شاه
پرستی و ميهن دوستی ـ اعتماد به نفس ـ طرز تغذیه ـ
عواقب بيماریهای واگير ـ طرز جلوگيری از بيماریهای
واگير ـ زناشوئی ـ ازدیاد نفوس ـ راستی و دوستی ـ فوائد
رادیو ـ وحدت ملی ـ اهميت كشاورزی ـ فوائد اجتماعی
نظام وظيفه ـ فوائد آموزش سالمندان ـ كمكهای نخستين
قبل از رسيدن پزشك ـ زیان بيكاری ـ اهميت ورزش از نظر
بهداشت و اجتماعی ـ نظافت و استحمام ـ فوائد
ماشينهای كشاورزی ـ بيماری ماالریا و طرز جلوگيری از آن
ـ زیانهای بيماریهای واگير ـ عواقب تبهكاری ـ
خوشروئی و راستی در معامالت ـ اهميت باشگاه
هواپيمائی كشوری ـ گناه و كيفر ـ تفریحات اجتماعی ـ
شناسائی كشور ـ نيكوكاری ـ استفاده از برق و خطرات
آن ـ وظائف پدر و مادر در پرورش طفل ـ آداب و معاشرت ـ
احترام حقوق دیگران ـ عالقه بهكار ـ بهداشت چشم و
جلوگيری از تراخم ـ وظيفه افراد نسبت به آبادی كشور ـ
مجرم كيست و كيفر چيست؟ ـ اهميت آب در زندگانی ـ
شهامت و رو سلحشوری ـ اهميت راهآهن و راههای
شوسه ـ اهميت صنعت در ترقی كشور ـ زیان نوشابههای
الكلی ـ همكاری پدر و مادر با آموزگار در تربيت طفل ـ
اعتماد به نفس ـ بهداشت دهان و دندان ـ آبله ـ گيریپ و
آن ـ وظيفه ما نسبت به آینده ـ پرورش نسل آینده
عوار
ـ فواید سرشماری ـ استقامت در كار ـ شيرخورشيد سرخ
ایران ـ نظم و تربيت در كار ـ تكاليف اخالقی فرد در جامعه
ـ ثبت اسناد و امالك و فواید آن ـ بهداری و ایجاد
بيمارستانها ـ فداكاری و وظيفه شانسی ـ نيروی ایمان ـ
زیانهای یاس و فواید اميد ـ پيدایش سينما و فواید آن ـ
تاثير عادات در تندرستی و بيماری ـ مبارزه با خرافات ـ
بيماری حصبه و طرز جلوگيری از آن ـ هدف زندگی ـ محبت
و احسان ـ پيشرفت و توسعه فرهنگ ـ اهميت كودكستان
در پرورش طفل ـ فواید مجلس سخنرانی ـ مبارزه بر ضد
بيسوادی ـ مقایسه فرهنگ امروز و فرهنگ سابق در
ایران ـ امنيت قضائی ـ تمدن ایران قدیم ـ وقت طال است ـ
محترم شمردن قول و امضا ـ همكاری مرد و زن در
زندگانی ـ تفریحات خانوادگی ـ سعی و كوشش ـ مزایای
تمدن جدید ـ مقام آموزگار در جامعه ـ اهميت ورزش برای
سالمندان ـ صنایع ایران باستان و خدمات ایرانيان به پيشه
و هنر ـ تنفس و استفاده از هوای آزاد ـ ابنيه و آثار و
اهميت حفظ آنها ـ اهميت ورزش و پرورش ـ نشاط در
زندگی ـ نهضت صنعتی در ایران ـ كار و كوشش ـ مراعات
حقوق دیگران ـ ميهن دوستی ایرانيان قدیم (طبق سند
شماره .)46
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بد نيست این ليست بلند و باال را با جملهای از
خود رضاشاه كه در كتاب سفرنامه مازندران به
سدفترشفرجاهللبهرامیدیكتهكردهبهپایان

رئي
ببریموبعدبهپيشگفتاركتاببرگردم.
یشود اصالح كرد .هر زمينی را
“همه چيز را م 
یتوان
هركارخانهای را م 

یشود اصالح نمود .
م 
یتوان بكار
ایجاد كرد .هر مؤسسهای را م 
انداخت.اماچهبایدكردباایناخالقوفسادی
كه در اعماق قلب مردم ریشه دوانيده ،و نسالً
بعد نسل برای آنها طبيعت ثانوی شده است؟
ساليان دراز و سنوات متمادی است كه روی
نعش این مملكت تاخت و تاز كردهاند .تمام
هواپراكندهاند


آنراغباركرده،به
سلولهایحياتی

وحاال،منگرفتارآنذراتیهستمكهاگربتوانم،
باید آنها را از هوا گرفته و به تركيب مجدد آنها
بذل توجه نمایم .اینهاست آن افكاری كه تمام
كساعت از
ایام تنهائی مرا بهخود مشغول ،و ی 
ساعاتخوابمراهماشغالكردهاست.....هيچ
چيزدراینمملكتدرستنيست.همهچيزباید
درست شود .قرنها این مملكت را چه از حيث
عادات و رسوم ،و چه از لحاظ معنویات و مادیات
ردهاند.منمسئوليتیكاصالحمهمیرا،
خرابك 
رانهبرعهدهگرفتهام.این

برروی یكتلخرابهووی
كارشوخی نيستوسرمندرحينتنهائی،گاهی دراثرفشار
فكردرحالتركيدناست“.
قبالَاشارهشدبایداینكتابراخواند،معرفی كافی نيست،چرا
كه اگر قرار باشد معرفی كاملی از این كتاب صورت گيرد و به
معنایِعميقواثرگذارِهمةاقداماتانجامشدهتوسطاینکانون
اشارهشودبایدهمهاسنادمندرجدراینكتابرادرایننوشته
آورد.
و اما در پيشگفتار ،به زعم سيد حسن شهرستانی ،رئيس
سازماناسنادملی ایران“:آنچهكهپسازانقالبمشروطهدر
جامعه ایران هویدا گردید ،تالشی همه جانبه در جهت مسخ
فرهنگ خودی و كمرنگ كردن باورهای دینی و مذهبی بوده
است .این سراشيبی سياست براین افتاد كه ریشة اندیشة
مذهبی و تفكر دینی را از زندگی مردم بَركَنند و جای آن را با
نهالهای باورهایی كه از بيرون این سرزمين وارده كرده بودند،

پُركنند.....دورهرضاشاه،ازآنجهتكهدرتمامابعادسياسی،
اجتماعیواقتصادیوفرهنگی،بهسویهمگرائیباغربپيش
یرفت نقطه عطفی حساس است ،چه ،آنچه پيش از این در
م 
جهت هموار نمودن تهاجم فرهنگی در ایران شكل گرفته بود،
تكاپوی پراكندة برخی منورالفكرها و افراد سستآئينی بود كه
یبنياد و كژآویز
تنها راه رستگاری را در آویختن به ریسمان ب 
نجهتبهلحاظ

یدانستند.....دورهرضاشاهازای
فرهنگغربی م 
فرهنگی دارای اهميت است كه این تكاپوها را سمت و سویی
سازمان یافته داد .با پشتيبانی و دخالت مستقيم دولت در
آموزشوپرورش،دانشگاه،مراكزفرهنگی،رادیو،مطـبوعاتو...
استهـایفرهنگیغربگرایانه،زمينهرا

درجهتاجـرایسي
یكرد“.
برایتحققكاملاینامرفراهمم 
حرف حساب جواب ندارد! و ای كاش ذرهای از این انصاف سيد
حسن شهرستانی را “روشنفكرانِ“ روشندلِ دورههای بعد و
داشتندوبهایناقدامات“فرهنگی“ و

همچنينروشندالنِامروزی 
استهای غربگرایانه“ رضاشاه كه جملگی در جهت

“س ي
باارزشهایغرببودمعترفبودند.

“همگرائی“
امابدنيستدراینجاليستفوقراـكهفرهنگنوینیرادرایران
ینمود ـ با “فرهنگ خودی“ و “باورهای دینی و
پایه گذاری م 
مذهبی“ ـ اگر بتوان نام فرهنگ برآن نهاد ـ كه توسط رضاشاه
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مسخ شده مقاسه كنيم تا ببينيم كه این “فرهنگ خودی“ و
“باورهای دینی و مذهبی“ چه بوده كه با مسخ شدن آن راه
یبنياد“ و
رستگاری بَركَنده و مردم در سراشيبی فرهنگ “ب 
غربقرارگرفتهاند.

“كژآویز“
بد نيست ابتدا سری به دربار شاهان قاجار بزنيم و به احوال
اندرون آنها تنها گوشه چشمی بياندازیم ،چرا كه اگر از شاهان
قاجار “سخن گفته نشود كالم ناقص“ و معلوم نخواهد شد كه
رضاشاه بهقصد “همگرائی با غرب“ در صدد “بَركَندن“ چه
چيزهائیبودهاست.
محرم

ان 
ی از درباری 
ی با یك 
نقل است ,مظفرالدین شاه “روز 
شهررفت.اتفاقاًهوا

رون
گردشبي 

عزم
به 
خلوت 

ازخواص

ی
وجمع 
ساخت.

مبدل 

جنگ 

دان 
آسمانرابهمي 

ی
ابرشدورعدوبرق فضا 

ی
راوحشت عجيب 

ران 
نده ای 
شاهنشاه آی 

ی
واالحضرت وليعهد،یعن 

ن
كه ملتزمي 
اوباالگرفت  

وتزلزل 

كاراضطراب 

ی
بهطور 
دست داد .

پناه
آن منحصر دیدند كه او را به 
چاره را به 
محرم  

ی
ركاب و دربار 

ی مزبور كه
ی بود ببرند ،و وليعهد بهدربار 
كه در آن حوال 
یی  
آسيا 
كردمتوسلشد.

یم 
ی
النسبنيزمعرف 

داوجاقصحي 
ح

خودراسي
ی
شده با عجز و الحاح 

ی
دامان سيد دربار 

دست  
به

واالحضرت 


كارخانه قضاوقدر را تغيير داده،

ان 
كه جری 
خواست  

تمام از او م 
ی

ادكه

وساده كند.سيدشي

راصاف 

وآسمان 

راموقوف 

رعدوبرق 

قابل
ه  
آورده بود و دست سفي 

دست 

مناسب  
به

ی 
موقع 
ی
التماس او وقع 

یدید ،به
خته م 
دامان خودآوی 

ی را به
استفادها 

داشت و از

آسمان برم 
ی

ی
بهسو 
دست  

وسته 

گذاشت و پي

نم 
ی
یكرد،ازاوعجزو
رادرخواست م 

رعدوبرق 

وشدت 

ی
خداهولناك 
ی ،عاقبت رو بهدرباری
ی و نافرمان 
ی خالفكار 
التماس و از دربار 

یگفت:
مخالفتراپرسيد.دربار 

علت

كرده

یی
مخارج زناشو 

ی
ی كند و برا 
یخواهد عروس 
ی م 
آخر فرزند 
است.

معطل

ی دادتادرشهر هر
بهدربار 
كرده  

واالحضرت كاغذ سفيدرا صحه 

الحالاز

یراف 
ی
خواهد،درآنسفيدمهربنویسدوو 

كهم 
ی
مبلغ 

یتعالی
درگاه بار 

انابت  
به

نجات بخشد .سيد نيز دست 

وحشت 

شه بعد از طوفان هوا صاف
گفتهاند همي 

برداشت و از آنجا كه 

ی
چاره راروسياه 
گشت وسيدبي 

زروشن 

ره ني
،آسمان تي 


است
حاصلنگردید“.
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دوران کابوس و هذیان یعنی دوره قاجار را وقتی بهتر لمس
ن
ن جانشي 
یميرزا بهتری 
خواهيم كرد كه بدانيم“ ،محمدعل 
ی
تهران برا 

ن 
به
هجوم مجاهدی 

ن“ در موقع 
سلطان حسي 


شاه
ی
گلولهها 

خواندن اوراد و اذكار به

حرم را به
شان ،زنان  

هالكت ای

یدرمغز
ن،تاكتيك 
داشت،وبهترازای 

مرغهاوام 
ی

رودادن 
به

خمي
یدید “.درست همانند دوران هذیان انقالبی
ی خود فراهم نم 
ته 
یخندید!
درماهبهریشمانم 

امام“
مادرسال11كهنقش“ 
در توضيح آن “باورهای مذهبی“ كه بهظن سيدحسن
بهدليل “فرهنگ ستيزی“ رضاشاه و “همگرائی“ با
شهرستانی  
غرب در خطر “كمرنگ شدن“ قرارداشتند ،ذكر روایتی از زبان
یخانهدایت)خالی ازلطفنيست.
مخبرالسلطنه(حاجمهدیقل 
حتماً از نظر سيدحسن شهرستانی مخبرالسلطنه از
منورالفكرهاوافرادسستآئينی بودكهتنهاراهرستگاری رادر

“
یدانست.
یبنياد و كژآویز فرهنگ غربی“ م 
آویختن به ریسمان ب 
راهمازمشروطهخواهانبودوهمدودورهرئيسكابينهووزیر

زی
رضاشاه.
یبنياد كژآویز
مخبرالسلطنه كه پيش از “آویختن بهریسمان ب 
فرهنگ غرب“ از صاحبمنصبان دربار سالطين قاجار بود در كتاب
“خاطرات و خطرات“ خود حكایتی دارد از سفرش بهقصد كسب
شباولخوددربرلنباسرپرشپشاشو

علمبهبرلنوماجرای
یگوید:
صاحبخانةبرلنی.اوم 

واكنش“مادام“
“درایرانمعروفاستكهچندشپشدربدنمستحباستدر
ده نبودند سر من موی بسيار داشت برخالف این
برلن باین عقي 
شودمادامشستوشوئیكاملبا

یجانورنم 
ی
اوقاتجنگلهمب 
الكلكردوالزمبود“.
وقتی وجود “چند شپش در بدن“ مخبرالسلطنة صاحب منصب
دربارسالطينقاجارمستحببوده،حتماًعوامكهجملگی رعيت
قبله عالماند ,باید برای صواب دنيوی و اخروی در شپش غرق
باشند.
و برای درك بهتر برنامههای “كانون پرورش افكار“ بد نيست
كهگوشههائی از

نگاهی بهكتابدیگرباعنوان“مجالستعزیه“
شعائر مذهبی و باورهای دینی را نشان می دهد نگاهی گذرا
داشتهباشيم.
گوشههائیازشعائرمذهبیرافقطدریك

كتاب“مجالستعزیه“
گوشه كوچك با فاصله  13كيلومتری از تهران (سربند) نشان
یدهدكهچگونهبيشاز 23نوعتعزیه(،فقطدرماهمحرم)،از
م 
تعزیه شهادت حضرت حمزه تا شهادت مسلمبنعقيل،
دوطفالن مسلم ،شهادت قاسمبنحسن ،شهادت
حردالور ،وهبنصرانی تازه مسلمان ،شهادت علی اكبر،
شهادت حضرت ابوالفضل ،شهادت حضرت امامحسين

021
عليهالسالم ،تعزیه حضرت رقيهخاتون عليهاالسالم،
شهادت عبداهلل بن عفيف ،بازار شام ،ورود به مدنيه،
تعزیه حضرت زینب عليها السالم ،شهادت عقيل نوه امام
حسن ،شهادت امام حسن مجتبی ،شهادت حضرت رضا،
شهادت موسی بن جعفر ،خروج مختار ،بهچاه انداختن
یوسف و...
و یا مراسم شبيهگردانی ،نخل برداری ،طبقكشی ،علم
كشی ،سينه زنی ،زنجيرزنی ،روضهخوانی قمهزنی و
قفل و ميخ برتن زدن در عاشورا ،كفن پوشی در مراسم
عاشورا ،شام غریبان و....
و خالصه كنيم“ :كلیومعاشورا“ و “كلارض ًا كربال“

گوشههائی از“باورهای مذهبی“ مردم از

منگاهی  
به
تنها با ني 
یبرد و
تالش“های رضاشاه پ 

درباری تا عوام میتوان به عمق “
دریافتكه،اصالحچگونهكارهائی درآنمملكتِدرحالانقراض,
یساخت .رساندن “اهالی ممالك محروسه
خواب او را آشفته م 
ایران“ ـ كه جملگی رعيت قبله عالم بودند ,ـ به جایگاه “اهالی
فرنگ“كهجملگی دارای “حقوقبشر“ندبایدخوابراهمآشفته
كند.





















حقيقتاً حق با سيد حسن شهرستانی است“ ،منورالفكر“های
آرمانخواه از خوف خشم عوامو پيشوایان مذهبی جرأت و قدرت
مردیهاییرانداشتندكهایرانراازاینقهقرابهبسوی

چنينپای
بزرگمردیباهمتبلندرضاشاه

“همگرائی“باغربراهبرشوند.
یتوانست از عهده این كار برآید ،و با توجه به شرایط آنزمان،
م 
بابرنامههای روشنفرهنگی ـاجتماعی وسياسی

فقطدولتی 
سلولهای حياتی“كشوری راكهطی سالياندراز،

یتوانست“
م 
توسط سالطين قاجار ،درباریان و پيشوایان دین “غبار“ شده و“
هواپراكنده“ شده بود .آنهارااز“هواگرفتهوبهتركيبمجدد


به
تگرائی“ و “همبستگی ملی“ و باورهای
آنها“ پرداخته و “ملي 
نهباشند،بهباورعمومی بدل

نوین،باورهایی راكهپاسخگوی زما
سازد.
ازهمينروستكهبایدفصلرضاشاهرادركتابتاریخایرانفصل
گلسرخنامنهاد.فصلی كهشادابی,زیبایی,طراوت,سرزندگی

و بالندگی از خصوصيات آن است و مثل هر گلسرخی نيز
خارهائی بر شاخه دارد .اما نباید فراموش كنيم كه در نهایت
یباشد/.
خارهانيزبرایحفاظتازشاخهالزمم 
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عباس پهلوان


خيانت نابخشودنی!؟



تغيير لباس در ایـران یكـی
از اقدامات عمده و مترقی
رضاشاه ،همپای بسـياری
از كارهای بزرگی بـود كـه
بـرای آوردن ملــت ایـران از
قعر قرن هيجدهم به مـتن
قــرن بيســتم ،انجــام داد.
چي ـزی مثــل ســجلاح ـوال
كه بـرای اكثریـت ملـت بـه
جـــــــز الدولـــــــههـــــــا و
السلطنه ها ،مـابقی اصـالً
كـــس و كـــار و هویتشـــان
معلوم نبود .خيلی ها را به
اســـــــــم پدرانشـــــــــان
میشناختند و یا برحسـب
كارشــــــــان :حســــــــينِ
عطارباشــی ،علــی بقــال
باشی ،محمدِ تجارتچـی،
اصــغرِ آجيل ـی ،ی ـا حس ـينِ
ممدخان ،علـی شـيرخان،
اسماعيلِ ننه صغرا.




لباس گلوگشاد و لباده و شلوار پهن و گشاد و بنـدتنبان و كـاله نمـدی و عمامـه شيرشـكری و
گيوه با دوران جـاده شوسـه ،راهآهـن ،مدرسـه ،دانشـگاه ،بيمارسـتان ،كارخانـه ،همسـوئی و
همخوانی نداشت و دستوپاگير بود .بخصوص حجاب و چادر و چاقچور.



پنج،ششسالی بيشترنداشتمكهكتابقطور“شاهنامه“راو
كتاب قطور “مثنوی“ را ـ دوكتابی كه اغلب پدرم هميشه روی
یخواند و یا برای مهمانانش
تاقچه باالی سرش بود و اغلب م 
یخواند ـ با هزار مكافاتی پائين آوردم تا عكسهایی كه
م 
یخورد (وقتی دست پدرم یا
گاهگداری در آن به چشم م 

مهمانانشبود)تماشاكنم.
آن موقع آلبوم عكس نبود یا ما نداشتيم (سال  )1323و پدرم
چندین عكس را در صفحات سفيد و آخر كتاب چسبانده بود.
عكسهای پدرم را در كتوشلوار و كاله (بعدها فهميدم به آن

دادوكالهشاپووپالتوی بلند،

یگفتند)نشانم 
ی
“كالهپهلوی“م 
سواربراسب.
در كنارآنهاچندعكسدیگرهمبود.گویاپدربزرگمادریشباعبا
انعدهای بودكهشلوارهای گشاد،

وعمامه،یكعکسپدرممي
لباده نيمه كوتاه و كاله نمدی سرشان بود .گویا هنگام بازرسی
امالك خالصه آن عكس را گرفته بودند در سالهای دورتر ...یك
یدادباعباو
عكسدیگربودكهپدرمرادردورانجوانی نشانم 
متنةجليقهمانندی كهبندساعتشهمپيدابودویكنوعكاله
ني 
مدور مقوائی كه روی آن پارچهای بود .البته در آن سالهای

یپوشيد .یكی دوسال بعد كه
كودكی من پدرم كت وشلوار م 
،كتوشلواركازرونی تنمانكردیمودخترانروپوش

مدسهرفتيم.
یپوشيدند .همان روز یا روز بعد كه پدرم
اُرمك روی لباسشان م 
یبایستی
مشغول شاهنامهخوانی بود ،در این جور مواقع نم 
سكوتخلوتاورابشكند،باتمامسفارشهای مادرمبه

كسی 
ینشست و پشت آن،
اتاق پنجدری رفتم كه پدرم در آن باال م 
اتاقمنوبرادرانوخواهرانمبود(مثالًاندرونی)!برعكسخياالت
نجاوبچهروببر!
یزندكه:بياای 
مادرـكهنگرانبودكهپدردادم 
پدرماصالً،بدخلقی واوقاتتلخی نكردـباروی خوشبغلمزد.از
لهای پرپشتش
همان روزگاران از بوی توتون خوشم آمد ،سبي 
یداد او تا هفتاد و چندسالگی سيگار
اغلب بوی توتون سيگار م 
یكرد .بازبانی كودكانه روی جلد
یكشيد “اشنو“ دود م 
م 
شاهنامهراكنارزدموعكسهارانشانشدادم.

آنعكسآقایی كهعمامهداشت.عكسخودشباآنكالهگرد
پارچههای (عينهو عكسهای سيدضياءالدین طباطبائی) پدرم آن

خوانهاست.عكس


فقطگفتآنلباسروضه
روززیادتوضيحنداد.
خودشبامردمراهمگفتسابقبراین،پيشازرضاشاه،مردم
یپوشيدند.
اینطوریلباسم 
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بعد در همان سنين نوجوانی كه به دهات اطراف تهران و یا
یدیدم كه بعضی از
شمال و شهرهای دیگر رفتيم ،هنوز م 
مهتنهوكالهنمدی.
یهاشلوارگشادسياهپایشانبودوني 
دهات 
فروشندههای بازار عبا و لباده تنشان میكردند و

بعضی 
خوانها نه سفيد بود نه سياه( .بعد

عمامهاشان برعکس روضه

یگویند “عمامه شيرشكری“ مخصوص تجار) .به
شنيدم كه م 
اعتقاد این بنده تغيير لباس در ایران یكی از اقدامات عمده و
مترقی رضاشاه ،همپای بسياری از كارهای بزرگی بود كه برای
آوردنملتایرانازقعرقرنهيجدهمبهمتنقرنبيستم،انجام
تملتبهجزالدولهها

مثلسجلاحوالكهبرای اكثری

داد.چيزی 
و السلطنهها ،مابقی اصالً كس و كار و هویتشان معلوم نبود.
یشناختندویابرحسبكارشان:
یهارابهاسمپدرانشانم 
خيل 
حسينِ عطارباشی ،علی بقال باشی ،محمدِ تجارتچی ،اصغرِ
آجيلی،یاحسينِممدخان،علیشيرخان،اسماعيلِننهصغرا.
مسلم این كه لباس گلوگشاد و لباده و شلوار پهن و گشاد و
بندتنبانوكالهنمدی وعمامهشيرشكری وگيوهبادورانجاده
شوسه ،راهآهن ،مدرسه ،دانشگاه ،بيمارستان ،كارخانه،
نداشتودستوپاگيربود.بخصوصحجاب

همسوئیوهمخوانی
وچادروچاقچور.
می گفتند رضاشاه به زور “لباس فرنگی“ تن مردم ایران كرد.
كاله شاپو سرشان گذاشت .كشف حجاب كرد .در تاریخ
سالهای كه یكی از چهرههای سياسی بعد از شهریور،


ست
بي
یانصافی و عوام
سيدحسين مكی نوشته است ـ و سراسر ب 
فریبی استـحتی اینتغييرلباسرا(كهمتاسفانهرضاشاهبه
تماممناطقایرانگسترشندادوبعدهمبهعنوانلباسسنتی
حفظ گردید)“ .خيانت“ خوانده است كه به نظر نامبرده
“نابخشودنی“است؟!
بعدها“حسينمكی“درجریان“نهضتنفتملی شدننفت“از
اعضای سرشناسجبهةملی اولشدودكترمصدقاورامامور
خلعید از شركت نفت كرد و به “سرباز فداكار“ شهرت یافت.

دوكتوشلوارسفيدوكفشسفيددر

عكسهای اوباكالهسفي

یشد .بعدها او را به مناسبتهایی از نزدیك
روزنامهها چاپ م 

یهارنگلباس،كراوات
دیدم.مردخوشپوشی بودكهمثلاروپائ 
پيراهنولباسوجورابوپوشتاوبایكدیگرهماهنگیداشت.
هميشه وقتی عكس او یا خود او را در مراسم آن روزگاران
یكردمكهچرااوتغييرلباسدرزمانرضاشاه
یدیدم،تعجبم 
م 
“رابزرگترینخيانت“آنشاهایرانسازوافتخارآفرینخواندهاست؟

025
درهمهسالهایبعدازدورانجبهةملیایرانوحكومتمصدق،

یكشيدم این حرف را با او در ميان بگذارم ـ تا روزگار
خجالت م 
گذشتوگذشت.چهوچهگذشت.انقالبشدوباهجومعباو
یكشيدند
عمامه ،كراواتها باد هوا شد اما دیگر خجالت م 
كتوشلوار را هم تعویض كنند .دارودسته بازرگان كه با اصرار

یهاشدهبودندآخوندهای
كراواتراحفظكردهبودند.بقيهحكومت 
كتوشلوارپوش.درسال 1319بودكهدرخياباننادری ناگهانبا

نمكی“روبروشدم.خيلی گرموصميمانهازمناستقبال
“حسي 
كرد.
هاباكتوشلواروریش تراشيدهو

منآنروزهاازلجحزبالله 
ی


یرفتم .حسين مكی
كراوات ،به خيابان و اكثر به كافه نادری م 
عينهو آن سالها لباس خوشدوختی پوشيده بود با كاله معروف
اشارهایبهروزگارحاكمكرد.دلخوروودمغ،بعد

بهكالهحصيری.
یكهوازاوپرسيدم:آقای مكی،حاالكهدیگرنهرضاشاهاستنه
یكنيد ،مردم ایران
محمدرضاشاه ،چرا به این آقایان پيشنهاد نم 
همانلباسهای ملی وقدیمی خودشانرابپوشند واز خودتان

شروعكنيد؟!
او متوجه نشد .توضيح دادم همان عبا و لباده و شلوارهای
گشاد ،كاله نمدی و كاله پاخ پاخی و گيوه و چاروق؟! حسين
بهعهدبوقبرگشتهایم!

مكیبااستهزاگفت:تاهمينجاهم
گفتم :خودتان گفته بودید تغيير لباس ایرانيان یكی از بزرگترین
انتهایرضاشاهبود!؟
خي 
یها :دوزاریش افتاد! اخمی كرد و كاله شاپو
تازه بهقول تهران 
یاشراـكهرضاشاهدرسال 1311شاپوراجایگزینكاله
حصير 
پهلوی كرده بودـ از سر برداشت .با دستمال عرق پيشانيشرا
پاككردودرحالخداحافظی مانندی گفت:فالنی توهمعجب
یها...؟!
حالوحوصلهایدار 

یرسد و ماه پشت ابر تيره پنهان
یگویند حق به حقدار م 
م 
یماند .رضاشاه فقط  16سال یا  23سال ایران را یك پارچه
نم 
دوقرنفاصلهوعقبماندگی درعرضهمينمدتكوتاهرابا

کرد.
ملت پشتسرگذاشت و در سالهای پس از او بخصوص در این
 21سال اخير ،چهره رضاشاه از پس مه و دوده و غبار بهتان و
تهمت در كتابهای مختلف و به نوشته نویسندگان و مورخان
یخواست
یطرفوخوشانصاف،خوشدرخشيدكهچگونهاوم 
ب 
مجد و عظمت باستانی را در ایران زنده كند ،آن هم با پذیرش
تجدد و حال و هوای ترقيات اروپائی و یكی از چهرههای بارز
پادشاهانتمامتاریخایراناست.
در مقالهای به مناسبت سالگرد درگذشت شاهان
پهلوی نوشتهبود،رضاشاهرا(برخالفادعای مخالفان
ومدعيانحقيروكمخِردشبایدیك“مصلحاجتماعی“
ناميد نه یك “دیكتاتور“ .گو این که هنگام پادشاهی
رضاشاه در ایران ،بر بيشتر كشورهای اطراف ایران و
حتی اروپا و آسيا (آفریقا كه سراسر مستعمره
یها بود) مردان شاخصی در رأس حكومتها
اروپائ 
بودند :مانند لنين ،استالين ،هيتلر ،موسولينی،
چيانكایچك،آتاتورك،هيروهيتو(امپراتورژاپن)و...مابقی
كشورهادرآسياوحتی بخشبزرگی ازآمریكاـتحت
سلطهاستعمارشومویرانگرانگلستان،هلند،فرانسه
ظالمترازاربابانشان.

وپرتغالبودباحاكمانی
اما رضاشاه با همه آن خدماتی كه كرد (و حاال دیگر
برای همه مشهود است) یك جنبش مترقيانه و یك
حركتوتحولبزرگتجددخواهانهرادریككشورواپس
نگاهداشتهشدهوبهشدتعقبمانده،انجامداد.

استعمار،استعمارانگليس،اینرابهعنوانیك“گناه
بزرگ“ هرگز به رضاشاه نبخشيد و حتی به فرزند
اوهم.
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026

االهه بقراط



 اگر چپ نتوانست از دل آرمانهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه خود که سالها بر آن
پرپر زد و سوخت ،هنوز یک اندیشه دمکرات و چپ بزایاند ،اندیشه راست دمکرات در ایران
اما از عمق آرزوهای بزرگ «رضاشاه« توانست آرمانهای آزادی و عدالت را از انحصار چپ
به در آورد و به پشتوانه دانش و عملکرد خود ،آن را سرلوحه احزاب راست دمکرات قرار
دهد .چپ نه تنها نباید از این امر عصبانی شود و خونش به جوش آید و تمام تالش و همت
خود را برای کوبيدن و از ميدان به در کردن راست دمکرات به کار گيرد ،بلکه باید از آن برای
زایش خود بهره گيرد .ایران بدون نيروی راست دمکرات هرگز گام در راه توسعه و پيشرفت
سياسی و اقتصادی نخواهد گذاشت ،همچنان که در هيچ کشور دیگری چنين اتفاقی
نيفتاد.







آرزوهای رضاشاه و اندیشه راست دمکرات
































زمانی در فرهنگ سياسی ایرانيان به این اکتفا میشد که
ریههای«راست»رابهمثابهحامالن
احزاب،گروهها،جریاناتونظ 
و معرفان اندیشههای محافظه کار در برابر کمونيسم و
سوسياليسم تعریف کنند .هر چه خوب و قشنگ بود به «چپ»

نسبت میدادند و هر چه زشت و بد بود در «راست» دیده
میشد.مفاهيمواالیانسانیمانندآزادیوعدالتاجتماعیدر

تيول چپ بود و راست هيوالیی ضد آزادی و استثمارگر و
استعمارپرست تصویر میشد .حال آنکه ليبراليسم که بنياد
اندیشهراستراتشکيلمیدهدودرعينحالسرچشمهتفکر

آزادیخواهانه چپ نيز هست ،چهارصد سال پيش در اروپا شکل
گرفتوجریاناتراستدراینسویجهانباپيشينهفکریپربار
توانستنددرقرنبيستمبارسازندگیکشورهایخودرابردوش
کشند .برای نمونه در آلمان پس از جنگ جهانی دوم سالهای
طوالنیتفکرراستقدرت دولتیرادردستداشتوبيشترین
سازندگی و تحوالت پس از جنگ در این کشور ،البته به یاری و
پشتيبانی آمریکا ،توسط حزب دمکرات مسيحی و رهبران
برجستهآنصورتگرفت.
سير تاریخ و دگرگونیهای سياسی و اجتماعی به ویژه در دو
دهه پایانی قرن بيستم نشان داد که تنوع تفکر سياسی چنان
ایداردکهنهتنهاراست،بلکهچپرانيزنمیتواندریکیا


دامنه
دو جمله و با این یا آن ویژگی تعریف کرد .سبزها ،راستهای
افراطی،بنيادگرایاناسالمیوميانهروهایاسالمیبردوقطب
«راست»و«چپ»افزودهشدندوآنرابهطيفیرنگارنگتبدیل
کردندکهازسياهبنيادگراییونئونازیسمتاسفيدسبزهایصلح
دوسترادربرمیگيرد.دربرخیمواردتداخلوجابجاییبرخی

از سياستهای عملی سبب میشود که در این طيف شاهد
بارزترینمثالاینتداخلرامیتواندر

رنگهایترکيبینيزباشيم.
همگامی سياه تا سفيد در ماههای پيش از آغاز جنگ عراق در
زمستان2333ودراعتراضبهاینجنگدید.
ولی پيشينهراست و چپ ایراننهازنظرتاریخی و تشکيالتی،
لسفهسياسیبهکجامیرسد؟نهبنيانگزار

بلکهازنظرتفکروف
اینحزبیاآنجریان،بلکهمتفکراناندیشهچپوراستدرایران
کيانند؟راستدمکراتازکیظهورکردوچپدمکراتکجاست؟
هاپرسشهاییاستکهمدعياناندیشهوفعاليتسياسی


این
بایدبهکندوکاودرآنپرداختهوپاسخهایدرخوربهآنبدهند.

معموال این گونه است که وقایعنگاری یا چگونگی تأسيس و
فعاليت این یا آن تشکيالت و تاریخچههای نحيف به جای تعریف
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تفکر قرار میگيرد .در پاسخ این پرسش که چه تفکری و چه
فلسفه سياسی پشت این یا آن جریان خوابيده است جز با
عناوینی چون «طرفداری از مبارزه چریکی»« ،کمونيسم طرفدار
روبرونمیشویمکهالبتهبيجا

شوروی»ویا«احزابفرمایشی»
نيستچراکهدرواقعتفکرینيزوجودنداشتهاست.سرتاسر،
دنبالهروی،الگوبرداریویاوابستگیمحضبهدستگاهدولتیو
یا به کشورهای دیگر بوده است و کيست که نداند دنبالهروی و
الگوبرداریووابستگینيازیبهتفکرندارد.آیایکیازدالیلیکه
اپوزیسيون آزادیخواه ایران در طول  21سال نتوانسته است در
برابر یک حکومت قرون وسطایی صفوف خود را بياراید در همين
عدم تفکر و نبود فلسفه سياسی نيست؟ آیا در این نيست که
همیشود؟آیادرایننيستکه

آنچههموجوددارد،نادیدهگرفت
جریانات چپ نه تنها برای تکوین نظریه چپ دمکرات تالش
نمیکنند،بلکههمچنانبهگذشتهپراشتباهوالغرخودافتخارو

همچنانبارژیمگذشتهمبارزهمیکنند؟!

اگرچپایراننتوانستهاندیشهپردازیرادرخودپرورشدادهواز

ميانخودبرکشدکهبتوانداندیشهچپدمکراترادرایرانتئوریزه
کند ،در عوض راست دمکرات در طول ساليان چهرههایی را
پرورشدادهکهشاخصترینآنانداریوشهمایوناستاومعتقد

است:
رویهمعمولدرکشورهایعقبافتادهورژیمهایغيردمکراتيک

«
کارهارامجازاتمیکنند،

کهانتشاراخبارکارهایبدونهخودآن
درحکمراندنجامعهبهاعماقفسادوعصياناست.بدکارانبی
پروا نيروی کار ملت را به هدر میدهند و سراسر اجتماع را
خدمتگزارمنافعخصوصیخودمیسازندوبهمردمنيزاجازهداده

نمیشودآنهارارسواکنند.نتيجه،ایجادیکفلسفهبهکلیغير

اخالقیدراجتماعاستکهازحکومتناکسانناشیمیشود»

وی انجمنها و شوراهای شهر و محل را در کنار مطبوعات و
احزاب مهمترین عامل مشارکت مردم در امر حکومت میداند و
مینویسد« :وقتی مردم بتوانند با ورقههای رأی ،خود را از

حکومتهای بد رهایی بخشند ،طبعا به فکر وسایل دیگر

نمیافتند ...انتخابات آزاد آخرین درمانی است که برای

سرخوردگی ویأسمخربافراد مردمازیکطرف وآمادگیآنها
برایاقداماتانقالبیازطرفدیگرمیتوانیافت».

ليکنآنچهدرایناظهارنظربيشتربرایمامهماستزمانبيانو
انتشار آن است .همایون این سخنان و مشابه آن را نه دیروز و
امروزونهدربارهاصالحاتدرجمهوریاسالمی،ونهپسازوقوع
انقالب اسالمی و نه حتا در سال  1316و در «فضای باز
سياسی»آندوران،بلکهزیرعنوان«تحولتدریجی»دردیماه
 1339درروزنامهاطالعاتنوشتهاست.داریوشهمایونیکیاز
ههای رضاشاه» است که علينقی عاليخانی در
صدها «بچ 
خاطراتخودبهآنهااشارهمیکند.خودعاليخانینيزکهدردوران

سه نخست وزیر ،اسداهلل علم ،حسنعلی منصور و اميرعباس
هویداوزیراقتصاد ومدتینيزریيسدانشگاهتهران بودازهمان
بچهها»ست که نماینده تفکر ليبرال در زمينه اقتصاد بود.
« 
بچههایمحمدرضاشاه»امادنبالهروکسانی شدندکهاصوال
« 
با تفکر سياسی و فلسفی بيگانه بودند و آنچه میخواندند و یا
میآموختند بيشتر به شوخی شباهت داشت که نمیتوانست

سرانجامیغمانگيزنداشتهباشد.

تجویانهخود
اگرچپنتوانستازدلآرمانهایآزادیخواهانهوعدال 
کهسالهابرآنپرپرزدوسوخت،هنوزیکاندیشهدمکراتوچپ
بزایاند،اندیشهراستدمکراتدرایراناماازعمقآرزوهایبزرگ
«رضاشاه»توانستآرمانهایآزادیوعدالتراازانحصارچپبه
درآوردوبهپشتوانهدانشوعملکردخود،آنراسرلوحهاحزاب
راست دمکرات قرار دهد .چپ نه تنها نباید از این امر عصبانی
شود و خونش به جوش آید و تمام تالش و همت خود را برای
کوبيدن و از ميدان به در کردن راست دمکرات به کار گيرد ،بلکه

027
باید از آن برای زایش خود بهره گيرد .ایران بدون نيروی راست
دمکراتهرگزگامدرراهتوسعهوپيشرفت سياسیواقتصادی
نخواهدگذاشت،همچنانکهدرهيچکشوردیگریچنيناتفاقی
نيفتاد.
چرا چنين شد؟ چرا چپ در جا زد و راست بدون آنکه «سابقه
مبارزاتی»داشتهباشد،توانستبهیکنظریهمنسجمسياسی
دست یابد و به فلسفه سياسی ليبراليسم مجهز شود؟ بهتر
شاهنگاهیبيفکنيمکهگماننمیرودهيچ

استبهآرمانهایرضا
چپعاقلوبیغرضیباآنهامخالفتداشتهباشد.


رضاخان ميرپن از سربازی تا پادشاهی

ازآنجاکهبرخیبهاشتباهروزکودتاراباآغازپادشاهیرضاشاه
دانند،یادآوریمیشودکهبينایندوچهارسالفاصله


یکیمی
بودهکهدراینمدترضاخانبهعنوانفرماندهکلقوا،وزیرجنگ
الوزرابهسرکوبآشوبهایمنطقهایدرشمالوجنوبو


وریيس
مرکز ایران مشغول بود و احمدشاه قاجار در فرنگ عياشی ،و
برای ساقط کردن دولت ایران و کمک به خزعل و سران فتنهگر
ایالتازخارجيانپولگداییمیکرد.رویدادهابدینترتيببود:روز

سوم اسفند  1299رضاخان ميرپنج با یک کودتا دولت سپهدار
اعظم را ساقط کرد .روز ششم اسفند احمدشاه سيدضياءالدین
طباطباییرابه ریاست وزرامنصوب نمود .رضاخانبهفرماندهی
کل قوا رسيد و سردارسپه شد .پس از چند ماه رضاخان وزیر
جنگگشت.تازمانیکهرضاخانبهپادشاهیبرسد،بهترتيب
قوام ،ميرزا حسن خان پيرنيا مشيرالدوله ،دوباره قوام ،حسن
مستوفیالممالک،دوبارهمشيرالدوله،وآنگاهازتاریخچهارمآبان

 1332خود رضاخان سردارسپه به فرمان احمدشاه ریيسالوزرا
بودند .گفتنی است که رضاخان و مصدق در دولتهای مختلف
همکارویکیوزیرجنگودیگریوزیرامورخارجهویاداخلهبود.
ریيسالوزرارضاازکليهمشاغلخودبه

درروز 12فروردین 1333
دليل تحریکات و دسایس عمال بيگانه استعفا داد و به رودهن
رفت .روز بعد عدهای از وکالی مجلس ،نمایندگان روحانيون و
بازرگانان و اصناف مختلف به رودهن رفته و از طرف ملت از وی
خواستندبهمقامووظایفخویشبازگردد.سردارسپهبازگشتتا
روز نهم آبان  1334که مجلس پنجم پایان سلسله قاجاریه را
اعالمکردوحکومتموقتبهریاستسردارسپهتشکيلشد.در
 21آذر  1334نخستين مجلس مؤسسان مشروطه ،سلطنت را
به رضاشاه سپرد .پيش از آن ،یک سال پس از کودتای 1299
رضاخانسردارسپهدریکاطالعيهاعالمکرد«:باکمالافتخارو
شرف اعالم میکنم که مسبب کودتا منم .سوم حوت کودتایی
بودکهبهوسيلهمنانجامیافتوفکرآندفعتاویکبارهبهمغز
من خطور نکرد ،بلکه دیدن حال زار برادران و خواهران ایرانی
خصوصانفراتقشونیمراوادارکردکهدستبهکودتابزنم».
کتاب«سفرنامهخوزستانومازندرانرضاشاه»درشهریور1323
درآلمانتوسطمجلهتالشبهچاپرسيد.سفرنامهخوزستاندر
درزمانیکهرضاشاههنوزریيسالوزراووزیرجنگبود

سال1333
وسفرنامهمازندراندرسال1331پسازبهسلطنترسيدنوی
اهللخان بهرامی،
نوشته شد .در سفر مازندران ،عالوه بر فرج 
شاهپور محمدرضا وليعهد و علی دشتی نماینده مجلس و مدیر
روزنامهشفقسرخنيزاوراهمراهیمیکردند.داریوشهمایون

درچاپجدیدبرآنپيشگفتارنوشتهوتوضيحدادهاستکهاین
کتابدرهمانسالهابطورمحدودچاپونایابشد.آنگاهدرميانه
سفرنامههاگفتاررضاشاهو

دههپنجاهیکباردیگربهچاپرسيد.

اهللخان بهرامی ریيس دفتر وی است .سفرنامه
به قلم فرج 
خوزستان به فتنه شيخ خزعل در جنوب و توطئههای انگليس
پرداخته و سفرنامه مازندران مصائب و مشکالت ایران را برای
رسيدن به قافله تمدن و پيشرفت تصویر میکند .بهتر است

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

آرمانهایانسانیراکهباهمهاشتباهاتشخدماتبینظيریبه

ایران کرده است و به نفرت و کينه او را «قلدر» و «بيسواد»
ناميدهاند،اززبانخودشبخوانيم:


درباره جمهوری:

پس از سرکوب خزعل ،در راه بازگشت از خوزستان و عراق در
حاجشيخعبدالنبیکهاز
قزوینتلگرافیبهدستاومیرسد «:

مجتهدینفاضلتهراناست،بهخيالاینکهبعدازتوطئهآخوندها
بر ضد جمهوریت و بر خالف من و پس از اقدامات شرمآوری که
غالب آقایان از راه منفعتطلبی یا از فرط بیفکری و بیمغزی
مرتکب شده بودند ،مبادا هنگام ورود به تهران در صدد تدمير و
تنبيه آنها برآیم ،تلگرافی به من نموده و خواهش کرده بود که
نسبت به علمای تهران طریق موافقت پيموده ،مالطفت خود را
دریغندارمودرورودبهمرکزکهعلمادیدنخواهندآمد،ایشانرا
بپذیرم.منکهبهسبکسریونفعخواهیاینطایفهازقدیمو
جدید آشنایی کامل دارم ،و هميشه نسبت به اقدامات آنها
ام،اینباردعوتشيخراکهشخصیبیغرضبودو


اعتنابوده

بی
لياقت داشت که لفظ روحانی در حقش اطالق گردد پذیرفته و
تلگراف مساعد مخابره کردم .این جواب مکمل ایدآل آنها شد،
تصورنمیکردندباوجودآنمشکالتکهتوليدکردهبودند،بازمن

مداراکنم».
وقتی به تهران میرسد نه تنها از
جانبآخوندهاکهبهشدتازبقای
نهاد سلطنتدفاعمیکردند،بلکه
با اصرار گروه «منورالفکرها» نيز
روبرومیشود:

فوقالعاده
«در ميدان سپه ازدحام  
بود .حرکت ابدا مقدور و ميسر
نمیشد .از اتومبيل پياده و بر

اسب سوار گردیدم .این هنگام،
همهمهمبهمیدرميان مردم پيدا
شد .هر چند درست مفهوم
نمیگشت ولی بعد از پرسش

معلوم گردید که طبقات منورالفکر
تهران به پاداش فتح خوزستان و سایر خدمات من و برای جبران
مذلتصدوپنجاهسالسلطهقاجاریه،عهدکردهاندکهچونمن

به ميدان سپه رسيدم اتومبيلم را به دوش کشيده ،یکسر به
عمارات سلطنتی ببرند و همان روز تاج و تخت را به من تفویض
کنند.ایناقدامراکهناشیازاحساساتطوفانیملتبودغير
معقولدیده،امرقطعیدادمکههرکسبهچنينکاریمبادرت
کند ،به تنبيه و سياست سخت دچار خواهد شد .بعد از این
فرمان ،همهمه مردم به تدریج خاموش گردید و کم کم آهنگ نا
اميدیوحرمانبهخودگرفت».
شيخخزعل نيز در نامهای به ثقهاالسالم ميرزاعبدالحسين نجل

آیتاهلل شيرازی به سردارسپه «تهمت» برقراری جمهوری

میزند ...« :بر امور به طوری استبداد به خرج داده که نظير آن

دیده نشده ،به این هم اکتفا ننموده به جمهوریتی که از آن جز
اخاللدراحکامدینوتغييرمذهبجعفریبهطرقبلشویکیو
امثالآنچيزدیگریمقصودنداشتند،شروعبهمقدماتاعالنش
نمودند»

درباره دخالت اجنبی:

«مزاجایرانییکصدوپنجاهسالاستکهباتماممعنیومفهوم
مسموم گشته و باید فکر کرد که چه تزریقات سریعاالثری باید
پيدا کرد که این مریض مسموم یکصد و پنجاه ساله را بهبودی

023
بدهد .یکی از آن سموم مهلک ،رخصتی است که الاباليانه از
دربارقاجاردرمداخلمستقيماجانببهامورداخلیاینمملکت
دادهشدهوتقریباظهوراینخانوادهمصادفمیشودبامداخالت

اجانبدرکاراینمملکتکهشرحاینقضيهمبسوطوتفسيرآن
به عهده مورخين آتيه موکول خواهد بود .من فقط به ذکر این
جمله مبادرت میکنم که در تمام ایام زمامداری خود به هر
موضوعیکهخواستهامواردشوموبهاصالحیدستبزنم،فورا

مداخله اجنبيان و اعتراضات آنان موجب تعویق امر و وقفه کار
شدهاست».
«ژنرالقونسولانگيسازمنوقتمالقاتخواست.پذیرفتم.وارد
شد .از طرز دخول او به اتاق دریافتم که دیگر کار از رویههای
معمولی خارج دیده و عصبانی شدهاند .چون این حالت را
مشاهدهکردم،بردقتافزودم.زیراکهمعلومبوددرچنينحالتی
اعماق قلب و نيات خفته خود را مکشوف خواهد داشت .بعد از
نشستن بالفاصله مراسلهای به دست من داد و گفت «وزیر
مختارانگليسازبغدادمخابرهکرده ومأموریتدادهاستکهدر
شيراز تبليغ کنم» در ضمن مطالعه اظهار نمود که «عالوه بر
رساندناینمراسلهمأموریتدیگرینيزبهمندادهاندبهاینقرار

که اگر مدلول این مراسله را پذیرفتيد ،رسميتی نخواهد داشت
واال چون خزعل رسما تحتالحمایه دولت انگليس است و ما
مجبوریم از تحتالحمایه خود قویا مواظبت و محارست کنيم،
ناچاریمکهباشمانيزبهطوررسمیواردمذاکرهشدهوازورود
شما جلوگيری و از ورود قوای نظامی شما به خاک خوزستان
ممانعت کنيم .انگليس در خوزستان عالوه بر موقعيت سياسی،
لولههای کمپانی نفت که در طول کارون
وضعيت خاصی دارد  .
کشيدهشده،ممکناستدراینلشکرکشیومنازعاتصدمه
ببيند.بنابراینهرپيشامدیکهرخبدهد،مسئوليتمستقيمآن
متوجه دولت ایران و شخص شما خواهد گردید و ما مجبور به
مدافعهومداخلهخواهيمشد».تلگرافنيزتقریباحاکیازهمين
مطالببود.فقطمطالبقدرینرمترنوشته گشتهوسعیشده
بودکهبانصيحتواندرزقضيهخاتمهبيابد.
تلگرافراخواستمنگاهبدارم.قونسولاصرارکردکهمنمأمورم
فقطارائهبدهموشفاهامطلبرابگویم.مجازنيستمتلگرافرا
بگذارم.
چونگوشمننظيراینصحبترانشنيدهاستوعادتندارماز
هيچکساینقبيلمداخالتراببينم،حالتمتغييرکرد.آننشاطو
فرحی که در اول مجلس از دیدن احوال دیگرگون و عصبانيت
قونسولبهمندستدادهبود،یکبارهمبدلشدبهیکتلخکامی
وغضبفوقالعادهکهدنيارادرنظرمتاریککرد.گوییازصدای

این نماینده اجنبی تمام دستورها و اوامری که در ظرف یکصد
سال از طرف بيگانگان به زمامداران این مملکت داده شده در
گوشم طنين انداخت و سياهکاریهای اوليای امور گذشته یکی
پسازدیگریدربرابرچشممگستردهشدوپردهضخيمکثيفی
تشکيل داد .این بار نوبت عصبانی شدن به من رسيد .بدوا به
قونسولگفتم:
لولههاینفتکهبهانهاینقبيلمداخالتعجيبه
«امادرخصوص 
اند،منشخصاملتزمومتعهدمیشومهرگاهاز


کودکانهقرارداده
حرکت قشون و جنگ بدان صفحات صدمه وارد شود ،شخصا
غرامت بدهم .راجع به مذاکراتی که کردید ،من جدا اعتراض
کنموتذکرمیدهمکهاگرمنبعدبهاینلهجهوبهاینطرز


می
بامنطرفگفتگوبشوید،ترجيحخواهمدادکهرشتهمناسبات
خودراباتماممأموریندولتانگليسپارهکنم.خوزستانیکیاز
ایاالت ایران است و خزعل یک نفر رعيت ایران .اگر او خود را
تحتالحمایه معرفی کرده ،خائن است و من نمیتوانم در این

قبيل موارد القيد باشم .لهذا اجازه نمیدهم که در حضور من
اینطورصحبتبشود»واینکلماتراباتمسخرواستهزاگفتم.
قونسول بيشتر از جا در رفت .تمام متانتی که در نژاد این قوم
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ضربالمثلاستازدستشرفته،کامالعصبانیگردید.منبرای

اینکه به او حالی کرده باشم که تندی و عصبانيت و تمام
مأموریتها و یا دداشتهایی که او حامل است به قدر بال

مگسیمراواپسنمینشاند،درحضورخودقونسول،اميرلشکر

رااحضارکردموبااینکهخيالداشتمسهروزدیگردرشيرازمانده
و استراحتی بکنم ،امر به حرکت دادم و گفتم تمام همراهان را
مسبوقنمایندکهفرداصبحبهطرفخوزستانخواهيمرفت.
نمیخواهم بگویم که این امر و تصميم من در این موقع در

قونسولعصبانیانگليسچهتأثيریکرد.ابداانتظارنداشتکهاز
یکریيسالوزرایایرانیاینطورمکالمهواینقسمتمردبشنود

وببيند.درمدتصدوپنجاهسالعمالانگليسعادتکردهبودند
کههرسریرادرمقابلخودخمشدهبيابند،بلکهنقشههاییرا

که اصال جرئت تعقيب آن نمیرفت ،از طرف اوليای امور ایران
فراهم شده و استقبال شده ببينند ،تا چه رسد به یک حکم
قطعیوامرصریح».
«به نظر من خارجی خارجی است و همسایه همسایه .تا
مشفقاندوبیطرفوخيرخواه،دستدوستیمابهجانبآنها

دراز است و به محض اینکه در خانه ما سنگ بيندازند و آتش
بریزند،تيرتنفرمابهسویآنهاگشادهخواهدشد».
نمیدانم چه وقت این ملت عمقا عوض خواهد شد! کی

«
میشود که افراد اهالی در مقابل تهدیدات ،در برابر اتهامات ،با

یکميزانمنطقیایستادهوسقمراازصحيحتجزیهکنند!چهار
سالاستجاندرکفنهادهشبانهروزی 11ساعتکارکردهو
تحملهمهقسمسختینمودهوباالخرهمملکترابهاینحالت
امروزی رساندهام .قشون خارجی را طرد ،دست مداخله آنها را
کوتاهواستقاللسياسیمملکتراتثبيتکردهام.هنوزجمعی

پيدا میشوند که از یک خبر واهی به جنبش آمده و تصور
میکنندمنبعدازاینهمهزحماتوتجارب،تازهدخالتاجنبی

رادرامرمملکتخودپذیرفتهوکاریکقطعهایرانباميانجيگری
بيگانگان فيصله خواهم داد! خارجی چه حقی در خاک ما دارد؟
توسط در مصالحه ،وقتی برای دولت بيگانه صورتی دارد که دو
مملکت با هم جدالی داشته باشند و او را ميانجی قرار دهند.
خزعلیکنفررعيتایراناست.فقطزمامدارانایرانیبایداورا
تنبيه کنند یا ببخشند ...شخصی که مسئول امور مملکت خود
استچرابایدتقاضاهایبيگانگانرابپذیرد؟چهاجباریدارد؟چه
محرکی دارد؟ جز ضعف نفس .زمامدار وطن پرست باید قبال
موضوعرامطالعهکند.قوانينوحدوداختياراتخودوآننماینده
خارجیراکامالتشخيصبدهدوآنوقتبهاتکایحقوانصاف
با جرئت و استظهار کامل سر بلند کرده و بگوید« :آقای ایلچی،
جناب نماینده یک دولت عالم متمدن ،چه میفرمایی؟ به چه
حق ،به چه سبب ،با من که مسئول حقوق یک مشت مردم
آسياییهستماینطورصحبتمینمایی؟ازمنکهنمایندهیک

قومشرقیکهنوتازهازدریایخونينانقالببيرونآمده،هستم
چرا این تقاضاهای نامشروع و بیانصافانه را میکنی؟ از چه رو
مایلبهاختاللامورودرهمشکستنقوایمملکتیهستیکه
تازهمیرودنضجیبگيرد؟»

منکهدرميدانجنگتربيتشدهام،همهچيزحتاسياسترا

«
مثل گلوله توپ میدانم که به طرف شخص مبارز میآید .اگر
ترس در دل راه دادی و عقبنشستی وبه پناهی گریختی ،کار
تمام است و اگر با پيشانی باز و سر پرشور جلو رفتی ،گوی از
ميدانربودهای».

«ترس هميشه برادر مرگ است ،بلکه پدر مرگ زیرا که مرگ از
ترس به وجود میآید .مأیوس و مرعوب یعنی مُرده! خارجيان
هميشه این خُلق مرا امتحان کردهاند و در قضيه خوزستان نيز
کامالبهتحقيقرسانيدند».
«بهتمنازاینبودکهیکایلقدیمیونجيبیمثلبختياریکه
در مرکز ایران قرنهاست بساط تنعمش گسترده بود و حقيقتا از
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نظر تاریخ و از لحاظ موقعيت جغرافيایی ،ایرانی حقيقی باید
تصورش کرد ،با خارجيان قرارداد داشته ،از آنها پول و تفنگ
میگرفته و برای درهم شکستن قوای ایران ،مانند چرخی از

چرخهایمعدننفت،متحرکبالارادهبودهاست.
تأسفم از این بود که یک دولت معظم و ثروتمند و متمدنی مثل
انگليسباوجودمحبتهميشگیملتایرانوباوجودسياست
متين و موافق و مالیم دولت من ،مأمورینی به نقاط مهمه ایران
فرستاده است که شب و روز کارشان طرح نقشه برانگيختن
قبایل ،وارد کردن قشون ،تأدیه وجه ،تسليم اسلحه به طوایف،
منع جریانهای اداری ایران ،ضعيف ساختن قوای دولتی و وارد
کردن خسارت و تلفات به خزانه مملکت و به قشون مملکت
است»

درباره دربار قاجار:

«هنگام عزیمت به کرمانشاه در حوالی خرابههای سياهدهن
قزوین بعضی از ملتزمين رکاب او (احمدشاه) را از مسافرتهای
متواتربهفرنگتقبيحکردهبودند.اماشاهبهریيسکابينهمنو
چند نفر دیگر صریحا گفته بود که او برای تماشای خرابههای
سياهدهنوغيرهخلقنشده.هرروزیکهدرایرانباشد،یکروز

ازتماشایمناظردلگشاینيسوپاریسعقبخواهدماند!»
«مرحوم اعتمادالسلطنه مرد صاحب نظر و متتبعی بوده ،آثار و
عالئمونوشتجاتاورامیپسندم.اخيرادرکتابخانهآستانقدس

رضویدرمشهدکهبهدیدنکتابهامشغولبودم،کتابیمبنیبر
یادداشتهاییوميهاعتمادالسلطنهبهدستمنافتاد.بردم منزل

ویکیدوشببهدقتمطالعهکردم.اینکتاب دوجلداستو
یادداشتهاییاستکهاینشخصازگزارشاتیوميهدربارنوشته
و با خط زنش پاکنویس شده است .هر کس بخواهد وضعيت
دربارناصرالدینرابفهمد،بهتریننمونهآنهميندوکتابیاست
که اعتمادالسلطنه نوشته است .کتابها را باید دید و آنوقت به
خوبیفهميدکهاینمملکتچرابهاینروزسياهنشستهاست.
چراگردوغبارمذلت،فقرومسکنت،تباهیوتبهروزگاریچهره
آن را آزرده ساخته؟ چرا مراحل تنبلی و تن پروری و وقاحت و
پرستیاندامعدهای


عالقگیواجنبی

فکریوبی

آزرمیوبی

بی
ازسکنهاینمرزوبومراسياهپوشساختهاست؟چرایکثلث

ایرانازبدنمملکتمجزاوبهدستاجانبدادهشدهودرتجزیه
هریکازقسمتهاچهتأثریدردربارظاهروتاچهدرجهبهاین
تجزیه و تقسيم ،با نظر الابالیگری و بیقيدی و بیاعتنایی
نگریستهشدهاست...تمامایامزندگانیپادشاهوقتازدوکلمه
خارجنمیشد:زنوشکار!
پنجاه سال صحبت زن و شکار حقيقتا تعجب آور است! پنجاه
سالیکهموقعنموتمدنوعلومدراقطارعالمبودهوچنانچهبه
دیدهتحقيقوتدقيقوموشکافیشود،نموترقیوتمدندراروپا
وآمریکاومخصوصادرژاپونمربوطبههمينپنجاهسالیبودهکه
بشریت و مدنيت چهار اسبه به طرف تعالی و تجدد میدویده و
دربار ایران در این ایام تمام فضایل خود را صرف اميال نفسانی
چيزیکهدریادداشتهایمرحوماعتمادالسلطنه

میکردهاست...

بيشترنظرمراجلبمیکرداینبودکهتقریبادرآخریادداشتهر

شکرخداراکههنوززندهام!»

روزیاینعبارتراتکرارمیکند«:

معلوممیشودفضيلت و تقوی ،ذوق وقریحه،صنعت وابتکارو

علم و دانش اساسا مورد تکدیر و تدمير دربار و صاحبان آن بوده
است و این بيچاره کمتر روزی بوده که به زندگی خود مطمئن و
اميدوارباشد».

درباره تماميت ارضی و امنيت ملی:

مننمیتوانسـتمدرمرکزمملکتبنشـينموببيـنمکهجـراید

«
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بينالنهرینوشامات،خزعلرااميرباالستقاللخوزستانمعرفی

نمایند ...از ذکر این حقيقت صرف نظر نمیکنم که با وجود این
خودسریوشرارتخزعلوباوجودتلگرافیکهبهمخالفتمن
به مجلس شورای ملی مخابره کرده بود ،با وجود آنکه در ضمن
کلمات و نگارشات ،عقاید وطنپرستانه مرا مجروح ساخته بود،
معهذابیميلنبودمکهاینموضوعطوریخاتمهپذیردکهمنجر
بهاردوکشیوخونریزینشود.بهدودليل:
اولآنکهخزانهدولتتهیاستوتواناییآنرانداردکهازعهده
مخارج اردوی کاملی که من مجبور به تجهيز آن هستم برآید و
چوندربودجهوزارتجنگهماینوجوهپيشبينینشده،تدارک
آنمورثاشکالعمدهخواهدبود.
دویمباوجودآنکهقسمتعمدهعمرخودرادرجنگگذراندهام،

معهذا در این موقع راضی نبودم که نطع خونریزی در صفحه
خوزستان گسترده شود ،زیرا باالخره غالب و مغلوب ایرانی
هستندوهرنفریکهکشتهشود،عاقبتازنفوساینمملکت
کسر شده است و قلبا مایل نبودم در ایران دو صف ایرانی
متشکلوجنگداخلیشروعشودوخارجياندامنزنآتشاین

معرکهباشندوتماشاکنند.پسمتظاهربهاینعقيدهگشتمکه
اگر خزعل مدلول تلگراف و شرارت خود را تکذیب کند و معذرت
جوید،ازتقصيراوصرفنظرخواهمکرد».
«مثلایناستکهدرطبيعتمندشمنیغریبیبرضدناامنی
ایجاد گردیده و من برای قلع و قمع اختالل کنندگان و سرکشان
خلقشدهام.زیراکهبرمنمسلمشدهکهاساسهراصالحو

اقدامی در این مملکت علیالعجاله بسط دامنه امنيت و آرامش
است .مادام که مردم فراغت نداشته و از نعمت امن و راحت
برخوردار نباشند ،مجال آنکه به خود آیند و احتياجات زندگانی
خویشرادرککنندودرصددچارهجوییبرآیندنخواهندداشت».
«شباولدراهواز -امشبموقعيتمنخالیازغرابتنيست.
تنها در قصر دشمن نشستهام و ميزبان من با چند هزار نفر
مسلح که دارد ،هراسان شده و به ساحل پای ننهاده ،کشتی
خودرادروسطکاروننگاهداشتهاست.مهمانیکنفراستو
بایدميزبانراباوجودقوایبسياریکهداردامانبدهد.اینورود
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هاطرافپراکندهمینماید.اینرودکهچونازبرداشتن

میریزدب

مانعراهخودعاجزاستوبيهودهزیرلبغرشخفيفیمیکند،

خيلی شبيه است به آن شيخ پيری که االن در کشتی خود
نشسته و از پيدا شدن سدی در مقابل هوس جاهطلبی و
غردوچارهایجزسرافکندگیندارد .صدای


جوییخودمی

امارت
آرامرودکاروننمیگذاردازیادشيخغافلبشوم.اینشيخکهبه

واسطه طول زمان اقتدار ،تملقگویی اطرافيان و رنگآميزی
مدعيان خاکها و آبهای عالم ،سابقه خود را فراموش کرده و به
هيجتنزلواطاعتیمعتادنيستواینتمولوتمکنراموروثی
پنداشتهودرایناواخرميلتشکيلامارتمستقلهرادردماغاو
اند،امشبچهفکرمیکند؟


ایجادکرده
این شخص وقتی که موقعيت یک هفته قبل خود را با امروز
سنجد،چهحالیپيدامیکند؟هفتهقبل،متنفذینومقامات


می
تهران را زرخرید خود میدانست ،تمام قشون هند و نفوذ
رخودمیپنداشت،صفحهخوزستان

مستخرجيننفتراپشتس
راامارتیمیدیدازطرفشمالمحدودبهکوهستانبختياری(و

شایدنواحیاصفهان)وازطرفمشرقبهخاکفارس،یعنیرود
کارون را نهر کوچکی میدید که در ميان خانه شخصی او در
حرکت است و محض استفاده او از کوهرنگ سرازیر میشود و
بهاومیغردوبهقصدپایبوساوراهراکجکردهوبه

برایسالم 
محمّرهمیرود...مندرظرفیکماهچندصدفرسنگراپيموده،
کوه و دشت و دریا را درنوشتم و شخصا به ميدان آمدم و هيچ
چيز مرا از ورود به قلبگاه خصم باز نداشت .اینک من در اهواز
هستمواودرميانرودکارون.عمارتامارتشفروریخت.کارون
هيچقوهایازداخلوخارجبه

بهیادمظالماودشنامشمیدهد.

فریاد او نرسيد .هيچ جریان پلتيکی مجال نفوذ نيافت .مثل
شاهينبهسينهاوچنگفروبردم.اوراعفوکردموفردابایددر
خانه غصبی خودش از من رخصت یافته ،خاضعانه بخشایش
بطلبدو ازمقامامارتبهموقعيتیکنفرمردزارعمطيعمتمول
تنزل کند .در مقابل چشمش ماليه ،عواید دولت را جمع آورد،
قشون،والیترانظمبدهد،گمرکدروارداتوصادراتنظارتکند
و عدليه به عرایض مردم برسد .من حق دارم در این باب مبالغه
کنم و بسط مقال بدهم زیرا که هر چند امر
خوزستانبهزودیخاتمهیافت،اماکاریخُردنبود.
این تنها شيخ محمّره نيست که مغلوب میشود
بلکه تمام سرکشان ایراناند که در شخص خزعل
معدوم میگردند .تنها خاک خوزستان نيست که
دوباره با رشتههای قوی به ایران اتصال مییابد،
بلکه تمام بنادر جنوب است که بعد از ساليان دراز
میفهمند صاحبی و مرکزی هست و قوهای وجود

دارد .این شکست تزریقات خارجی است در بنادر
خليج فارس ،و این معرفی قدرت دولت است در
سرکوبی متمردین و حفظ تجارت و مؤسسات
خارجی و رعایت استقالل دولت در مقابل
ملوکالطوایف».


درباره خرافات:


«محمدعلی ميرزا بهترین جانشين شاه سلطان
حسين ،در موقع هجوم مجاهدین به تهران برای
رضاشاه همراه با وليعهد محمدرضا در بازدید از مدرسه دخترانه
هالکت ایشان ،زنان حرم را به خواندن اوراد و اذکار
هایخميرودادنبهمرغهاوامیداشتو


بهگلوله
بیباکانهمنبهقلبدشمنونترسيدنازیکشهرمسلح،بيش

بهترازاین،تاکتيکیدرمغزتهیخودفراهمنمیدید».

از هزار توپ و صد هزار قشون در مرعوب کردن خصم مؤثر شده
در راه اهواز «پسر شيخ خزعل با چهره سيه فام در اتومبيلی
است.
نشسته و برای هدایت ما جلو افتاد .به خاطرم گذشت که
خزعلراهرچهدلدادهوتحریککردهاند،حرکتیننمودهاست.

دانستهاندومنامروزبه


هميشهراهنماییغرابرامشئوممی
نسيم شب ،خروش شکایتآميز کارون را که از باالی سد فرو
مبارکیوبافتحوفيروزیطیمسافتمیکنمویادمآمدکهاگر
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ناصرالدینشاهحاضربود،واینخيالازذهنشمیگذشتحتما

پسر شيخ را راهنما قرار نمیداد .اعتقاد او به اوهام و تطير به
حدی بود که روزی در موقع سان یک نفر سوار پيش آمد که
بگذرد.اتفاقاکالهازسرشافتاد.شاهاینرابهفالبدگرفتواز
ادامه سان صرف نظر کرد .یقين دارم در این موقع نه فقط پسر
ستانمیگذشت.

شيخراراهنماقرارنمیداد،بلکهازسفرخوز

اما من هيچ وقت به این قبيل موهومات اعتقاد نداشته و شعر
آورمکهمیگوید:


عنصریراهموارهبهخاطرمی

چومردبرهنرخویشایمنیدارد
رودبهدیدهدشمنبهجستنپيکار

نهرهنمایبهکارآیدش،نهاخترگر
نهفالگيربهکارآیدش،نهفالشمار


ضمخالفتوبیاعتناییبهخرافاتواوهامدرموقع

مخصوصامح
حرکت از تهران ،هر چند یکی دو نفر از همراهان ،مرا به تأخير
یکیدوروزهموعظهکردند،نپذیرفتمودر 13عقربحرکتکردم.
این روز و این برج را برای سفر مناسب نمیدانستند و من
اعتنایی به موهومات آنها نکردم .امروز هم که  13قوس است
مخصوصا به من خاطرنشان کردند که از عزیمت به شهر اهواز
خوددارینمایم».
«اعتقادبهاقبالوطالعازضعفدربارهادراینمواردرسوخیافته
است .این کلمات نقلی است که متملقين و خوشامدگویان در
مجلسشاهووزیرمیپاشندوجزگمراهکردنزیرکانوسست

عنصر کردن مستعدان نتيجهای از آنها گرفته نمیشود .من
معتقدمکهاساسزندگانی برعزم واراده وجسارت وشهامت
گزاردهشده،منتهیازراهمعقولوباپيشبينیدقيق».


درباره تملق و چاپلوسی و دروغ و دورویی:

«...تصميم گرفتم که متملقين اطرافی خود را به چشم حقارت
نگاهکنموبهوسائلمختلفهاصولتملقوچاپلوسیراکهفرع
عدمعلموصنعتولياقتذاتیوضعفنفساست،برکنم.عزم
کردمکهدربارمملکتراازوجودمتملقينکهخطرناکترینوگمراه
کنندهترین عناصرند ،پاک سازم ...اکثر مردم پيشرفت کار خود را

در خوشامدگویی و مداهنه میدانند .من عمال و حقيقتا منافع
خویشرادرجسارتوشهامتوصراحتاخالقواستقامتفکر
تشخيص دادهام .یقين دارم بعدها نيز نتيجه این استواری رأی و
راستیبيانواندیشه،نصيبوعایدمنخواهدگشت».
«من طبعا از اشخاص سخنچين و سعایت پيشه متنفر و
منزجرم[ .در اشرف (بهشهر)] فقط یک نفر شيخ نمام و متقلب
پيداشدهبودکهسپردماوراطردنمایندتانمامیوسعایتنيز
درضمنسایراصالحاتبهکلیازقاموساجتماعایرانمحکومو
معدومشود».
«وکالیمذبذبمجلسنيزتلگرافاتبلندباالوباحرارتکردهوبعد
از آن که خزعل را بر زمين افتاده دیدند ،از لگد کوفتن بر سر او
هيچ مضایقه ننموده بودند .واقعا این دورویی و خيانت که
سياسيون خودروی تهران آن را پلتيک میگویند ،از جمله
زشتترین کارهای انسان است و به هيچوجه شایسته یک نفر

ایرانی نيست .ایرانی که در دنيا معروف است دروغگویی را
معصيت کبير و ذنب الیغفر میشمرده و حتا از خيال دروغ هم
اجتنابمیکرد،البتهازاینقسماشخاصیکهفکروقوالوفعال

دروغ میگویند و فریب میدهند بيزار و متنفر است .در نظر من
این مردمان پلتيکی یا سياسيون دروغی ،پستترین افراد
انسانیاند زیرا که به اسم سياست و تعقيب نظریات عميق

پلتيکی مثل شریرترین و دزدترین مردم دروغ میگویند و دزدی
میکنند .دزدی در اعتماد و حسن نظر مردم خيلی خطرناکتر از
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سرقت مال خلق است .کسی که دوست و رفيق خود را بدون
هيچگناهیبهچاهساربالافکندهوخندهزنانپشتبهاوکرده
یگویند پلتيک پدر و مادر
و پيش میرود و چون از او بپرسند م 
ندارد و یا سياست برادری و رفاقت نمیفهمد ،از حيوان هم
اینبدبختهاحتابهخودشانهمبدیمیکنندزیرا

پستتراست.

که بعد از مدتی نه دوست و نه دشمن به قول آنها اعتماد
ایراتاآخرنمیتوانندپيشرفتبدهند.این


کندوهيچنقشه

نمی
پناه بردن به پلتيک و دروغ و خيانت را سياست نام گذاردن از
ضعفنفساست .کسیکهجرئتندارددرمقابلدشمنیادر
برابرخطربایستدوبگویدایناستعقيدهمن،ایناستتکليف
تو،هميشهبهاینقسمدوروییوخيانتمبادرتمیورزدوزود

استکهخداوندراستیوپروردگاردرستیاورابهکيفرخياناتش
میرساند».

قطعاآنوحشیامیرازودترمیتوانبهاخالقحسنهمتخلق

«
نمودتایکنفرظاهرفریبیراکهیکعمربهدروغوتزویرومکرو
حيله و ریب و ریا و تملق و چاپلوسی و باالخره به بداخالقی و
بیشرفی معتاد گشته است ...سالها نهال تذبذب و تزویر و

چاپلوسیودروغراآبياریکردند،منميوهآنرابایدبچينم».

درباره عشق به وطن:

آلودایرانمدتیبودکهنمایشداشتوافقبیتغيير


جبالبرف
«
عراقراچوندیواریجليلومزینبهآسمانمربوطمیساخت.

امادرشکهدررسانيدنمابهخاکوطن،مثلاینبودکهتعللی
دارد یا شدت شوق ،حرکت او را در چشم من کُند و تعلل آميز
جلوهگر میساخت .مدتی هم که در گمرکخانه تلف شد بيشتر

آتشاشتياقمراشعلهورگردانيد.عاقبتبهخاکایرانرسيدیم.

چنان شور و سروری در من ایجاد گردید که بیاختيار از درشکه
فرودآمدهبرخاکافتادموبرزمينبوسهدادم.درهيچواقعهاین
قدر رقت نکرده بودم .خاک این سرزمين مقدس ،گویی توتيایی
بودکهچشمانتظارکشيدهماراروشنیبخشيد...ازحبوطن
راسختر هيچ ریشه محبتی در قلب انسان فرو نرفته است ...به

بهازایننسيمسردوبرندهکهازکوهسارایرانبهدشتعراق
میگذرد! به به از این اتالل و تپه و ماهورهای پراکنده که مرتع

عشایرایرانرادرسينهودامانخودنشوونمامیدهند!بهبهاز

کهدرههایقصرشيرینو«قلعهسبزی»را

اینرودحلوان«الوند»
میبوسد!فیالحقيقههرچيزکوچکوبیاهميتیکهدرموقع

عادی ابدا نظر را جلب نمیکند ،این هنگام چنان در برابرم
چهرهنمایی مینمود که مثل عزیزترین یادگارها همواره در نظرم

مجسمخواهدماند...خداعمربدهدکهاینوطنجذابوعزیزرا
بهقدریآبادکنمکهحتاخائنانراحتطلبسستعنصرعياش

[کنایهبهاحمدشاهاست]همآنراترکنگویندوخارجهرابرآن
ترجيحندهند».
درمقابلآنجامعهایکهبلندترینمقامرابهمنمفوضکرده،و

«
مرامسئولنظموعهدهداررفاهيتخودقراردادهاست،مننيز

موظفم که صيانت وطن را بر حفظ جان خود رجحان بدهم و بر
همهثابتومستقرسازمکه:همهچيزبرایوطن».

درباره نفت:

«در سال ( 1931شهر صفر  )1319امتياز نفت تمام والیات ایران
بهاستثنایخراسانواسترآبادومازندرانوگيالنوآذربایجانبه
مستر ویليان ناکس دارسی داده شده است که تا شصت سال
بهاستخراجمبادرتورزدوازعواید،صدیشانزدهبهدولتایران
سهمدهد[.رضاشاهدرسال 1311اینقراردادرابطوریکجانبه
لغوکرد.اعتراضاتشدیدانگليسبابیاعتناییدولتایرانروبرو
شد].
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دارسیبدوادرقصرشيرینشروعبهاستخراجمعدنکردولیبه
واسطهدوریراهومصارفلولهکشی،دستبازداشتودرصدد
فروش حق خود به سرمایه داران آلمانی برآمد .بحریه دولت
انگليس که کامال به
اهميت نفت ایران
برای جهازات خود
پیبرده بود ،مانع از

فروش شد و وسایل
خریدسهاموتشکيل
کمپانی را فراهم آورد
و دولت انگليس خود
را
سهام
نصف
برداشت .سپس در
خوزستان مشغول کار
شدند .هنگامی که
باز میرفتند نا اميد
شوند ،یکی از چاهها
فوران عجيبی کرد و
دریایی از نفت بيرون
ریخت به قسمی که
آالت و اشياء غرق
نفت و عمله جات
مشرف به هالک
شدند .از آن وقت به
بعد توسعه غریبی در
کار دادهاند .این امتياز نيز از عجایب کارهای قاجاریه است .هيچ
نکته جدی و عميقی در امتيازنامه دیده نمیشود که داللت بر
تعمقوتفکر درباریانایرانداشتهباشد،مگریکنکتهکهخنده
آور است .شاه و وزرای ایران بعد از گم کردن مرکوب به فکر
پاالنش افتاده و به کمپانی گفتهاند چون دولت عليه از نفت
«قصرشيرین» و «دالکی» و «شوشتر» سالی دو هزار تومان
استفاده میکرده ،و پس از این امتياز از آن محروم خواهد ماند،
باید مبلغ مزبور را کمپانی جبران نماید .مسيو دارسی هم
حاتمبخشی کرده ،و دو هزار تومان را عالوه بر حق الشرکه بر

عهدهگرفتهاستبهخزانهعامرهتقدیمدارد»

درباره عقبماندگی مردم:

اگرلرهابهاینطرزواسلوببیموضوعخوگرفتهونفهمندکه

«
در چه مرحله زشتی امرار حيات میکنند ،من با نهایت
دلسوختگی مجبورم که آنها را از این سرگردانی هميشگی
خالص کنم و برادران خود را به طرف تمدن و انسانيت سوق
دهم ...لرستانيها عموما از اول تا آخر باید رویه انسانها را پيش
بگيرند.بایدبهتدریجقراءوقصباتیازخوددرستکردهباکمال
فراغتخاطروآسایشخيالباعياالتخودبهکارزندگیوتعالی
وترقیبپردازند.اینرویهحاليه،همهآنهارانابودخواهدساخت.
بههمينلحاظوازرویکمالدلسوزیمجبورازافتتاحراهخرمآباد

به خوزستان شدم و تمام طوایف باید از موقعيت خود استفاده
کردهدرعوضسرگردانیدربيابانها،شروعبهمراودهباخوزستان
و بروجرد و اطراف نموده از راه تجارت و مراوده ،قدر زندگانی را
بفهمند ...از این به بعد اگر از کسی اقدام بی رویهای ناشی
شود ،یا یک طایفه و عشيرهای در مقام تجاوز نسبت به هم
برآیند،امرخواهمدادکهآنطایفهراازصغيروکبيرمحوونابود
ساختهوهمهرابهسزایاعمالخودبرسانند.ازاینبهبعدگناه
احدیعفوواغماضنخواهدشدواینآخرینعفویاستکهبه
متجاوزین خوزستان و اشرار لرستان داده میشود ...اصول
چادرنشينی و صحرانوردی و خانه بر دوشی باید وداع ابدی با
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ایران بگوید .این قبایل بال استثناء چه بخواهند و چه نخواهند
محکوم و مجبورند که آستانه مدرسه را ببوسند و از درب خروج
مدرسه،واردصحنهعملوزندگانیشوند...دراینحدود[اطراف
شوش] هيچ اثری از تمدن دیده
نمیشود.طرززندگیاهالیبه

بهایم بيشتر شباهت دارد تا
انسان» .در روستاهای مازندران
زیبا و موطن رضاخان وضع بهتر
نيست:
«اساسالباسماوطرزراهرفتن
و برخورد ما برای اهالی این
حدود تازگی مخصوصی دارد و
زنها بچههای خود را بغل گرفته
در سر راه مینشينند که از
تماشای اتومبيل و حرکت آن
همينقدرکهیکی

محرومنمانند.
از همراهان توجه به یک کلبه و
قهوهخانه میکند ،زنها و

بچههای ده عموما و همينطور

بعضیازمردها فورافرارکردهو
خود را در خانههای ده و یا
گوشهای پنهانمینمایند .مانند

آنکهبهیکموجودغيرمنتظرهای

برخوردکردهاند...اینزنومردی

که در تصادف به یک نفر غير
محلی مشغول فرار هستند ،غالبا عور و لخت و برهنهاند .آیا
مافوقاینوضعيت،بدبختیدیگریهمبهتصورآنهامیآید؟اینها

دیگردارایچيزینيستندکهترسووحشتداشتهباشند!دیگر
ازچهمیترسند؟»

«درکياکالچيزیکهدقتمراکامالجلبکرداینبودکهازتمام
هایده،تنهاکوچهودربخانهایکهجارووتميزشدهبود،

خان 
ه
فقط دو سه خانهای بود که ارامنه در آنجا سکنی داشتند و از
اطفال ده نيز که در کوچهها مشغول بازی بودند ،فقط دخترهای
کوچک این سه چهار خانواده ارامنه را دیدم که موهای خود را
شانه زدهاند .بقيه بچهها تمام شبيه به اشخاصی بودند که در
کردهاند...منظرهمحصلينمدارسو


اعصارماقبلتاریخزندگیمی
چهرههای بی گناه آنها از هر چيز بيشتر مرا متأثر میکند اما

تأثری که پایه آن فقط بر روی شوق و آمال بزرگ گذارده شده
است و باالخره همين نسل است که باید غرور ملی و عرق
نپرستیدردیباچهدفاترزندگیآنهانقشبندد».
وط 
ولیدرتهرانهمبهترازایننيست:
«اگر صالح میدانستم در این سفرنامه که مربوط به مازندران
است ،شمه از گزارشات محالت جنوب تهران ،نهضتهای
چالهميدانی و ابراز عقاید عمر و زید نوشته شود ،مشاهده

میشد که نور فکر اکثریت فعلی تهران چندان مشعشعتر از

مازندراننيست».

در باره لزوم توسعه و پيشرفت:

اقرارمیکنمکهدراینراه،فقرفکریمحيط،فقرخزانهمملکت،

«
جهل و بی اطالعی جامعه و از همه بدتر معتاد شدن افراد در
طیساليانسالبهتحملخواریواعتيادبهتزویرودروغگوییو

ریبوریاومجذوبماندنبهآقاییوسرپرستیاجانب،چنانکار
را بر من دشوار و سخت ساخته بود که مشکل بتوانم از عهده
توصيفوتشریحآنبرآیم...
منوطنخودایرانرابهخوبیمیشناسم.ایاالتووالیاتو

...
شهرها و قصبات مهم آن را تماما دیدهام و حتا در اغلب قراء و
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تصورمیکنماحدیدرایرانبهقدر

هایآنبيتوتهکردهام.


دهکده
منبهجزیياتاخالقوعاداتورسوماهالیواقفوآشنانيست
زیراافرادبرجستهومشخصآنرادرهرضلعیازاضالعمملکت
باشند،شخصامیشناسموبهاصولزندگانی،طرزتفکر،ایمان

و عقيده ،تخيالت و توهمات آنها واقفم .معهذا بعد از قبول
سلطنت ایران ،اولين سفری که در خاطر من نقش بست،
مسافرتبهمازندرانبودبهدودليل:
اول -تا راه مازندران به تهران باز نشود ،تهران نمیتواند آسایش
نعمتداشتهباشد .مازندراناستکه بزرگترینروزنه اقتصادیات
رابهرویتهرانمیگشاید...

مسقطالرأس من است.

دوم -مازندران خانه من است .
احساسات و عواطفمن طبعابه طرفمازندرانصعودمیکندو
هزاران احساس و عاطفه هم طبعا از مازندران به طرف من در
پروازاست...
تهران در مجاورت مازندران مانند مفلسی است در همسایگی
گنج طال[ ...در جای دیگر میگوید« :تهران را از روز اول برای
مرکزیت و پایتخت انتخاب کردن ،شاید مبتنی بر یک فکر عميق
نبوده و جهات مشخص و خانوادگی داشته است ولی فعال که
ناخواهمرکزمملکتواقعشده،باهروسيلهایهست،باید


خواه
برای آن فکر رودخانه و آب سرشار کرد ...ابرها مانند مرغهای
مالجثهدرفضاحرکتمیکنندوبرسنگهانشستهدرخاک

عظي
اگرالبرزاجازهمیدادکهگروهیازاینمرغانبزرگ

فرومیروند.

به فضای تهران هم بيایند ،چه خرمی و انبساطی که در آن
اراضی خشک توليد نمیشد!» اهالی مازندران بيش از پنجاه
سال بعد سپاس خود را به این تعاریف با کمترین مشارکت در
تظاهرات انقالب اسالمی نشان دادند!] هيچ فراموش نمیکنم
روزیراکهبرایبازدیداطرافراهوتعيينخطسير،یکهوتنهاتا

دو فرسخی فيروزکوه آمده بودم .همين نقطهای که فعال پل
فردوس ساخته شده و روزی صدها اتومبيل و مسافر از روی آن
درتهرانتصورمیکردندکهمنبهعمارتیيالقی

عبورمیکنند.

خود در شميران برای رفع خستگی رفتهام .هيچ کس فکر
نمیکردیکهوتنهاتاحدودفيروزکوه،راهیکههنوزایجادنشده

و خيال ایجاد آن نيز هنوز از دماغ من تجاوز نکرده است ،آمده
باشمتامحلساختمانپلیراتعيينکنمکهعبوررودخانهازذیل
آن را تسهيل سازد و جاده را در بهار و مواقع طغيان آب از خطر
سيل و خرابی مصون بدارد .تنها کسی که در این گردش با من
بود،فرجاهللبهرامیریيسدفترمخصوصمنبودکهنهارمختصر
مراهممشاراليهبامرکوبخودحملمینمود».

میشود،بایدبهجزیياتودقایقآن
«هرکسبههرکاریگمارده 
امر مطلع گردد .خاصه پادشاهی که دامنه وظایف او حتا به
سرحدات مملکت هم محدود نيست .در مملکتی که اهالی آن
دچاررخوتوبیعالقگیوعدمرشدعلمیوسياسیباشند،

هرشخصآگاهیراواجباستکهبهحدودکارهایخوداکتفا
داکاریومجاهدترادرتمامدقایقامورنصبالعين

نکندواصولف
خود سازد زیرا که در چنين ممالکی چرخهای مملکت با توازن و
توافق کار نمیکند تا هر چرخی وظيفه خود را اجرا نماید و
مطمئن باشند که سایر چرخها نيز کار و حرکت خود را انجام
میدهند ،در این صورت آن چرخی که در حرکت و در کار است،

فیالواقع باید سایر ماشينهای خفته و از کار مانده مملکت را

همبهگردشدرآورد.
به قوانين ثابته طبيعی هم اگر مراجعه کنيم ،در ظاهر امر ،جز
حرکتوانرژیوتبدیلوتحولـکهبازنتيجهحرکتاستـچيز
دیگرینمیبينيموبالنتيجه،زندگیعبارتاستحرارتوحرکت.

بدینلحاظحقيقتاجایهزارانافسوسوتحسراستکهسکنه
یکمملکتیپشتپابهقانونقطعیحياتزده،مختصرحرارتو
حرکتی از آنها دیده نمیشود ...افسوس جز سکوت و سکون و
رخاوت و بیعالقگی چيزی در اطراف من نيست .البته در یک

031
مملکتمشروطه،وزراء،وکال،مأموریندولتوسایرطبقاتحدود
معين و وظایفی دارند که قانونا موظف به اداره کردن حدود خود
هستند .اما در ایران متأسفانه اینطور نيست .سلطان مملکت
بایدهيئتدولترابهکاروادارد،مجلسشورایملیراهمبه
انجامتکاليفآشناکند.تجار،مالکين،شهرنشينانوحتازارعين
راهمبهکاربگمارد.درتماممدتشبانهروزنيزمواظبحدودو
انجاموظایفآنهاباشدواالهميشههمانحالرخوتوسستی
وسردیوبیعالقگیوفورماليتهبازیکهدیرزمانیاستادارات

ایراننمونهبرجستهآنمحسوبشدهاند،حکمفرماخواهدبود».

«اکثریت سکنه روی زمين همانهایی هستند که بر طبق
مقتضيات محيط نشو و نما کرده و دایره عقول و افهام خود را از
موازیخوردنوخوابيدنوراهرفتنوتأمينمعاشکردنوسيعتر

منتصورمیکنمکهعقلوفکربرایغوردرطبيعت،

نمیبينند.

مجاهده،کوششوتصميمدردماغانسانبهودیعتگذاردهشده
شبههاینيستکهاقليتمردمازعقلوفکرخوددرغور

است.
و تحقيق استفاده میکنند .در بين آنها نيز اشخاصی دیده
میشوند که ازسعی و کوشش نيز امساکنمیورزند .اما مرد

مصمم کمتر در ميان مردم وجود پيدا میکند .تصميم گرفتن کار
آسانینيستواجرایتصميمچندینبارازاخذتصميمدشوارتر
است .از اینجاست که یک نفر مرد مصمم قادر است که یک
مملکتی را به تغيير ماهيت مجبور سازد .مرد مصمم تابع عوامل
ظاهری طبيعت و مقتضيات محيط نمیشود .او محيط را به
مقتضيات فکری خود مطيع و آشنا میسازد .اوست که یک
مرحلهای از سعادت را به استقبال بشریت فرستاده ،و یک قدم

راندورهبریمیکند».


بشررابهطرفسعادتمی
«در ضمن این یادداشتها از تذکار یک موضوع مهمی که هيچ
گوشی فعال در ایران طاقت شنيدن آن را ندارد ،خودداری
نمیکنم:

امتداد خط آهن ایران و متصل ساختن بحرخزر به دریای آزاد و
خليجفارسجزوآمالوآرزوهایقطعیمناست.آیاممکناست
کهخطآهنایرانباپولخودایرانوبدوناستقراضخارجیودر

تحت نظر مستقيم خود من تأسيس شود؟ آیا ممکن است که
مملکت پهناوری مثل ایران از ننگ نداشتن راهآهن خالص شود؟
آیادراینموقعیکهدیگراندرخطوطآسماندرطيرانهستندو
تمام اراضی آنها مشبک از خطوط آهن است ،ممکن است که
مملکتمنهمازننگوعاربیراهینجاتیابد؟

آرزو و آمال غریبی است! خزانه مملکت طوریتهی است که از
مرتبپرداختنحقوقاعضادوایرعاجزاستوایندرحالیاست
که من نقشه امتداد خط آهن ایران را در مغز خود میپرورم ،آن
همباسيصدکرورتومانمخارجوبدوناستقراض!
بایددیدکهدرپسپردهغيبچهمقدرشدهاست.البتهمناین
فکرخودرابهاحدیابرازنمیکردم،زیرااحدیبااینفقرخزانه،

این فقر جامعه و این وضعيت درهم و برهم تحمل استماع آن را
نداشتوتصورآنازحدودمخيلههرکسخارجبود.معهذادیروز
که دشتی ،مدیر روزنامه شفق سرخ به اتفاق بهرامی ریيس
کابينهمنبهدفتراداریمندرعمارت وزارت جنگآمده بودندو
منمشغولمطالعهنقشهجغرافياییایرانبودم،اینفکرخودرا
بهآنهاگوشزدکردموهردورامتذکرساختمکهاگردستروزگار
پيشبينی کاملی برای ادامه عمر من نکرده باشد ،شما دو نفر

شاهد باشيد که امتداد خط آهن ایران یکی از آمال دیرینه من
بوده و دقيقهای از خيال ایجاد آن منصرف نبودهام .هر دو به
سالمتی من دعا کردند .صميمانه هم دعا کردند .ولی من در
چهرههردوحسکردمکهاینآرزورایکامرغيرعملیوفقطدر
حدودآمالوآرزوفرضکردهاند».

«خط آهن ایران باید البرز را بشکافد و از همين جا عبور کند.
مسافرین اقصی بالد اروپا و آمریکا باید از قله البرز و تونلهای
هميننقطهسرازیرشدهوخاطرههایخودراازتماشایمناظر


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

ملکوتیمازندرانبيارایند.
آیا انجام این آرزو و آمال محال و ممتنع خواهد بود؟ آیا به انجام
آرزویخودموفقخواهمشد؟».




































«آیاروزیخواهدرسيدکهمردمایرانازهمينراهپرمحنتوپر
مشقت [راه بهشهر به بندر گز] با یک وجد و نشاط و سهولت
سوارقطارراهآهنشده واینمناظردلفریبجنگلو

مخصوصی 
دریارامنظرنگاه خودسازند؟آیاروزیخواهدآمدکهدراینراه
پرخطر و خفت آور ،مردم ایران در عوض ساعتی نيم فرسخ،
ساعتیهفتادوهشتادکيلومترودررویجادهشوسهحقيقی
بااتومبيلهایمجللخودطیطریقنمایند؟...حاالتمامآمالو

آرزوی من در اطراف این دو کلمه سير میکند :از تمدن قدیم و
جدید ،مدنيت مخصوص و جامعی تشکيل دادن ،و ایران را به
جانب آن مدنيت راندن و در سایه آن آرميدن .آیا این آرزو و آمال
سرخواهدگرفت؟آیاعمرمنکفافبرآمدناینهمهآمالوآرزو
راخواهد داد؟آیابرایقطعاینراهمهيبوعميقبهقدرکفایت
وسایلکاردردستخواهمداشت؟آیابااینخزانهتهیوبااین
فقر فکری اهالی ،تحمل این قدر محنت و مصيبت و مشقت
ممکناست؟واقعاخودمنهمنمیتوانمفکربکنم!

قدر مسلم این است که دست قهار تقدیر امانتی را از الی
کاریهاوسياهروزگاریهابيرونکشيدهو


ها،سياه

ها،بدبختی

خرابه
بهدستمنسپردهاست.بایداینامانتراازگردوغبارودودو

034
کثافت منزه سازم .فکر این نزهت و صفای ثانوی است که فعال
عبور از این باتالق ،و تمام باتالقهای اجتماعی را بر من آسان
میکند .سعادت و آسایش و تنعم شخص من در آن است که

ایرانرااززیراینخرابههایسهمگينبرکنارببينم.

سعادت من آن وقتی است که غبار مذلت از چهره بیگناه این
مملکتبشویموآبرویازدسترفتهاورابهاوبرگردانم.منتهای
آسایشوتنعممندرایناستکهحقمظلومراازظالمگرفتهو
ملت خود را ببينم که در امن و امان و آسایش زندگانی کرده و
حقوقمادیومعنویآنها،ازتطاولودستبردهرصاحبنفوذو
هرصاحباقتداریمصونبماندومردمهيچملجاءوپناهیبرای
خودسراغنگيرندمگرحقوقانون.
تماملذتمندرایناستکهتمامطبقاتمملکتدرمقابلقانون
صورت تساوی به خود گرفته و امتياز بر یکدیگر از راه تقوی و
فضيلتباشدنهاینامتيازاتمسخرهایکهتابهامروزمخصوصا

در این یکصد و پنجاه سال اخير چهره ایران و ایرانيان را سياه و
مکدرساختهاست.
چه لذتی باالتر از این که اصول مداهنه و تزویر یعنی تملق و
چاپلوسیدریکجامعهایبميردوجایخودرابدهدبهصراحت
لهجهوتقویوفضيلتوصفایقلب؟»
«کرارا گفته و باز تکرار میکنم که من به مدنيت جدید کامال و
بدونهيچشبههایمعطوفم،ولیهرگزمایلنيستمکهازایران

قدیمویادگارهایخوبآنسلبماهيتنمایم.ایرانمن ووطن
مقدسمنازآننقاطیاستکهروزیسرمشقتمدنبودهوبر
زیر هر یک از خرابههای عالئمی در اهتزاز است که افتخارت آن
براینسلایرانیونژادایرانی،قابلفراموشیوزوالنيست...
دکترگوستاو لوبن طبيب و فيلسوف معروف فرانسوی راجع به
تطورات و تبدالت ملل شرح زیبایی دارد که دشتی مدیر جریده
شفقسرخآنراازعربیترجمهکردهبودوبهرامیریيسدفتر
مخصوصمنآنراچندیقبلبهنظرمنرسانيد.مندستوردادم
کهخودمشاراليهازطرفمنمأموریتطبعآنرابرعهدهبگيردو
درمطبعهقشونبامخارجمنآنراطبعنماید.مشاراليهنيزاین
مأموریتراانجاموکتابمزبورراباکتابدیگریموسومبهاعتماد
بهنفسکهبازترجمهآنمدیونبهزحماتدشتیاست،طبعو
منتشرساخت».
«از خداوند استعانت میطلبم که مرا به انجام آمال و آرزوهای
خود که یکی از آنها تأسيس کارخانجات است در ایران ،موفق
فرماید».
«منورالفکرها و متجددین قوم به پوشيدن لباس اروپایی ابراز
مباهاتوشهرتمیکننداماهنوزیکنفرخودرانشانندادهکه

دریکیازرشتههایعلوماروپاییاحرازتخصصکردهباشد...تا

ابد منفعل و شرمگين بمانند آن اشخاصی که ظرف صد و پنجاه
سالتماممملکترافدایاميالنفسانیخودکرده،بابعلومو
معرفت را از هر جهت بر روی اهالی مسدود و باالخره آخرین
سوغاتتمدناروپارامحدودکردندبهیکواگونپودروسرخاب!»

درباره حفظ طبيعت:

«برای چه این درختان عظيم را این طور الاباليانه قطع میکنند؟
ذغال میخواهند؟ بسيار خوب! چرا به جای این درختها نهال
ایغرسنمیکنند؟بااینترتيبممکناستتمامجنگلاین


تازه
حدود از بين برود و تبدیل شود به یک قطعه خاک! ...مگر این
جنگلها (غير از قطعاتی که متعلق به صاحبان معين است) مال
دولتومملکتنيست؟خير،اصالدولتومملکتیاخيرادرایران
واالچگونهمیشدکه

نبودهکهبهاینکلياتوجزیياتدقتکند!
هر ذغالفروشی با کمال بیپروایی ماليه مملکت را اینطور به
عنوان ذغال آتش زده ،با ثمن بخس به نفع خود بفروشد؟ اغلب
این درختهایی را که این طور الاباليانه قطع میکنند ،چوبهای
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صنعتی است و قيمت آنها یک فصل مهم از خزانه مملکتی را
جنگلهایمازندرانخاصهقسمتسوادکوه

تشکيلخواهدداد...
برتمامنواحیبحرخزرترجيحدارند.متأسفانهتاآنجاکهاهالی
دسترسی دارند به قلع و قمع آنها پرداخته و در غرس نهال هم
توجهنمیکنندکهاینمحصولگرانبهاکمنشود.درممالکدیگر

شمارغرساشجارمیکنندامااهالی


متومخارجبی
باهزارزح
ایران در برانداختن جنگلهای خود بر یکدیگر سبقت و پيشی
میگيرند».


درباره عدالت اجتماعی:

ملتعبارتازکيستوچيست؟حقيقتمليتووطنپرستیاز

«
کجاناشیمیشود؟...دریکیازکتابهاییکهاخيرادراروپابه

طبع رسيده و ترجمه آن به دست من رسيد مؤلف چهار شرط
اصلی و چند شرط فرعی را قيد مینماید که بدون وجود آنها
اساسمليتوقوميتهيچوقتآنطورکهالزماستمستحکمو
مستقرنخواهدماند.یکیازآنچهارشرطاصلیهميناراضیو
زمين است که باید آحاد اهالی را به آن عالقمند ساخت.
ایحال ،از سپردن اراضی به دست خورده مالک صرف نظر
علی 

نبایدکرد.اینیکاصلیاستکههمهجابایدازآنپيرویکرد.
به همين لحاظ من خيال میکنم که باید خالصجات دولت را نيز
بينرعایاتقسيمنمایموبایکصورتمنظمیامربهفروشآنها
صادرنمایمزیرادرآنواحدسهنتيجهثابتبهدستخواهدآمد:
اول آنکه اراضی دایر و آباد میشود و طبعا مملکت آباد خواهد
شد.
دویم اشخاص و افراد مقيد به وطنپرستی و ملزم به نگاهداری
خانهخودمیشوند.


















سوماميدواستظهاروعدالتکهازشروطاصلیزندگانیبشر
است در جامعه تعميم خواهد یافت .من در اینجا بدون آنکه نظر
خصوصیوشخصیبهیکمملکتمعينیداشتهباشمچوناز
روی اصول و کليات حرف میزنم ،اینطور نتيجه میگيرم که با
دالیلفوقومقایساتفوق،مشکلمیدانمدریکمملکتیکه

اصولاشتراکوکمونيسمحکمرواییکند،اصولوطنپرستیدر

زیرااوالاميدیبرایاشخاصباقینمیماند،و

آنجاریشهبگيرد.
نبودن اميد در انسان اول مرگ و خاتمه زندگی است .همه در
مدار زندگی خود ،بيش از یک دفعه حس کردهاند که انسان نا
اميد حتا حاضر به خوردن غذا و پوشيدن یک نيم تنه کهنه هم
نيستوفقطازراهنوميدیواضطرار استکهمقدماتانتحارو
خودکشییکفردیآغازمیشود.ثانياعالقهمادیازحيثخانه

و آب و ملک و ضياع و عقار برای کسی باقی نمیماند که در

035
موقع تجاوز بيگانگان و اتفاقات غير منتظره ،کسی ملزم به حفظ
خانهوقوتالیموتخودباشد».
«پاسی از شب گذشته بود که به اطاق خود مراجعت کردم.
شبهارامطابق عادت معمول خود ،تنهامینشينم .این هماز

آنعاداتیاستکهازبدوطفوليتبهآنمعتادشدهام.رویهم

رفته بيشتر ساعات زندگانی یوميه من به تنهایی میگذرد.
شبها را عموما در اطاق خود تنها زیست میکنم .و عجب این

استکهبهاینتنهاییچونطبيعتثانویمنشده،خوشوقت
هم هستم .روزها را هم غير اوقاتی که در دفتر اداری خود
هستم ،و اشخاصی نزدم میآیند ،و یا بر سبيل لزوم کسی را
میطلبم ،بقيه را تنها ،اعم از شهر و یيالق ،راه میروم و فکر

شبهابهواسطهسکوتطبيعتونبودنسروصدابر

میکنم.

شودوغالباناراحتمیشوم.ازبدوجوانی


فکراتمنافزودهمی
ت
به بيشتر از چهار ساعت خواب معتاد نشدهام .اگر حواسم
مشغول نباشد و بتوانم چهار ساعت بخوابم ،این چهار ساعت
خوابطبيعیمناستوبهکلیرفعخستگیمرامینماید.اما

این اوقات بيش از سه ساعت خواب ندارم و در ورود به
استراحتگاه باز غالبا قریب به نيم ساعت یا سه ربع در فکر
هستم.
بهوضعياتاینمملکتازسرتاتهکهنگاهمیکنم،بهجزییو

کلی اصالحاتی که در هر رشته و هر شعبه باید به عمل آید و
همينطور به مسئوليت خود در مقابل این همه خرابی که توجه

گاهیمرارنجورمینماید.

میکنم،حقيقتا

هيچ چيز در این مملکت درست نيست .همه چيز باید درست
شود .قرنها این مملکت را چه از حيث عادات و رسوم ،و چه از
لحاظ معنویات و مادیات خراب کردهاند .من مسئوليت یک اصالح
مهمیرابرروییکتلخرابهوویرانهبرعهدهگرفتهام.اینکار

شوخینيستوسرمندرحينتنهاییگاهیدراثرفشارفکر
درحالترکيدناست.
مگرخرابی یکی ،دو ،ده و هزاراستکه بتوانیک حد و سدی
برایآنقائلشد.آیاکسیباورخواهدکردطرزلباسپوشيدنرا
هممنبایدبهاغلبیادبدهم؟هنوزدرایامسالمکهروزرسمی
ودارایپروگراممعينیاست،اشخاصیرامیبينمکهانصافااز
حيثلباس،استحقاقعبوردرهيچخيابانوپسکوچهراندارند.

اغلب از وکالی مجلس شورا و وزراء که طبعا برگزیدگان جماعت
هستند،هنوزلباسپوشيدنرابلد نيستندومندرحينانعقاد
سالم ورسميت جلسهبایدحوصلهبه خرجداده ومعایباندام
آنهارابهآنهاگوشزدنمایم.
چندروزقبلدرتهرانکهبرایسرکشیانبارغلهوتأمينآذوقه
شهررفتهبودم،شخصیرادیدمکهبالباسخوابوزیرشلواری
وپایلخترویسکویعمارتخودنشستهوبهسيگارکشيدن
مشغول است و زن و مردی را که از پهلوی او عبور میکنند ،با
نهایت القيدی مینگرد و ابدا خيال نمیکند که احترام جامعه
مخصوصا زنها ،برای هر فردی الزم است .مجبور شدم که از
اتومبيلپيادهشدهوبادستخوداینعنصربیادبوغيرمحترم

راتنبيهنمایم.
اکثریت این مردم هنوز ميل ندارند که درب عمارات خود را جارو
دوقدماززبالههایمنزلخوددورتربنشينند.

کرده،
صرفنظرازادوارانحطاطوغلبههایعربومغولوغيره،یکصدو

پنجاه سال است که عدهای از افراد مملکت در سر حد اعالی
فساد اخالق نشو و نما کرده و به آن انس و خو گرفتهاند .در
نالمللیراراجعبه
بحبوحهاینمذلتاستکهمنبایدرقابتبي 
امورسياسیواقتصادیمملکتخودفکرکنم.حقيقتاگاهیاین
افکارگوناگونبرایخودمنهمخندهآورمیشود.

همه چيز را میشود اصالح کرد .هر زمينی را میشود اصالح
نمود .هر کارخانهای را میتوان ایجاد کرد .هر مؤسسهای را
میتوان به کار انداخت .اما چه باید کرد با این اخالق و فسادی
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کهدراعماققلبمردمریشهدوانيدهونسالبعدنسلبرایآنها
طبيعت ثانوی شده است؟ ساليان دراز و سنوات متمادی است
که روی نعش این مملکت تاخت و تاز کردهاند .تمام سلولهای
حياتی آن را غبار کرده ،به هوا پراکندهاند و حاال من گرفتار آن
ذراتی هستم که اگر بتوانم باید آنها را از هوا گرفته و به ترکيب
مجددآنهابذلتوجهنمایم.
اینهاست آن افکاری که تمام ایام تنهایی مرا به خود مشغول و
یکساعتازساعاتخوابمراهماشغالکردهاست».

درباره جدایی دین از حکومت:

«...آنچهازهمهمهمتروغيرقابلعفواست،اختالطسياست
استبامذهبکهتمامسالطينصفویهشریکدرایناشتباهند
و شاه عباس مخصوصا این اشتباه را خيلی غليظ کرده است.
اگرچه این اختالط و امتزاج کامال حکایت از ضعف قوای مرکز
مینماید،ولیسالطينصفویهبهمناسباتیکهدراینسفرنامه

جای ذکر آن نيست ،تا یک درجه معتمدا یا از روی بیفکری و
کردهاند.


اشتباهاینخلطمبحثراتعقيبوگاهیهمتشدیدمی
دالیلی که شاه عباس و سایر سالطين صفویه را در تعقيب این
موضوعمهمبخواهندتبرئهنمایند،بهنظرمنوافیورسانيست.
زیرا در قضایای تاریخی عمر یک نفر و عمر یک سلسله را نباید
مأخذ قرار داد .بلکه عمر تاریخ را باید در نظر گرفت که اتخاذ یک
تصميمنارساتاچهمدتوزمانیممکناستیکجامعهوامتی
رابيچارهوفرسودهنماید.
شبهه وتردیدی نيستکهمذهب وسياست دواصلمقدسی
است که در تمام موارد جزیيات این دو اصل باید مطمح نظر
زمامدارانعالم وعاقلباشدودقيقهایازآنغفلت نورزند ولی
اختالط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام میشود نه به
صرفهسياستاداریوبالمآلدرضمنایناختالطوامتزاج،هم
مذهب سست و بالاثر میگردد و هم سياست رو به تمامی و
اضمحالل میرود .اگر چه ضربت این تصميم مهلک را خود
سلسله صفویه در زمان سلطان حسين بهتر از همه دیدند ،مع
هذانتيجهاینتصميمغيرعاقالنهرانبایددردورهصفویهمالحظه
کرد،بلکهبایدباتاریخهمراهآمدوتأثيراتآنرادرایامسلطنت
قاجارتماشانمودکهپایهمذهب وسياستبررویچهمنوالی
چرخيدوبهچهفالکتیمنتهیشد.
آنهایی که مذهب و سياست را مخلوط به هم نمایند هم
انتظامات دنيا را مختل کردهاند و هم انتظارات آخرت را تخریب
نمودهاند .گاهی هم بالمره نتيجه ،بر عکس مقصود به دست

میآید یعنی روحانيون کشيده میشوند به طرف دنيا ،و

سياسيونبهطرفآخرتواینهماناختالالتعظيمهایستکه
اصولزندگانیمردمرادچارتزلزلکرده،آنهارامیراندوبهجانب

ریاوتزویرودروغگوییوفسادودورویی.
نتيجه این اختالط ناصواب تا به این حد ممتد میشود که مثال
فالنمجتهدروحانیکهکاراصلیاوتصفيهاخالقعمومیاست
ماهیهشتصدوپنجاهتومانازخزانهدولتمیگيردکهعمارات

سلطنتی را حالل نماید تا مردم مجاز باشند که در آنها نماز
بخوانند .در عوض فالن وکيل مجلس شورای ملی ،که وظيفه او
وروددرسياستاداریاست،درپشت تریبونشمایل پيغمبررا
بازمینمایدکهمردمبهاسالميتوآخرتپرستیاوتردیدنياورند

و او بر اثر این تزویر و تقلب مجال داشته باشد که عالیق مادی
خود را تأمين و باالخره موقعيت او به هر درجه و پایهای هست،
دچارتزلزلوارتعاشنگردد.
روحانی اولی در عوض قناعت و توجه به آخرت که عين تزکيه
نفساست،فریفتهدنياوپولوظواهرامورشده،ایمانوعقيده
مردمرادچارشدیدترینتردیدواصولتقویوپرهيزکاریرامجروح
دارمینماید.


ولکه

036
سياسیدومیکهبایداصولزندگانیدنياییمردمراراهنمایی
کند،میروددنبالعوامفریبیوریاگوییوتزویرودوروییکهاین

نيزبهنوبهخوددرسستنمودنایمانعامهتأثيربسزاییدارد.
دوسالقبلکهسمتریاستوزراراداشتموبرایسرکشیبه
قشون به منطقهای مسافرت کرده بودم ،شيخاالسالم آنجا را
دیدم که جلوی مستقبلين افتاده و در تبریک ورود من بالغت و
فصاحت مخصوص به خرج میدهد ولی در تمام مذاکرات او
ینکلمهایکهبویایمانواعتقادوپرهيزوآخرتازآن

کوچکتر

استشمام شود ،از دهان او شنيده نمیشد .در ضمن معلوم
کردم که این شخص بدون اجازه و فرمان ،لقب شيخاالسالم را
برای خود تخصيص کرده است .دليل این تقلب را از او مؤاخذه
کردهبودند.جوابمضحکیدادهبود،گفتهبود:چوندرتمامایران
االسالمیبیسوادی است،منکهبالمره سواد

شرط اول شيخ
االسالمها

خواندن و نوشتن ندارم ،لهذا از تمام شيخ
االسالمترم!...


شيخ
...فالن ریيس که در مرکز سياست مملکت قرار میگرفت،
صراحتلهجهراعمدادرخودخفهمیکرد،وبرخالفمعتقدات

خود متظاهر به آخرتپرستی میشد و عوامفریبی را ترویج
میکرد .فالن وزیر و فالن ریيسالوزرا که رسما و وجدانا مأمور

انتظاماداراتواصالحدنيایایرانبودند،دمازآخرتوهولقيامت
میزدند و با ریش و عبا و طرز لباس در قلوب عوام تهيه منزل

میکردند.امافالنمعممظاهرالصالحکهدیگراحتياجیبهتهيه

اینمقدماتنداشت،مخفيانهعيششبانهوبانگنوشنوشبه
استقبال آخرت میفرستاد و به کلی مجذوب میگشت به آن
نکاتیکهدرقاموستقویوپرهيزکاریوایمانواعتقادبهخداو
رسولهنوزفهرستیبرایآنتدویننشدهاست».

*****
چرا برای برای پرداختن به اندیشه راست دمکرات به آرمانهای
رضاشاه نقب زدیم؟ زیرا رضاشاه بود که پياده کردن برنامه
مشروطهخواهانراآغازنمود.آنهمنهاززمانیکهبهپادشاهی

رسيد،بلکهچهارسالپيشازآنوهنگامیکهبهفرماندهیکل
قوا و سپس به ریيسالوزرایی رسيده بود .فراموش نکنيم که
انقالب مشروطه یک انقالب ملی و راستگرا بود! انقالبی که
شعار آزادی و تجدد را در سر لوحه خود داشت و در سایه آن
نيروهایدمکراتوسوسياليستزادهشدند.آرمانهایمشروطه
آرمانهایراستليبرالبودورضاشاهبودکهتقریباپسازدودهه
رکودپسازانقالبمشروطهدرجهتتحققآنهاگامهایعملی
برداشت و به بخش عظيمی از آنها از جمله آزادی زنان ،حقوق
اقليتهای مذهبی ،تأسيس مدارس و دانشگاه ،ایجاد راهآهن و

جادهوکارخانهجامهعملپوشانيد.
اگرچه رضاشاه تا به آخر به نظرات مستقل و ليبرال خود پایبند
نماندوهرباردر تنگناهایسياسییابهسویخارجیغلتيدو
یادربرابرترقیخواهانقرارگرفتوحتابهسرکوبآنانپرداخت،

ليکن چيزی بيش از سخن داریوش همایون در این زمينه که در
هایرضاشاهآوردهاست،نمیتوانگفت:


پيشگفتارسفرنامه
«اوخودرادگرگونکردهبودوکشوررانيزسراپا دگرگونکرداما
آن گام اضافی را نتوانست رو به بزرگی بردارد .در تحليل آخر،
سنگينیواپسماندگیمادیوفرهنگیجامعهتازهبيدارشدهاز
خوابسدههابراونيزافتادوبدترازهمهتوفانجنگجهانیدوم

ناگاهوناآگاهدرخودشپيچاند.سرنوشتتاریخیاوازیکجنگ
جهانی به جنگی دیگر ورق خورد .ولی با همه کاستيها و پایان
غمانگيزش،چندرهبرسياسیوچندکشوردیگرتوانستهبودند

درآنفاصلهازچنانکارهاینمایانبرآیند؟»
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037



عهدنامه یک عشق ،عشقنامه یک عهد




سفرنامه خوزستان گزارشی به تاریخ و ملت است ،و سفرنامه مازندران برنامهای
برای ملت و تاریخ.



سفرنامه خوزستان گزارشی از رویدادها و تحرکات نظامی و دیدارهای سياسی
است که باید درواقع کارنامه سردارسپه و دستاوردش از این سفر دانست که وی
ماهرانه و مشتاق و البته به سزاواری ،از آهن اعتبارش ميخ آخری برای تابوت
قاجاریه و از طالی افتخارش نشان محبوبيتی بر شنل خویش ساخت.



آتاتورک به تعمير و نوسازی کوشک دو اشکوبهای پرداخت که نيمه باالی آن براثر
آتش سوزی آسيب دیده بود .رضاشاه اما میبایست از زاغهای گرگ زده ،منزلی
بسازد .آتاتورک و رضاشاه هر دو ناسيوناليسم ،سکوالریسم ،اتاتيسم و مدرنيسم
را برگزیدند .آتاتورک شاکر یافت و رضاشاه شاکی .برنامه آتاتورک ،کماليسم نام
گرفت و برنامه رضاشاه ،غربزدگی.

بهمن اميرحسينی


هر چند ریشه التينی واژه مانيفست به «صورت کاالهای یک
میرسد،امااز دوسهسدهیگذشته،ما آنراجزبه
کشتی»  
معنای«برنامهیکمکتبهنرییاادبی،ویایکحزبوسازمان
نمیشناسيم.

سياسی»

ستاگردامنهشمولآنراگستردهترگرفته

امروزاماایرادیهمني
وازهدفسياسیـاجتماعیوبرنامهسازندگییکفردنيزبا
عنوان مانيفست یاد کنيم .درحقيقت مانيفست احزاب را هم،
معروفترینش را دو آلمانی در

بيش از دو سه نفر ننوشتهاند ـ
گرانسپردهاند.

1242ـوبرایاجرابهدی

اش،برنامهایبهمنظورتغيير


اسی
وقتیمانيفستدرکاربردسي
و ساختن جامعهای بهتر ،نو و پيشرفته معنا بدهد ،روح غالب و
هدف نگارش سفرنامههای خوزستان و مازندران رضاشاه را چه
میتوان ناميد جز ارائه مانيفست ترقیِ ایران عقب ماندهی آغاز

دههسومسدهبيستم؟

مطمئنا وقتی رضاشاه گزارش سفرهای خوزستان و مازندران را
مینوشت دغدغه اینرا نداشت که هشتاد سال بعد کسی

میتوانداز سفرنامههایش مانيفستیبيرونبکشدیانه؟ وتازه

پس از آن نيز آیا کسانی با این تعبير موافق و خوشنودند یا نه؟
هایبیپایانودنيایاگرو


ایبحث
دنيایاودنيایدیگریبود.دني
شایدنبود.دنياینيازوخواستپيشرفتبودولزوماجراوانجام.

سفرنامه خوزستان یادگار دوران سردارسپهی و شرح سفری
تاریخیوسرنوشتسازدرکشورماناست وسفرنامه مازندران
رهآورد نخستين سفر وی پس از پذیرش پادشاهی و آغاز

رانمیباشد.

سازندگیای

ادداشتهای این دو سفر به روشنی نشان شرایط متفاوت

ی
سياسیاجتماعیجامعهرابرخوددارندوگرچههرکدامشرح
سفربهبخشیازکشورمانهستنداماحالوهوایبسيارتغيير
التهابودلنگرانیهایسردارسپهدر

اارائهمیدهند:

افتهایر
ی 
زیهای رضاشاه در
سفر خوزستان ،جای به آرامش و برنامهری 
مازندرانمیدهد.سفرنامهخوزستانگزارشیبهتاریخوملت


است،وسفرنامهمازندرانبرنامهایبرایملتوتاریخ.

سفرنامه خوزستان گزارشی از رویدادها و تحرکات نظامی و
دیدارهای سياسی است که باید درواقع کارنامه سردارسپه و
دستاوردشازاینسفردانستکهویماهرانهومشتاقوالبته
بهسزاواری،ازآهناعتبارشميخآخریبرایتابوتقاجاریهواز
طالی افتخارش نشان محبوبيتی بر شنل خویش ساخت .گزافه
نيستکهاینسفرنامهراارادهوپيروزیآنبناميم.

درسفرمازندران،رضاشاهکهازدغدغهسرکوبدشمنانکشور
رهایییافته،شرحیازموقعيتجغرافياییوشرایطآبوهواو
انمیگذارد.تصویریکهدراین

چگونگیشهرهاوروستاهاوآدمي
سفرازوضعيتویرانیشهرهاونحوهبهاصطالحزندگیایرانيان
شودراجزاندوهنمیتواننامنهاد.


بدستدادهمی

برشانههایایندوـارادهواندوهـ اماسنگينینگاهيستکه


مهِ
مهِ نخلستانهای خوزستان و  ِ
نبض سفرنامه است و چون  َ
شههایمازندراندرشرحهرگامسفرجاریاست.نگاهیبر
بي 
دیروزوآنروزایرانزمينکهچونهرمآفتاببرصخرهصخرهواژگان
هنگرموسرشارمیسازد.ایننگاه

کتابمیتابدوازمهربهمي

به فردا همانا بيان اندیشه واال و خواست و برنامههای بزرگ
طزمانسفرچارهایجز

رضاشاهبرایکشورشاستکهدرشرای
آرزو ناميدنشان نداریم و سایه اميد بر کویر زندگی ایرانيان
میافکند.


این آرزوها را ـ که البته فقط آرزو نماندند ـ مانيفست رضاشاه
میدانيم ،صرفنظر از اینکه با تعریف آکادميک و لغت نامهای آن

همخوانی دارد یا نه و آیا با تعریف واژه دکترین سازگارترست یا
نه؟ویاترکيبیازهردواست؟،آرزوهاییکهچندصباحیبعدبه
بیهمتای این سرباز ایرانی به ميهنش ،جامهی
همتِ عشق  
انجام پوشيد و ملتی ،مبهوتِ فرماندهی او و توان و کار خود،
معجزهاش دانست و امروز هم پس از هشتاد سال کماکان

داندوسدههاخواهددانست.گفتيمملتواینشاملهرآن


می
هنشومردمانشمهرمیورزدو جزآن

رانیمیگرددکهبهمي

ای
درســرندارد.نيـازیبهگفتننداردکهخفاشـانخلقیوافعـيان
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امترادراینبحرمهربهملتراهینيست.

دمفرشیآکندهازاندوه،آرزووارادهیاین

هارامیبای


سفرنامه

خمیسپاردتادر

مسافرعاشقدانستکهبهامانتبهقافلهتاری
شهرهای ماورای فردا ـ یکی شان شهر امروز ما ـ به سرای
بيداران برساند تا از این ميراث ،سودایی برای رهایی ميهن
سازیم.

هایرضاشاهباسفرنامههایميسيونرهاوسوداگرانو


ادداشت
ی
ماموران سياسی دولتهای اروپایی که آشنایی سطحی و
تهای
گذراییبااینمرزوبومداشتهوداستانهاییبرپایهبرداش 
نادرستخودازروحيهورفتارمردماندردرازایسفرشانسرهم
ستهاندوهدفیجز

کردهاندونهباشوقکهباتحقيربرمانگری

پرکردن توبره خود و دولتهای فخيمه نداشتهاند ،تفاوت بزرگ
دارد.همدرهدف،همدردیدوشناخت :منوطنخودایرانرا
یشناسم.ایاالتووالیاتوشهرهاوقصباتمهمآنرا
بهخوبی م 

توتهكردهام.

دراغلبقراءودهكدههایآنبي

دهام،وحتی
تماماًدی 
قدرمنبهجزئياتاخالقوعاداتو


رانبه
یكنماحدیدرای
تصورم 
رسوماهالی واقفوآشنانيست،زیراافرادبرجستهومشخص
یشناسمو
آنرا،درهرضلعیازاضالعمملكتباشندشخصاًم 
به اصول زندگانی ،طرز تفكر ،ایمان و عقيده ،تخيالت و توهمات
ی،هرجاانتقادیمیشود،کهکم

آنهاواقفم.برپایهاینشناسای
و کُند هم نيست ،چون از دل برآمده است الجرم بر دل هم
نهدارمان برخالف سنت ،نه سنگ که حُرمت
مینشيند و آی 

مییابد.


در سفر به خوزستان ،سردارسپه که عمری را در خدمت نظام
یهای ذاتی خود منجمله درک دقيق شرایط،
گذرانده توانای 
قهمینمایاند.

اشرابیمضای


ردلی
استقامتدرکسبهدفوشي
در این سفر بود که رضاخان سردارسپه ،خوزستان را به آغوش
وطنبرگرداند.طبيعیاستکهفداکاریافسرانوسربازانارتش
ایراندرایناقدام،ارجمندوستودنیاست.ولیفراموشنکنيم
که این ارتش تنها بر پایه مدیریت و اقتدار آن سرباز ایرانی جان
گرفت و مثمر ثمر گردید .پاسخ آن پيرمرد به نادرشاه که «من
بودمولیتونبودی»رابهخاطرداشتهباشيم.

اینسفرهنوزبهپایان نرسيدهبودکهسرایشاسطورهرضاشاه
آغاز شد .و آن هم نه بدست یاران و شيفتگان که توسط
دشمنان .فردای روزی که سردارسپه به تنهایی و چند ساعت
زودترازهمراهانبهاهواز وارد میشود خزعلدردیداربا ریيس
دارم
خواهش  

دفتر ایشان آقای بهرامی متوحشانه میپرسد :
اشرف وارد اهواز

اطالع بدهيد كه آیا حقيقتاً حضرت 

من 
به 
قطعاً  
وباكدام

جرئت

دارند؟شماباچه

ف
نجاتشری 
شدهاندوشخصاًای 

قه
یالحقي 
باكانه وارد اهواز شدهاید؟...ف 

نطور بي
ی ای 
شبين 
پي 
اهوازآمدهباشند.

اشرفشخصاًبه

حضرت

كه
باوربكنم 

توانم

نم 
ی
ست .و

ی در عالم ني
ن متهوّر جسور 
داشته باشد ،چني 

حت 
اگرص 
این تنها ،حرف و نظر خزعل نبود .پيش از ورود سردارسپه به
اهواز،قنسولروسخودراشتابانبهاردویایشانرساندهونظر
منفی خود و توصيه در نرفتن به اهواز را از طریق اطرافيان به
ی
محض دولتخواه 

بودكه 

روس 

ل
ن قونسو 
اطالعرساندهبود«:ای 
صالح

اشرف را مطلع سازد كه 

حضرت 

خواست 

و محبت م 
ی
یی
خقوا 
راكهشي 

یمحاباوارداهوازشوید،زی
موقعب 

ن
ستدرای 

ني
كوچهو

اندودروبام


اومسلح
هواداران

وتمام

آورده

دراهوازجمع

ی رادستگيرخواهندكرد.
معبرراگرفتهاند،واگرواردشویدهمگ 

من
ی نمایيد و از كيد دشمن ای 
زنهار ،از ورود بهاهواز خوددار 
م ،صرفنظر
یكني 
اشرف استدعا م 

حال ،ما از حضرت 
مشوید  .
م و
تلف نشوی 
همه  

ی بفرمایيد ،كه 
فرموده وارد نشوید و ترحم 


033
واژهنامهحضرت
وجودمبارك نرسد....».غافلازآنکهدر  

ی 
به
آسيب 
اشرف ،ترس را ننگاشتهاند .و در پاسخ این بيت فردوسی را
میشنوندکه:


اندراست

چنگ

را،جان 
به

ی
جهانجو 
اندراست

رسنگ

،سرشزی


وگرنه

واینگونهبودکهوقتیسردارسپهازاینسفربهتهرانبرگشت،
مردم که شاخکهای «مرد ميدان سنج»شان تيز و حساس
است ،قصدآنکردندکهاوراازميدانتوپخانهبردوشکشيدهو
مستقيمبهکاخبرند.کاریکهالبتهچندماهبعددرصورتقانونی
خود انجام گرفت .آنروزیان میدانستند که پس از اميرکبير ایران
کوهمردیچنينبرخودندیدهاست.همچنانکهماامروزیان.

در سفرنامه خوزستان ،تلگرافهای متبادله بين سردارسپه و
کفيل نخستوزیر و شماری از وزیران ،شرح گفتگوهای انجام
شده با نمایندگان دولت انگليس منجمله کاردارهای آن در
اصفهان ،بوشهر و بصره ،و نيز تلگرافهای رد و بدل شده بين
وزارتخارجهایرانوسفارتانگليسآوردهشدهاست.افزونبر
آن گزارشهای فرماندهان ارتش به فرمانده کل قوا ،چند نامه از
احمدشاهقاجارازفرانسهبهوليعهدمحمدحسنميرزادرتهرانو
خخزعل به مجلس شورای ملی و
برعکس ،تلگرافهای شي 
سردارسپه ،و ترجمهی چند مطلب از روزنامههای عراق در باب
خزعل نيز در آن یافت میشود که بر آگاهی ما از جزیيات غائله
ترمیسازد.


دوکتابراازجهتارائهسندغنی
خزعلمیافزای


اشدرردطمعهایپایاننيافتنی


باکی

ددرسترضاشاهوبی
دی
سبرخاککشورمانراشماریازتلگرافهای

دولتفخيمهانگلي
متبادله بين نمایندگان دولت انگليس و وزارت خارجه ایران به
نگاریهایهياتوزیرانبا


زنامه
اشامیگذارند.اینمکاتباتوني

تم
سردارسپهنشانمیدهندکهاگرعزمراسخوروحيهباالیوی

نبود ،دولت ایران توان و جرئت فرستادن نيرو به خوزستان برای
دفع شورش خزعل را نداشته و آن بخش از کشورمان با کمک
انگليسيانکهبهحمایتکاملاز مقاصدخائنانهخزعلبرخاسته
رانکندهمیشد.

بودند،بزودیازپيکرای

کنسولانگليسدرشيرازدردیداربارضاشاهکهدرراهرفتنبه
چون
بوشهر است ،از سوی مقامات باالتر خود اعالم میکند  :
م از
است و ما مجبوری 

س
دولت انگلي 

ة
خزعل رسماً تحتالحمای 

كه با
م 
م ،ناچاری 
ة خود قویاً مواظبت و محارست كني 
تحتالحمای 

ی
شده وازورودشماجلوگير 

واردمذاكره 

ی
زبهطوررسم 
شماني 
م.
ممانعت كني 

خوزستان 

خاك 
ی شما به 
ی نظام 
و از ورود قوا 
ی
ت خاص 
ی،وضعي 
ت سياس 
عالوه برموقعي 

درخوزستان 

س
انگلي 
شده،

ده 
كارون كشي 

كه در طول 
نفت  
ی 
ی كمپان 
لولهها 
دارد  .
ن
صدمه ببيند .بنابرای 

ی و منازعات 
ن لشگركش 
است درای 

ممكن 

دولت

آن متوجّه 
م 
ت مستقي 
رخ بدهد ،مسؤولي 
كه  
ی 
هر پيشامد 
ومداخله

مدافعه 


دومامجبوربه
وشخص شماخواهدگردی

ران 
ای 
مشد».
خواهي 

و مامور دولت فخيمه شاهد چنين برخوردی میشود :بدواً
ن
بهانه ای 

كه 
نفت  
ی 
لولهها 
گفتم« :اما در خصوص  

قونسول 


به
كودكانه قرار دادهاند ،من شخصاً ملتزم و

بة 
مداخالت عجي 

ل
قبي 
صفحات

قشون و جنگ ،بدان 

شوم ،هرگاه از حركت 

متعّهد م 
ی
بدهم.

صدمهواردشودشخصاًغرامت


كنم و تذكر
ی 
كه كردید ،من جداً اعتراض م 
ی 
بهمذاكرات 
راجع  


طرف

ن طرز با من 
لهجه و بهای 

ن
كه اگر من بعد بهای 
دهم  

م 
ی
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مناسبات خود را با

رشته 

خواهم داد كه 

ح
گفتگو بشوید ،ترجي 
االت
ی از ای 
خوزستان یك 

كنم .
پاره  
س 
دولت انگلي 

ن
تمام مأموری 

ه
اگراوخودراتحتالحمای 

ران.
تای 
كنفررعي 
وخزعلی 

است

ن
ایرا 
ل مواردالقيد
ن قبي 
توانم درای 

ومن نم 
ی

است 

،خائن 


كرده
ی
معرف 
طورصحبت

ن
كه در حضور من ای 
دهم  

باشم .لهذا اجازه نم 
ی

راباتمسخرواستهزاگفتم...

كلمات

ن
بشود».وای 

موقع در

ن
من در ای 
م 
ن امر و تصمي 
كه ای 
م 
خواهم بگوی 

نم 
ی
كهاز
یكرد.ابداًانتظارنداشت 
چهتأثير 
س 
یانگلي 
قونسولعصبان 

قسمتمردبشنودو

ن
طورمكالمهوای 

ن
یای 
یایران 
سالوزرا 
كرئي 
ی 
بودندكه

كرده 

عادت 

س
سال عمّال انگلي 

صدوپنجاه 

درمدت 

ببيند.
راكه

یی
نقشهها 

ابند،بلكه

شدهبي

خودخم

رادرمقابل

ی
هرسر 
فراهم

ران 
ی امورای 
،ازطرفاوليا 

ی 
رفت
آن نم 
ب 
اصالًجرئت تعقي 
ی و
حكم قطع 

ك
شده ببينند ،تا چه رسد بهی 

شده و استقبال 

ی
فالقلبها 
یازضعي 
یكردبایك 
گمانم 

س
قونسولانگلي 

ح.
امرصری 
سفارت،

ی
ی از نایبها 
هروقت یك 

ه سروكار دارد ،كه 
دربار قاجاری 
خواب نرودوفردا

شب  
به

بكند،آن 

ی
مالزمش رابفرستدوتهدید 

موقع اجراگذارد.ورضاشاهنهدرحرفکهدرعمل


رابه
ی
هرامر 
شصاعقهاند،نهبادبزن.

نشاندادکهواژههای


سند زیر نشان دهنده واقعی نظریات دولت انگليس در باره
سها
خوزستاناست.کسانیکهرضاشاهرادستنشاندهانگلي 
یشان
میدانندچنانچهقصدشانابرازوارضایتمایالتدلقکنمای 

نيست با خواندن این سند و دهها سند دیگر در همين زمينه ،
زباندرکامخواهندکشيد.درتلگرافکنسولانگليسدراهوازبه
ی از دو
ن بایست 
سفارت انگليس در تهران میخوانيم که :خواني 
م شوند ،یا
ران تسلي 
دولت ای 

ی را اختيار كنند ،یا به
كار ،یك 
عاقبت وارد

ران 
اول ،قشون ای 
فاشافاش طغيان نمایند .در صورت  

ی
یبرا 
نموقعيت 
كنمبدترازای 
ی 
خواهدشدوگماننم 

نفت
معادن 

ی ،به اعتقاد من نظر
شق ثان 

ی
ی باشد .در صورت اجرا 
كمپان 
عاقبتاالمر خود آنها

مغلوب خواهند گردید .

ن
فوق خواني 
علل  
به 

نفت واردآوردندتاما
معادن  

عمده  
به

خسارت 

شوندكه 

حاضرم 
ی
ینمایند.
یوجد 
مداخلهعلن 


رامجبوربه

ی
است خسارات 

ممكن 

ی 
ف بختيار 
فقط از طرف طوای 
چون  

ی
كه در ابتدا 
كنم  
ی 
نفتخيز وارد آید ،من پيشنهاد م 
ی 
بهاراض 

نفت
ن 
ازقشون ماواردميادی 

دسته 

ك
اغتشاش،ی 

ظهورمقدمات 

ینمایدوحضور
راحفظم 

ی
ییكمپان 
قشون،دارا 

دسته

ن
شود.ای 
ی امداد
م برا 
مساعدت بختياریها و ه 

ی
هم برا 
توان  
ی 
آنها را م 
حسابآورد.

ران 
،به
قشونای 


ی قرار داد كه از طرف
قوة ميانج 
ك 
منزلة ی 

توان  
به
ی 
عده را م 
ن 
ای 
انت
ران صي 
دولت ای 

رادرمقابل 

خ محمّره 
مه بریتانياشي 
دولت فخي 

ان
دست نياید ،و سپاهي 

قشون  
به

اعزام 

ی
نماید .اگر بهانه برا 
راسخ

خ ابراز عزم 
ی و قلمرو شي 
اشغال اراض 

ی
ن برا 
دولت ایرا 

خزعلتوليد

هواداران

یدرميانه
یشورش 
وقتمابایست 
ندآن 

نمای
ی
ش بين 
نفت پي 
ی 
لولهها 
ی 
ی برا 
ان آنها خطرات 
م تا از طغي 
كني 
رجنگ را

دراهواز،نقشه وزی

ی
كردن قشون 

اده 
سپس باپي 

بشود.
م».
وبراوسبقتبجویي 

نموده

باطل


زدرنامهایکهبهماموراندولتانگليسنوشتهاستاز

خزعلني
تینشاندادهواعتراضمیکندکه:

رفتارسردارسپهنارضای
سخن

آبادان 

ی
ك نفر حاكم برا 
ك روز از ارسال ی 
سردار سپه ...ی 
یدهد.
اشاعهم 

محل

آن
ی 
یرابرا 
نكارگزار 
یراند.روزدیگرتعيي 
م 
ی
ی محمّره بفرستد .ابداً روز 
ه برا 
یخواهد مأمور بلدی 
ك روز م 
ی 
ن
درتمام ای 

كه 
مداخله نكند.روزنامجاتی  

كارمن 

گذردكه  
به

نم 
ی
ك ازآنها
چ ی 
نموده بودند،هي 

ام 
س قي 
ودولت انگلي 

من 
ه 
مدت علي 


039
ن
ی نداشتند بهای 
است اگر پشتگرم 

مجازات نشدند و معلوم 
ده
ست عقي 

من دیگر ممكن ني
یكردند  .
هتاكيها هرگز جرئت نم 
فقط از
نكه هزار قسم بخورد  .
باشم ،ولوای 

داشته 

بهسردار سپه 

شرط

شوم ...

س متقاعد م 
ی
دولت انگلي 

ی
ی و قطع 
نات كتب 
تأمي 
ی دراینجانماند....مكرر
ك نفرسربازایران 
كه ی 
است  

ن
من ای 
اول  

كنم و
ی 
س را حفظ م 
دولت انگلي 

مصالح 

هستم 

م تا زنده 
یگوی 
م 
ی و
آن افتخار دارم ،بر آنها مخف 
به 
دولت ،كه  

آن 
به 
من  
خدمات  

ست...برایاثباتخيانتیکفردبهکشورشآیانيازی

ده ني
پوشي 
بهسندهایدیگرهست؟
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کمالپاشا را آتاتورک به معنـای پـدر تـرک

می نامند ،امروزه نه تنها در ترکيـه کـه در

مغازهها و قهوهخانههـای مهـاجران تـرک

در اروپا نيز با آویختن تصویر او نام و یاد و


خاطره خـدماتش را گرامـی مـی دارنـد .و

فرداست که سـکه هـای مـنقش بـه او از

دکان های دیاربکر تا بارانـداز بارسـلون در

رواج باشــند .و مــا؟ و مــا؟ و مــا همچنــان

مجــذوب جــالل آلقلــم و معلــم انقــالب و

کيفــورِ «ســنگی بــر گــوری« و «فاطمــه

فاطمه است« .بيهوده نيسـت کـه امـروز

خيمه در مرداب والیت زدهایم .آیا تنها باید

چشمانمان را بشویيم؟




برپایههمينخدماتبهدولتفخيمهامپراتوریانگليساستکه
کنسول آن کشور در اهواز در تلگرافی به سفارت انگليس در
منزلة

ل را به
ی ذی 
ك از قوا 
اعزام هری 

خ
تهران اشعار میدارد :شي 
ست:

یخودخواهدنگری
منطقهواراض 


تجاوزبه
قشون.

-1
س.
-2پلي 
حاكم.

-3
ه .
-4مأمورعدلي 
م.
یغيرمستقي 
-1تحصيلدارمالياتها 

و سردارسپه که عازم بازگرداندن خوزستان به آغوش ميهن و
شاهد سنگاندازی و مخالفتهای ماموران انگليس است
ست؟ و هوشمندانه پاسخ

نقشه چي

ن
میپرسد مقصود از ای 

ی
دست ایران 

كردن 

وكوتاه 

جنوب 

نفت 
معادن  

استقالل 

میدهد :

آن.
ه 
زمنافعآتي 

ا

كه جراید
نم  
نم و ببي 
توانستم در مركز مملكت بنشي 

من نم 
ی
 
ی
خوزستان معرف 

رباالستقالل 

،خزعل راامي


وشامات
ن
نالنهری 
بي 
نمایند.
ی
اجازه دهد كه امير مصنوع 

توانست 

من نم 
ی
قشون  


ی
ی مبلغ 
شاه و اعطا 
به 
ی 
م مختصر پول 
دالوالده ،با تقدی 

جدی
ی،
ازمقامات خارج 

ح
مجلس ومركز،واخذدستورصری 

ن
بهخائني 

ران و
كسره ،ای 

ی را رسماً بدهد ،و ی
ی خارج 
تحت الحمایگ 

اعالن 

تراازمّدنظردوروفراموشنماید.
ایراني 
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جنوب را

كرده ،راه 

ه
ن خود تكي 
ی خدا برعزم و ارادة آهني 
و بهیار 
م .
شگرفت 
پي 
عزم مرا در حركت
ك 
موقع باری 

ن
ش از هر چيز در ای 
كه بي 
ی 
امر 
یافزاید،هماناعشق
من م 
برسرعت  

قدم 
به 
دهدوقدم  

قوت م 
ی

وقت
همه 

كه 
مملكت و هموطنان عزیز است  

سرشار خدمت  
به
یدارد.
خاطرمرااسيرخودم 
ی
ی بر ضد ناامن 
ی غریب 
عت من دشمن 
كه در طبي 
نست  

مثل ای
 
كنندگان و سركشان

اختالل 

وقمع 

قلع 
ی 
ده و من برا 
ایجاد گردی 
اساس هراصالح و

كه 
شده  

مسلم 

برمن 

راكه 

ام.زی
شده 

خلق 

ت و آرامش
دامنه امني 

بسط 

العجاله 

مملكت عل 
ی

ن
ی در ای 
اقدام 
امن و راحت
نداشته و از نعمت  

فراغت 

مردم 

مادام كه 

است .

اجات

بهخود آیند و احتي
آنكه  
برخوردار نباشند ،مجال  
یی برآیند نخواهند
ش را درك كنند و در صدد چارهجو 
یخوی 
زندگان 
داشت.


قصد رضاشاه همانگونه که خواندیم بسط دامنه امنيت و آرامش
بودهاستونهایجادرعبوگرفتنانتقام.کمااینکهوقتیخزعل
شرفياب میشود و پای بوسی میکند ،چنين میشنود« :برو
ی تو
جان و آبرو 
به 
ی 
بهمال و نه قصد 
طمع  

نه 
باش كه  
مطمئن  

منبعد
كه  
شرط  

ك
بهی 
ستم  .

ی تو ني
چوجه درصدد افنا 

بههي
دارم  .

ی دیگر.
باشدنه جا 

تهران 

طرف 

وچشمت  
به

ی
ی بدان 
خودراایران 
كه از
ی 
ست وكس 

ی ني
ه كند،ایران 
خارجه تكي 

هركس  
به

راكه 

زی
ران باشد
دشمن ای 

توانددرباطن 

برخورداراست،نم 
ی

ران 
نعمت ای 

ی ،تنها
سابق را ادامه بده 

ة
پس اگر بعدها روی 
و زنده بماند  .
است.برو....».

تواعدام

مجازات


سفر خوزستان همانگونه که خواندید سفری با هدف مشخص
نظامیوسياسیبود.هدفیکهدستيابیبهآنامریقطعیو
برآسماننوشتهشدهنبود.بااینوجودرضاشاهدرطولراههم
هاوناتوانیهارادیدهاستوهمهرگاهکهفرصتیدست


خرابی
دادهاستدراندیشهساختنوساختنکشورفرورفتهاست.در
بوشهر سوار کشتی کوچک و نامطمئنی میشوند تا به
خوزستانبروند.تابهمقصدبرسندرضاشاهکاریجزاندیشيدنو
برحرمان

راهحل یافتن بر بدبختیهای کشور و مردممان ندارد .

محزون

عنصرسيال

براین

وحكومت

دریانوردی

خودازنعمت

وطن

بيش از پيش

زمين 

روی 
ممالك  

كه 
متأسفانه در عهدی  

گشتم .

آب شور،
مشت  

یك 
شده و بر سر تصرّف  

اهميت دریاها واقف 


به
ایران

ملت
دادند،سرنوشت 

ریختندوخاكهاازدست 
می


خونهامی
دیدة
بودكه  

افتاده 

وغافل 

وخودخواه 

طماع 

پادشاهانی 

دست 


به
علی» و رودخانه »جاجرود» دورتر


چشمه
بين آنها از حدود «
كوتاه 

زنان و
بازی كردند و بر عدة  
بهشكار رفتند و سرسره 
نمیدید  .

دول اروپا نه تنها آبهای
سرایان افزودند و گذاشتند كه  


خواجه
دریای

تقسيم كنند ،بلكه  
به

دوردست را برادرانه یا خصمانه 

ایران و راه منحصر بهفرد مملكت آنها نيز وارد شوند،

مخصوص 

آن گنجهای
كه در اعماق  
دریایی  

احترامی دراز كنند .

ودست  
بی

زمين

روی 
گذرگاه ذخایر و مصنوعات  

آن 
خفته و سطح  

پایان 
بی  

نشينان خود

ساحل 

بهبودی در اوضاع 

هيچ 
است ،متأسفانه  

پایان از پيش
بی  
ثروت  

است .

نكرده 

ایرانيان بنادر حاصل 

خاصه 

احوال

ای 
چشم آنها میگذرد و از دست آنها عبور میكند و ذرّه 

فیالحقيقتاًچقدرتأسفآور
آنهاخوبترنمیشود .

وعلمی 

معاش 

بنادروجزایرخليج

مقيم 

ایرانيان 

،وضع 


است
وچقدرشبيه 

است 

غریق بحر است و

كه در امثال گویند ،همواره 
ماهی  

فارس  
به

كه در
اشخاصی  

عالم 

درتمام 

زومندآب.

لب وآر
خشك  

هميشه 

زودی توانگر میشوند ،اما روزبهروز

ساحل دریاها هستند به

بی
سياست  

فارس گداتر میگردند .زیرا كه 

اهالی بنادر خليج

زحمتكشمارامزدوریا

هموطنان

،این


قاجاریه
وسبكسرانه

عمق

است.

كرده

اجانب

تماشاچی


002
ی بد ،هنوز
سخت و هوا 

ی
اهل بوشهر با تحمّل گرما 
مثالً  
شهرخودراپاك وآبادسازند،واز

ی
كوچهها 

ندارندكه 

استطاعت 

استفاده

ی
كه در دروازة آن قرار گرفتهاند اندك 
ی 
ی متمدن 
دنيا 
كم و
ج فارس  
خاك امن باشد ،تمام بنادر خلي 
نمایند .اگر داخلة  
نقص

ن هستند.
وتوقف سفای 

صدورمالالتّجاره 


ورودبه
قابل 
ش 
بي 
بزرگ

ی
داخله و فقدان راهها 

ت
ن بندرگاهها عالوه بر امني 
ای 
ده شودو
كه اگركشي 
است  

ی
راهآهن 
رشته  

ك
ی مخصوصاًی 
تجارت 
ج
ت خلي 
متصل كند اهمي 

فالت 

داخل 

مركز بنادر را بهبالد معتبره 
صددرجهبيشترخواهدشد....

ران
یای 
فارسوبنادرجنوب 


ت
اهل بنادر بهغای 
زان فكر و ذوق  
ی و لباس و مي 
اوضاع زندگان 

آب و
ان  
متزلزل،مارادرمي 

ق
كه قای 
موقع  

ن
آوراست.درای 


تأسف
كه
نمودم  

خلوص از خداوند مسألت 

یداد ،در كمال 
هوا حركت م 
ران راآزادوآباد
ن خود،بنادرای 
ی دیری 
طابق آروز 

مراموفق دارد،م

محسوب

ران 
اكنون دیوار زندان ای 

پربركت را كه 

ج
ن خلي 
كنم و ای 

ی
ثروت و علوم و صنایع دنيا 

كه 
كنم  
ی 
دروازها 

یشود ،مبدل  
به
م 
مملكتورودنماید...

داخلة

ازآن 
به

متمدن


ه،
سلطنت قاجاری 

دوره 
ت ،كه در تمام  
تأسفخيز اس 

العاده 


فوق
فتاده،

مهم ني
گذرگاه  

ن
ی معتبردرای 
ه چندكشت 
بهفكرتهي 
ی 
كس 
درچمن

وبهتفرّج 
گذاشتن  

ی رامهمل 
بزرگ تجارت 

ان 
ن شری 
امرای 
عشرتآباد»

تهران و عشرت »

اطراف 

ه و شكار جرگه 
سلطاني 
ج
یشودخلي 
یكند.آیام 
مناك م 

رامتعجب وخش

شخص 

پرداختن 

فارس را فراموش كرد؟ واقعاً زمامدار مملكت چقدر باید در خواب

مهمرانبيند!...
موقع 

ن
باشدكهای 


پسازآنکهسردارسپهدراهواز،برکارخزعلمهراضمحاللکوبيد
وخوزستانرابهميهنبازگرداند،بافراغتخاطربيشتریبهامر
است

ای 
دزفول شهر دورافتاده 

چگونگی ساختن ایران میپردازد .
ومأمون

خرمآبادكامالًمفتوح 
نشودوراه  

كشيده 

آهن 
تاخط  

كه 

نيست.

آن
برای 
نگردداميدترقّی 

ن
جانب ساكني 

ی 
به
عطف توجه 

دانم 
ی 
موقع ،زاید نم 

ن
در ای 
یدارند،و
دزفولسكن 

ی
كهدرحوال 
ی 
،اعمازطوایف 


كرده
لرستان

متوقف هستند ،و در ضمن

كه در دوردست 
ی 
یا عشایر و قبایل 
قشون

كه 
كنم  
ی 
همة آنها عموماً خطاب م 

حت و اندرز ،به
نصي 
مملكت

ن
مملكت و جزو ای 

ن
ی ای 
دولت ،نه تنها آنها را رعایا 

وگوش

دچشم 

ندارد،بلكه بای

ت
ك ازآنهاطرفي 
دانسته وباهيچي 

وتمام

مقصودمن

كنندكه

خودرابازكرده،بدانندوبفهمندودقّت

كه در انتظام
ی 
كشم ،و تمام مقاومت 

راه م 
ی
ن 
كه در ای 
ی 
زحمت 
ی آن
آن عاید خود آنهاست ،و برا 
صرفة  

آورم 
ی 
عمل م 

لرستان  
به

ده،واز
وعدالت راچشي 

ت
لذت امني 
مندشده  


آنهابهره
كه 
است  

ی و
زشت و نامطبوع خالص 

اسلوب 

ن
انه و ای 
ی وحشي 
ن زندگ 
ای 
یییابند.
رها 
ونفهمندكهدر

خوگرفته

موضوع

ی
طرزواسلوبب 

ن
اگرلرهابهای 

ی
ت دلسوختگ 
كنند،من بانهای 

ات م 
ی
ی امرارحي 
مرحلة زشت 

چه 

كنم و
خالص  

ی
ی هميشگ 
كه آنها را از این سرگردان 
مجبورم  

قدركه

دهم.همي 
ن

سوق 

ت
تمدن وانساني 

طرف 

برادران خودرابه

همه

وقت 
ی آنها حاصل شد ،آن 
ی برا 
مختصر آسایش و سكون 
كرده و

بهآنها نگاه 
شه با نظر پدرانه  
من همي 
خواهند فهميد كه  
ی و
ی و ولگرد 
ام .دزد 
همه آنها را از خود و بستة خود دانسته 

ست .لرستانيها

یی ،كار انسان ني
ابان پيما 
غارت و چپاول و بي 

ج
ش بگيرند.بایدبتدری 
ة انسانهاراپي 
عموماً،ازاول تاآخربایدروی 
ش
فراغت خاطروآسای 

باكمال 

كرده 

ازخوددرست 

ی
قراءوقصبات 
ن
ی بپردازند .ای 
ی و ترقّ 
ی و تعال 
االت خود بهكار زندگ 
ال با عي 
خي 
لحاظ و از

ن
بههمي 
ه ،همة آنها را نابود خواهد ساخت  .
ة حالي 
روی 
شدم،

خوزستان 


آبادبه
راه  
خرم
مجبورازافتتاح  

ی
كمالدلسوز 

ی
رو 
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كرده در عوض

ت خود استفاده 
ف باید از موقعي 
و تمام طوای 
راوده با خوزستان و بروجرد و

بهم
ی در بيابانها ،شروع  
سرگردان 
یرابفهمند.
ومراوده،قدرزندگان 

تجارت

ازراه

نموده

اطراف


رضاشاه در هر دو سفرنامه به نقش اساسی انسان در تغيير
شرایط زندگی اشاره میکند و علت اصلی عقبماندگی جامعه
ایرانیرادرخودروحيهواندیشهایرانياندانستهودرنتيجهتنها
راه چاره را نيز در درمان آنها میداند .رضاشاه در هر موقعيتی
نمونهای از آن روحيه بدست میدهد و راهحلش را هم فقط در

تعليم و تربيت کودکان و نوباوگان کشور میداند و بس .در
عقيده دارند

ایرانيان 

تمام 
چنانكه  

سفرنامه خوزستان میخوانيم :
كه با
است  

سال 

یكصدوپنجاه 

ایرانی 

مزاج 
رشدكه  

فقط بایدمتذك

تزریقات

چه
وبایدفكركردكه 

گشته

مسموم

ومفهوم

معنی

تمام

یكصدوپنجاهساله

مسموم

مریض

این
بایدپيداكردكه 

االثری


سریع
رابهبودیبدهد.واینمسموميتاخالقیوروحیرابارهانشان

داده است .رضاشاه در سفرنامه مازندران نيز وقتی از والیت
پرنعمتوگنجوارمازندرانوسختیتهيهمواداوليهزندگیبرای

نامدسخنمیگوید،بهنقشمردماندر


تهرانکهمفلسشمی
ساخت جامعه و تامين رفاه و آسایش زندگی پرداخته و
مینویسد «تنها مانع رسيدن آن گنج بهاین مفلس سلسله

جبال “البرز“ است كه چون دیواری عظيم والیات شمالی را از
فالتخشكایرانمجزیداشته،وراهعبورومروررامسدودكرده
است .اما بهنظر من مانعی دیگر وجود دارد كه بزرگتر از كوه
“البرز“بایدحسابشكرد،وآنسستیوتنبلیاهالیاست».و
خردمندانه تذکر میدهد که عوامل طبيعی و کيفيات جغرافيایی
هر کشوری سختیهایی برابر انسان میگذارند ولی اهميت و
شرف انسان در این است که با بهرهگيری از اندیشه خود بر
نيروی سهمگين طبيعت استيال یابد .و اشاره میکند که
ملتهایی که امروز زندگی خود را آسان ساختهاند روزی دچار

همين دشواریها بودهاند و تنها با بهره از تدبير و کار فراوان و
چشمداشتبهامدادغيبیتوانستهاندبرطبيعتپيروزگشته


بی
و کوه و باتالق و رودخانه را به زیر مهميز ارادهشان درآورند .و
بدینسان فرد ایرانی را متوجه مزاج مسموم و کوتهبينی و
کاریهای گذشته و درنتيجه وظایف بیشمار آتیاش


کم
میسازد.


اتالقسستیوتنبلیبهاهالی،ویژهتهرانومازندراننيست.
تمامیمرزپرگهررادربرمیگيرد:بهقوانينثابتةطبيعیهماگر

مراجعه كنيم،درظاهرامر،جزحركتوانرژی وتبدیل وتحولـ
یبينيم ،و بالنتيجه،
كه باز نتيجه حركت است ـ چيز دیگری نم 
زندگی عبارت است از حرارتو حركت .بدین لحاظ ،حقيقتاًجای
پشتپابه

هزارانافسوسوتحسراستكهسكنةیكمملكتی 
قانون قطعی حيات زده ،مختصر حرارت و حركتی از آنها دیده
نشود.

از خصلتهای برجسته نویسنده سفرنامهها ،صراحت و بيان
بیپرده و مستقيم است .که ناشی از شجاعت و بینيازی

رضاشاه به تزویر ،و ایمان به درستی راهی که در پيش گرفته
است میباشد .و درنتيجه با عدول از اصول خویش ،نخست به
خود و سپس به ملتی که چشم بر او دوخته است خيانت
نمیکند .رضاشاه در عين حال نه تنها کسی نبود که فقط از

دیگران کار و خدمت بطلبد و خود پای بر پای انداخته و به نعم
فهشناسیوعالقهای

زندگیبپردازد،بلکهباتوجهبهدقت،وظي
کهبهدرستیانجامکارهاداشتومسئوليتیکهبرایخودقایل
بودوبردوشنهادهبود،حدیبرایکارووظایفشقایلنبود.این
خصلتبودکهپادشاهانپهلویراازآنسویبامانداخت.هركس
دبهجزئياتودقایقآنامرمطلع
یشود،بای 
بههركاری گماردهم 

003
بهسرحدات
گردد ،خاصه پادشاهی كه دامنة وظایف او حتی  
مملكتهممحدودنيست.درمملكتی كهاهالی آندچاررخوت
یعالقگی و عدم رشد علمی و سياسی باشند ،هرشخص
و ب 
آگاهی را واجب است كه به حدود كارهای خود اكتفا نكند ،و
اصول فداكاری و مجاهدت را در تمام دقایق امور نصبالعين خود
چرخهایمملكتباتوازنوتوافق
سازد.زیراكهدرچنينممالكی 
یكند .تا هرچرخی وظيفه خود را اجرا نماید ،و مطمئن
كار نم 
یدهند،در
رچرخهانيزكاروحركتخودراانجامم 

باشدكهسای
یالوقع باید
این صورت آن چرخی كه در حركت و در كار است ف 
نهای خفته و از كار ماندة مملكت را هم بهگردش
سایر ماشي 
درآورد.

اینوجوبعدماکتفابهتحدیدوظایفکهرضاشاهدراستداللش
میکوشد ،را نباید ناشی از بیاعتنایی او به اصول مشروطه

سببمیشودتارضاشاهیکتنه

نوپایایرانآنروزدانست.آنچه 
ریهاومخاطراتآنرابردوشکشد،تنهاو
بارسهمگينتصميمگي 
تنهاحاصلشناختکاملاوازجامعهایاستکهوجببهوجب

خاک آنرا گشته و برای حفظ آن خاک و تغيير آن جامعه ،از جان
مایه گذاشته است .افسوس جز سكوت و سكون و رخاوت و
یعالقگی چيزی در اطراف من نيست .البته در یك مملكت
ب 
مشروطه،وزراء،وكال،مأموریندولتوسایرطبقاتحدودمعينو
وظایفی دارند،كهقانوناًموظفبهادارهكردنحدودخودهستند.
نطورنيست.سلطانمملكتبایدهيئت
اما،درایرانمتأسفانهای 
راهمبهانجامتكاليف

دولترابهكاروادارد،مجلسشورای ملی 
آشناكند.تجار،مالكين،شهرنشينانوحتیزارعينراهمبهكار
بگمارد .در تمام مدت شبانهروز نيز مواظب حدود و انجام وظایف
آنهاباشد واال ،هميشه همانحالرخوتوسستی وسردی و
یعالقگیوفورماليتهبازیكهدیرزمانیاستاداراتایراننمونة
ب 
برجستهآنمحسوبشدهاند،حكمفرماخواهدبود.



















رضاشاهدرتوضيحآنچهکهدرنظرداردبرای ترقیکشورانجام
ننکتهاشارهمیکندکههمتگماشتهاست

دهد،آشکارابهای
دهای برای ایران ببيند وارد گشته و با هر
تا در هر کاری که فای 
قسم وسایلی که در اختيار داشته باشد آن کار را به انجام
دوبقولخودشکشتیبیبادبانو

رساندهوتسليممملکتنمای
شارع و به استعاره مولوی کشتی بیلنگر کشور را به ساحل
نجات بکشاند .یعنی که انبوه ویرانی و گستردگی پسماندگی
چندسدهای وکمبودفرصت ـبيشترتاریخی ولیفردی همـ،

جایی برای موش دوانی و تبصره بازیهای چند ژیگول ميرزای
منعم از نام و نان سفره قاجار نمیگذارد .همانگونه که در زمين
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رضاشاه را تنها در زمان حيـاتش بـزرگ نناميدنـد کـه
بگویيم حاصل ترس بـود یـا تملـق .امـروز هـم بـزرگ
ناميـــده مـــیشـــود کـــه بـــيش از شـــش دهـــه از
درگذشــتش مــیگــذرد و مُلکــش بــا دگــران اســت.
رضاشاه را بزرگ مـینامنـد و مـینـاميم از آنجـا کـه
آرزوهای بزرگ داشت و کارهای بزرگ کرد ،آرزوها و
کارهای بزرگ برای ایران .او را بزرگ میداریم چـون
ميهنمان را دوست داریم .هرچه هم بيشتر از زمانه
او دور میشویم بيشتر به بزرگـی او پـی مـیبـریم.
در کوهپایه های اطراف دماوند ،آنچه دیده نمی شود
دماوند است و آنچه به چشم میآید سـنگ اسـت و
صخره ،که گاه دیواری گلين و گاه گذر گاوی آنرا هـم
از چشم مـیربایـد .حـال آنکـه ده فرسـنگ دورتـر از
تهران ،حوالی رباطکریم و پرندک ،اگر نگاه کنی تنهـا
دماوند پيداست .تازه آنجاست که میفهمی دماونـد
اصــال یعنــی چــه؟ شــرطش امــا نگــاه کــردن اســت.
دماوند کالغ نيست که بخواهـد نگاهـت را بـا قارقـار
بخرد .بر دیدنش تالش کنی ،می یابی .رضاشاه هـم
نيازی به اثبات ما نـدارد .بـرای درک بزرگـیاش بایـد
دیدی همه جانبه داشت

عتپیدرپیبرمردمکشورماننازلمیکندو

لرزههاییکهطبي

کرور کرورمان را میکُشد جایی برای غسل و کافور نمیماند،
حتادرحکومتاسالمینایبانامامووارثانرانتخواررسالت.

ادداشتهای رضاشاه ،اگر

نگاه دقيق ،بیغرض و تاریخی به ی
بخشیبکارشناختبهتراووآرمانهایشبخورد،فایدهارجحو

اکبرش پیبردن به سخافت آنچه در پریروز تاریخ بودهایم و
تلخهی نکبتی که رضاشاه با ناخن و

فراموشش کردهایم است .
دندانازبنبرید،پنجدههبعد،بهاعجازیدبيضایحججاسالمو
اوليای طهارت و از آفتابه بالهت پيروان خط امامشان آنقدر آب
خوردوریشهدواندکهدرروزگارامروزمانبراینموهيچنرگسو
گندمی جایی نه که در دشت که در هيچ گلدانی نگذاشته و
اکیوبنگیودههاهزارکودک

نماندهاست.حدوددوميليونتری
خيابانی و بساط تعزیه و تعزیر و حراج ایران و ایرانی ،امروز دیگر
همانقدرعادیشدهاندکهلچکوصيغهوقطعید.


درواقعآرزوهایرضاشاههمانليستکمبودهاونيازهایجامعه
ایرانی آنروز است که وی در سفرنامههایش رفع و دستيابی به
اشارهای

آنهاراهدفزندگیپُرکاروپُربارخویشقرارمیدهد.

خیبهخوابرفتهیما

بهبرخیشانشایدزنگبيداریذهنتاری

قومبهحجرفته،شود:


000
شبينی
دهاموافكاری كهپي 
بانظریاتی كهاندیشي 
كردهام ،یقين قطعی دارم كه پس از سه چهار

سالدیگر،بودجهمملكترا باتعادلثابتی موزون،
و گریبان مملكت را از استقراضهای خائنانه و
خانهبرانداز دورههای سلف ،آسوده و مستخلص

خواهمنمود...

بهدریای
خطآهن ایران و متصل ساختن “بحرخزر“  
 
آزاد و “خليج فارس“ ،جزو آمال و آرزوهای قطعی
مناست.آیاممكناستكهخطآهنایران،باپول
خود ایران ،و بدون استقراض خارجی ،و در تحت
نظر مستقيم خود من تأسيس شود؟ آیا ممكن
است كه مملكت پهناوری مثل ایران از ننگ
نداشتنراهآهنخالصشود؟آیادراینموقعی كه

دیگراندرخطوطآسماندرطيرانهستند،وتمام
اراضی آنها مشبك از خطوط آهن است ،ممكن
یراهی
است كه مملكت من هم از ننگ و عار ب 
نجاتیابد؟...
آرزو و آمال غریبی است! خزانة مملكت طوری
تهی استكهازمرتبپرداختنحقوقاعضاءدوایر
عاجز است ،و این در حالی است كه من ،نقشة
یپرورم،آنهم
امتدادخطآهنایرانرادرمغزخودم 

باسيصدكرورتومانمخارج،وبدوناستقراض!

تهرانراازروزاولبرای مركزیتوپایتختانتخاب
كردن،شایدمبتنی بریكفكرعميقنبودهوجهات
مشخص و خانوادگی داشته است ،ولی فعالً كه
لهای
خواهنخواهمركزمملكتواقعشده،باهروسي 

هست ،باید برای آن فكر رودخانه و آب سرشار
كرد.
رود“جاجرود“ازشهر“تهران“633مترارتفاعدارد.
ارتفاع“تهران“نيزازسطحدریایكهزارودویستمتر
،بهاینلحاظممكناستكهآباین
است( )1233
رودخانه را به “تهران“ برد ،زیرا تهران به واسطة
یتواند كه زیبائی
نداشتن رودخانة بزرگ البته نم 
منظرولطفطبيعی ونظافتجامعراداراباشد.ولی انجاماین
یگردد ،و
نقشه بهعلت خسارتی كه بهزراعت “ورامين“ وارد م 
مخارجی كه برای حفر مسير رودخانه و عبور دادن از كوه الزم
خواهدشدفعالًميسرنيست...

دودكورههای ذغال

نشيبجادهتقریباًازحداعتدالخارجاست.
هم كه در كمر كوه از سوزاندن درختان ،برای تهيه ذغال
یرنگیدروسطمه
یشودویكخطآب 
یخيزد،بامهآميختهم 
برم 
یكند.
سفيدترسيمم 
یكنند؟
برای چه این درختان عظيم را این طور الاباليانه قطع م 
یخواهند؟ بسيار خوب! چرا بجای این درختها نهال
ذغال م 
یكنند؟بااینترتيبممكناستتمامجنگلاین
تازهای غرسنم 

لشودبهیكقطعهخاك! چنانكهعالئمو

حدودازبينبرود،وتبدی
آثاراضمحاللجنگلكامالًدراینحدودآشكارشدهاست.
مگر این جنگلها (غير از قطعاتی كه متعلق بهصاحبان معين
است)،مال دولتومملكتنيست؟خير،اصالًدولتومملكتی
بهاینكلياتوجزئياتدقتكند!واالچگونه
اخيراًدرایراننبودهكه 
یپروائی،ماليهمملكترا
یشدكههرذغالفروشی باكمالب 
م 
اینطور به عنوان ذغال آتش زده ،با ثمن بخس به نفع خود
بفروشد؟ اغلب این درختهائی را كه این طور الاباليانه ذغال
كنند،چوبهای صنعتی است ،وقيمتآنهایكفصلمهماز

م 
ی
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خزانةمملكتیراتشكيلخواهدداد.بایددراینبابفكراساسی
بنمایم...

و جای دیگر باز هم به ابراز تاسف رضاشاه از مساله انهدام
نامربرمیخوریم:

جنگلهاوتصميمویبرپایاندادنبهای

جنگلهای “مازندران“،خاصهقسمت“سوادكوه“،برتمامنواحی


“بحرخزر“ ترجيح دارند .متأسفانه تا آنجا كه اهالی دسترسی
دارند ،بهقلع و قمع آنها پرداخته ،و در غرس نهال هم توجه
یكنندكهاینمحصولگرانبهاكمنشود.
نم 
یشمار غرس اشجار
در ممالك دیگر ،با هزار زحمت و مخارج ب 
ران،دربرانداختنجنگلهای خود،بریكدیگر

یكنند،امااهالی ای
م 
یگيرند.البتهدراینمورددستوروتعليمالزم،
سبقتوپيشی م 
بعدازمراجعت“تهران“،بهوزارتفوائدعامهخواهمداد...

اماتنهاوضعيتاقتصادیکشوروویرانیطبيعتنيستکهدردآور
استونيازبهدگرگونگیدارد:
چهبایدكرد!اگرعدليةمنظمی درمملكتوجودداشت،احتياج
نبود كه در ضمن اینهمه گرفتاری ،روزی هزار كاغذ قرائت نمایم!
بهحالعدليهكرد،وراهتدقيق
پسازرجعتبه“تهران“بایدفكری  

و تحقيق باز نمود كه امورات در تحت نظر قانون درآید ،و مجاری
امور بهدست قانون سپرده شود ،و هركس در حدود خود تكليف
خودرابفهمد.

شهی سازنده رضاشاه
در جای جای سفرها ،نگاه تيز و اندی 
کاروانساالر ماست .از برنامههای بزرگ مملکتی چون ساختن
هایکشورونجاتجنگلهاگذشته،حتا


آهنوپرداختبدهی

راه
مسایلیکهقاعدتابایدبدستراهدارمحلحلشدهباشد،ولی
همچونهمهمسایلکوچکوبزرگجامعهبهحالخودرهاشده
،ذهنپادشاهکشوررابهخودمشغولمیدارد:

یآید،ونپسندیدم.بایددستور
منازاینقسمتجادهخوشمنم 
بدهم كه این قسمت را بعدها عوض كنند ،و راه را از كنار
لرانی
“رودهن“ به طرف“دماوند“،تسطيحنمایندكهخطراتومبي 
كمترشود،ومردمسهلتربتوانندعبورومرورنمایند...


یچای“ یا
نتر ،رودخانهای جریان دارد كه آنرا “دل 
چند قدم پائي 
ینماید و
وانهوار طغيان م 
ینامند .در فصل بهار دی 
“روددیوانه“ م 
یكند.دربازدیدهای قبلی،
یشودوراهراقطعم 
غيرقابلعبورم 
یدادم،مخصوصاً
درضمندستورهایكلیكهبرایساختنراهم 
قدغنكردمكهپلمستحكموبلندی براینرودببندند.چونخبر
پلفردوس“ بخوانند و اكنون
ساختن آن رسيد ،گفتم كه آن را “ 
سرآمدپلهایاینحدوداست...

پلفردوس“
“ 

از گردنهای كه در یك فرسنگونيمی “سيدآباد“ واقع است ،راه
یافزایند.
یشود و درهها بر عمق و تندی خود م 
سرازیر م 
قطعهای ازاینقسمتراهاستكهدرحينسرازیری

اهپيچ“
“س ي 
ییابد.وچونخاكوسنگاینقطعهازحيثرنگو
اعوجاجی م 
اهپيچ“ شهرت
اعوجاج مورد توجه شوفرها واقع شده ،به“سي 
یالمقدور این قطعه راه را بتراشند و
گرفته است .امر دادم حت 
وسيعكنند...

نحرفهاست.صحبتگندیدگینمکاست.

اماکارخرابترازای


اولين آبادی بعد از “رباط““ ،دوگل“ است كه آسيا و منظرة
یگذرد كه كوهها از
مصفائی دارد .سپس راه از تنگه عميقی م 
هبهشكافیكه
دوجانببررویآنخمشده،وتقریباًجادهراشبي 
د،نمودهاند.تراشيدگی كوهوپيچوخم

دردیواراحداثشدهباش
راه وبستررودخانهنمایشباعظمت ودلفریبی دارد .ازپيچكه
عباسآباد“ نمایان شد .این بنا

عبور كردیم ،عمارت اعضاء طرق “
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استكهتازهساختهاند.مختصری

عبارتازچهاراطاقوایوانی 
درایننقطهتوقفنمودم.
همراهان من در تصادف بهاین بنای محقر اظهار شادمانی
یگویند .تا یك درجه حق دارند،
یكنند و مبالغهها م 
فوقالعاده م 

استكهازتمدنوتجددعصرمعاصربهپيكر

زیرااوليننشانهای 
این صخرههای عظيم و جبال مرتفع و درههای عميق نصب
یشود.
م 
وبهقدروسعتدماغ
البتههمراهانمنبهقدروسعتدماغخود ،


یكنند .اگر گوش همراهان من طاقت
پيشينيان ایران فكر م 
یگفتم كه عمارت
شنيدن و اصغای افكار مرا داشت ،بهآنها م 
خطآهن ایران
دوسه اطاقی اعضاء طرق مورد استعجاب نيست  .
باید “البرز“ را بشكافد و از همين جا عبور كند .مسافرین اقصی
بالد “اروپا“ و “آمریكا“ باید از قلة “البرز“ و تونلهای همين نقطه
سرازیر شده ،و خاطرههای خود را از تماشای مناظر ملكوتی
“مازندران“بيارایند.

همراهانی که از دیدن چهارتا و نصفی اتاق اداره راهداری ذوق
زده شدهاند و سطح خواست و قلت همتشان رضاشاه را
میآزارد ،ولی نمیافسرد ،دو تا آسپيران و چهارتا لحافدوز و

نیبندزنبازارچهسيداسماعيلنيستندکهبشودازکنارشان
چي 
گذشت و غبار غمی بر دل ننشاند .همراهان ،عليخان دشتی،
نمایندهمجلسشورای ملی ومدیرروزنامةشفقسرخودادگر
یخان اسعدبختياری و دو سه تا
نماینده مجلس شورا و جعفرقل 
خاندیگروسهتااميرلشگروچندتاسرتيپوسرهنگویاورند
رچوبیمیزدند.هميننمونهکافیاستتا

کهدررکابشمشي
بهعلوهمترضاشاهپیببریموبدانيمکهاوباداشتناطرافيانی

چنين سبک آرزو ،با چه خون دلی در مملکت آجر روی آجر
گذاشت و برای ملتش مدرسه و دانشگاه و راهآهن و کارخانه و
آرتشوآتيهوآبروپدیدآورد.

گفتيم که کوچک ابدالی همراهان ،رضاشاه را نيفسرد .چرا که
هم آنان را میشناخت و هم خود را :من بههمراهان خود
اعتراضی ندارم .اكثریت سكنة روی زمين همانهائی هستند كه
برطبقمقتضياتمحيطنشوونماكرده،ودایرةعقولوافهامخود
را از موازی خوردن و خوابيدن و راه رفتن و تأمين معاش كردن،
یبينند.
عترنم 
وسي 
یكنمكهعقلو فكر برای غوردرطبيعت،مجاهده،
منتصورم 
كوشش و تصميم در دماغ انسان بهودیعت گذارده شده است.
شبههای نيست كه اقليت مردم ،از عقل و فكر خود در غور و

ده
یكنند .در بين آنها نيز اشخاصی دی 
تحقيق استفاده م 
یورزند .اما مرد
یشوند كه از سعی و كوشش نيز امساك نم 
م 
یكند .تصميم گرفتن كار
مصمم كمتر در ميان مردم وجود پيدا م 
مدشوارتر

آسانی نيست،واجرای تصميمچندینبارازاخذتصمي
است .از این جاست كه یك نفر مرد مصمم قادر است كه یك
مملكتی را به تغيير ماهيت مجبور سازد .مرد مصمم تابع عوامل
یشود .او محيط را
ظاهری طبيعت و مقتضيات محيط نم 
یسازد .اوست كه یك
بهمقتضيات فكری خود مطيع و آشنا م 

مرحلهای از سعادت را بهاستقبال بشریت فرستاده ،و یك قدم

یكند.
یراندورهبریم 
بشررابهطرفسعادتم 


و روشن است که مرد مصمم ما اجازه نمیدهد که ابر رضایت
خطآهن بزرگ ایران ،چه
ارزان یاران ،بدر اراده او را بپوشاند  :
نهفتخوانرستمشاهنامه

بخواهندوچهنخواهند،بایدازهمي
عبور كند .من این فكر را در مخيله خود راسخ خواهم داشت تا
ببينم چه وقت بودجه مملكت را متوازن خواهم كرد ،و غرش
وحشتخيز طنين خواهم داد.

لكوموتيو را در همين درههای 
پاراسلسوس میگوید کسی که به توت فرنگی میاندیشد از
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انگور چيزی نمیداند .و رضاشاه بر سفره ملت میهفت ساله
میخواست.


آنوقت رفقای مسلح به دانش نوین مینویسند که رضاشاه
وآدممیماندکهبراین

سهاساخت.
راهآهنرابهدستورانگلي 

کاهنان کاهدان نادانی چه باید نازل کرد :رعد بيداری یا برق
زاریبیمرزملت

اهکاریهایشانبارانبي

رهایی.گواینکهابرسي
را نصيبشان ساخته است و حتا الیروبی طویله اوژیاس ،که در
قياس با کارنامه دیروز و امروز رفقا باغ عدنی است ،نيز داغ از
نشانکه
شانیشاننخواهدزدود .گرچهآگاهترین وشجاعتری 

پي
البته از آن جماعت کنار کشيده و مورخی برجسته است ـو
احتماالبههميندليلـمدتیاستقاشققاشقمشغولشده
است.

هدفرضاشاهازاینهمهتالشبرایسازندگیایرانصرفاآجر

نقدركهیكی از
تماشای اتومبيلوحركتآنمحرومنمانند.همي 
كند،زنهاوبچههایده

ككلبهوقهوهخانهم 
ی

همراهان،توجهبهی

نطور بعضی از مردها ،فوراً فرار كرده و خود را در
عموماً ،و همي 
ینمایند .مانند آنكه بهیك
خانههای ده و یا گوشهای پنهان م 

برخوردكردهاند.

منتظرهای

موجودغير
یپایانعمالدولت،وورودیكنفرفراشحكومتدر
ظلموجورب 
یك سامان ،چنان هول و هراسی در قلوب این بيچارگان توليد
كرده،كهاساساًهمهازسيماییكنفرغيرمحلیمتوحش،وجز
یكند.
تصور چپاول و غارت ،فكر دیگری در دماغ آنها رسوخ نم 
چارههاست.سنواتدرازاستكهمملكت
اتفاقاًحقهمبااینبي 
باایناسلوبادارهشده،واهالی نيزجزبااینخلقوخوعادت
نگرفتهاند...نتيجةآناعمال،همينهولوهراسیاستكهاالن

من دارم در چهرة این بينوایان عور و برهنه ،تماشا و مشاهده
ینمایم ...این زن و مردی كه در تصادف بهیك نفر غير محلی
م 
مشغولفرارهستند،غالباًعورولختوبرهنهاند.آیامافوقاین

چيدن نبود .نيت او از نوسازی کشور تامين معاش و وسایل
زندگی بهتر و خارج کردن ایرانی از شرایط زندگی شبهحيوانی
راهآهن و دانشگاه و بيمارستان البته که برای
مغروق در آن بود  .
زندگی ضروری هستند اما پيش از آن آدمها میبایست دستکم
میداشتند.ورضاشاهدراینراهگام
بهآدمبودنخودشانایمان  
شانخوابدرچشمترنيما


یکهغمخفتگی
آدمهای
برمیداشت .

هم میشکست که اهل همان زمين و زمان بود ،را صدای
چکمههایرضاشاهازخوابپراند.


یشود ،زن و
هنوز یك دستگاه اتومبيل كه بهاین حوالی وارد م 
ده،وباصورتاستعجاببهآننگاه

مرددهكدههادورآنجمعش

یكنندكه
حبتهائی باهمم 

یكنند،ودراطرافاینمركوب،ص
م 
حقيقتاً شنيدنی و نوشتنی است .اساساً لباس ما و طرز راه
رفتنوبرخوردما،برایاهالیاینحدودتازگیمخصوصیدارد،و
ینشينند كه از
زنها بچههای خود را بغل گرفته در سر راه م 

یآید؟اینهادیگردارای
همبهتصورآنهام 

وضعيت،بدبختی دیگری 
چيزی نيستند كه ترس و وحشت داشته باشند! دیگر از چه
بهنظرمیآیدازحملهمغولـاگرنگویيم عربـ،تا

یترسند؟ ..
م 
گذاررضاشاهبربيشترنواحیایران،زمانزمينراترککردهبود،
بهکيفریابهقهر،والبتهدرهردوحالبهسزا.

نصورتبهدستمنسپردهشده،و

اینمملكتی استكهباای
این است آن مملكتی كه من باید در آن تغيير ماهيت بدهم ،و
اینها هستند آن مردمی كه باید لباس عزت بپوشند و ابراز غرور
ملی نمایند...بهرئيسكابينه گفتمبهتمام وزراءدر“تهران“ ابالغ
نماید كه فقط بهاقامت پشت ميز وزارتخانهها و امضای چند دانه
كاغذ اكتفا نكنند .غالباً بروند بهوالیات ،و در داخله ایران متواتراً
مسافرت كنند .مردم را ببينند و با آنها خلطة و آميزش كنند.
كهمنبهآنها

مملكتخودراقبلازهمهچيزبشناسند،تااوامری
یدهم،وتصميماتی كهبایداتخاذشود،بتوانندازروی عقلو
م 
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اطالع و ایمان و عقيده بهموقع اجرا بگذارند .هم آنها بفهمند كه
چهمسئوليتیدرمقابلمنواهالیدارند،هماهالیبفهمندكه
وزراءورجالمملكتخارجازدسترسآنهانيستند،وهرمطلبی
دارند ،بدون ترسوبيم و بدون وحشت و تضرع بهاطالع آنها
برسانند ،و اگر كسی به صحبت آنها وقعی نگذاشت ،مستقيماً
به خود من مراجعه نمایند و دادخواهی كنند .چنين کنند بزرگان
نسفرنامههارادستوارثانورقهم

چوکردبایدکار.دریغکهای
نزد.

كطرف،
یك نواختی زمين،موانعجنگل،رطوبتوگرمی هواازی 
قسمتها از طرف دیگر ،تمام

پشه و باتالق و عفونت بعضی 
یكند ...برای ناسازگاری آب
دشت“مازندران“راغيرقابلتوقفم 
و عفونت هوا باید بهوسائل صحی متوسل شد .باید اهالی را
واداربهیكرژیمصحیكردكهبتوانندبااینآبوهوادوامبياورند.
یشوند.
عجالتاً با طرز زندگانی این حدود ،مردم زود تلف م 
یكنم.
بهچهرةمردماینجاازوضيعوشریف،بادقتتمامنگاهم 

تمامچهرههاگرفتهو

یبينمكهمعافازماالریاباشد.
كنفررانم 
ی 
مكدر،رنگهازردوپژمرده،تاجائیكهاغلبازتندراهرفتنعاجز

و ناتواناند .در “كياكال“ امر دادم دواخانهای دایر نمودهاند.
مریضخانهكوچكیهمنظردارماینجابسازم...

قریه “كياكال“ از دهات بزرگ این ناحيه است .اخيراً بر حسب
دستورمن،یكبابكارخانةپنبهپاككنیدرآنجادایرشدهاست.
یالورود،قبلازصرفناهار،رفتمبهكارخانه.ساختمان،آالتو
لد 
نهای كارخانه ،انبارها ،نوع پنبه ،ملزومات و اثاثيه
ادوات ،ماشي 
كارخانهراتماشاكردم.لذتی راكهازدایرشدناینمؤسسهدر
خود احساس كردم ،از حد وصف قلم خارج است .اولين دفعه
استكهدستتمدنجدید،صنعتجدیدوماشيندراینناحيه
واردشدهاست...

نهای آن برای توليد فراوان
از طبيعت مازندران و استعداد زمي 
محصولهای گوناگون کشاورزی بارها در سفرنامه یاد شده و

رضاشاهافسوسعاطلماندناینسرمایهملیراهمچنانکهدر
موردهای بسيار دیگری میخورد .آیا راه حل او امری نشدنی و
خيال بافی است؟ :حقيقتاً مأمورین و مستخدمين دوائر دولتی،
اتكاءواتكالبهغيرگذارده

كهازروزاولپایةتحصيالتآنهابرروی 
شده ،و از صبح تا بهشام وزارتخانهها را برای قبول تقاضای
ینمایند ،اگر شعور آن را داشته باشند كه
استخدام مستأصل م 
هاتوجهبهایناراضی كردهو

در عوضآنالتماسها وعجزوزاری
زندگانیپرمنفعتومستقلبرایخودتشكيلبدهند،همخدمت
بهخود كردهاند ،هم خدمت بهوطن و مملكت خود ،و هم

بهاستحكاماستقاللجامعةخود.


نههایدیگررا
طلبنمونههاییدرزمي 

اگرقرارباشدبرایادایم
همبياوریمبایدازرویچندصدصفحهسفرنامهرونویسیکنيم.
باالتر آمد و چارهای جز تکرار نيست که نه فقط برای شناخت
رضاشاه و تاریخ دیروز کشورمان ،که برای شناخت خود و
ههارا
هایبکارگرفتهونگرفتهمانبایدوبایداینسفرنام 

توانای 
ی
بخوانيم و بخوانيم و بخاطر بسپاریم که بقول سپهری کارما این
استکهميانگلنيلوفروقرن،پیآوازحقيقتبدویم.پيشازآن
امابهقولهموچشمهارابایدشست.


همزمان با قدرتیابی و آغاز پادشاهی پهلوی در ایران( 1921ـ
،میدانيمکهتاریخترکيهنيز برگیدیگرخورد وافسری

)1921
هم در آنجا زمام امور را بدست گرفت ( 1923ـ  .)1923آنچه
مصطفیکمالپاشاپسازشکستعثمانیدرجنگجهانیاول
و انقراض آن ،با دیکتاتوری و قاطعيت برای بهبودی وضع مردم
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کشورش انجام داد بر پایه داشتههای یک امپراتوری آسياییـ
اروپایی بود که پای استوارش در آسيا قرار داشت و بر سر ما
میکوبيد و دستهای نيرومندش را در تن اروپا فرو کرده بود.

ميراث دولتی که زمانی تا وین پيش رفته و مزه توپهایش را در
چالدران به ما چشانده و در تبریز نيز سکه زده بود .توانایی و
تعرضنظامیعثمانیبودکهسببشدپایتختمانراازتبریزبه
قزوین و سپس اصفهان ببریم .بنيه نظامی و اقتصادی آن دولت
حتا در لحظهی سقوط نيز با دولت قاجار که از عهده نگهداری
سرزمينخوددرقفقازوهراتوبحرینبرنيامدقابلسنجشنبود.
آتاتورک به تعمير و نوسازی کوشک دو اشکوبهای پرداخت که
نيمه باالی آن براثر آتش سوزی آسيب دیده بود .رضاشاه اما
ستاززاغهایگرگزده،منزلیبسازد.آتاتورکورضاشاه

میبای

هر دو ناسيوناليسم ،سکوالریسم ،اتاتيسم و مدرنيسم را
برگزیدند .آتاتورک شاکر یافت و رضاشاه شاکی .برنامه آتاتورک،
کماليسمنامگرفتوبرنامهرضاشاه،غربزدگی.

مصطفیکمالپاشاراآتاتورکبهمعنای

مردمترکيهکهاز 1934
پدر ترک مینامند ،امروزه نه تنها در ترکيه که در مغازهها و
خانههای مهاجران ترک در اروپا نيز با آویختن تصویر او نام و
قهوه 

یاد و خاطره خدماتش را گرامی میدارند .و فرداست که
دکانهایدیاربکرتاباراندازبارسلوندر

سکههایمنقشبهاواز

رواجباشند.وما؟وما؟

آلقلم و معلم انقالب و کيفورِ
و ما همچنان مجذوب جالل  
«سنگی بر گوری» و «فاطمه فاطمه است» .بيهوده نيست که
امروز خيمه در مرداب والیت زدهایم .آیا تنها باید چشمانمان را
بشویيم؟

همان آنقدر مشکلساز نبود که اعتيادمان به
گرگزدگی زاغ 


ظلمتآنوجهادماندرماندندرآن.وقتیپنجاهسالبعدکفتار
عقبماندگی هنوز زوزهی «بازگشت به خویش» سر میداد،

حسابجهالتجنتمکانانآنسالهاروشناست.همهچيزرا

یشود اصالح نمود.
یشود اصالح كرد .هر زمينی را م 
م 
یتوانبكار
هرمؤسسهایرام 

یتوانایجادكرد.
كارخانهایرام 

هر
انداخت .اما چه باید كرد با این اخالق و فسادی كه در اعماق
قلب مردم ریشه دوانيده ،و نسالً بعد نسل برای آنها طبيعت
ثانوی شدهاست؟سالياندرازوسنواتمتمادی استكهروی
تمامسلولهای حياتی آنرا

نمملكتتاختوتازكردهاند.

نعشای
هواپراكندهاندوحاال،منگرفتارآنذراتیهستمكه


غباركرده،به
اگر بتوانم ،باید آنها را از هوا گرفته و به تركيب مجدد آنها بذل
توجهنمایم.

هبهاشخاصی بودندكهدراعصار

بچههاتمام ،شبي
در“كياكال ...
دهاند ...سيماهای زرد و مكدر و
یكر 
ماقبل تاریخ زندگی م 
ماالریائی ایناطفالبی گناه،هميناطفالی كهبایدآتيهمملكت
را مزین سازند ،هر شخص صاحب وجدان و فكوری را بهلرزه در
یآورد...
م 
عصروارد“ساری“شدیم ...وضعمعارفاینجابسياربداست.در
این موقع“ ،مازندران“ اصالً رئيس معارف ندارد .مدارس دولتی
چهارباباستبهاسامی:پهلوی،شاپور،تأئيد.ویكباباناثيه،
لمشغولاند...

درسهمدرسةقدیمه،طالببهتحصي
این مدارس ،چنانچه از اسامی بعضی از آنها هم استنباط
یشود،اخيراًافتتاحشده،وفقطعنوانافتتاحباببایدرویآنها
م 
گذارد ،زیرا طول دارد تا بتوان اسم مدرسه بهاینها اطالق كرد.
اهالی،یكمقدارازترسمن،ویكمقداربراثرتشویقمستقيمو
یشوند كه اطفال خود را بهمدرسه
غيرمستقيم من ،حاضر م 
بگذارند.
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بهاعماق قلب اولياء اطفال كهمداقه شود ،بهمدارس طرز جدید
 
یكنندكهدراینمدارسكفروزندقه
خوشبيننيستند،وتصورم 
یفهمندكهبينكفروعلمفواصلزیاد
یآموزند.هنوزنم 
بهآنهام 

موجود است .البته فعالً ابتدای امر است ،و باید مماشات كرد.
دیری نخواهد گذشت ،كه حقيقت امر بر همه آشكار و ملتفت
خواهندشدكهبعدازاین،زندگانیبدونمدرسهوتحصيل،امری
استمحالومحالومحال.
متاسفانه این سنخ افكار در ایران منحصر به “مازندران“ و
مازندرانی نيست .گرفتاری باطنی من در “تهران“ ،كه مركز
یدانستم،
مملكت است كمتر از “مازندران“ نيست .اگر صالح م 
در این سفرنامه كه مربوط به “مازندران“ است ،شمهای از
چالهميدانی ،و ابراز
گزارشات محالت جنوب “تهران“ ،نهضتهای  
یشد ،كه نور فكر
عقاید عمر و زید نوشته شود ،مشاهده م 
اكثریت فعلی “تهران“ ،چندان مشعشعتر از “مازندران“ نيست.
همان بهتر كه از این مقوله چيزی گفته نشود ،و این افكار و
أسآوردرقلبخودمنبيادگارباقیبماند.
اخالقی 

مقصد نهایی رضاشاه در سفر به شمال ایران بازدید از ترکمن
ژهخودمیگویدکههدفش

صحراست.وبهصراحتوقاطعيتوی
تنها دیدار از دبستانهای آنجاست و بس .سفرش نه سفر
انتخاباتی است ،نه برای نمایش قدرت و اطفای طغيان ،زیرا که
قبال اشرار و یاغيان را سرکوب نموده و اکنون با شوق و شور
بسيار میرود تا به درس و مدرسه بچههای ایران و در حقيقت
برنامهریزیآیندهایرانبرسد.دربرابراینهمهعشقبهميهنو

کوششبرایساختنآنتنهامیتوانسرکرنشپایينآورد.


جای خوشوقتی استكههماناشراردیروز،اخيراًصورتسایر
رعایای ایران را به خود گرفته ،تمام مشغول زراعت و فالحتاند.
یروم تا مدارسی را كه برای تربيت اطفال آنها تشكيل
من م 
دادهام،تماشانمایم...منهم،اگربعدازصدهاوهزارهاسال،

بهمنكوب كردن و خلع سالح كردن چندهزار یاغی ،موفقيتی

حاصل كردهام ،البته مباهاتی ندارم ،زیرا باید آنها خلع سالح و
یشدند .مباهات من ،فقط در این است كه
منكوب و مخذول م 
یسازم ،و از طریق مدرسه
ملت خود را بهاصول مدرسه آشنا م 
یكنم.
استكهآنهارابهجادةمستقيمهدایتم 
حاال هم قصد من از رفتن بهصحرای تركمان ،معاینة مدارس
یخواهمباچشمخودببينم،اینقبایلی
آنجاستنهچيزدیگر.م 
ابانگردی
كه در طی قرون بيشمار آوارة صحرا بودهاند و بي 
ننشستهاندو

شعارشانبودهاست،امروزدرپشتميزهایرنگي
یكنند.وآنهاكهدربدربدنبال
دارنداصولتاریخوجغرافياراحفظم 
آبوآبادانی درسيروسفربودند،امروزدربحبوحةمزارعشاداب
دهاند.
خودآرمي 
اشرارویاغيانمخذولومنكوبشدند،وبایدهمبشوند.اصول
چادر نشينی و صحرانوردی و خانه بردوشی ،باید وداع ابدی با
ایران بگوید .این قبایل بالاستثناء ،چه بخواهند و چه نخواهند،
محكوم و مجبورند كه آستانه مدرسه را ببوسند ،و از درب خروج
مدرسه،واردصحنةعملوزندگانیشوند.
اكنون بسيار خوشوقتم كه برطبق راپرتهای واصله ،بچههای
یدهند ،و در راه
تركمانها قریحه و استعدادی از خود نشان م 
یالحقيقته منظرة این اطفال
یروند .ف 
تعليم و تعلم پيش م 
تركمانان كه مشغول تحصيل هستند ،حظ وافر برای من خواهد
یروم كه استعداد آنها را شخصاً
داشت ،و با شوق و شعف م 
بيازمایم.

رضاشاه در ترکمنصحرا پس از دیدار از دبستانی که سرتيپ
اهللخانزاهدیپسازقلعوقمعاشرارتراکمهدرآنجابنياد
فضل 

نهاده اظهار رضامندی مینماید .در آغاز سفر مازندران دیدیم که
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رضاشاه از همراهان سفرش بخاطر آنکه توسن خيالشان را
همپای اسب آرزوهای وی نمیراندند و درک ضرورت و امکان
ساخت راهآهن نمیداشتند و تنها دشواریهای غول آسا را
میدیدند ،دلگير بود .اما این به معنای آن نيست که او از درک

هنپرستی افرادش برنمیآمد و از سپاس و
ارزش کار و مي 
قِکنندگانِکارغافلبود.درهردوسفرنامه،رضاشاهبارهااز
تشوی 
هنپرستی افسران ارتش ایران تقدیر نموده است.
خدمات و مي 
برای نمونه پس از خلع خزعل و دفع غائله او ،میخوانيم که
اهللخان (سپهبد زاهدی بعدی) ریيس
رضاشاه از سرتيپ فضل 
اردوی اعزامی به اهواز به عنوان ماموری جدی و عاقل که در
شکستدادنهوادارانخزعلکمالرشادتوفداکارینموده،نام
برده و حکومت خوزستان را به وی میسپارد .همينطور پس از
پمرتضیخان

بازگشتبهتهراننيزازخدماتوابرازلياقتسرتي
مآقابوذرجمهر(سرلشگر
زدانپناهبعدی)وسرهنگکری 
(سپهبدی 
بوذرجمهری بعدی) و ...در اجرای وظایفشان اظهار قدرشناسی
مینماید.مهررضاشاههموارهشاملحالدیگرعاشقانایرانبود

همچنان که خائنان کشور را از قهرش بینصيب نمیگذاشت.
برخوردهای رضاشاه در دوران پادشاهی با اطرافيان را نيز باید
بدرستیازاینزاویهدید.
کمی بعد که رضاشاه در «گمش تپه» به دیدن دبستانهای
ادمیرود،ضمنشادیورضایتازحضورکودکاندرمدرسه

نوبني
و شوق آنان به آموختن ،به انتقاد از وزارت معارف میپردازد و
دگاههایخواندنیوپرارزشخوددربارهبرنامهتعليموتربيتدر
دی 
دبستانها را بيان میکند .افسوس که تکرار همه آنچه رضاشاه

برایسربلندیکشوروآیندهایرانآرزووبرنامهریزینمودهودر
سفرنامههاآمدهاستدراینصفحههاامکانپذیرنيست.ولی

جای شادی و سپاس است که به همت مسئوالن تالش،
سفرنامههادرتابستانامسالتجدیدچاپشدهواکنوندراختيار

همگانقراردارند.
یبرم ،و بهایجاد آن
من از این مدارس ،بيشتر از هركس لذت م 
یدهم ...بهمدارساینجابایدزیاده
نيزبيشترازهركساهميتم 
برایناهميتدادهشود،وبرتعدادآننيزدرهرسالبيفزایند.
پروگرام مدارس اینجا ،با تناسب محل و وضعيات اهالی بد طرح
نشده ،و باید بتدریج پروگرام جامعتری ترسيم و در دسترس
محصلين و اهالی گذارده شود .سپردم كه بهوزارت معارف تذكر
الزمبدهند.



و تــــاریخی بــــه
  نگــــاه دقيــ ـق ،بــــیغــــر

یادداشــتهــای رضاشــاه ،اگــر بخشــی بکــار

شناخت بهتر او و آرمانهـایش بخـورد  ،فایـده

ارجح و اکبرش پیبـردن بـه سـخافت آنچـه در

پریروز تـاریخ بـودهایـم و فراموشـش کـردهایـم

است .تلخهی نکبتـی کـه رضاشـاه بـا نـاخن و

دندان از بن برید ،پن دهـه بعـد ،بـه اعجـاز یـد

بيضــای حجــ اســالم و اوليــای طهــارت و از

آفتابه بالهت پيـروان خـط امامشـان آنقـدر آب

خـورد و ریشــه دوانــد کـه در روزگــار امروزمــان

برای نمو هيچ نرگس و گندمی جایی نه که در

دشت که در هـيچ گلـدانی نگذاشـته و نمانـده

است .حدود دو ميليون تریاکی و بنگی و دهها

هزار کودک خيابانی و بسـاط تعزیـه و تعزیـر و

حــراج ایــران و ایرانــی ،امــروز دیگــر همانقــدر

عادی شدهاند که لچک و صيغه و قطع ید.
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یكنم،فوراًعيبكلیو
منهروقتصحبتازپروگراممدرسهم 
یگردد،كهمتاسفانه
نقصعمدةوزارتمعارفدرنظرممجسمم 
گرفتاریهای اوليه ،هنوز بهمن فرصت و مجال ندادهاند كه چندی
حواس خود را یكجا بهطرف معارف ،و مخصوصاً قسمت پروگرام
مدارسمتوجهدارم.
ههایغلطگذاردهشده،و
پروگراممدارسایرانازروزاولرویپای 
ازروزاولنظریاتغيرصائبیآنراتدوینكرده،ودرایاماخيرنيز،
نكردهاند،یكتوجهاتناموزونی بودهكهراهقابل

اگرتوجهی بدا
انتظار آن ،بالمره ناپيدا و مسدود مانده است .پروگرام مدارس
برطبقاحتياجاتاهالی تنظيمنشده،وجزضعيفساختننسل
آتيهثمرةدیگری ندارد.شورای عالی معارفتصوركردهاستكه
تنظيم پروگرام عبارت است موادی چند كه برای چند نفر طفل
ننكتهمهمنمودهاند

تهيهوآمادهمیسازند،وبكلی غفلتازای
كهپروگراممدرسه،یعنیپروگراممملكت.
پروگرام مدرسه و تحصيل ،یعنی پروگرام افتخار و غرور ،پروگرام
مدرسه ،یعنی پروگرام امتياز و تفوق و برتری و آقائی ،پروگرام
مدرسه ،یعنی پروگرام نظم و دیسپلين عمومی ،یعنی تشریك
آمالملیووحدتآرمانملی،یعنیاستحكاماتسرحدی،یعنی
نخوت وطنپرستی ،یعنی ترقی صنعت ،یعنی افزایش علم و
ایجادابداعوابتكار،یعنی اتحادومشاركت،یعنی پيدایشحس
كنجكاوی و تدقيق ،یعنی عزت نفس و استقالل وجود و تكيه
بهپایخودایستادن
ندادنبهغير،وباالخرهپروگراممدرسه،یعنی 

وبهبازویخویشتكيهكردن...


دبهاینموضوعاساسی ومهمعطفنظر
البتهوزارتمعارفبای 
كامل كرده ،طریقی را بيندیشند كه محتوی ایران آتيه و نسل
یوار موضوعات را یادگرفتن ،و از
معاصر باشد ،نه آنكه طوط 
یاطالعماندن.
حقيقتزندگانیب 
حقيقتارتقا،وتعالی یكمملكتی راازروی پروگراممدارسآن
یتوانسنجيدوفهميد.فقطدیدنپروگراممدارسكافی است
م 
ینيازنماید.
كهشخصراازهرتحقيقوتجسسخارجیب 
پروگرام تحصيلی یك مملكتی ،هر قدر هم كه عریض و طویل
یتواندازدوكلمهخارجباشد:تعليموتربيت.
باشد،نم 






















رضاخان در لباس بریگاد قزاق
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در ایران بهقسمت تعليم اهميت داده شده ،و تربيت را فرع
تعليم ،و یا اقالً در درجة دویم قرار دادهاند .در حالتی كه اگر
معكوس عمل را تعقيب نمایند ،به نتيجة منتظره خواهند رسيد،
یعنیاولتربيتوبعدتعليم.

موضوع بهقدری مهم است كه اگر زیاده براین هم در اطراف
پروگرام مدارس ،بسط مقال داده شود ،جا خواهد داشت .این
هگاهآمال
پروگرامرفعاحتياجاتمرانخواهدكرد.منميلدارمتكي 
خود را فقط پروگرام مدرسه قرار بدهم .این شرحی را كه وزارت
معارف و شورای معارف ،به عنوان پروگرام تحميل بهمدارس
كردهاند،نهمطابقبااحتياجاتمناست،نهمطابقبااحتياجات

ساكنين مملكت من و نه مطابق با وضعيات آبوهوا و اقليم و
جغرافيایطبيعیوسياسیمملكت.

واضحتر باید بگویم ،احتياجات من و انتظارات من از پروگرام


مدرسه ،آن نيست كه ناپلئون بناپارت از مدارس فرانسه ،و
امپراتوری سابقآلمانازمدارسآنجاانتظارداشت،یعنی دراین
صددنيستمكهازمدرسه“،سربازخانه“رااستخراجنمایم،ولی
حالبهاینصددهمنيستمكهتذبذبهای دورانصفویهرا

ن
درعي 
بهصورمختلفتمدیدوتعقيبنمایم.

دراین صورت افرادی را انتظار دارم ،مغرور و مستقلالوجود و
دردخودشانبخورندوهمبهدرد


پرست،كههمبه

آزادفكرووطن
نهای طرح شود كه
مملكت ،و پروگرام مدارس قطعاً باید برزمي 
بتواند منظور فوق را ایجاب نماید .اگر غير از این باشد ،نبودن
مدرسه رجحاندارد برمدارسی كهیك عدهای محتاج و عليلرا
یپروراند.
م 
یكنمكهتهی بودنخزانهمملكت،
كراراًتذكردادهوبازتصریحم 
و گرفتاریهای اولية من ،هنوز بهمن مجال نداده است كه كامالً
بهطرف معارف بذل انعطاف نمایم .دستور دادم از امسال ،همه

سالهبهبودجةمعارفبيفزایند،وزمينةكاررافراهمسازند،تادر

موقعخودمقرارتیراكهدرخاطرخوددارم،امربدهم.

وهميندیدومهربزرگبهآیندهایراناستکهازمسسربازی
ساده ،برنز سرداری برجسته و پادشاهی بزرگ میسازد.
رضاشاه را تنها در زمان حياتش بزرگ نناميدند که بگویيم حاصل
ترس بود یا تملق .امروز هم بزرگ ناميده میشود که بيش از
شش دهه از درگذشتش میگذرد و مُلکش با دگران است.
رضاشاه را بزرگ مینامند و میناميم از آنجا که آرزوهای بزرگ
داشتوکارهایبزرگکرد،آرزوهاوکارهایبزرگبرایایران.او
رابزرگمیداریمچونميهنمانرادوستداریم.هرچههمبيشتر

از زمانه او دور میشویم بيشتر به بزرگی او پی میبریم .در
ههای اطراف دماوند ،آنچه دیده نمیشود دماوند است و
کوهپای 
آنچهبهچشممیآیدسنگاستوصخره،کهگاهدیواریگلينو

گاه گذر گاوی آنرا هم از چشم میرباید .حال آنکه ده فرسنگ
دورترازتهران،حوالیرباطکریموپرندک،اگرنگاهکنیتنهادماوند

پيداست .تازه آنجاست که میفهمی دماوند اصال یعنی چه؟
شرطش اما نگاه کردن است .دماوند کالغ نيست که بخواهد
دنشتالشکنی،مییابی.رضاشاه

نگاهتراباقارقاربخرد.بردی
برایدرکبزرگیاشبایددیدیهمه

همنيازیبهاثباتماندارد.
جانبهداشت.

کسوفبيستوپنجسالهحکومتاسالمی،کهحتاکارآندیوار
هودهاش در پاک کردن و به

گلی را هم نمیکند ،در کوشش بي
فراموشیسپردننامرضاشاهبزرگوآرزوهایاوهمانقدرموفق
بوده است که در زدودن دیگر عناصر تاریخ و فرهنگ ایرانی.
رضاشاه در خاطره تاریخی ملتمان جاودان خواهد ماند همانگونه
کهنوروز.
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آرزوهای آنروز رضاشاه ،آرزوهای امروز ميليونها ایرانی نيز هست
که چون او از دیدن اینهمه فساد و نابسامانی غرق محنت و
مصيبتند.حاالتمامآمالوآرزوی مندراطرافایندوكلمهسير
یكند:ازتمدنقدیموجدید،مدنيتمخصوصوجامعیتشكيل
م 
رانرابهجانبآنمدنيتراندنودرسایهآنآرميدن.

دادن،وای
آیااینآرزووآمالسرخواهدگرفت؟آیاعمرمنكفافبرآمدناین
همه آمال و آرزو را خواهد داد؟ آیا برای قطع این راه مهيب و
قبهقدركفایتوسایلكاردردستخواهمداشت؟آیابااین

عمي
خزانة تهی و با این فقر فكری اهالی ،تحمل این قدر محنت و
یتوانمفكر
مصيبتومشقتممكناست؟واقعاًخودمنهمنم 
بكنم!
قدر مسلم این است كه دست قهار تقدیر امانتی را از الی
اهروزگاریهابيرونكشيدهو
اهكاریهاوسي 
یها،سي 
خرابهها،بدبخت 

بهدستمنسپردهاست.بایداینامانتراازگردوغبارودودو

كثافت منزه سازم .فكر این نزهت و صفای ثانوی است كه فعالً
عبور از این باتالق ،و تمام باتالقهای اجتماعی را ،برمن آسان
یكند.
م 
سعادتوآسایشوتنعمشخصمندرآناستكهایرانرا،از
نخرابههایسهمگينبركنارببينم.

زیرای
یگناه این
سعادت من آن وقتی است كه غبار مذلت از چهره ب 
ازدسترفتةاورابهاوبرگردانم.منتهای

مملكتبشویم،وآبروی
آسایشوتنعممندرایناستكهحقمظلومراازظالمگرفته،
وملتخودراببنيمكهدرامنوامانوآسایشزندگانی كرده،و
حقوق مادی و معنوی آنها از تطاول و دستبرد هر صاحب نفوذ و
هرصاحباقتداریمصونبماند،ومردمهيچملجاءوپناهیبرای
خودسراغنگيرند،مگرحقوقانون.
تمام لذت من در این است كه تمام طبقات مملكت ،در مقابل
قانونصورتتساوی بخودگرفته،وامتيازبریكدیگرازراهتقوی و
فضليت باشد ،نه این امتيازات مسخرهآميزی كه تا بهامروز،
مخصوصاً در این یكصدوپنجاه سال اخير ،چهرة ایران و ایرانيان را
سياهومكدرساختهاست.
چه لذتی باالتر از این كه اصول مداهنه و تزویر یعنی تملق و
خودرابدهدبهصراحت

كجامعهای بميرد،وجای 

چاپلوسی دری
لهجهوتقویوفضليتوصفایقلب؟

نه فقط آرزوهای مشترک که دردهای مشترک رضاشاه و مردم
رانهمسببشدهاندکهایرانياناوراازخودوبرایخودودر

ای
کنار خود بدانند .رضاشاه مصداق برجسته و واقعی این دو شعر
است:

سعدیامردنکونامنميردهرگز
مردهآنستکهنامشبهنکویینبرند

ونيزاینبيت:

هرگزنميردآنکهدلشزندهشدهبهعشق
ثبتاستدرجریدهعالموفایما

اکنون که پای شعر به ميان آمد ،اشارهای هم شود به اینکه
رضاشاه با سرودههای شاعران بزرگ کشورمان بيگانه نبوده و
عليرغم کمی وقت به خواندن و بهره گيری از دیوان آنان
میپرداخته است .در بين شعرای ایران و گویندگان این مملكت،

تنهاكسی كهبرضدسالوسوریابودهحافظشيرازی است،كه
یآزرمیراازهم
یالحقيقهتمامسعيشاینبودهكهاینپردهب 
ف 
بدرد ،و صراحت قول و حسن نيت و صفای قلب را جایگزین آن
نماید ،و بههمين جهت است كه چون حقيقتی در بيان او بوده،
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شاعرعمومیایران،وموردرازونيازتمامسكنةاینمملكتواقع
شدهاست.
یسپارمكهیك
پسندم،وبهخاطرخودم 

منحافظرابسيارم 
ی
نطور مقبره سعدی و فردوسی را از این
روزی مقبره او ،و همي 
حالت ابتذال كنونی خارج ،و آرامگاهی را برای این سه نفر
گویندگان بزرگ دنيا دستور بدهم ،كه در خور لياقت و شئون
اجتماعیآنهاباشد.

همواره هنگام خواندن هر سفرنامهای ،طاووسِ هوسْ چتر
دکهکاشپژوهندهای،سفرنامهوقلمبدست،مسير

میگشای

دیروز را ـپای بر جای پاـ تکرار و گزارشی از امروز نصيب ما و
فردایياننمایدتاهمدرکدردتاولوخستگیپاینخستينرهرو
بر ما آسان و هم ذهن تاریخ تازهتر گردد .این دو سفرنامه،
استثنایی بر آن کاش نبودهاند .فرضا اینکه بدانيم امروز باغ چهل
ستوندرشهربهشهر(اشرف)درچهشرایطیاستوآیاتنها
نامی است بر جا مانده و باغی از مرکب بر صحن کاغذ ،یا که
بهشتی است چون روزگار اوجش فخر مازندران :شهر “اشرف“
ننمونةعزمشاهعباسصفوی است،وپساز“اصفهان“از

بهتری
یكند ...قبل از
هر نقطهای بيشتر سليقة این پادشاه را بيان م 
یگذرد.
ظهروارد“اشرف“شدیم.خيابانی عریضازوسطشهرم 
این جاده از جلوی عمارت سلطنتی ،تا تپة “همایون“ و كنار دریا
كهدرشهرواقعاست،سنگفرشنامرتبی

امتداددارد،قسمتی 
رشكردهاند،ولی آنقسمتبيرون

داشتهكهبرای ورودمنتعمي
شهر ،بكلی خراب شده و جز در بعضی نقاط اثری از سنگفرش
باقی نيست .منزلی كه برای توقف من معين شده ،عمارتی
یشود،چون
دوطبقهاست،كهسردرابنيةسلطنتیمحسوبم 
مورد احتياج ادارة تلگرافخانه بوده ،در سال ( 1332هـ .ق).
بهاینطریقكهچنداطاقبزرگراكهروی طاق
كردهاند .

مرمتی 
سردربوده،كوچكنمودهاند.اكنونایوانی دروسطاست ،وچهار

اطاقدردوطرفآنواقعشدهاست.
این محل كه از طرفی برخرابة عمارت صفویه ،و از جانبی
برسواحل دریا و تپة “همایون“ و شهر “اشرف“ مشرف است،
منظری دلگشادارد .واقعاًشهر“اشرف“ دارای موقعی مخصوص
است .جنگل و كوه از طرف جنوب ،و دریا و دشت زراعتی از
سمت شمال ،آنرا احاطه كردهاند .وقتی كه شخص از این
سردرگذشته وبهتماشای عمارتمخروبةقدیمقدم بگذارد،قبل
یكاری در
باغچهلستون،آبانباربزرگی باسردركاش 


ازورودبه
طرفراستمشاهدهخواهدكرد،كهگوینددوثلث“اشرف“راآب
یدهد.دربباغتازهاستوزینتی ندارد ،امابهمحضآنكهباز
م 
یافتد ،تاریخ و صنعت را
یشود و چشم بهدورنمای عمارت م 
م 
یسازد.
تواماًدرنظرشخصمجسمم 
خيابانی وسيع،ازجلوی درتاپيشعمارتكشيدهشدهاست.
جدولی بزرگ مفروش از سنگهای قطور و عریض و طویل این
یسازد .این جدول ،بهواسطة
خيابان را بهدوقسمت منقسم م 
پستیوبلندیزمين،آبنماهایچندیدارد،كهازارتفاعدوذرع
آب نهر بر روی سنگی عریض با نقشهای زیبا غلطيده و باز در
ییابد.
جدولجریانم 
حاشية سنگهای این جدول سوراخهائی دارد كه جای شمع
فاصلههایخيلیكم،دوصف


جشن،به
بوده،وظاهراًدرشبهای
یسوخته و عكس آن در جدول
از شمع فروزان در ميان گل م 
یگشتهاست.
منعكسم 
تختهسنگهای ایننهربسيارخوبتراشيدهشدهاستآنهارابا


گربستهاند،وساروجمحكمیآنهارابرزمين

لهایآهنبهیكدی
مي 
دوختهاست.متأسفانهاهالی“اشرف“،محضاستفادهازقطعات
سنگهاست،بهزحماتبسياربعضیازایناحجار

آهنیكهمفصل
راشكسته،وآنآهنناقابلراربودهاند.
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ازدوجانبخيابان،دوصفدرختسروبرپای بوده،كهامروزهم
بعضیازآنهابرپایاست.
عمارت چهلستون در آخر این خيابان است ،اما سایبان بزرگی
كناراستخرساختهاند،قسمتی

كهبراینگاهداریتنباكواخيراًدر
یپوشاندودورنماراضایعكردهاست.كوه
ازمنظرةآنراازنظرم 
ناستكهدرپشتسر،دنبالةهمينباغ

جنگلپوشهممثلای

یدهد .در سكوی
یاندازه دورنمای باغ را عظيم جلوه م 
است .ب 
یآب است .این
جلوی عمارت ،استخری بزرگ بوده كه اكنون ب 
استخرهاازجملهلوازمعماراتدورهصفویهاستودرجلواغلب
ایوانهاوعمارتآنهاموجودبوده،وعكسستونهارادرسينةخود
یساختهاست.
منعكسومكررم 
شكل سابق این چهل ستون معلوم نيست چگونه بوده ،شاید
یگویند بيست
شبيه به چهلستون “اصفهان“ بوده است .م 
یافتادهچهل
ستونچوبیداشته،كهچونعكسآندراستخرم 
یكردهاست.
ستونجلوهم 
از این باغ ،بهباغ دیگر رفتيم كه تقریباً با همين طرز بنا شده و
موسوم است به حرم .هيچ كس در آن نبود ،ولی چون متعلق
یدهند
یشمارند و اجازه نم 
بهزنان بوده است ،آنجا را مقدس م 

كسیواردشود.درجلوآنحوضبزرگیهستوسكوئیمربع،
هاش یك نشيمن از مرمر گذارده شده است .چنار
كه در هر زاوی 
خيلی عظيمی در وسط است كه شاخههای پهناور آن تمام
آبنماهائی،نظيرآنچهذكرشد،
عمارتراغرقسایهكردهاست .
دراینبناهمموجوداست.





 پاراسلسوس میگوید کسی که بـه تـوت

فرنگـــی مـــیاندیشـــد از انگـــور چيـــزی

نمــیدانــد .و رضاشــاه بــر ســفره ملــت

میهفت ساله میخواست.



 رفقای مسلح به دانش نوین مـینویسـند

کـــه رضاشـــاه راهآهـــن را بـــه دســـتور

انگليسها ساخت .و آدم مـیمانـد کـه بـر

این کاهنان کاهدان نادانی چـه بایـد نـازل

کرد :رعد بيداری یا برق رهایی .گـو اینکـه

ابــر ســياهکاریهایشــان بــاران بيــزاری

بیمرز ملت را نصيبشان سـاخته اسـت و

حتا الیروبی طویله اوژیاس ،کـه در قيـاس

با کارنامه دیروز و امروز رفقـا بـاغ عـدنی

اســت ،ني ـز داغ از پيشــانیشــان نخواهــد

زدود.






افتگاهی وارد شدیم كه بهنام یكی از
از این عمارت بهقصر ضي 
هالسالم موسوم است .باكمال تعجب دیدم دیوار
اوالد علی علي 
استكهفقطبهیكنفرانسانخوشگذران

اطاقمزینبهتصاویری
یبخشد .در این عمارت تصویر شاهعباس اول و ثانی و
لذت م 
اشخاص دیگر نيز دیده شد ،كه اروپائيان كشيده بودند ،ولی در
بهنظر
های  
كمال پستی و حقارت بود .در اطاقها زینت و اثاثي 
یهای گرانبها كه برچيده ،و در گوشهای
یرسيد ،مگر قال 
نم 
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دستهكردهبودند.سپسعمارتچهارمينرابهمانشاندادند.در
یجوشيد كه قسمت اعظم باغ را مشروب
اینجا چشمهای م 
یساخت.گنبدی باشكوهدراینجابناشدهكهتمامسقفشرا
م 
كردهاند ،و دیوارهایش را تا محاذات راهرو ،با

بهخوبی نقاشی 

پوشاندهاند .در مسافتی دور از این عمارت ،روی

كاشی هندی 
اتماشاگاه

دهبانی ی
بلندی،بنای كوچكی استكهظاهراًمحلدی 
است .تمام این عمارت مشرف است بر صفحة دلپذیری ،كه
یدهد.از
درفاصلهاینسبتاًبعيد،حاشيهآنراتشكيلم 

“بحرخزر“
آنچه روزگار در سالهای بعد بر سر آن یادگار ذوق و هنر صفویه
آورد نا آگاهيم .اما امروزه در مملکتی که دانشگاه را به محل
اندوزندانرادانشگاهمینامندو


لکرده
برگذارینمازجمعهتبدی
یک مشت دزد و وطن فروش ،آپارتمانسازی را بر حفظ اعتبار
ميراث جهانی ميدان نقش جهان ترجيح دادهاند ،بطور قطع باغ
چهلستونبهشهر(اشرف)راهمنهبهموزههنروتاریخصفویه
اختصاص دادهاند و نه دانشکده هنرهای تجسمی را در آن جای
دادهاند .قاعدتا باید یا کميته انقالب شهر و زندان شده باشد یا

وقفسکونتامامجمعهونمایندهولیفقيهویاسربازانگمنام
اریآقازادهایبرادرانهبينخودبهشيوهعساکر

امامزمانباهمي
مکردهوپاساژساختهاند.

صدراسالمتقسي

ميهن ستيزانی بیمایه که از چپ و راست بر طبل غرض
سوادوعامیشمردهاند.صرفنظر

میکوبند،رضاشاهراآدمیبي

از نگاه نکتهگير و پاسخ مناسب رضاشاه به مشکالت جامعه
همروزگارخودونيزتبحرویدربندبازیسياستوتواناییتردید
ناپذیرشدرکسبقدرتکهنشانازهوشییکتاوذهنیورزیده
زاشارههاییمکفیبرایميزان

وکارآشنادارد،درسفرنامههاني

آگاهی حضرات باسواد و درستی ادعاهایشان ،مشتی نمونه
دهمیشود:

خروار،دی
مرحوم اعتمادالسلطنه مرد صاحبنظر و متتبعی بوده ،آثار و
یپسندم.اخيراًدركتابخانةآستانقدس
عالئمونوشتجاتاورام 
،كهبهدیدنكتابهامشغولبودم،كتابی مبنی

رضوی در“مشهد“
بر یادداشهای یومية اعتمادالسلطنه بهدست من افتاد .بردم
منزل ،و یكی دوشب بهدقت مطالعه كردم .این كتاب دو جلد
است ،و یادداشتهائی است كه این شخص از گزارشات یومية
دربارنوشته،وباخطزنشپاكنویسشدهاست.
هركس بخواهد وضعيت دربار ناصرالدین را بفهمد ،بهترین نمونة
آنهميندوكتابیاستكهاعتمادالسلطنهنوشتهاست!
كتابها را باید دید و آنوقت بهخوبی فهميد كه این مملكت چرا
بهاین روز سياه نشسته است؟ چرا گردوغبار مذلت ،فقر و

مسكنت ،تباهی و تبهروزگاری چهرة آن را آزرده ساخته؟ چرا
یفكری و
یآزرمی و ب 
مراحل تنبلی و تنپروری و وقاحت و ب 
اندامعدهای ازسكنةاینمرزوبوم

یپرستی 
یعالقگی واجنب 
ب 
اهپوشساختهاست؟چرایكثلثایرانازبدنمملكتمجزا
راسي 
و بهدست اجانب داده شده ،و در تجزیة هریك از قسمتها چه
دردربارظاهروتاچهدرجهبهاینتجزیهوتقسيم،بانظر

تأثری 
یاعتنائینگریستهشدهاست؟...
یقيدیوب 
یگریوب 
الابال 

من شرح حال سالطين ایران را ،تا آن ميزانی كه در تواریخ
اموعمقافكارآنهارا،تادرجهای كه

مسطوراستبهدقتدی 
ده
دهام...
ازصفحاتتاریخبتواناستقصا،كردسنجي 

یهای بين راه ،باز نشانی از
در جای دیگری در توصيف زیبای 
مطالعه مییابيم :من جنگلهای “هندوستان“ و “آفریقا“ و
هاخواندهام.


ام،وشرحآنرافقطدركتاب
“مناطقحاره“راندی 
ده
اما قسمت جنگلهای “اروپا“ ،مخصوصاً “سویس“ ،تا آنجا كه در
یكنم
یشود ،تصور نم 
پستالها دیده م 

سينما توگراف و كارت
مانند جنگلهای “مازندران“ بدیع و سرشار باشند ...و این جمله
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دشتی در ذهن ظاهر میشود که اگر به رضاشاه می گفتند
شتراستناراحتمیشد.

اچههایسویيسازایرانبي
دری 

پسازفراغتازكارمكاتيبوتلگرافات،مالزمينشخصیخودرا
امردادم،همهبهاطاقمنبيایندوصحبتنمایند.شنيدنعقاید
مختلف و صحبت با اشخاص نيز خود یك نوع تفریحی است كه
یمزه نيست .پس از رفتن آنها صرف شام ،مقداری از
گاهی ب 
شبرابهمطالعهكتابپرداختم.كتبتاریخازسایراقسامكتب
ینمایند ،و از قسمتهای تاریخی،
بيشتر جلب دقت و نظر مرا م 
برم،وبههمين

مربوطبههرمملكتیكهباشد،لذتمخصوصم 
ی
لحاظ غالباً در خوابگاه من یك سلسله كتاب تاریخ است كه
یشوم،وگاهی هم
بهآنهامتوسلم 
مخصوصاًدرمواقعناخوابی  
یافتد كه مطالعة كتاب ،بكلی مانع از خوابيدن من
اتفاق م 
یشود.
م 
كتاب بوستان سعدی هم كه بهیك قطعه جواهر بيشتر شبيه
ستتابهكلماتمعمولی،كمترممكناستكهازدسترسمن

ا
دور بماند .در این مدت استفادههای خوب از این كتاب بزرگترین
زبانبردهام،وهميشهممارستدرقرائتبوستان

شاعرپارسی 
یبرم،یكی
سعدی دارم.دوحظمختلفومتفاوتازاینكتابم 
لطفكالموادبيات،ودیگریپندومواعظوحكمت...

کاش روشنفکران و دولتمردان و انقالبيان ما هم چون رضاشاه
شانبهسوربنوپلیتکنيکپاریسوبرکلیو

بیسوادبودندوپای

پاتریس لومومبای مسکو و حوزه علميه نجف نرسيده بود ولی
درکمیکردندکه :شبههوتردیدی نيستكهمذهبوسياست

دواصلمقدسیاستكهدرتمامموارد،جزئياتایندواصلباید
قهای ازآنغفلت
مطمحنظرزمامدارانعالم وعاقلباشد ودقي 
نورزند ،ولی اختالط آنها با یكدیگر نه بهصرفة مذهب تمام
یشود ،نه بهصرفة سياست اداری ،و بالمآل در ضمن این
م 
یگردد ،و هم
اختالط و امتزاج ،هم مذهب سست و بالاثر م 
یرود .اگر چه ضربت این
سياست رو بهتمامی و اضمحالل م 
تصميممهلكراخودسلسلةصفویهدرزمانسلطانحسينبهتر
از همه دیدند ،معهذا نتيجة این تصميم غير عاقالنه را نباید در
دورةصفویهمالحظهكرد،بلكهبایدباتاریخهمراهآمد،وتأثيرات
آنرا در ایام سلطنت قاجاریه تماشا نمود كه پایة مذهب و
سياستبررویچهمنوالیچرخيد،وبهچهفالكتیمنتهیشد.
آنهائی كه مذهب و سياست را مخلوط بههم نمایند ،هم
انتظامات دنيا را مختل كردهاند ،و هم انتظارات آخرت را تخریب
نمودهاند .گاهی هم بالمره ،نتيجه ،برعكس مقصود بهدست

یشوند به طرف دنيا ،و
یآید ،یعنی روحانيون كشيده م 
م 
مهایستكه
ونبهطرفآخرت،واینهماناختالالتعظي 

سياسي
یراندبهجانب
اصولزندگانی مردمرادچارتزلزلكرده،آنهارام 
ریاوتزویرودورغگوئیوفسادودوروئی.
یشود كه مثالً
نتيجة این اختالط ناصواب ،تا به این حد ممتد م 
فالن مجتهد روحانی كه كار اصلی او تصفية اخالق عمومی
یگيرد كه
است ،ماهی هشتصدوپنجاه تومان از خزانة دولت م 
عمارات سلطنتی را حالل نماید ،تا مردم مجاز باشند كه در آنها
نمازبخوانند.درعوضفالنوكيلمجلسشورایملی،كهوظيفه
اووروددرسياستاداری است،درپشتتربيونشمایلپيغمبر
ینماید ،كه مردم بهاسالميت و آخرتپرستی او تردید
را باز م 
نياورند،واوبراثراینتزویروتقلبمجالداشتهباشدكهعالئق
های
مادی خود را تأمين و باالخره موقعيت او ،بههر درجه و پای 
هست،دچارتزلزلوارتعاشنگردد.
روحانی اولی ،در عوض قناعت و توجه بهآخرت كه عين تزكيه
نفساست،فریفتهدنياوپولوظواهرامورشده،ایمانوعقيدة
مردم را دچار شدیدترین تردید ،و اصول تقوی و پرهيزكاری را
ینماید.
مجروحولكهدارم 


012
سياسی دویمی كه باید اصول زندگانی دنيائی مردم را
یرود دنبال عوامفریبی و ریاگوئی و تزویر و
راهنمائی كند ،م 
زبهنوبةخوددرسستنمودنایمانعامهتأثير
دوروئی،كهاینني 
بسزائیدارد...

تعجبی ندارد! نظير این موضوع در اغلب نقاط ایران زیاد است.
هركس دستش رسيده بهقدر جربزه و استعداد خود ،اسالم و
اسالميت را وسيلة ریب و ریا ،و تأمين منافع شخصی خود قرار
دادهاست.
یگرفت،صراحت
فالنرئيسكهدرمركزسياستمملكتقرارم 
یكرد ،و برخالف معتقدات خود،
لهجه را در خود عمداً خفه م 
یكرد.
یشد.وعوامفریبیراترویجم 
متظاهربهآخرتپرستیم 

سالوزراء كه رسماً و وجداناً مأمور انتظام
فالن وزیر و فالن رئي 
ادارات و اصالح دنيای ایران بودند ،دم از آخرت و هول قيامت
یزدند ،و با ریش و عبا و طرز لباس در قلوب عوام تهية منزل
م 
یكردند.
م 
بهتهيه این
اما فالن معمم ظاهرالصالح ،كه دیگر احتياجی  
مقدمات نداشت ،مخفيانه عيش شبانه و بانگ نوشنوش
یگشت بهآن
یفرستاد و بكلی مجذوب م 
بهاستقبال آخرت م 

مانواعتقادبهخداو

نكاتی كهدرقاموستقوی وپرهيزكاری وای
رسول،هنوزفهرستی برای آنتدویننشدهاست.منتخدایرا
عزوجلکهدرسایهرهبریروشنفکرانباسوادوعالماندینو
رسوالن عدالت اجتماعی ،درستترین راه را برگزیدیم و تن به
ظواهرزندگینسپردهودلبهمعنویاتدادهوبهآرزوی«بازگشت
به خویش» رسيدیم .براستی که از دست و زبان که برآید ،کز
عهدهشکرشبدرآید.

وقتی بر آمار «مردانگی شد»های قبله عالم و شرح جگرسوز
زالوانداختنبراسافلعزیزالسلطانبهاعتبارتحریرشاندرراهو
وفرنگ،مهرسفرنامهمیخورد،حيفنيستوسزاوار

گاهِنخجير
هاودرددلهایسراسرعشقبهایرانسربازیبا


استکهگپ
هم ميهنانش و تعهد او به بيرون کشيدن ملتش از فاضالبِ
خرافات و نادانی و پيش راندنش تا آنجا که همت بشری پيش
بينی کند را نيز صرفا از همان مقوله شمرده و به سفرنامه
ناميدنشانبسندهکنيم؟

تهایرضاشاه،ایندماوندفالتتاریخایران
ادداشتهایماموری 

ی
میناميمتاشاید
کعشق،عشقنامهیکعهد»  

عهدنامهی
را « 
نشانهایباشدازوقوفمابرعشقاوبرماوعهداوبرپيشبرد

امرما،مافرزندانایران.
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رضاشاه در آغاز سواد مختصری داشت که با خواندن کتابها در ساعاتی که
از خواب خود میزد بر آن افزود .او بيشتر تاریخ میخواند که برای سياستگر
و دولتمرد از بایستهاست .بقيهاش را هوش تند ،انرژی بیپایان و تجربه
دست اول از جامعه در همه گوشههای آن به او داد .دانش و سواد او از
گونه امثال رهبران نهضت آزادی یا سنجابیها و حسيبیها ،همه دکتر و
مهندس ،نبود .ولی در تحليل موقعيت و انگشت گذاشتن بر قلب مشکل و
شناخت اولویتها مانندی نداشت .پترکبير هم در دانشگاهها درس نخواند و
سالهایش در اروپای باختری به کارگری و کارآموزی پيشههای گوناگون،
ازجمله کشتیسازی در هلند ،سپری شد .مانند همه شخصيتهای تاریخی
او "دید"ی  visionداشت که انسان را به اندازه ماموریتی که برای خود قرار
داه است میرساند .رویائی برای ایران داشت که نيروهائی ناشناخته را در
جامعه و پيش از همه در روان خود او برانگيخت و از مرز ممکنات (تا آن
لحظه) فراتر برد.

گفتگو با داریوش همایون

اهميت وظائف تاریخی و بزرگی رضاشاه


ودرنوشتههای

تالشـشمادربرخوردبهحوادثشهریور 1323
دستههائی از مردم و رهبرانشان,

خود بر «شادی سبکسرانة» 
یکنيد؛حتی
پسازرفتنرضاشاهانگشتگذاشتهاید.آیافکرنم 

یگرفت ,وقت آن رسيده بود که
اگر جنگ جهانی دوم در نم 
رضاشاهازمقامفرماندهی کلکشورکنارهگيرد؟باتوجهبهاین
کهرضاشاهشخصيتینبودکهازدخالتوکنترلهمةامورکشور
بپرهيزدوبهمقامنمادینسلطنتبسندهکند,آیاجزایناستعفا
چارةدیگریبود؟

همایون ـ پس از حمله نيروهای متفقين کنارهگيری رضاشاه
یتوانست به ملت خود بکند.
بزرگترین خدمتی بود که م 

یانجاميدووضع
اوتنهابهسختترشدنموضعآنانم 

پافشاری 
یشد .رضاشاه دشمنی انگلستان و روسيه
ایران یاس آورتر م 
هاشبهآلمانبرایصنعتیکردنایران
هردورابرانگيختهبودوتکي 
یرفت.انگليسهاحتااگر
تنهایکی ازدالئلآندشمنی بشمارم 
خزعلرافراموشکردهبودنداصراررضاشاهراپسازآغازجنگبه
باال بردن درآمد ایران از نفت بر او نبخشودند و روسها فهرست
درازی از اقدامات غيردوستانه رضاشاه داشتند ،از سرکوبی
کمونيستهاتاایستادگی پيروزمندانهدربرابرفشارهای استعماری
آنها در زمينه بازرگانی .آن فشارها تبریز را به عنوان یکی از
مهمترین مراکز بازرگانی خارجی ایران از ميان برد و مهاجرت

پردامنهازبازارتبریزبهبازارتهرانپسازآنروی داد.رضاشاهبا
انحصار بازرگانی خارجی و کشيدن راه آهن با طرحهای روسها
مقابلهکرد.
اماباآنکهسالهایپایانیرضاشاهشاهدانزوایهرچهبيشتراو
و پائين افتادن سطح کاردانی و صميميت کارگزارانش بود و
یاش درخشش سالهای پيشتر را
استبداد و خشونت فرمانروائ 
یکرد ،تا پيش از سوم شهریور کنارهگيری در خاطرش
کدر م 
یگنجيد.اوچندسالی دیگررابرای آنکهاصالحاتش بهجائی
نم 
یدید و هيچ مطمئن نبود که پس از او جانشينش
برسد الزم م 
بتواندازعهدهبرآید.


یبایست به «بازگشت از
تالش ـ آیا رفتن رضاشاه الزاماً م 
مسيری» که به پشتوانة اقتدار وی هموار شده بود ,آن هم
بصورت پشت کردن به دستاورهای آن دوران و وارونه جلوه دادن
یانجاميد؟
آنهام 
دهاند که
امروز در پاسخ به این پرسش بسياری به این نظر رسي 
ميتوانبارژیمیمخالفبودوحتیدرراهبرانداختنشتالشنمود,
اما نابود ساختن دستاوردهای آن در حقيقت دشمنی با خود ,با
ملتوباميهناست.
نپاسخعجوالنهای امروز,باوجودتجربةانقالباسالمی

آیاچني
و بجای توضيح شکست آن ,باز هم به نوعی گفتن نيمی از
تها نيست؟ چه ,دستاوردهای آن  6دهة قبل از انقالب
واقعي 
یهابریکنظامارزشیبناشدهبود
اسالمیوحاصلدورانپهلو 
که نه تنها «با روند تاریخی رشد ارزشهای تمدن ساز زمان در
تضاد نبود» ,بلکه با آنها همسو و در جهت نزدیکی به آنها بود.
یشد در پی انقالبی بر عليه آن نظام ارزشی بود ,اما
چگونه م 
دستاوردهایشرامحفوظداشت؟

همایونـنيروهائیکهازرضاشاهشکستخوردهبودندوخوددر
محافظهکار

یاش نقشی نداشتند محافظهکارانی بودند (
سرنگون 
در کاربرد ما با کنسرواتيو تفاوت دارد) که اصال ضرورتی به
یدیدندورضاشاهارابهسنگيننوسازندگی راازروی
اصالحاتنم 
آنها گذرانده بود .خانهای فئودال یا آخوندها هر کمترین برنامه
درآوردن ایران به کشوری یکپارچه و امروزی را به حق مرگ خود
یدانستند .کمونيستها مانند هميشه هر اصالحی را که به
م 
دست خودشان نبود به عنوان جلوگيرنده انقالب و راه
یکردند .مصدق به عنوان بزرگترین
هداری محکوم م 
رشدسرمای 
نماینده طبقه سياسی دوران مشروطه در حال و هوای آن دوره
یکرد و و آرزویش بازگشت به فضای آشنای مجلسهای
سير م 
یبود .او اصالحات و
مشروطه و دربار فاسد و ناتوان آن زمانها م 
یکرد یا نا الزم و حتا
نوسازندگی رضاشاهی را یا مسخره م 
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یشمرد .مشکل بيش از سياسی ،فلسفی بود.
خيانت م 
سرآمدان یک جامعه سنتی ،از ناسيوناليست و مذهبی و خان،
در لشگرکشی بيگانه فرصتی برای درهم پيچيدن یک دوره
انقالبی تاریخایرانوبرگرداندنساعتیافتهبودند.جامعهایرانی
تازهای برلزوماصالحات
بایستتامدتهابرای رسيدنبههمرائی  
یکرد ولی آن محافظهکاران و کمونيستها
و نوسازندگی صبر م 
سرسختترشان هنوز

هرگز به آن همرائی نپيوستند و بقایای 
رضاشاه از سوی آن
وستهاند .آنچه از دستاوردهای  

نپي
محافظهکارانپذیرفتهشد،ماننددانشگاه،بازنهبهعنوانفراآمد

ارزش تمدنساز بلکه بيشتر وسيله تازهای برای جنگ سياسی
بود.

تالشـپسازدهههاستيزبانامرضاشاهو«بی اعتبار»نمودن

دستاوردهای دوران اقتدارش ,امروز بحث بر سر این که رضاشاه
برایآیندةایرانچهچيزیباقیگذاشت,تازهآغازشدهاست.در
اینکهاویکواحدیکپارچهسياسی بهمفهومکشورویکواحد
اجتماعی به مفهوم ملت و هردو در یک صورت نوین و هم ارزِ
انتظارات متداول در جهان امروز ,برجای گذاشت ,کمتر سخن به
مخالفت گفته ميشود .با این همه هنوز بسياری دورة اقتدار و
حکومتویرابهدليلسلطةخودکامگیوانحصارقدرت,مصداق
یدانند .تا کجا ميتوان با این دیدگاه
مفهوم « دولت ملی » نم 
همنظربود؟

همایونـتاهنگامی کهآشفتگی دراصطالحاتجامعهشناسی
در ميان نویسندگان ما چاره نشود از این ابهامات بسيار خواهيم
داشت".ملی"یکیازآناصطالحاتاستکهمانندقوموملتو
بهرهبرداری سياسی در معانی
خلق ،بيشتر به عمد و برای  
یرود .ما در کاربرد اصطالحات جامعه شناسی
گوناگون بکار م 
چارهای نداریمکهمانندعلومدیگراززبانهای بزرگ اروپائی پيروی

کنيم .حکومت ملی  national governmentاز پيش از آنکه موج
مردمساالری اروپا را درهم نوردد بکار می رفت و منظور از آن
حکومتی بود نه به دست بيگانگان .حکومت ملی با جا افتادن
دولتـملتآمدکهپدیدهای پيشازدمکراسی است(درسده
هفدهم که عصر جدید خوانده شد و سده مدرنيته است ).نباید
فراموشکردکهکهملتپيشازنظامدمکراتيکهمبودهاست؛
درباره همه ملتها چنين بوده است .اکنون اگر برخی از ما
تعریفهای خود را دارند و حکومت ملی را با حکومت دمکراتيک
یکنند کاری نه به
یدانند و از ملی ،دمکراتيک اراده م 
یکی م 
نجامعهها

شرفتهتری

مقدماتعلمی دارندنهتاریخی.امروزدرپي
حکومت ملی ،دمکراتيک هم هست .ولی آیا ایران صد ساله
شرفتهتریندانست؟ رضاشاهدولتـملت

گذشتهرامی توانپي
سده هفدهمی را به ایران داد و کار چند سده را در چند سال
هاشــدمکراتيککردندولتـملتــنهازجامعهایرانی
کرد.بقي 
یگنجيد.درخوداروپاهمبيشاز
یآمدنهدرتصوراوم 
زمانبرم 
صد سال طول کشيد .مالمتگران ،دستاوردهای شگرف را چون
ناقص و نيمه کاره بود انکار کردند ولی در کارنامه خودشان چه
داشتند؟مگرشکستوشهادتومظلوميترامهمتربشماریم.

تالش ـ مشروط کردن ظهور «دولت ملی» به پيدایش مجلس
نمایندگی ملتوسهمفعالآندرتصميمگيری وادارةسياسی
کشور ,با تجربة همة کشورهای جهان خوانائی ندارد .بعنوان
نمونهملتآلمانسرمنشاءظهور«دولتملی»خودرادرحادثة
بهپادشاهیفراخواندهشدنویلهلماولتوسطاتوفونبيسمارک
درواقعهای کهپسازاشغالپاریس

ییابد.
در 12ژانویة 1211م 
درتاالرآینةقصرورسای رخداد.عليرغموجودروایتهای بسياراز
دمکراسی ستيزی ,مخالفت با شکلگيری قانون اساسی,
الدمکراتها و .....توسط بيسمارک صدراعظم
سرکوب سوسي 
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مقتدر آلمان ,اما هيچگاه در جایگاه ویژة وی به عنوان بنيانگزار
«دولت ملی» آلمان تردید نشد .بيسمارک خواست ملت آلمان
یعنی وحدتویکپارچگی آنراازدل«آهنوخون»ـونهازدرون
بحث و گفتگوی نمایندگان پارلمان ـ بيرون کشيد .امروز پس از
یکنند.
دهبانآلمانمدرن»یادم 
صدوسیسالازاوبهعنوان«دی 
یپذیریم,چرا
اگرماچنينموردهائی راـحتابهعنواناستثناءـم 
یتوانيم آن را برای خود قائل شویم؟ اساساً تا چه ميزان
نم 
یتوانندمارادردرکموقعيتتاریخیخود
تجربههائینظيرفوقم 

ودریافتدقيقتریازدستاوردهاوکموکاستيهایمانیاریدهند؟

همایون ـ در آلمان کسی از بيسمارک ترسی ندارد .در ميان
یشاندردشمنی
یکارانی کهزندگی سياس 
انقالبيانوسياس 
یهاسپریشدهاستترسازرضاشاهوميراث
بارضاشاهوپهلو 
یگذاردتعادلوواقعگرائیبهبحثسياسیراهیابد.از
اوهنوزنم 
بس تفاوت ميان ششدهه پهلوی ،که بيش از هرچيز مرهون
رضاشاهاست،باپيشوپسازآنزیاداست،بسياری،خودرابا
یکنند.پذیرفتنحقیکه
یاعتبارکردناوتبرئهم 
ندیدهگرفتنیاب 
رضاشاه بر ایرانی که یکپارچه ماند و پائی در سده بيستم
یارزش جلوه
گذاشت دارد زندگيهای سياسی بسياری را ب 
یکند و هر کس را در جای
یدهد .ولی تاریخ کار خودش را م 
م 
یگذارد .در عصر ما که عصر اطالعات است مداخله
خودش م 
خدشوارترشدهاستوعمرکوتاهتری دارد.نگاه

سياستدرتاری
دوباره به تاریخ همروزگار ما در چند ساله گذشته رونق بسزائی
ازپژوهندگان،سخنانتازهای برای ما

افتهاستونسلتازهای 

ی
دارد.

تالش ـ مجلس شورای ملی نهاد بنيادین و مهمترین دستاورد
یشود.امادراینصدسالةدورانحيات
جنبشمشروطهقلمدادم 
چگاهبهدرجهایازقدرت

خودهرگزقوامودوامالزمرانيافتوهي
دتابتواندمستقالنهـمستقلازگروههاودستههای حاکم

نرسي
یشود؛استبدادوخودکامگی در
ـبهوظائفخودبپردازد.گفتهم 
ایرانعنصروعاملاصلیاینتجربةناموفقبودهاست.
اما بررسی تاریخچة پارلمانها در کشورهای دارای نظامهای
یدهند؛ اعتبار ,اقتدار ,دوام و قوام آنها
دمکراتيک نشان م 
پيشکشی نبوده که در طبقی تقدیم نمایندگان مردم گردد.
مجلسهای نمایندگی در بدو پيدایش خود در این کشورها نيز

مطلقهداشتهاند.

بيشترینتنشهاراباخودکامگانواستبدادهای
بنابراینـبازهمدریکمقایسهتطبيقیباتجربةدیگرانـآیاطرح
وجود خودکامگی به عنوان عامل شکست تجربة دمکراسی در
ایران به نوعی پوششی بر عدم کفایت و فقدان ارادة یکپارچه
سياسیو....نزدکوشندگاندمکراسینيست؟

همایونـهنگامی کهرضاشاهدرسياستایرانقدبرافراشتاز
یگذشت و مجلس شورای
فرمان مشروطيت شانزده سال م 
پسازانحاللوفترتهای دراز،دورهدوسالهسومخودرا

ملی 
یگذراند.مجلسدرآنسالهایکوتاهخوداستبدادشاهیرادر
م 
یهای استعماری پایداری
هم شکسته بود و دربرابر دست انداز 
کرده بود ولی مردم طبعا انتظارات بيشتری از انقالب داشتند،
تحتادرکوچههایتهران.مجلسهایمشروطه

پيشازهمهامني
ـ گذشته از احزاب و مطبوعات کوچک آن زمان ـ در چهار دیواری
یدادند.
ننشانههای یکنظامدمکراتيکرانمایشم 

خودبيشتری
ولی بيرون از آن چهار دیواری ،هرج و مرج یک کشور قرون
وسطائی زیراشغالبيگانهوپارهپارهدردستهرصاحبقدرتاز
آخوندوخانبودوبس.ایرانازدمکراسی سروصدایشراداشت
و نه چندان بيش از آن .با همه روحيه ناسيوناليستی بيشتر
یتوانست نيروهای نظامی ایران را از
نمایندگان ،مجلس نم 
فرماندهیبيگانهافسرانروسیدرقزاقخانهوافسرانانگليسی
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درپليسجنوب) (Persian Riflesآزادکندیاانتشاراسکناسرااز
یشد
بانک انگليسی که به تعارف بانک شاهنشاهی خوانده م 
بگيرد.



  بار دیگر بجـای فرهنـگ شـهادت و مظلوميـت و

شکســت ،بجــای مــرگ اندیشــی مــذهبی کــه

ســـرمایه شــيادان اســـت شـــوق پيشـــرفت و

زنـــدگی و آزادی نشســـته اســـت .عـــزاداری و

کــربال در برابــر شــادی و زیبــائی و بلنــدپروازی

ملی رنگ میبازد .ملتی آماده میشود کـه بـا

کنــــار زدن مظــــاهر واپســــماندگی ،حرکــــت

نيمــهکــاره و بــه کــژراه افتــاده خــود را بســوی

بزرگــی از ســرگيرد .آنچــه رضاشــاه در ژرفــای

تيرگی و سقوط نه دهه پـيش ایـران توانسـت،

الهام بخش نسل تازهای است که بـا دسـتهای

پرتر به پيشواز آینده بهتر میرود.



برتری مجلس که یک ویژگی دمکراسی پارلمانی است اگر به
هزینهقوای دیگرحکومتی باشدهماننتایجتسلطقوهاجرائی را
یکند در ایران
یبخشد و دمکراسی را ضعيف م 
بر قوای دیگر م 
آغاز دهه سوم سده بيستم قوه قضائی به معنی یک نظام
قانونی و شبکه دادگاهها نبود (هر آخوندی بساط خود را پهن
یکرد و قانون مدنی و قانون جزا و قانون تجارت را در سالهای
م 
پادشاهیرضاشاهنوشتند)وقوهمجریهکهحقوقکارمندانشرا
یشدکهبهکارمندانآجرمی دادند)
یتوانستبپردازد(گاهم 
نم 
قدرتی نداشت.مجلسهمهکارهبودوکشوردستخوشهوسها
و منافع نمایندگان .منکران رضا شاه چنان از پایمال شدن
دمکراسی در زیر چکمههای او سخن راندهاند که گوئی کرامول
دیگری"وستمينيستر"بهارستانراتعطيلکردهاست.رضاشاه
رانشکستنداد؛مشروطهخواهانخوداینکار

دمکراسیرادرای
را همانگاه کرده بودند .در ایران آن زمان مانند تاج پادشاهی،
یصاحب افتاده بود( .در آغاز پادشاهی خود به
دمکراسی نيز ب 
بزرگان قاجار گفته بود که او تاج را نه از سر احمد شاه بلکه از
وسط خيابان برداشته است ).آنچه رضا شاه کرد کشتن
جوانههای دمکراسی در جامعهای بود که به دست او برای

یشد
نخستين بار در تاریخ داشت برای دمکراسی آماده م 
(اشتباهیکهجانشينشهمکرد).اینکهاودرنخستينمراحلاز
پشتيبانیبيدریغبيشترطيفسياسیزمان،ازجملهدرمجلس،
یگوید
برخوردارشدهمموقعيتیاسآوردمکراسی ایرانرابازم 
یمدارائی فزاینده و خفه کننده پادشاه را
هم ناشکيبائی و ب 
چجامعهایحقندارددربدترینشرایطنيزحتا

یدهد.هي
توضيحم 
به بهترین رهانندگان تسليم شود .همراه شدن با تسليم تفاوت
دارد.

یتوانادعانمود؛تشخيص
نتجربههاآیام 

تالشـباتوجهبههمي
اراده وخواست ملت و در جهت «مصالح ملی» در همة مقاطع
مجلسهای نمایندگی

تاریخی الزاماًدردرون سالنهایاراهروهای 
یگيرد؟
وپارلمانهایملیصورتنم 
رضاشاه همراه با تيم روشنفکرانش نه تنها در تشخيص اراده و
خواستتاریخی ملتایرانـدر بخشهای اساسی ومهمآن ـ
همطرازبادیگرانشد,بلکهدرمتحققساختنآنهاگوی سبقت

راازدیگرانربود.پسچرابایددربرابرمشروعيتتاریخیحکومت
ویهنوزتردیدداشتهباشيم!؟
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همایونـشناختمصالحملیوعملیکردنآندربهترینشرایط
یگذرد ولی مجلسهای نمایندگی
از مجلسهای نمایندگی م 
شهبودهاند.دربررسی دورانرضاشاه

تازهاندومصالحملی همي

یباید واقعيات را در نظر گرفت .اگر مجلسهای مشروطه
م 
یشد .جایگزینان
یتوانستند از کاری برآیند رضاشاهی پيدا نم 
م 
یشد با
یبودند؟ آیا م 
دمکراتيک رضاشاه در آن دوره کها م 
یهای سترون آن زمان که نمونهاش را هم امروز در
سياستباز 
یبينيم،وبامدرسومستوفی
بسياریعناصرمخالفدربيرونم 
وبرادرانپيرنيا،حتاقوام،برایایرانیکهبيشترروینقشهوجود
داشتکاری انجامدادوهماننامی راکهماندهبودنگهداشت؟
(مصدق سياستگری در رده دوم بود و چنانکه بعدها نشان داد
یرفت ).ما امروز
کشورداری و سازندگی نقطه قوتش بشمار نم 
ستساله پس از سوم اسفند شد مسلم

آنچه را که در بي
یگيریم ولی معاصران نظر دیگری داشتند .ایران بایست بر راه
م 
یافتادوارادهوجسارتآنرانداشت.مردی مناسبدر
تازهای م 

زمانمناسبدرجای مناسبپيداشدواکنونکهبهپشتسر
یتواند یک
یتوانست .هر کسی نم 
ینگریم تنها او بود که م 
م 
ملت را "گالوانيزه" و نيروهایش را بسيج کند ،چنانکه در سده
گذشته رضاشاه و مصدق و خمينی کردند .امروز کدام ناظر
بخشتربود؟

بيغرضیتردیدداردکهکداميکبرایایراننتي 
جه





























ایرانيانهنوزدرهرروززندگیخودازآنچهرضاشاهکردبرخوردارند
یباید نگران
(درآمد نفت یکی از آشکارترین آنها) و دیگر نم 
مشروعيت دادن به حکومت او باشند .بقایای پنجاه سال
یتوانند همچنان به
نهجوئی ،م 
سياست به عنوان دشمنی و کي 
انتقام گرفتن خود روزگار بگذرانند .آنچه اهميت دارد آگاهی تازه
تهایواقعیجامعهاستکهکمابيشهمان
تودهایرانيانبراولوی 
اولویتهای هشتاد سال پيش است :نگهداری یکپارچگی ایران،
بوجود آوردن زیرساختهای یک جامعه امروزی ،رسيدن به
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تالشـاز«عامی بودن»«,بيسوادی»و«بی دانشی»رضاشاه
نها ،البته همه در یک چهارچوب دمکراتيک که امروز
شرفتهتری 

پي
نسخنها

سخنبسياررفتهاست.اماپرسشایناست؛اگرای
یتوانستيم.
یتوانيم و هشت دهه پيش هيچ معلوم نيست م 
م 
یتوان قدرت درک و دید
یغرض باشند ,پس چگونه م 
راست و ب 
باردیگربجایفرهنگشهادتومظلوميتوشکست،بجایمرگ
روشن او را از موقعيت ایران نسبت به جهان پيشرفته,
اندیشی مذهبی که سرمایه شيادان است شوق پيشرفت و
یاش با تاریخ و اوضاع روز جهان و دید وسيع و ناظر به
آشنائ 
زندگی وآزادی نشستهاست.عزاداری وکربالدربرابرشادی و
روشناش

ندهاشدرموردایرانوطرحهای 
آی 
برای نوسازی کشور و راههای عملی
دستيابیبهاینطرحهاراتوضيحداد؟

 oهيچ جامعهای حق ندارد در بدترین شرایط نيز حتا به بهترین رهانندگان تسليم
شود.همراهشدنباتسليمتفاوتدارد.
همایون ـ رضاشاه در آغاز سواد مختصری
داشتکهباخواندنکتابهادرساعاتی کهاز
یزدبرآنافزود.اوبيشترتاریخ
خوابخودم 
 oپذیرفتن حقی که رضاشاه بر ایرانی که یکپارچه ماند و پائی در سده بيستم
ارزشجلوهمیدهد.


اریرابی
گذاشتداردزندگيهایسياسیبسي
یخواند که برای سياستگر و دولتمرد از
م 

هاش را هوش تند ،انرژی
ستهاست .بقي 

بای

یشودکهبا
یبازد.ملتیآمادهم 
زیبائیوبلندپروازیملیرنگم 
مهکاره و به کژراه افتاده
کنار زدن مظاهر واپسماندگی ،حرکت ني 
خودرابسوی بزرگی ازسرگيرد.آنچهرضاشاهدرژرفای تيرگی و
سقوط نه دهه پيش ایران توانست ،الهام بخش نسل تازهای
یرود.
استکهبادستهایپرتربهپيشوازآیندهبهترم 

تالش ـ از نظر شما برجستهترین آموزة تاریخی نهفته در این
فتدهةپيش
واقعيت,بویژهبرای وضعيتامروزماچيست؛کهه 
سرباز سادة قزاقی که همة عمر خود را تا آن زمان در جنگهای
خونين یا ساخلوهای سربازی و دور از مناسبات و معادالت
سياسی سپری کردهبود,باظهوریکبارهخوددرصحنةسياست
ایران ,در وطنپرستی و در درک شرائطحساس تاریخی همطراز
لکردگان
فهای ,تحصي 
استپيشگان حر 

اشرافزادگان ,سي

دانشگاههای معتبر عالم قرار گرفت و در شکستن بنبست و
وبرونبردکشورازدورانفالکت,گوی توانائی

استيصالسياسی 
تصميموعزموارادهراازآنهاربود.

تهائی که اشاره کردم در فضای ایران آغاز سده
همایون ـ اولوی 
همهجا سخن از اصالحات بود .رضاشاه

یشد .
بيستم تنفس م 
یدانست که
برآمده از ژرفای جامعه با نگاه شکافنده خود م 
یها کجاست .در ایران آن زمان آگاهی بود ،قدرت عمل
گرفتار 
نبود .روشنفکران منتظر دست توانائی بودند که تا از آستين
یتوان شگفتی
سردارسپه بدر آمد به او پيوستند .با اینهمه نم 
خود را از استعدادهای استثنائی مردی با آن زمينه محقر پنهان
کرد .رضاشاه نه تنها منظره کلی ،بلکه جزئيات را به روشنی
یتوانستاسبابالزمرابرایاجرایاستراتژیبدیعو
یدیدوم 
م 
رسيدنبه هدفهای جسورانه خودازتقریبا هيچفراهمکند .آنها
یپندارند همين بس که پنج
که رضاشاه را عروسک آیرونساید م 
ساله فرازش (صعود) او را در عرصه نظام و سياست بررسی
کنند .هيچ رهبر سياسی ـ نظامی ایران به آنهمه کاميابی
جهبخشونهصرفاجلبمردمان،درچنانمدتکوتاهنرسيده
نتي 
است.
رضاشاهشامهای تيزبرای ارزیابی مردمان

مانندهررهبردیگری 
دههاداشت.جزدرسالهایواپسينشکهگندیدگیقدرتلبه
وای 
کنمونهاش

ییافت.ی
نهارام 
تيزقضاوتشراکندکردهبودبهتری 
یاکبر سياسی در خاطراتش آورده است .او و
را دکترعل 
راننو
دوستانش در کانونی گرد آمده بودند و طرحی برای ای 
داشتند .تا روزی سردارسپه او را خواسته و درباره طرحهایشان
پرسيده بود و پس از آنکه به دقت گوش داده بود او را مطمئن
ساختهبودکهآنهارااجراخواهدکرد؛وکرد.

یپایانوتجربهدستاولازجامعهدرهمه
ب 
گوشههای آن به او داد .دانش و سواد او از

گونه امثال رهبران نهضت آزادی یا
یها ،همه دکتر و
یها و حسيب 
سنجاب 
مهندس،نبود.ولی درتحليلموقعيتوانگشتگذاشتنبرقلب
تها مانندی نداشت .پترکبير هم در
مشکل و شناخت اولوی 
دانشگاههادرسنخواندوسالهایشدراروپای باختری بهکارگری
یسازی در هلند،
شههای گوناگون ،ازجمله کشت 
و کارآموزی پي 
سپری شد .مانند همه شخصيتهای تاریخی او "دید"ی vision
داشت که انسان را به اندازه ماموریتی که برای خود قرار داه
یرساند .رویائی برای ایران داشت که نيروهائی
است م 
ناشناختهرادرجامعهوپيشازهمهدرروانخوداوبرانگيختو
ازمرزممکنات(تاآنلحظه)فراتربرد.
تالشـآقایهمایونباسپاسفراوانازشما




















رضاشاهدربازدیدازتختجمشيد
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دل نگران ایران تا لحظه آخر




o

متفقين ...شاه را تهدید كردند كه تهران را اشغال و بمباران خواهند كرد .آنگاه
رضاشاه تصميم گرفتند برای احتراز از این مصيبت سلطنت را به فرزند خود واگذار
كنند و خود از صحنه خارج شوند.

o

اعليحضرت رضاشاهكبير در باره منافع و مصالح ایران با هيچكس و هيچ مقامی
مماشات نمیكردند

o

اعليحضرت رضاشاهكبير غفلت و تنبلی و “ولنگ و واری“ را هيچگاه از هيچكس
پذیرا نبودند.

o

اعليحضرت رضاشاه كبير اصرار داشتند كه در گمرك تمام اثاثيه ایشان و خانواده
مورد بازرسی واقع شود تا نگویند كه جواهرات سلطنتی را همراه بردند!!!!




گفتگو با تيمسار فریدون جم




یطرفی ایران با
یرسد حمله متفين و نقض ب 
تالش ـ به نظر م 
توجهبهجوسياسیمنطقه،خيلیاحتياجبهعلتخاصنداشته
است .به این معنی كه با توجه به سابقه استعماری روس و
انگليسدرمنطقه(ازایرانتاتاجكيستانازسویشرقوازایران
تا گرجستان از سوی غرب) طبعاً مردم ناحيه مخالف دولتهای
متفق و دوستدار آلمان هيتلری بودند و شكست روسيه و
یانگاشتندوشایدهم
مقدمهای براستقاللخودم 

انگلستانرا
بتوان گفت كه استقالل خود را در شكست آنها جستجو
ژهای
یكردند .با وجود این و بجز این زمينة تاریخی آیا اقدام وی 
م 
موجبتحریكمتفقينبرایحملهبهایراننشدهبود؟

یطرفی ایران توسط نيروهای شوروی و
تيمسار جم ـ نقض ب 
انگليس (با موافقت ضمنی آمریكا) در نتيجة پيشرفت نيروهای
آلمان به ماخاچقلعه در قفقاز ،ادامه پيشروی آنها و رسيدن به
مرزهای ایران را كامالً محتمل ساخته بود ـ روزولت و چرچيل
یدانستند .چون
تقویت نيروهای شوروی را فوری و حياتی م 
فرستادن نيروها به كمك شوروی مستلزم مخارج سنگين و از
همه مهمتر زمان طوالنی بود آنرا عملی ندانسته و كمكرسانی
راههای
یتر تشخيص دادند  .
مادی به نيروهای شوروی را عمل 
ممكنبرای اینكار,تركيهوایرانبود,چونتركيهبانيروی مسلح
یگرفتوبدترآنرادرهمراهی
خودبطورمسلمجلومتفقينرام 
یكرد ،یگانه
یآورد و وضع متفقين را به مراتب بدتر م 
آلمان در م 
راه عملی از راه ایران تشخيص داده شد .ولی یقيناً احساس
یكردند كه رضاشاهكبير به همكاری با آنها گردن نخواهد نهاد.
م 
وجود روابط نيكو بين آلمان و ایران را نيز مانع مهمی در این راه
یدادند .با مذاكراتی كه با اعليحضرت رضاشاهكبير
تشخيص م 
انجام دادند ،اعليحضرت بهيچوجه حاضر نشدند كه آنها را در این
ارادهآزادبگذارندوبعداًاجباراًحاضرشدندكمكهای موردنظررا
برای آنانبهروسيهبرسانندوآنانملزمبهپرداختهزینهحمل
باشندوهيچدخالتیدرامورایراننداشتهباشند.
برقراری امنيت ترابری به عهده ایران باشد .چنين برنامهای
یكرد.تمركزقوائیدرمرزهایعراقو
خواستمتفقينراارضانم 

شمال ایران به اعليحضرت رضاشاهكبير گزارش شده بود .ولی
یگشتند.
یدانستند كه متفقين دنبال بهانه م 
ایشان م 
درخواستهاییازطرفستادارتششدهبودكهاجازهدادهشود

نيروهای ایران ،احتياطاً مواضع پيش بينی شده را در شمال و
باختر كشور اشغال كنند .برای احتراز از بهانههای متفقين اجازه
دادهنشد.
آهنوسازمانهای دیگرراكهجمعاً


نراه
متفقينوجودمتخصصي
یها را خواستار شدند.
عدة مهمی نبود بهانه كرده ،اخراج آلمان 
اعليحضرت رضاشاهكبير اطمينان دادند كه متخصصان آلمانی
یتواننددخالتی درتصميمات ایرانداشتهباشند وثانياًاخراج
نم 
یطرفیاعالمشدهایراناست.
آنهاخالفاعالميهب 
متفقين كه خواستار كلی زیرفرمان گرفتن ایران ،منابع و
یترین راه
یطرفی ایران را عمل 
تسهيالت آن بودند ،نقض ب 
تشخيص دادهو در سوم شهریور  1323با غافلگيری مطلق اجرا
نمودند.
چعنوان به این وضع رضایت
یماندن رضاشاهكبير كه به هي 
باق 
یداد ،مانع عمدهای تشخيص داده شد و تصميم به برداشتن
نم 
یوقایعهمانستكه
ایشانازمقامخودباتهدیداتی گرفتند.مابق 
رویداد.
یطرفی ایران،
در قبال تجاوز شوروی و انگليس و نقض ب 
سجمهورآمریكافرستادند ولی
رضاشاهكبيرپيامی به روزولترئي 

جوابی مناسب داده نشد و به وعدههای توخالی بسنده كرده
بودند.
یشودكهدرآنروزهامنفقطستوانیكمی در
مجدداًیادآورم 
لشگر پياده  1گارد مركز بودم ودر جریان مذاكرات مقامات باالی
كشور نبودهام .از طرف ایران مطلقاً تحریكی عليه متفقين بعمل
یطرفی
اتوهدفهای خودب 

نيامدهاستومتفقيندراجرای ني
كشورایرانرانقضكردند.

بهدولت
ادداشتهایسفرایدولتانگليسوشوروی 

تالشـدری
یها در ایران و در دست داشتن
ایران ،دائماً به حضور آلمان 
پستهای مهم و حساس كشور ایراد گرفته و آن را بهانة فشار
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یدادند .این مسئله چقدر واقعيت داشت و
برروی ایران قرار م 
یهادرایرانچقدرچشمگيربود؟
حضورآلمان 

تيمسارجمـبدیهی استمتفقينبرای استواركردنبهانهخود،
یگشتند كه در ظاهر امر حقيقت جلوه كند .و از
دنبال چيزی م 
آلمانها هيچ

یدانستند رضاشاهكبير نخواهد پذیرفت .
طرفی م 
پست حساس و مهمی را در ایران در اختيار نداشتند .در بانك
ههای اقتصادی و تجارت تهاتری طبق قواعد
ملی ،راهآهن و نظری 
یكردند و كامالً در حيطة اقتدار ایران بودند .مسلم
خاص كار م 
یهای روسيه و
ادهرو 
است كه مردم ایران كه ساليان دراز زی 
انگلستان را دیده بودند ،نسبت به آلمان نوعی “سمپاتی“
داشتند ،كه در جهت بهانهجوئی متفقين بوده است .حضور
یهادرایرانبهيچوجهچشمگيرنبود.بعالوهآنانفقطدراداره
آلمان 
ائیارتشوتفنگسازیچندنفرمتخصصداشتند.

تخش

تالشـدرروزهای اشغالایراندرجنگجهانی دومودرآستانة
استعفای رضاشاه رادیوهای انگليس تبليغات گستردهای عليه
زدولتهایانگليس

شخصپادشاهبهراهانداختهبودند.عاقبتني
وشوروی عدمپيشروی بيشترنيروهای نظامی خودوخودداری
از اشغال كامل ایران و پایتخت را موكول به استعفای رضاشاه
نمودند.علتاینتمركزدشمنی آنهانسبتبهشخصشاهچه
بود؟

تيمسار جم ـ برای سياه كردن سابقه رضاشاهكبير در ادامه
سياست خود بودند “جنگ روانی“ عليه وی را ضروری تشخيص
یسی بویژهحمالتپيگيروسختی بهرضاشاه
یب 
یدادند.وب 
م 
یها هم كه از عدم مقاومت بيشتر ایران عصبانی
یكرد .آلمان 
م 
بودند،شروعبهبدگوئیكردند.علتاصلیحمالتبهشاهنشاه،
ایستادگی ایشان در برابر خواستهای غيرقانونی آنان بود .و
متقاعدشدهبودندكهبابودنایشاننخواهندتوانستنياتخود
رااجراكنند.

تالش ـ در مورد وضعيت و عكسالعمل ارتش ایران در آن لحظات
تهای گوناگونیوجوددارد.علتدوپارگی ودوگانگی
بحرانی روای 
رفتاری نيروهای نظامی ایران در آن روزها چه بود؟ دوگانگی
نمعناکهگفتهمیشود؛درحالی كههنگاماشغال

رفتاریبهای

رضاشاه و اعضای خانواده در جزیره موریس

016
شمال و جنوب ایران بهدست متفقين ،در بخشهای جنوبی
یامان كشته شدند .اما در مركز
كشور تعدادی از نيروهای نظام 
بسياری از فرماندهان پستهای خدمت را ترك گفتند .اساساً
انتظار مقاومت در برابر نيروهای اشغالگر متفقين در آن زمان از
یرسيد؟ امروز كه تجربة
ارتش ایران چقدر منطقی به نظر م 
شرو
یترین نيروی نظامی جهان را پي 
اشغال عراق توسط قو 
داریم ،پافشاری رضاشاه در ماندن و در نتيجه مقاومت نيروهای
مادرمقابلارتشهای بزرگجهانچهنتایجی ممكنبود

نظامی 
ببارآورد؟

تيمسار جم ـ نيروهای تازه تشكيل شده ایران ،فقط برای حفظ
قدرتحكومتمركزیوبرقراری قدرتدولتدرسراسرایرانبوده
است .و ارتش ایران نه از لحاظ كميت و یا كفيت و فرماندهی و
لوجستيك و زیربنا ،بهيچوجه آمادگی مقابله با تهدید خارجی،
آنهمانگليسوشوروی رامتفقاًنداشت.نهدفاعهوائی،نهضد
ك كارساز و نه زیربنای ضروری را داشتيم كه
زره و نه لوجستي 
گانهای ایراندر
بتوانيمبایكجنگخارجهمقابلهكنيم.بعضی ی 
شمال و در خوزستان و كرمانشاهان فقط برای انجام وظيفه
تالشهائیكردند.
شرح كمبودها برای یك پدافند كارساز ،مستلزم تهيه مدركی
لهای توانائيهای دارد
بسطوالنی است.مسلماستكههروسي 
نتر از
كه برای مقابله با شرایط خاص است .وقتی باری سنگي 
لهایخواستهشود،ناچاردرهممیشكند.
توانازوسي 
ملت ایران هم برای شركت در “تالش جنگ“ ()War effort
بهيچوجه نه رهبری شده بود ،نه سازمان داده شده بود ،نه
یتوانگفتواقعاً“ارادة ملی“بحد
وسایلالزمآنراداشتونهم 
الزموجودداشت.
ایران چه در گذشته و چه اكنون و چه در آینده نياز به سازمان
دادن صحيح “پدافند ملی“ در تمام جنبهها دارد .تمام
خانهها،تمامموسساتسيویل،تمامملتبایدبرای تالش
وزارت 

جنگ سازمان داده شود و بویژه مسئله “فرماندهی و نظارت در
نيروهای مسلح“ ( )Command and Controlامری حياتی است.
اینمسئلههيچگاهدرایرانپيادهنشد.وتالشینيروهایمسلح
ایرانقطعاًناشیازهميننقصاست.

تالش ـ شما در جزیرة موریس و ژوهانسبورگ همراه رضاشاه
بودید .آیا از همان هنگام خروج با ایشان همراه
بودید یا بعد در ژوهانسبورگ بهایشان پيوستيد.
گفتهشدهاست؛كمتركسی درآنهنگامداوطلب
مالزمت ایشان بود .این روایت تا چه اندازه صحت
دارد.چهشدكهشماداوطلباینامرشدید؟

تيمسار جم ـ بخاطر دارم بعد از ظهر بود ،به رادیو
یدادیم ،ناگهان شنيدیم كه
تهران گوش م 
رضاشاهكبير سلطنت را به واالحضرت وليعهد واگذار

فرموده و به طرف اصفهان حركت فرمودهاند .من با
وجود بيماری و تب شدید برخاسته و با اتوموبيل
بيوككهچندروزقبلخریداریكردهبودمتا1فرسخ
به استقبال رو به تهران رفتم و در كنار جاده توقف
كرده ،پياده شده ،جلوی ماشين روی زمين دراز
كشيده بودم ،ساعتی بعد متوجه شدم كه یك
های توقف كرده و اعليحضرت
ماشين كهنه كرای 
رضاشاهكبيربالباسنظامی تنها،بدوناسكورت،با

عصا در دست پياده شدند و معلوم شد اتوموبيل
شاهنشاهدرراهخرابشده،مسافرینپيادهشده
ففرما
و شاهنشاه سوار شده به اصفهان تشری 
شدندوامرفرمودهبودند،رانندهبااتوموبيلایشان
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مسافران را به اصفهان برساند .شاهنشاه با عصا بمن زده
یكنی؟ عرض كردم در رادیو شنيدم
فرمودند؛ پسر اینجا چكار م 
كه به اصفهان حركت فرمودهاید و من برخاسته به استقبال
حضرترضاشاهكبيردرعقبماشيننشسته ومن

آمدهام .اعلي

ایشانرابهمحلاقامتخانوادهكهعمارتبزرگی دركنارزاینده
بود و متعلق به آقای دِهش بود رسانيدم .مقامات البته بحضور
شرفياب شدند و اقداماتی كه قبل از حركت بهطرف بندر عباس
الزمبودبعملآمد.

















رضاشاه به همراه وليعهد در مراسم بازدید.

واالحضرت شمس از اعليحضرت رضاشاهكبير درخواست كرده
یروند همراه ایشان باشند .من فكر كرده بودم
بودند كه هرجام 
كهفقطتابندرعباسمركبهمایونی راهمراهی كردهوپساز
عزیمتایشانبهتهرانبرگردم.
در ركاب اعليحضرت رضاشاه كبير در روز معين به طرف كرمان و
بندرعباسحركتنمودیم.اجباراًبرایاختصارآنچهمهماستمی
نویسم .یك شب در یزد توقف فرمودند و شب بعد به كرمان
حضرترضاشاهكبيردرایوانجلوعمارت

رسيدیم.غروبروزی اعلي
رضاشاهكبير ناگهان

یرفتند و من در حضورشان بودم .
راه م 
فرمودند :فریدون ،متأسفانه سربازی و تانك و توپ برای تو تمام
شد.وقتی بهآرژانتينیاشيلی رسيدیم،مقداری زمينخریداری
خواهم كرد و به كشاورزی خواهم پرداخت و تو باید بجای تانك
برای من تراكتور و كمپاین برانی .من عرض كردم با اجازه
اعليحضرت من فقط تا بندر عباس در ركاب خواهم بود و پس از
یگردم.شاهنشاهبرآشفتهوصدا
حركتاعليحضرتبهتهرانبرم 
اهپوش!(تيمسارسياهپوشفرماندهلشگر
اهپوشسي 
كردند:سي 
كرمان بودند) او خود را رسانيد .شاهنشاه امر فرمودند فوراً به
اطالع اعليحضرت (فرزندشان) برسان كه فریدون باید همراه من
باشد و مراتب را به انگليسها نيز اطالع دهند .روز بعد به
رفسنجان ،حاجی آباد و بندرعباس حركت شد .یك شب در
رفسنجان توقف فرمودند .گذرنامه با طياره  Tiger Mothفرستاده
شد و رسيد .این بود كه من جزو همراهان شاهنشاه شدم.
مستخدمين قبلی بعلت داشتن و مسئوليت خانواده اجاز
خواستند كه در ركاب نباشند من از خدمتكار خودم خواستم كه
یخانبود.اوصحبتازخانواده
همراهاعليحضرتبياید.ناماومهد 
خود كرد .به او گفتم؛ اگر قبول كند مسلماً دربار و اعليحضرت
یخان
محمدرضاشاه ،از خانواده او نگهداری خواهند فرمود .مهد 
خدمتگذاری شاهنشاه حاضرم .و از این

گفت در اینصورت برای 
شخدمتمخصوصرضاشاهكبيرشد.

ببعدپي
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قبل از حركت از اصفهان شاهنشاه كه به غير از ایران به هيچ
كشوری عالقه نداشتند ،نظر واالحضرت شمس و اشرف را
پذیرفتند ،آرژانتين یا شيلی را قبول فرموده بودند و طبق اطالع
مورد قبول انگليسيها نيز واقع شده بود .به این ترتيب در هوای
بسيارگرمبهبندرعباسرسيدیم.اعليحضرترضاشاهكبيراصرار
داشتند كه در گمرك تمام اثاثيه ایشان و خانواده مورد بازرسی
واقع شود تا نگویند كه جواهرات سلطنتی را همراه بردند!!!!
گمركبااكراهاینكارراكرد.واآلحضرتشمسومنوشاهپورها
شبانه به روی كشتی  BANDRAكه بنا بود شاهنشاه را به
بمبئی برساندسوارشدیم.شاهنشاهقرارشدصبحبهكشتی
ففرما شوند .اعليحضرت بسيار افسرده دل از ترك ایران به
تشری 
كشتی دربامدادتشریفآوردندوكشتی بهطرفبمبئی حركت
كرد.قرارشدهبودكهاعليحضرتچندروزی (درحدودبيستروز)
دربمبئیبمانندتاCONVOYكهبطرفسانتياگودرشيلیحركت
یكردآمادهشود.
م 
به بمبئی رسيدیم .بارها را به باالی كشتی منتقل كردیم و
یكردیم.
همراه شاهپورها از دور هتل “تاج محل“ را تماشا م 
رضاشاهكبير در روی صندلی در هوای آزاد نشسته بودند .از دور

دیدیم چند  )Motor Torpido Boot( MTBبا عدهای سرباز بطرف
كشتی بندرادرحركتند .تصوركردیمجزواحتراماتاست ولی با
پستگذاری

شگفتی دیدیم سربازان روی عرشة كشتی 
طنابها را

یآورند .
یكنند .تمام قایقهای نجات را پائين م 
م 
یكنند و  MTBها “طواف“ دور كشتی را شروع
جمعآوری م 

كردهاند .در این موقع متوجه شدیم مردی با لباس سپيد و كاله

یكند.
مخصوص مناطق گرمسيری ،با شاهنشاه صحبت م 
یگوید.
اعليحضرت فرمودند :فریدون! بيا ببين این آقا چه م 
بهحسابآقای  Skrineبهپارسی بهلهجه تندانگليسی صحبت

یكرده كه اعليحضرت هيچ نفهميده بودند .من در آن موقع
م 
یتوانستمصحبتكنم.لذا
یدانستمودرستنم 
انگليسی كمم 
به فرانسه كه برای من زبان شناخته شدهای بود پرسيدم؛ آیا
یدانيد؟ به فرانسه پاسخ داد؛ بلی ،من از طرف
فرانسه م 
بالسطنه  Vice-Royهندوستان مأمورم به عرض اعليحضرت
نای 
یتوانند تشریف ببرند و چند روز باید در
برسانم ،به ساحل نم 
هشتهزار

همين كشتی بمانند تا كشتی دیگری بنام  BURMA
تنی بياید و اعليحضرت و همراهان را به جزیره موریس ببرد.
اعليحضرتسختبرآشفتهوفرمودندكارشماكاردزداندریائی
()Piratesاستكهدروسطدریا،مارامتوقفومسيرماراعوض
یبرید!! ضمناًموریس كجاست؟! نقشه
كرده ،ما را به اسارت م 
رهای نزدیك  Reunionو ماداگاسكار است.
آوردند و دیدیم جزی 
ه ا ی
مسيواسكراینگفتمناختياری ندارم،فقطمأمورابالغامری 
هستم .هر مطلبی داشته باشيد به اطالع Vice - Roy
یرسانم .به این
بالسلطنه) هندوستان و دولت انگليس م 
(نای 
نحو چند روز در كشتی ماندیم و برای جزیره موریس ،لباسهای
نازك و تابستانی و لوازم دیگر تهيه گردید .در ضمن چون
شاهنشاهدربندرعباستصویبفرمودهبودندكهمناتومبيلبيوك
راباركنم.امرفرمودندبرای واالحضرتشمسومنیكماشين
همتهيهشودورویكشتیبگذارند.
بهاینترتيبپسازدوسهروزكشتیآمد،بدانمنتقلشدیمو
به طرف جزیره موریس حركت كردیم .وقتی به جزیره موریس
نمودكهدستگلیبررویآباست!!!

رسيدیمازدورچنانم 
ی
فرمانداربالباسرسمی حضورشاهنشاهرسيدوپيادهشدیم.
اهپوست
دو گروهان یكی سربازان سپيد پوست و دیگری سي 
پاسدار تشریفاتی صف بسته بودند .اعليحضرت شاهنشاه از
سربازانساندید.بهاتومبيلیكهحاضركردهبودندسوارشدند،
مانيزچنينكردیموبطرف VACOASكهباغبزرگی باساختمان
مناسبی بود حركت كردیم .در ضمن یك افسر انگليسی بنام
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 Capitan Pick Woedبه آجودانی اعليحضرت و رابط معين شده
بود.
اقامت در جزیره موریس شروع شده بود .چون عمارت اصلی
شساختهشده
گنجایشكافی نداشت،درنزدیكی یكعمارتپي 
برای واالحضرت شمس ساختند ،و ایشان و من بهآنجا منتقل
یشدندوبهباغ
شدیم.هرروزساعت 1صبحاعليحضرتبيدارم 
یرفتند .من هم هر روز هر چه زودتر خود را
تشریف آورده راه م 
یرساندم كه در حضورشان باشم .در ضمن قدم زدن در باغ
م 
یكردند .از خدمات خود صحبت
اعليحضرت دائماً یاد ایران را م 
یكردند و من بعرض رسانيدم اجازه فرمایند ،فرمایشات را
م 
بنویسمكهجنبهتاریخی خواهدداشت .فرمودند؛بعداًكهبجای
دیگریمنتقلشدیم،خودمبهشمادیكتهخواهمكرد.
كروز یك هيئت از مسلمانان جزیره شرفياب
از وقایع مهم آنكه ی 
یكردند كه منبعد به حضور
شده ،از اعليحضرت درخواست م 
ایشان باید ادای فریضه به امامت ایشان باشد .اعليحضرت
فرمودند از احساسات شما سپاس دارم ولی من در اسارت
انگليسها هستم و هرحركت من مشكالت سياسی ایجاد
یكند .و عذر خواستند .مرتب شاهنشاه نامههایی به حاكم
م 
نوشتندونامههارابهمنبهپارسی دیكته

جزیرهواعتراضم 
ی
یكردمو
یفرمودند ومنآنهارابهفرانسهترجمه وماشينم 
م 
یرساندم تا امضاء فرموده برای حاكم فرستاده
بعرض ایشان م 
حضرترضاشاهكبيرهرقدراصراركردیمبرای گردش

یشد.اعلي
م 
درجزیرهموریسكهزیبابودبااتومبيلتشریفبياوردند،فرمودند
ام،مراآوردهاندوتاتركجزیرهازاین


امده
برای گردشبهاینجاني
باغبيروننخواهمرفت.واینكاررافرمودند.موقعی كهایرانبه
متفقين پيوست ،والی (حاكم) جزیره شامی ترتيب داده .از
اعليحضرتدعوتكرد.اعليحضرتفرمودندشاهپورهاوشما(من)
كربع ساعت به منزل حاكم
برویم .ایشان پس از شام ،برای ی 
تشریف خواهند آورد .و قرار شد من برگردم و اعليحضرت را به
محلميهمانیببرم.چونلباساسموكينگمقررشدهبود،وقتی
برگشتم،شاهنشاهرادیدم،پيراهنوشلوارسياهپوشيدهواز
پوشيدن “این لباس لعنتی“ بسيار ناراحت هستند .من پاپيون را
بهگردنایشانبستموباهمبهخانهفرمانداررفتيموهمانطور
كربع ساعت توقف نفرموده ،مراجعت
كه فرموده بودند بيش از ی 
فرمودند.
اقامت ادامه داشت تا اینكه دولت انگليس موافقت كرد كه
اعليحضرت به كانادا تشریف ببرند .و قرار شد بدواً به آفریقای
جنوبی تشریف ببرند و بيست روزی توقف فرمایند تا CONVOY
تشكيلشودوشاهنشاهرابهكاناداببرد.ضمناًاجازهدادهشده
بود واالحضرت شمس و واالحضرت عصمت (مادر
شاهپورعبدالرضا) خواهرشان واالحضرت فاطمه و واالحضرت
حميدرضا كه شش هفت ساله بودند با مستخدمين ایرانی كه
كماه قبل به آفریقای جنوبی و ایران
مایل به مراجعت باشند ،ی 
كهدرخدمترضاشاهكبير

حركتكنند.قرارشدهبودآقای ایزدی 
بود آنان را به ایران برساند .و ضمناً در آفریقا جنوبی برای توقف
بيست روزه ساختمانی اجاره شود تا مجبور به رفتن به هتل
یخان
مهشب ،مهد 
نباشند .شبی در نزدیك ساعت  2بعد از ني 
آمدومرابيداركردوگفتاعليحضرتامرفرمودندشماشرفياب
شوید .من ناراحت شده تصور كردم كسالتی عارض شده به
عجله خود را به اطاق اعليحضرت رسانيدم .در را باز كرده دیدم
یكشند .پرسيدم
روی تشكی روی زمين نشستهاند و سيگار م 
آیا كسالتی عارض شده است! فرمودند؛ خير ،كار دیگری دارم.
امر به نشستن فرمودند .من همانجا نزدیك در اطاق نشستم.
فرمودند بيا پهلوی من روی تشك بنشين اجرای امر كردم .به
یخان امر فرمودند“ :برای فریدون چای بياور“ او چای آورد
مهد 
یكشيدند.پسازتاملی
ولی اعليحضرتساكتبودندوسيگارم 
آهستهفرمودند؛ایزدیمردخوبیاستوموردكمالاطمينانمن
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یفرمائيد .او مردی
است .عرض كردم همينطور است كه م 
خدمتگذار صدیق است .فرمودند با وجود این ،چون جنگ ادامه
دارد ،نگران هستم و ميل دارم یكنفر از خودمان خانواده و
همراهانرابهایرانبرساند.عرضكردمغيرازمنكسی نيست
یخواهمشماخانواده
كهبالمانعباشد.فرمودند؛بهمينجهتم 
نمدتبهكانادارفتهام .به

رابهتهران برسانيدومندر خاللای
اعليحضرت(محمدرضاشاه)خواهمگفتكهشمارابهكاناداپيش
ماهواندی من
من بفرستد .باین ترتيب قرار شد پس از شش 
همراه واالحضرت شمس و همراهان دیگر به آفریقای جنوبی و
ایران برویم .وقتی خانواده به تهران رسيدند در نامهای به حضور
حضرترضاشاهكبيرعرضكردمهمانطوركهامرفرمودهبودید

اعلي
دهاند.دربارهخودمنچه
بحمداهللهمهبهسالمتیبهایرانرسي 
امری دارید (چون اعليحضرت پس از تشریف فرمائی به آفریقای
جنوبی آنجا را پسندیده بودند و از ادامه مسافرت به كانادا تا
خاتمه جنگ صرفنظر فرموده بودند)  Capitan Pick Woedهم با
درژوهانسبورگخانهای رااجاره

تماسبامقاماتآفریقای جنوبی 
كرده بودند .بنابراین من در ژوهانسبورگ نبودهام .فقط در جزیره
سبودهام.

موری





































رضاشاه پس از حل مسئله شيخ خزعل
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اعليحضرت بهمن نوشتند از شما انتظار دارم ،بهمان نحو و
محبتی كه بهمن داشتهاید به اعليحضرت بهپيوندید و به ایشان
كمك كنيد .تا پس از جنگ معلوم شود چه خواهيم كرد .به این
نحو من در ایران ماندنی شدم و درجات نظامی را طی كردم.
كسالبهآمریكارفتمویکسالهمدانشگاهفرماندهی وستاد

ی
انگلستانراطی كردهدر دانشگاهجنگ،ركنسومستادنيروی
زمينی ،ستاد سنتو ،فرماندهی دانشكده افسری ،ریاست
تحقيقات و ارزیابی نيروی زمينی ،معاونت ارتش یكم ،فرماندهی
ارتشدووجانشينریاستستادبزرگارتشتارانورئيسستاد
بزرگارتشتارانخدمت كردهاموششسالآخرهمبه سفارت
اسپانيااعزامشدم(.بهعنوانسفيرشاهنشاهآریامهر)

وصفناپذیر از

یشود؛ اطرافيان همواره هراسی 
تالش ـ گفته م 
یها و خشم رضاشاه در دل داشتند .قضاوت شما كه
سختگير 
سالهایی را با ایشان همكالم و همنشين بودهاید ،در این باره

چيست؟

تيمسار جم ـ اعليحضرت رضاشاهكبير در برابر خانواده نهایت
حوصله ،مهر ،نزاكت و ادب را داشتهاند و نسبت به شخص من
بحدی عنایت و مرحمت داشتهاند كه چنان دلبستگی به ایشان
پيداكردموهنوزهمدارمكهبهمراتبازپدرخودمبيشتربود.
اماهراسوصفناپذیرمقاماتودیگرانازشاهنشاهصحتدارد.
اهكبير ذاتاً مهربان بودند و به پيشخدمت خاص
اعليحضرت رضاش 
یدادند.
یكردند مرتب اضافه حقوق م 
خود كه دائماً شوخی م 
اعليحضرت رضاشاهكبير غفلت و تنبلی و “ولنگ و واری“ را
هيچگاه از هيچكس پذیرا نبودند .اعليحضرت رضاشاه برخالف
یدادند) و فقط
یدادند (اختيارات م 
محمدرضاشاه مسئوليت م 
یخواستند ،هيچگاه در نحوه
اجرای كامل و صحيح ماموریت را م 
یكردند(.برخالفاعليحضرتمحمدرضاشاه)
اجرادخالتینم 

یشود اعضای دولت و
تالش ـ برخالف هراسی كه گفته م 
مسئولين از اعالم فشار دولت انگليس و شوروی مبنی بر
توزیر
استعفای رضاشاه به وی داشتند ،اما هنگامی كه نخس 
وقتمحمدعلی فروغی اینموضوعراباایشاندرميانگذاشت،
آنرادرآرامشپذیرفتند،بعدهمازفروغیخواستندمتناستعفا
را برای امضا آماده نماید .آیا این عكسالعمل رضاشاه حكایت از
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تسليم در برابر سرنوشت داشت .آیا هيچگاه
در دوران تبعيد در مورد آن لحظات و
یهایشانباشماصحبتیكردند؟
دلمشغول 

تيمسار جم ـ اعليحضرت رضاشاهكبير در باره
چكسوهيچمقامی
منافعومصالحایرانباهي 
یكردند ،همانطور كه قبالً هم
مماشات نم 
نوشتم،حاضربودنددرصورتيكهمتفقيناجاره
حمل وسایل را بدهند و دخالتی در كارهای
ایران نداشته باشند با آنها كنار بياید ولی
متفقين خواهان چيز دیگری بودند .شاه را
تهدید كردند كه تهران را اشغال و بمباران
خواهندكرد.آنگاهرضاشاهتصميمگرفتندبرای
احترازازاینمصيبتسلطنترابهفرزندخود
واگذاركنندوخودازصحنهخارجشوند.

یهای
تالش ـ اساساً مهمترین دلمشغول 
رضاشاه در تبعيد چه بود و از چه موضوعاتی
یگفتند؟
بيشترسخنم 

تيمسار جم ـ اعليحضرت رضاشاهكبير در تمام
مدت اقامت در موریس شب و روز از ایران
یفرمودند؛ با
دلنگران اوضاع ایران بودند و م 
یكردند  .
صحبت م 
جانكندنوهزارگونهتحملسختی ایرانرامتحولكردم،نكند
كهخرابشود!!!

یدانيم رضاشاه به عمران و آبادی و تجدد و نوسازی
تالش ـ م 
های،وقتیرضاشاهوارد
ایرانتوجهبسياریداشت.باچنينروحي 
ژوهانسبورگ شد كه شهری مانند شهرهای اروپائی زنان در آن
ةعرصههای اجتماعی حضورداشتهو

آزادوهمپای مرداندركلي
ونها
در لباس سربازی و افسری ،پشت رل تاكسیها و كامي 
یداد .از
یشدند ،چه واكنشی از خود نشان م 
همه جا دیده م 
العملهای ایشان در این زمينه چه خاطراتی

برخوردها و عكس
دارید؟

رضاشاهكبيربرای ایرانهمهگونهترقیوپيشرفت

تيمسارجم_
یكردندوازدیدنآفریقای جنوبی وترقياتآنبسياردر
راآرزوم 
یفرمودند من حتی اقامت و
شگفتی شدند .ولی هميشه م 
یآباد (در راه بندعباس) را به بهترین جای دنيا
زندگی در حاج 
یدهم.
ترجيحم 

تالشـرضاشاهدرمقطعحساستاریخی ودردوراناقتدارخود
بارها از اعتماد بهپشتيانی مردم از اقدامات اصالحی سخن
تهاند .یكی از برجستهترین آن مقاطع ،هنگام لشگركشی به
گف 
خخزعلبود.اماهنگاماستعفا
خوزستانوبهمنظورسركوبشي 
یرسد این رابطة
از مقام سلطنت و ترك اجباری ایران ،به نظر م 
دوطرفه اعتماد و پشتيبانی آسيب فراوان دیده و شاه دیگر برآن
احساساشاننسبتبه

یكند.آیابعدهادراینبارهیعنی
تكيهنم 
ملتایرانسخنیبهميانآوردند؟

تيمسار جم ـ مسلم است كه تعصب ،جهل مردم ایران عامل
اصلیپيروزیشورشبودهاست

تالشـجنابتيمسارازشمابابتوقتیكهدراختيارماگذاشتيد
سپاسگزاریم.
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